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پیشرفت در  ةحرکتی و انگیز ةروزی بر عملکرد حافظتاثیر جنسیت و ریتم شبانه
 جوانان1

 3فاطمه میرو ، 2، فاطمه نجفیان1پروانه شمسی پور دهکردی

 

15/07/7139تاریخ پذیرش:                                       32/11/1396تاریخ دریافت:   

 چکیده

 ان دختر و پسردانشجویدر پیشرفت  ةحرکتی و انگیز ةعملکرد حافظ ةهدف از انجام پژوهش حاضر مقایس
 ۴۰و  (مرد ۲۵ وزن  ۲۵صبح فعال ) ةشرکت کنند ۵۰آماری را  ةنمونروزی متفاوت بود. با ریتم شبانه
ظه حرکتی پیشرفت عملکرد حاف ها برای متغیریافتهداد.  تشکیلمرد(  ۲۳زن و  ۱۷عصر فعال ) ةشرکت کنند

ها نشان داد پسران عصرفعال گینمقایسه میان بود. نمعنادار  روزیشبانه نشان داد اثر تعاملی جنسیت در ریتم
افظة حرکتی حت ترین عملکرد دارای بهترین میانگین حافظة حرکتی و دختران صبح فعال دارای ضعیف

 بودنبانه روزی معنادار شبرای متغیر انگیزة پیشرفت، یافته ها نشان داد اثر تعاملی جنسیت و ریتم  بودند.
ین انگیزه پیشرفت در نشان داد ب توکی نتایج آزمون تعقیبی. ر اصلی ریتم شبانه روزی معنادار بوداما اث

تفاوت  صبحگاهی روزیشبانهریتم انگیزة پیشرفت دختران با با عصرگاهی  روزیبانهشپسران با ریتم 
نمره انگیزة پیشرفت و  پایین ترینروزی عصرگاهی دارای دانشجویان پسر با ریتم شبانه. معنادار وجود دارد

 بودند. باالترین نمرة انگیزش پیشرفتروزی صبحگاهی دارای شجویان دختر با ریتم شبانهدان
 ن، دانشجویاتکلیف تطبیق رنگ زنجیره ای، حافظة حرکتی، بیولوژیک بدنساعت  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
جهان در ای پیرامون خود در میابیم به دنی با اتدیشیدن
 و زندگی واست حرکات موزون دارای  همه مسائل

ای آهنگی منظم به صورت فعالیت دورهحیات با ریتم و 
وقتی تغییر خاصی (. ۲۰۱۵ ،گرامی و )سعدی پور است

از رویدادی ایجاد شود و دوباره به همان یک نقطه  در
 آیدردد یک چرخه به حساب میبرگنقطه شروع 

این باورند که  برمحققین (. ۲۰۱۱،همکاران و 1)جاسپر
 های دورهای زیستی وجود ندارد وبدون پدیدهزندگی 

و  2)رنبرگ زندگی به شکل یک فعالیت چرخه است
روز ریتم شبانههایی که ز نمونه ریتمیکی ا(. ۱98۲ گاتا،

تشکیل می دهد چرخش زمین به دور خود  و ساالنه را
بدن انسان  که درآهنگ داخلی  ریتم واست.  و خورشید
ساعته به طور  ۲۴ک چرخش و دارای ی وجود دارد

این  .روزی بدن نام داردریتم شبانه، باشدمتوسط می
فرآیندهای بیولوژیکی به صورت گسترده 

زا درون غز تحریک شده وبیولوژیکی م"ساعت"توسط
ترین عامل (. مهم۲۰۰۷ ،همکاران و 3)سیک هستند
 انسان مغز باشد وروزی نور میریتم شبانه کنندهتنظیم

کند. ها دریافت میاین عالئم را از طریق چشم
روزی در مغز برعهده هسته همسئولیت تنظیم ریتم شبان

ی است که هایکیاسماتیک است که از جمله هستهفوق 
 ؛۲۰۰۰، )خداپناهی باشددر داخل هیپوتاالموس می

های بسیاری از ریتمتا به امروز (. ۲۰۰۴ گیوسیپ،
اند که برخی از لوژیکی در بدن انسان شناسایی شدهبیو
 .اندثیر مستقیم محیط زیست قرار گرفتهها تحت تاآن

ها به صورت از آن این در حالی است که گروهی دیگر
ی مانند ریتم قلب که به وسیلهکنند خودکار عمل می

رهنما و ) ی سینوسی قلبی کنترل شده استهگر

های موجود دربدن شامل: ریتم. (۲۰۱۴همکاران، 

                                                                                                                         

1. Jasper  

2. Reinberg & Ghata  
3. Sack 

تنظیم درجه حرارت بدن، چرخه بیداری،  خواب و
 باشد.می ،درد ریتم بیولوژیک و ریزها، فشارخون،درون

که در طول روز انسان را هایی یکی از مهمترین ریتم 
و برعکس هدایت ری به هوشیاری از وضعیت ناهوشیا

(. ۲۰۰۰ ،)خداپناهی ریتم خواب و بیداری است ،کندمی
مهم است  خواب برای باالبردن سالمت جسمانی بسیار

 باشدمی و فیزیولوژیکیمزیت عصبی  چون دارای یک
پستانداران غلب در ا (،۲۰۱۴،همکاران و4)زالنسکی

شامگاهی  و قبل از  ساعات دردرجه حرارت بدن 
 دامنه افزایش موجب نور و یابدافزایش می بیداری

روزی . ریتم شبانه(۲۰۰۰)خداپناهی، گرددمی دوره
 در انسان ،کندها را تنظیم میهورمونهمه   حدوداً

ل ساعت طو ۲۵ریزها حدود چرخه طبیعی درون
 بیداری و روشنایی تاریکی و چرخه خواب کشدمی

 کند.می تنظیمغلظت کورتیکواستروئید پالسما  را 

 فشار براساس اوقات روزاین باورند که  دانشمندان بر

 فشارخون صبح اولیه ساعات در کندتغییر می  نیز خون

هایی که دارای فشار خون آن  چه رودمی باال سرعت به
افرادی که مبتال به فشار خون چه  وباشند طبیعی می

حقیقات نتایج ت(. ۱99۳ ،5اسکی)اسمولن  هستند
حداکثر  (۱۲-۱8) حدود ساعتدهد گوناگون نشان می

به  باشد. بامداد حداقل آن می سهرد و صفر تا اآستانه د
 ابدییم شیدرد در شب افزا تیحساساین دلیل  که 

روز در کاهش درشب داروهای تسکین دهنده کمتر از 
اواخر روز از آنجا که تحمل درد در درد تأثیر گذارند 

نی که در اواخر روز به فعالیت بیشتر است ورزشکارا
 (.۱99۳ )ملهیم، پردازند عملکرد بهتری دارندمی

اساس زمان نقطه  افراد برتوان نتیجه گرفت می احتماالً
ا توجه به تغییرات بهای فیزیولوژیک خود اوج فعالیت

تا حدی با هم روزی، ر چرخه شبانهفیزیولوژیک موثرد
توان اشخاص صبحی براین اساس می متفاوت هستند.

4. Zelionski 

5. Smolensky 
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صبح فعال، اشخاص  .ی تشخیص دادرا از افراد غروب
توانایی وکارایی  شوند  وبیدار می خوابند وزودتر می

 دارند.ل روز در مقایسه با افراد غروبی بیشتری در اوای
دقیقه زودتر از افراد  ۷۰ این افراددرجه حرارت بدن 

برخی  (.۲۰۰۰ ،ی)خداپناه رسد به اوج میغروبی 
بیشترین چیزی هوشیاری  براین باورند که  محققان

را از هم جدا  صبحگاهی و عصرگاهی دو گروهکه است 
اوج زمان هوشیاری افراد  ساعات پایانی صبحمی کند. 

اوج زمان  ساعات پایانی عصرو صبحگاهی است 
 ،همکاران و ضیایی) باشدمی هوشیاری افراد عصرگاهی

گوناگون از لحاظ  مطالعاتمحققان در(. ۲۰۱۰
دوگروه  عملکرد بهینهزمان   فرآیندهای شناختی و

  .با هم مقایسه کرده اند صبحگاهی و عصرگاهی را
 افراددر مطالعه خود ( ۱999) وکیلونن 1روبرتز

صرگاهی را از نظر کنش شناختی ع صبحگاهی و
که افراد بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 

حتی زمانی که نسبت به افراد صبحگاهی عصرگاهی، 
بیشتری را رار گیرند عملکرد حافظه صبح مورد آزمون ق

 درنیز ( ۱98۰) همکاران فولکارد و. دهندنشان می
عملکرد در صبح که اند مطالعه خود به این نتیجه رسیده

 دبارناتنسبت به عصر برتری دارد.  ت کوتاه مدحافظه 
ریتم در تحقیقی با عنوان تاثیر ( ۲۰۱۱)و همکاران 

های شناختی در انسان روزی و خواب بر مولفهشبانه
روزی به عنوان یک عامل تاثیر ریتم شبانهنشان دادند 

 گیرد و ة روانشناختی مدنظر قرار میدر حوز میانجی
های شناختی، بر فعالیتتواند میروزی ریتم شبانه

و منجر به  باشدفیت توجه و کارکرد حافظه موثر ظر
 و همکاران 2ناتال نیهمچن .افت یا ارتقاء عملکرد شود

 ریتاثپژوهشی ( در ۲۰۰9و رومان  ) ونزی( و ل۲۰۰۲)
را  روی  مدتبر ساختار حافظه کوتاه یروزشبانه تمیر

نشان دادند ها آنپسر مورد بررسی قرار دادند.  ۱۵
و  استحافظه  عملکردکننده تنظیمروزی  وی شبانهالگ

                                                                                                                         

1. Roberts & Kyllonen 

2. Natal & Cicogna 

مدت اوج عملکرد در حافظه کوتاهدر افراد صبح فعال 
صبح و در افراد عصر فعال درساعات  هیدر ساعات اول

به منظور بررسی در این پژوهش . دهدیشب رخ م هیاول
حافظه حرکتی در ذیل به روزی برتأثیر ریتم شبانه

پرداخته های مربوط به آن توضیح حافظه و فرآیند
های متعددی تعریفبرای حافظه دانشمندان   شود.می

 .به هم شبیه است بعضی جهاتکه از اند دادهارائه 
و به خاطر آوردن  وقابلیت یادآوری را  حافظه  برخی 

 و برخی نامندمیقبلی  هایتجربهیا توانایی حفظ 
های نگهداری اطالعات برای کاربرد را سیستم حافظه

 ن کردتوان اذعابه طورکلی می دانند.میدرآینده 
از حافظه تأثیر  دهیممی که انجامهرگونه فعالیتی 

اطالعات پردازش  گذاریتأثیر حافظه علت .پذیردمی
 اطالعات جدید است و در کل حافظه قبلی برشده 

قابلیت کسب پایداری  است.نتیجه پردازش اطالعات 
 .استحافظه حرکتی  بهترین تعریق برای شده در اجرا

خطا از مقدار نیتمرافزایش با  یحرکت یریادگیدر 
 یو اجرا به سو سرعت اجرا باال رفته، ،استه شدهک

. (۲۰۱6و اندرسون،  3مگیلکند )می شرفتیپ یخودکار
 یریادگیبندی ور از یادگیری حرکتی در این طبقهمنظ
خاص طور ه ب مطالعه در این مورد و است  یحرکت یتوال
 باشد. می  ایرهیزمان واکنش زنج فیاستفاده از تکلبا 

 یمورد توجه در رفتار حرکت اریاز موضوعات بسیکی 
ها این توالی احتماالً  .است های حرکتیاکتساب توالی

 یاجزا یجراو یا امجزا  یچند جزء حرکت یاجراشامل 
در یک  شامل توالی از حرکات  ایو  حرکت کیمختلف 
 و به معرفی (۲۰۱۰و همکاران،  4)گیزن باشدتکلیف 

قابلیت دستیابی  که  پردازد مییادگیری حرکتی ضمنی 
های حرکتی جدید است که از هرسه فرایند مهارت

فراگیر  . گذردمی ، تحکیم و بازیابی حافظه کدگذاری
های های حرکتی با استفاده از آزمونبرای تولید مهارت

  بی کند.حافظه حرکتی را بازیاباید  یادداری 

3. Magill & Anderson 

4. Gheysen 
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از طریق یادگیری و حفظ مهارت )یادداری(  افزایش 
به وجود می آید که تر های شناختی عمیقپردازش

 شودتری از حافظه حرکتی میمنجر به بازنمایی قوی
 هر تقریبا که (. از آنجایی۲۰۱6)مگیل و اندرسون، 

گیرد، می خاصی شکل توالی و ترتیب اساس بر علمی
 انسان هوشمندانه و پیچیده رفتارهای از بسیاری اساس

ی که زمانبه عنوان مثال  است، توالی حرکتی
زمانی که یک  کند و یاورزشکاری مهارتی را اجرا می
و یا  کندتیک را اجرا میژیمناست  یک روتین ژیمناس

 فرآیند کند.می گیری شماره را تلفنی شمارهفردی، 

 یکی است، معین تشکیل شده قسمت دو از یادگیری

 و توالی در موجود اجزای و عناصر ترتیب یادگیری
 همکاران، صالحی و) توالی انجام توانایی دیگری
 هاییادگیری از بسیاری زمان که ازآنجایی (.۲۰۱۴

. برخی پژوهشگران بر باشندمی کوتاه انسان در حرکتی
بر میزان روزی ن امر اذعان دارند که ریتم شبانهای

تواند تاثیرگذار باشد )دوبرنات مییادگیری توالی حرکتی 
( ۲۰۱۵) همکاران و 1تینا(. ۰۱۱۲و همکاران، 

خواب  روزی، اینتریا خواب ونیزتأثیرات ریتم شبانه
هموستاتیک را در باالبردن کارکردهای شناختی مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که برخی از 

مختلف نسبت به فرآیندهای   فرآیندهای شناختی
کننده خواب متفاوت هستند. تفاوت بین تنظیم تنظیم

کارکردهای شناختی به وسیله تفاوت تنظیم فرآیند 
بیداری مفهوم مهمی برای فهم ساز وکارهایی  –خواب 

در طول نارسایی های  که باعث اختالل عملکردی
از خواب و یا بیداری از  ، محرومیتروزیمراحل شبانه

 شوند. خواب می
ران در دیگر از متغیرهایی که پژوهشگیکی 
 ماند ریتهای انگشت شماری نشان دادهپژوهش

انگیزش گذار باشد، تواند بر آن اثرروزی میشبانه
موری برای اولین بار انگیزش پیشرفت  پیشرفت است.

های اکتسابی هر یزهرا به عنوان یکی ازمهمترین انگ
                                                                                                                         

 

انگیزش  (.۲۰۱۲ همکاران، فرو)تمنایی  فرد مطرح کرد
که روانشناسان برای است  ییهاازسازه یکی پیشرفت

 و جی)گ اندآن استفاده نموده افراد از شرفتیپ نییتب
. (۲۰۱۷ ،همکاران و یوفور به نقل از؛  ۱99۲،نریبرال

. دارد وجود انگیزش از متعددی هایبرداشت و هاتفاوت
 است بعدی سه یپدیده یک انگیزه آموزش، حوزه در

 توانایی یدرباره شخصی باورهای یبرگیرنده در که

 انجام برای فرد اهداف یا دالیل موردنظر، فعالیت انجام

 فعالیت آن انجام با مرتبط عاطفی واکنش و فعالیت، آن

 انگیزش اندیشمندان برای (.۲۰۰۱ ،استاپیک) باشدمی

بیرونی قائل  و درونی انگیزه یعنی اصلی دو گروه
فعالیت به  یک انجام برای  الزم جذابیتایجاد  اند.شده

از  فرد که صورتیدر ،باشددرونی می وسیله انگیزه
 بیرونی یانگیزه تأثیر حتمستقلی که ت هدف  طریق
؛ ۲۰۰۲ سانتراک،) دزنمی دست خاصی فعالیت به است

 انگیزش این غالباً . (۲۰۰۰همکاران،  سلیمی و به نقل از
تأثیر  هاتنبیه و هاپاداش مانند بیرونی هایمشوق از

أثیر انگیزش بر ت .(۲۰۰۰همکاران، )سلیمی و پذیردمی
نیازی برای یادگیری پیش و واضح است یادگیری کامالً
دگی ذهنی  یا رفتارهای مانند آما شودمحسوب می

انگیزش پیشرفت را گرایش به  پژوهشگرانورودی، 
ساس حموفقیت و کسب اتالش فرد برای دستیابی به 

 )آچاریا و اندشایند ناشی از موفقیت تعریف کردهخو
  (.۲۰۱8 همکاران، به نقل از وفوری و ؛۲۰۰9جوشی 

دوست   افرادی که دارای انگیزش پیشرفت باال هستند
س این افراد وظیفه شنا  ،دارند کارکرد خود را باال ببرند

به باشند، بیشتر دارای عزت نفس باالیی می ،هستند
خواهند میآنها  .باشنددنبال کارهای چالش برانگیز می

زنند که ی دست میبیشتر به کارهای و کامل شوند
 در مقایسه با)چه  را ارزیابی کنندپیشرفتشان بتوانند 

های دیگر( و همچنین پیشرفت دیگران یا برپایه مالک
دوست دارند به  دهند ومسئولیت فردی را ترجیح می

)تمنایی  باشندای ملموس از نتیجه کار خود آگاه گونه

1. Tina 
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در ( ۲۰۰۳) ژوزف و همکاران. (۲۰۱۲ همکاران، فر و
تحقیقی به بررسی تأثیرهشیاری و انگیزش بر عملکرد 

وزی و هموستاتیک رنظیمات شبانهانسانی مستقل از ت
روزی درونی و ریتم شبانهدادند ها نشان پرداختند. یافته

های قوی کنندهمبیداری، هموستاتیک و تنظی  –خواب 
بر میزان عملکرد، میزان هوشیاری و دمای درونی بدن 

 (۲۰۱۰انگیزش تاثیرگذار است. کریستوفر و همکاران )
 ۲۵ ةیک نمون لق درروزی را بر خُهای شبانهتاثیر ریتم

ر دادند و تاثیرگذاری ریتم نفری مورد بررسی قرا
را نشان دادند. همچنین روزی بر خلق و خو شبانه
نشان می دهد که  های قبلیهای پژوهشیافته

ی و خواب هموستاتیک، باعث روزفرآیندهای شبانه
زمان زگاری عملکردهای شناختی از جمله و ساتعدیل 

واکنش، توجه بصری پایدار، حافظه فراخوان فکری، 
ی هشیارسرعت شناختی، شادی ذهنی، خواب آلودگی، 

 و ، کوهن۱99۷،همکاران و1شود )بایوینو انگیزه می
 و ، دیجک۱99۴،همکاران و سزیسلر ؛۲۰۱۰،همکاران
 و هال ؛۲۰۱۰،همکاران و گریدی؛ ۱99۲،همکاران
 و وزو ؛۱999،همکاران و وایت ؛۲۰۰۳،همکاران
( نیز ۱9۷۷) برنستینباربارا  همچنین (.۲۰۱۱،همکاران
یت بر عملکرد شخصروزی و های شبانهریتم اثرگذاری

( نیز ۲۰۱۱) کالین و همکاران .دذهنی را نشان دادن
تنظیم  روزی ویقی را به عنوان  ریتم های شبانهتحق

 و نشان دادند که اختالالت عاطفی خلق بررسی کردند
اختالل  مانند افسردگی شدید، اختالل دو قطبی و

شبانه های ی فصلی با اختالالت عمده در ریتمعاطف
الالت تأثیرات عمیقی تو این اخ ارتباط دارندروزی 

ر عالوه ب تحکیم در نمونه انسانی دارند برطول ریتم و
مورفیسم  این تحقیقات ژنتیک انسانی فراوانی پلی

روزی خاصی که با این های شبانههایی را در ژن
بنابراین به  .اختالالت ارتباط دارند را شناسایی کردند

 روزی وبین سیستم شبانه د که ارتباط قویرسنظرمی
                                                                                                                         

1. Boivin 

2. Ryan 

ی که این ارتباط را هایاگرچه مکانیسم خلق وجود دارد.
 همکاران و 2رایان کنند نامفهوم هستند.پایه ریزی می

در روزی های شبانهریتمنشان دادند که  (۲۰۱۴)
ی برجسته بسیاری از کارکردهای فیزیولوژیکی و رفتار

اختالل سیله روزی به وهستند و اختالالت شبانه
تواند عواقب عمیقی بر سالمتی محیطی یا مولکولی می

شود. که شامل توسعه و پیشرفت عادت می داشته باشند
ط دوطرفه هردو مطالعات حیوانی و انسانی به رواب

میزان مصرف  روزی وگسترده بین سیستم شبانه
 و 3ایمنس همچنین  داروهای پرخاشگری اشاره دارند.

نگی که ناهماه ندنشان دادنیز  (۲۰۱۷) همکاران
خلق دارای  سیرکادین با بدتر شدن خلق ارتباط دارد و

های نظارتی هنگام ارزیابی در یک ریتم روزانه است و
 ها را در نظر گرفت.خوی باید این ریتم و بالینی خلق و

ها ممکن است ارتباط بین عدم تقارن روزانه و این ریتم
شد و تفاوت در داشته بااختالالت خلقی را در پی 

مثبت و منفی ممکن است منجر به  های  تأثیرریتم
 .ریسک اختالالت خلقی شود

اند ریتم ن دادههای پژوهشی نشابه اینکه یافته با توجه
تواند بر یا صبحگاهی می روزی عصرگاهیشبانه

متغیرهای شخصیتی، خلق، انگیزه، عملکرد روانی و 
اهمیت  نقش انگیزه  حافظه تاثیرگذار باشد و با توجه به

های بر میزان موفقیت لکرد حافظهپیشرفت و عم
عملکردی و شناختی ورزشکاران، تاکنون  پژوهشی به 

روزی بر عملکرد حافظه حرکتی بانهبررسی تاثیر ریتم ش
و انگیزه پیشرفت در  جوانان دختر و پسر نپرداخته است. 

ین لذا هدف از انجام پژوهش حاضر پاسخگویی به ا
حافظه روزی بر عملکرد الت است که آیا ریتم شبانهسوا

جوانان دختر و پسر اثرگذار حرکتی و انگیزه پیشرفت در 
به  تواندمی. پاسخگویی به این سوال است

 ربیان کمک نماید به منظور اثردهندگان و مآموزش
ای های تمرینی خود برای متغیرهتر نمودن شیوهبخش

3. Emens 
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روزی افراد نیز توجه هشناختی و روانی به ریتم شبان
های تمرینی را بر اساس نوع ریتم شبانه و برنامه نمایند

روزی فراگیران طراحی نماید تا منجر به باالترین بازده 
 عملکردی از طریق صرفه جویی در وقت و هزینه شود. 

  

 شناسیروش
پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه است که به صورت 

 را  پژوهش این آماری جامعهمیدانی انجام شد. 

)الزهرا و  های تهرانشگاهدان هسال ۴۰-۲۰  دانشجویان
گیری به صورت تشکیل داد. روش نمونهتربیت مدرس( 

د. به مطالعه بودر دسترس و بر اساس معیارهای ورود 
رکت شمعیارهای ورود به مطالعه شامل این بود که همه 

، ندکنندگان می بایست دانشجو باشند، راست دست بود
 دارای دید طبیعی یا اصالح شده بودند و کوررنگی

گردان نداشتند، همچنین سیگار، الکل و داروهای روان
 ۲۵ن و ز ۲۵نفر صبح فعال ) ۵۰کردند. مصرف نمی

اس رد( بر اسم ۲۳زن و  ۱۷عصر فعال ) نفر ۴۰( و مرد
گاه از دانشپرسشنامه ریتم شبانه روزی هورن استنبرگ 

انتخاب های تربیت مدرس و دانشگاه الزهرا تهران 
 و قلمتغیر مست روزیشبانه هایریتمجنسیت و  شدند.

 این وابسته متغیر حافظه حرکتی و انگیزش پیشرفت

  .ندبود مطالعه
 

 پژوهش ابزار
و  1هورن عصرگاهی: -صبحگاهی ةنامپرسش

تدوین  ۱9۷6نامه را در سال شاین پرس استبرگ 
و در  آن به  سوال دارد ۱9 نامهاند. این پرسشکرده
های زمان خوابیدن و برخاستن از عادتگیری اندازه

فیزیکی و  های ذهنی وخواب، ترجیح زمان فعالیت
و در پردازد میهوشیاری افراد قبل و بعد از خواب را 

نامه برای چگونگی پاسخ به سواالت ابتدای پرسش
 و ۱8 یهاسوالشده است و درج دستورالعمل کوتاهی 

                                                                                                                         

 

 است یبنددرجه یهااسیشامل مق  ۱ و ۲ و ۱۰ و ۱۷
ل این مقیاس با توجه به سوال، در طو کنندگانشرکت
ا به صورت چهار هقیه سوالو ب کندگذاری میعالمت
اصلی  ةنامکه براساس پرسشباشد ای میگزینه
 ةها و شیواری شده است. برطبق پاسخ آزمودنیگذنمره
و اغلب د شونگروه تقسیم می پنجگذاری افراد به نمره

ی های خود دو گروه کلی صبحگاهان در پژوهشمحقق
 (.۲۰۰۲همکاران، اند )ناتال وو عصرگاهی را بیان کرده

 -۰۲/۰ بین نامههمبستگی درونی سواالت این پرسش
که  اندگزارش کرده +۰۲/۰میانگین  با +۰6/۰تا

و ضریب  دهدسواالت را نشان میهنگی کافی بین هما
 چلمینسکی و) به دست آمد 8۲/۰آلفای کل آزمون 

در پژوهش حاضر مقدار پایایی با . (۱99۷همکاران ،
 محاسبه شد.  8۴/۰استفاده از روش آلفای کرونباخ 

نامه سنجش انگیزه پیشرفت پرسش

نامه را ( این پرسش۱9۷۷هرمنس در سال ) هرمنس:

ای سؤال چهار گزینه ۲9پرسشنامه این تدوین کرد. 
ورت مثبت و ها به صدارد. نحوه ارائه بعضی ازسؤال

های شماره باشند. درسؤالبعضی به صورت منفی می
به  ۲9، ۲8، ۲۷، ۲۳، ۲۰، ۱6، ۱۵، ۱۴، ۱۰، 9، ۴، ۱

 ۴نمره؛ به دال،  ۳ نمره؛ به ج، ۲نمره؛ به ب،  ۱الف، 
دهی به نمره هاشود و در مابقی سؤالنمره داده می

نمرات دارای دامنه  تغییراتی . باشدصورت معکوس می
های . هرمنس بر اساس پژوهشاست ۱۱6تا  ۲9از 

پیشین درباره انگیزش پیشرفت، روش روایی محتوا را 
برای برآورد روایی آزمون به کار گرفت که روایی باالی 

طریق  (  را نشان داد که آن  را از=88/۰rآزمون )
ها با رفتارهای تگی دوتا از پرسشضریب همبس

و نیز دو روش آلفای کرونباخ دست آورد گرا بپیشرفت
هفته   ۳و بازآزمایی را برای برآورد پایایی پس از گذشت 

به  8۳/۰و 8۰/۰را به کار گرفت که پایایی به ترتیب 

در پژوهش  (.۱۳96همکاران، )وفوری و دست آمد

1. Horne & Ostberg 
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ش آلفای حاضر مقدار پایایی با استفاده از رو
 محاسبه شد. ۷9/۰کرونباخ 

گیزن : حرکتی سنجش عملکرد حافظه آزمون

کلیف ( برای اولین بار از این نوع ت۲۰۰9و همکاران )
به ای است که نوعی تکلیف زمان واکنش زنجیرهکه 

های حرکتی سنجش حافظه توالیتوان به وسیله آن می
وسط تدر ایران آن پرداخت استفاده کرد طراحی و تولید 

روان یقات علوم رفتاری، شناختی سینا )موسسه تحق
 (. روایی۱۳9۱،تجهیز( شده است )قدیری و همکاران

ه ای؛ از آنجایی کطقی تکلیف تطبیق رنگ زنجیرهمن
سبت زمان واکنش ن فیابزار عملکرد انسان در تکل این

 به طور واضح و آشکاررا  مختلف یهابه محرک
یرهایی کلیه متغ و با توجه به این که کندیم یریگاندازه

تی آید تعریف عملیایکه از ابزار مورد نظر بدست م
منطقی است )گیزن  دارای روایی صوریمشخص دارد، 

 (. ۲۰۱۰،و همکاران
عریف تبر اساس طرح از پیش روایی معیار اندازه گیری: 

شده و تعریف عملیاتی متغیر محرک های مختلف، 
پخش پیام های تصویری، نرم ای مختلف و توالی ه

 .وشته شده استافزار تکلیف تطبیق رنگ زنجیره ای ن
افزار توسط زبان ین نرمبرنامه نویسی و اجرای ا

نج سشده است. از زمان  نویسی پیشرفته طراحیبرنامه
نامه این بر در( ۲.8جی اچ ) جی اچ سی پی یو با خطای 

. است های الزم، استفاده شدهجهت انجام زمان سنجی
 است. برخورداردقت بسیار باالیی افزار از نرم س اینپ

های سی دقیق الگوریتم و انجام آزمایشبرراز طریق 

هش در پژو شده است. تایید افزار روایی نرممقدماتی 
ه از حاضر مقدار پایایی نرم افزار حاضر با استفاد

 محاسبه شد. 9۲/۰روش آلفای کرونباخ 

ف به تطبیق رنگ سه مربع ها در این تکلیآزمودنی
ایشگر با رنگ مربع بزرگی که به ترتیب در نم کوچک
زمان واکنش پاسخ پردازد. برای هر شود، میمیظاهر 

ها در نظر گرفته عملکرد حافظه آزمودنیبه عنوان متغیر 
سه در مرکز صفحه نمایشگر  هرکوشش شود. درمی

متر با زمینه سفید، سانتی ۲*۲مربع کوچک با ابعاد 
ها با یک فاصله این مربعنحوه نمایش شوند. ظاهر می

ثانیه از میلی 6۰۰و بعد از باشد. میکم از یکدیگر 
مربع بزرگ با ابعاد  صفحه نمایشگر محو شده و یک

باید  ها آزمودنی .گیردمتر جای آنها را میسانتی ۱۷*۱۷
د و آنها های مربع کوچک را مشاهده نماینبه دقت رنگ

 کلید  ۴را با رنگ مربع بزرگ تطبیق دهند. توسط 
نه انتخاب در صفحه کلید رایاو مشخص شده ها پاسخ

شود تا انگشتان ها خواسته می. از آزمودنیشوندمی
اشاره و میانی هر دو دست را روی این چهار کلید قرار 

پذیر ین تکلیف چهار پاسخ متفاوت امکاندهند. در ا
؛ زمانی که ۱شمارهباشند: کلید رار ذیل میاست که از ق

های کوچک با رنگ مربع های مربعهیچکدام از رنگ
؛ زمانی که یک ۲ماره بزرگ تطابق نداشته باشد. کلید ش

های کوچک با رنگ مربع بزرگ انطباق رنگ از مربع
؛ زمانی که دو رنگ از ۳ماره داشته باشد. کلید ش

انطباق داشته های کوچک با رنگ مربع بزرگ مربع
های ؛ زمانی که هر سه رنگ مربع۴ماره باشد. کلید ش

. به کوچک با رنگ مربع بزرگ انطباق داشته باشد
 ۳۰۰۰ها یا گذشت محض ادای پاسخ توسط آزمودنی

ثانیه از ظهور محرک مربع بزرگ از صفحه میلی
کوچک دیگر با یک  نمایشگر محو شده و سه مربع

شوند. در این تکلیف ظاهر میای ثانیهمیلی ۲۰۰فاصله 
ها با توجه به یک توالی ویژه ثابت می باشد، توالی پاسخ

ه به ترکیب متفاوتی از رنگ و اما نوع محرک با توج
 بندی آن متفاوت است. شکل
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 ای برای سنجش عملکرد حافظه حرکتیافزار تطبیق رنگ زنجیره. نرم1شکل

 
ود ورها بر اساس معیارهای زمودنیآ بعد از انتخاب

ن ها به سواالت پرسشنامه هوربه مطالعه آزمودنی
روزی )صبحگاهی تا ریتم شبانه استنبرگ پاسخ دادند

هی( هر یک مشخص شود. سپس و عصرگا
روزی ریتم شبانهدختران با ها به چهار گروه آزمودنی

 زی عصرفعال،رو، دختران با ریتم شبانهفعالصبح 
ا صبح فعال و پسران ب روزیپسران با ریتم شبانه

سپس همه  .روزی عصرفعال تقسیم شدندریتم شبانه
دند ها پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل نموگروه

ار تاب قردر روبه روی لبو بعد از تکمیل پرسشنامه 
ها آن حرکتی فظهعملکرد حا افزارنرم گرفتند و با
 ارزیابی شد.

 هاداده های پردازشروش

 وها از آمار توصیفی )میانگین برای تحلیل داده
 هم چنین در تحلیل .انحراف استاندارد( استفاده شد

دو عاملی ها، از آزمون تحلیل واریانس فرضیه
 آزمون های زوجیبرای بررسی تفاوت واستفاده 

ها از تحلیل دادهدر . به کار رفت تعقیبی توکی
استفاده  ۱9اس.پی.اس.اس نسخة افزار آماری نرم

 شد. 
 

 هایافته
حرکتی  صیفی مربوط به عملکرد حافظهالعات تواط 

با ریتم ر ویان دختر و پسدانشج درو انگیزه پیشرفت 
 ۱روزی صبحگاهی و عصرگاهی  در جدول شبانه

  .ارائه شده است
 

 

 دانشجویان  و انگیزه پیشرفت  حرکتی عملکرد حافظه. میانگین و انحراف استاندارد 1جدول
 انحراف استاندارد ±میانگین  متغیر تعداد جنسیت روزیریتم شبانه

 عصرگاهی
 ۱۷ دختر

 88/۷۲۳± ۲۴/۱۵۴ حرکتیعملکردحافظه 
 8۲/8۳ ± ۷۵/9 انگیزه پیشرفت

 ۲۳ پسر
 ۱۷/۷۲۳± ۰9/۱۲۷ حرکتیعملکردحافظه 

 ۰۷/8۱ ± ۱۱ /۱8 انگیزه پیشرفت

 صبحگاهی
 ۲۵ دختر

 ۲۰/۷۷9 ±  ۲۴/۱۵۴ حرکتیعملکردحافظه 

 ۰8/9۰  ± ۱۱/۷ انگیزه پیشرفت

 ۲۵ پسر
 ۱۲/۷۲۴ ± 68/89 حرکتیعملکرد حافظه 

 ۲8/88 ± ۱6/8 انگیزه پیشرفت
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 عملکرد حافظهبین به منظور تعیین تفاوت معنادار 
در دانشجویان دختر و پسر با ریتم سیرکادین  حرکتی

از روش تحلیل واریانس دو طرفه استفاده متفاوت 
 (.۲شد )جدول

 

دانشجویان دختر و پسر با ریتم سیرکادین  حرکتی حافظه. نتایج تحلیل واریانس دو راهه برای 2جدول 

 متفاوت

 متغیر
مجموع 
 مربعات

درجات 
 آزادی

مجذور 
 میانگین

ارزش 
 اف

سطح 
 معناداری

 اندازه اثر

 ۰۱۴/۰ ۲۷9/۰ ۱9/۱ 6۵/۱۷۳6۴ ۱ 6۵/۱۷۳6۴ ریتم سیرکادین
 ۰۱۳/۰ ۲8۳/۰ ۱۷/۱ ۵۱/۱۷۰۷۲ ۱ ۵۱/۱۷۰۷۲ جنسیت

ریتم ×جنسیت
 سیرکادین

۰/۱6۲۱6 ۱ ۳۳/۱6۲۱6 ۱۱/۱ ۲9۵/۰ ۰۱۳/۰ 

 ۱۳6/۱۴6۰۷ 86 ۰/۱۲۵6۲۱۳ خطا
------

- 
------ 

--------
---- 

 
 نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد اثر

  ستها معنادار نیروزی در آزمودنیاصلی ریتم شبانه
(۲۷9/۰p=)عملکرد ها نشان داد . مقایسه میانگین

ان با ریتم سیرکادین در دانشجویحافظه حرکتی 
بهتر از دانشجویان با ( =۵۳/۷۲۳M) عصرگاهی

( است. =66/۷۵۱M) صبحگاهیریتم سیرکادین 
 .(=۲8۳/۰p) باشدمیناثر اصلی جنسیت معنادار 

عملکرد حافظه حرکتی ها نشان داد مقایسه میانگین
 بهتر از  دختران (=6۵/۷۲۳M)پسراندر 

(۵۴/۷۵۱M=) .ریتم  اثر تعاملی جنسیت دراست

مقایسه . (=۲9۵/۰pباشد )مینسیرکادین معنادار 
با ریتم  پسران و دخترانها نشان داد میانگین

حرکتی  دارای عملکرد حافظهسیرکادین عصرگاهی 
با ریتم سیرکادین  بهتری نسبت به دختران و پسران

با ریتم  همچنین پسرانباشند. صبحگاهی می
سیرکادین عصرگاهی بهترین میانگین عملکرد 

با ریتم  و دختران (=۱۷/۷۲۳M)حافظه حرکتی 
ترین میانگین عملکرد سیرکادین صبحگاهی ضعیف

را دارند.( =۲۰/۷۷9M)حافظه حرکتی 

 
 میانگین حافظه حرکتی بر اساس جنسیت و ریتم شبانه روزی ةمقایس .1شکل 
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بین انگیزه پیشرفت در به منظور تعیین تفاوت معنادار 
 از دانشجویان دختر و پسر با ریتم سیرکادین متفاوت 

 (.۳روش تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد )جدول
 

دانشجویان دختر و پسر با ریتم  . نتایج تحلیل واریانس دو راهه برای انگیزه پیشرفت3جدول 

 سیرکادین متفاوت

 متغیر
مجموع 

 مربعات

درجات 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
 افارزش 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 ۱۲۳/۰ ۰۰۱/۰ ۰۴/۱۲ ۲۵/99۲ ۱ ۲۵/99۲ ریتم سیرکادین
 ۰۱6/۰ ۲۵/۰ ۳۷/۱ 89/۱۱۲ ۱ 89/۱۱۲ جنسیت

 ۰۰۱/۰ 8۱/۰ ۰۵8/۰ 8۱/۴ ۱ 8۱/۴ ریتم سیرکادین×جنسیت
  ------ ------- ۴۳/8۲ 86 ۱8/۷۰89 خطا

 
طرفه نشان داد اثر  نتایج آزمون تحلیل واریانس دو

است ها معنادار روزی در آزمودنیاصلی ریتم شبانه
(۰۰۱/۰p=مقایسه میانگین .) ها نشان داد انگیزه

پیشرفت در دانشجویان با ریتم سیرکادین صبحگاهی 
(۱8/89M= بهتر از دانشجویان با ریتم سیرکادین )

( است. اثر اصلی جنسیت =۴۵/8۲Mعصرگاهی )
ها نشان (. مقایسه میانگین=۲۵/۰pباشد )مینمعنادار 

( بهتر از  =9۵/86Mداد انگیزش پیشرفت در دختران )
 ( است. =6۳/8۴Mپسران )

باشد میناثر تعاملی جنسیت در ریتم سیرکادین معنادار 
(8۱/۰p= نتایج .)دختران نشان داد  هامقایسه میانگین

با ریتم سیرکادین صبحگاهی بهترین میانگین انگیزه 
یرکادین و پسران با ریتم س (=۰8/9۰M)پیشرفت 

( =۰9/8۱M)ترین انگیزه پیشرفت عصرگاهی ضعیف
.(۲)نمودار را دارند

      

 
 . مقایسه میانگین انگیزش پیشرفت بر اساس جنسیت و ریتم شبانه روزی2کل ش
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 گیریبحث و نتیجه
هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر جنسیت و 

روزی بر عملکرد حافظه حرکتی و انگیزه ریتم شبانه
ها برای متغیرهای عملکرد پیشرفت در جوانان بود. یافته

 حافظه حرکتی نشان داد بین عملکرد حافظه حرکتی 
در پسران با ریتم سیرکادین عصرگاهی با عملکرد 

هی ریتم سیرکادین صبحگا حافظه حرکتی در دختران با
های و پسران با ریتم سیرکادین صبحگاهی تفاوت

ر زوجی معنادار است. همچنین بین  عملکرد حافظه د
فظه دختران با ریتم سیرکادین عصرگاهی با عملکرد حا
ادار در دختران با ریتم سیرکادین صبحگاهی تفاوت معن

 ومقایسه میانگین ها نشان داد پسران وجود دارد. 
 ختران با ریتم سیرکادین عصرگاهی دارای عملکردد

بهتری نسبت به دختران و پسران با  حافظه حرکتی
 ریتم سیرکادین صبحگاهی می باشند. همچنین پسران

رد با ریتم سیرکادین عصرگاهی بهترین میانگین عملک
ی و دختران با ریتم سیرکادین صبحگاه حافظه حرکتی

را دارند.  حرکتی ملکرد حافظهترین میانگین عضعیف
عملکرد حافظه حرکتی در دانشجویان با ریتم 
سیرکادین عصرگاهی بهتر از دانشجویان با ریتم 
سیرکادین صبحگاهی  است و عملکرد حافظه حرکتی 

 در پسران بهتر از  دختران است. 
ها در عصر بهتر بودن عملکرد حافظه حرکتی آزمودنی

همکاران رهنما و نسبت به صبح با نتایج پژوهش 
متر عملکرد بهتر در  ۲۰برای دو سرعت (،که ۲۰۰9)

(، ۱99۴و همکاران ) 1شب را گزارش کردند، کولد ولز
( که نشان دادند در ۲۰۱۳)و همکاران  2اسکوارسینی

شب عملکرد قدرت عضالنی و قدرت انفجاری پا بهتر 
ویز و (، ۱99۴کولد ولز و همکاران ) و از صبح است

( بیان کردند که اوج قدرت و استقامت ۱99۴همکاران )
کاران اتکینسون و همباشد و  عضالنی در عصر می

                                                                                                                         

1. Coldwells 

2. Squarcini 

اذعان کردند در اوایل شب  قدرت  که( نیز ۱99۳)
ها با همخوانی دارد. این یافتهباشد، عضالنی حداکثرمی

بران و همکاران (، ۲۰۰9)های شیرانی و لوئیس یافته
( همسو ۲۰۰۷و همکارانش ) 3ینو گلدست( ۲۰۰8)

( در مطالعه بر روی ۲۰۰8بران و همکاران )نیست. 
پرداختند، ورزشکارانی که هم صبح و شب به تمرین می

دامنه زمانی وسیعی از روز تغییر  اظهار داشتند  در
چندانی در عملکرد پرش مشاهده نشده است، متناقض 

وجود نتایج متناقض  ممکن است به علت تفاوت است.  
درجامعه آماری، نوع متغیر مورد ارزیابی در پژوهش  
باشد. زیرا در پژوهش حاضر متغیر عملکرد حافظه 
حرکتی و انگیزش پیشرفت بررسی شد اما در پژوهش 

، که متغیری شناختی استها ناهمسو  عملکرد حرکتی 

 ها مورد آزمون قرار گرفت. آزمودنی
های پژوهش حاضر برتر بودن عملکرد یکی از یافته

های عصرفعال نسبت به صبح حافظه حرکتی آزمودنی
کند  تا با عوامل همواره تالش میبدن انسان فعال بود. 

ایجاد فشار مبارزه کند و شرایط مناسب داخلی بدن را 
برای سازگاری و تعدیل پاسخ های  .دوباره برقرار کند
دهد، یا بلند مدتی را از خود نشان می فیزیولوژیک کوتاه

یکی از این عوامل فشار، که با محیط داخلی بدن و 
روز ارتباط دارد، نحوه عملکرد در ساعات مختلف شبانه

روزی وابسته های شبانهساعات زیستی است که ریتم
کند. در این به متغیرهای فیزیولوژیک بدن را کنترل می

حرارت بدن و نقش متغیرهای فیزیولوژیک، درجه 
هورمونی از اهمیت بیشتری برخوردار است. تأثیر 

ی و نیز تغییرات ادراک برعملکردهای، شناختی، رفتاری،
عروقی و همچنین تأثیر  -عضالنی، قلبی -عصبی

دراین  های حرکتی احتماالًبرسطح استراحتی گیرنده
باشد. بنابراین در عملکردهای ورزشی کارکرد می

با آنها عامل مهمی است  چگونگی سازگاری

3. Goldstein 
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(. باال بودن ۲۰۰۰؛ ریلی وهمکاران، ۲۰۰۲ )آرمسترانگ،
دمای بدن درعصر نسبت به صبح  را که نتیجه چرخه 

توان دلیل بهبود عملکرد روزی است را میشبانه
؛ ۱996ها دانست )اتکینسون و همکاران،عصرگاهی

( و نیز در بعد ظهر مقدار ۱99۵تراین و همکاران،
های اپی نفرین و نوراپی نفرین به پالسمایی هورمون

(. ریلی و همکاران ۲۰۰6رسد )لیک و همکاران،اوج می
( بیان کردند که  ۲۰۰۳و همکارن ) 1( و روهل۲۰۰۰)

های مختلف، برای عصر هنگام به دلیل وجود چرخه
 تمرین دارای برتری ذاتی است.

های پژوهش حاضر نشان داد مردان دارای یافته
رکتی بهتری نسبت به زنان بودند. میانگین حافظه ح

( ۱96۷سیمون و همکاران ) این یافته با نتایج پژوهش
( که بیان کردند در وظایف ۱98۵و همکاران ) 2والهتال

زمان واکنش انتخابی فضایی، مردان زمان واکنش 
کمتری را در مقایسه با زنان دارند و مهمتر از همه 

ی پردازش اطالعات مربوط برتری مردان به استراتژ
نشان  ( که۲۰۰۵کوسینسکی )باشد و نیز پژوهش می
 برابر در دکمه دادن فشار برای زمان الزم میانگین داد

 ۲۲۰ برای مردان  ثانیه وصدم ۲6۰نور برای زنان 

 انواع بین پژوهش این در البته باشد.ثانیه میصدم

اند نشدهتفاوتی قائل  تصویری و صوتی واکنش زمان
 سایر نتایج با حدی تا تحقیق این نتایج. همسو است

همکاران  آدام ونتایج پژوهش  .است ناهمسو تحقیقات
مردان و زنان از یک الگوی  ( نشان دادند که۱999)

متفاوت زمان واکنش به عنوان عملکرد موقعیت 
شودکه چنین  استدالل می کنند ومحرک استفاده می

د ممکن است یک استراتژی الگوی زمانی واکنش مر
استراتژی سریال، چپ دوگانه یا جفتی و الگوی زن یک 

 به نسبت مردان به عبارت دیگر به راست، داشته باشد.

. البته کنندمی استفاده تریپیچیده از راهکارهای زنان
به نیاز  موردگیری قطعی نظری و تفسیر در این نتیجه

وع از این موضهای تجربی بیشتری دارد. انجام پژوهش
                                                                                                                         

1. Rodahl 

های درک تفاوت اهمیت باالیی برخوردار است زیرا
زمان واکنش عملکرد حافظه و جنسیتی وابسته در 

های تفاوتبه شناخت بیشتری در رابطه با  ممکن است 
حرکتی  مربوط به جنسیت در عملکرد تفریحی، شغلی و

 . بینجامد

نشان داد اثر اصلی برای متغیر انگیزش پیشرفت نتایج 
ها معنادار است. مقایسه روزی در آزمودنیریتم شبانه

ها نشان داد انگیزه پیشرفت در دانشجویان با میانگین
ریتم سیرکادین صبحگاهی بهتر از دانشجویان با ریتم 
سیرکادین عصرگاهی است. اثر اصلی جنسیت برای 

باشد. مقایسه مینمتغیر انگیزش پیشرفت معنادار 
ها نشان داد انگیزش پیشرفت در دختران بهتر نگینمیا

ها نشان داد دختران با مقایسه میانگیناز  پسران است. 
ریتم سیرکادین صبحگاهی بهترین میانگین انگیزه 
پیشرفت  و پسران با ریتم سیرکادین عصرگاهی ضعیف 

 دست براساس نتایج به را دارند. ترین انگیزه پیشرفت
پسر در  بین دانشجویان دختر وآمده در این پژوهش، 

میزان انگیزش تفاوت وجود دارد، به این صورت که 
پیشرفت دختران بیشتر از پسران است. این یافته  انگیزه

( همسو است که اظهار ۱9۷۲) هافمنپژوهش  با نتایج
نیاز شدید برای پیوستگی بیشتر از هر چیز، رفتار  داشت

تاثیر قرار تحت ا های پیشرفت در زنان رو انگیزه
گیرند و قرار می حمایت مورد دختران بیشتر . دهدمی

تحت فشار ر شوند و کمتمی کمترتشویق به استقالل
گیرند تا هویتی جدا از مادر خود داشته باشند یم قرار
های با یافته(. همچنین ۱۳8۷ان زاده وهمکاران،)کیو

هومن و  مرتضوی، رشیدی نژاد و یهاپژوهش
 دهند دختران انگیزه پیشرفتعسگری که نشان می

 )طالب پور و نسبت به پسران دارند بیشتری
 حسینی با نتایج تحقیقات( و همچنین ۱۳8۲همکاران،

، (۱۳8۷)حسینی طباطبایی، نسب و وجدان پرست
و ساعی  غالمعلی لواسانی(، ۱۳8۵)شاد رضویان

بیابان پژوهش با نتایج ولی (همخوانی دارد ۱۳۷8)

2. Lahtela 
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تفاوت  پسران میان انگیزه پیشرفت دختران،که گرد
( ۱99۷ )وینستون، داری مشاهده نشده استمعنی

روزی دختران و های شبانهد. نتایج تفاوتندار یهمخوان
( ۱۳86ن )پسران با نتایج تحقیقات ضیایی و همکارا

تحقیقات آدان و آلمیران همسو است ولی با نتایج 
چلمینسکی  (به نقل از۱99۴( و تانکوا )۱99۱)

باشد. نتایج تحقیق حاضر ( همسو نمی۱99۷ وهمکاران،
نشان داد دختران به طورمعناداری گرایش به سمت 

براساس الگوهای متداول در  صبحگاهی دارند. احتماالً
مورد وظایف در طول زندگی و نیز قبول کردن 

های جنسیتی و همچنین نحوه الگوگیری از نقش نقش
ها اولین کسی که از خواب د و در اکثر خانوادهمادری باش

کند و شود و بقیه اعضای خانواده را نیز بلند میبلند می
از این  .کند مادر استصبحانه را نیز برای آنها آماده می

کنشی برای آماده دختران درگیر نوعی تمرین پیشرو 
می های جنسیتی هستند که ایفای نقش جهتشدن 
روزی در دختران و شبانه نمره ریتم دلیل تفاوتتواند 

همچنین احتمال دارد ساختار بیوریتم  .باشدپسران 
عاطفی، شناختی و جسمانی دختران در مقایسه با 
پسران به گونه ای باشد که تمایل و توانایی آنها را برای 

 البتهانجام فعالیت های بهینه تر در صبح بیشتر کند. 

 تر قاطع هاینییتبذکر این نکته ضروری است که 

 ترگسترده سنی هایرده با بیشتری مطالعات نیازمند

 .باشدمی
های پژوهش حاضر نشان داد عملکرد به طور کلی یافته

حافظه حرکتی  درافراد عصرفعال و انگیزه پیشرفت در 
افراد صبح فعال بهتر است. شاید بتوان باالتر بودن 

انرژی روانی  انگیزه پیشرفت در افراد صبح فعال به دلیل
و جسمانی باالتر افراد در صبح باشد و به همین دلیل 

 اند. میزان انگیزش پیشرفت خود را باالتر برآورد کرده
پژوهش حاضر دارای محدودیت های پژوهشی می 
باشد. به عنوان مثال با توجه به اینکه این پژوهش صرفا 

به روی دانشجویان جوان انجام شد یافته های آن 
های سنی کودکان، نوجوانان، میانساالن و دامنه

همچنین با توجه به سالمندان قابل تعمیم نمی باشد. 
از عوامل تاثیرگذار بر انگیزه اینکه تغدیه و خواب شبانه 

تغذیه و شود ملکرد حافظه می باشد، پیشنهاد میو ع
میزان خواب شرکت کنندگان در پژوهش های بعدی 

  های آتیر پژوهششود دپیشنهاد می. کنترل شود
حافظه حرکتی و انگیزش پیشرفت افراد ورزشکار و غیر 

هم مقایسه  نیز باهای سنی متفاوت و دامنهورزشکار 
الوه بر ریتم ع شودهمچنین پیشنهاد میشوند. 

یوریتم افراد نیز بررسی و اثرگذاری روزی، بشبانه
روزی بر  فاکتورهای همزمان بایوریتم و نوع ریتم شبانه

 مانی، روانی و شناختی بررسی شود.جس
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Abstract  
The purpose of this study was to compare the motor memory function and the 

motivation of progress in male and female students with different daily 

rhythm. The statistical sample included 50 morning active participants (25 

females and 25 males) and 40 evening active participants (17 females and 23 

males). Research tools included Horn Stenberg's Morning-Evening 

Questionnaire, Hermann's Progress Motivation Questionnaire, and Chain 

Color Matching Software. Findings showed that the progression for the 

variable of motor memory function of the interactive effect of gender on the 

daily rhythm was not significant. Comparison of means showed that evening 

active males had the highest mean of motor memory, while morning active 

females had the weakest level of motor memory function. For the progress 

motivation variables, results showed that the interactive effect of gender and 

daily rhythm was not significant, but the main effect of the daily rhythm was 

significant .The results of Tukey post hoc test showed that there was a 

significant difference between the progress motivation in males with evening 

rhythm and progress motivation of females with morning rhythm. Male 

students with an evening rhythm had the lowest score of progress motivation, 

and female students with the morning rhythm had the highest score of progress 

motivation. 
 

Keywords: Body Biology Clock, Serial Color Matching Task, Motor 

Memory, Students 
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