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Abstract 
Background and Aims: Considering the importance of the related factors in learning and in the light of the fact that there 

was no study of this kind on dentistry students, so this research has been carried out in 2016 to evaluate the relationship between 

morning & evening patterns with the learning levels of dentistry students of Dentistry Faculty, Tehran Medical sciences, Islamic 

Azad University. 

Material & Methods: in this descriptive study, first, the students were undergo morningness-eveningness pattern by Horn-

Oostberg method. Then, the relationship between students’s learning level and the results of both end-of-session and end-term 

tests was evaluated by a linear regression test. 

Results: In this study, 69 dentistry students were participated. 22 persons (31.88%) had an overnight sleep pattern, 28 persons 

(40.57%) intermediate, and 19 persons (27.53%) in the morning. in both tests, there was a significant correlation between the 

morningness-eveningness pattern and the learning level. End-of-session test with (P <0.004) and end-term test with (P <0.002) 

Besides, There was not any significant correlation between age and sex of participants and their level of learning (P = 0.45, 

0.10) in both tests.  

Conclusion: It seems, The morningness -eveningness pattern of the students analyzed in this study was significantly correlated 

with their learning outcomes, that is to say that students who had morningness pattern had higher scores than midway ones and 

these ones had better scores compared to the eveningness ones. 

 

Key words: Educational achievement, Circadian clock system, Dental student 

 
*Corresponding Author: Donia1351@yahoo.com 
J Res Dent Sci. 2019; 15 (4) :248-255. 



  
 يدندانپزشك انيدانشجو يريادگي زانيبا م يشبانگاه –يصبحگاه يارتباط الگو يبررس                                                              250

  58/پياپي 1397  زمستان/چهارم /شماره  پانزدهموره مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/د 
  
  
  

 

  
  :خالصه

از منابع اطالعاتي تاكنون  ما دانش اساس بر اينكه به نظر همچنين و بررسي عوامل موثر بر يادگيري اهميت به باتوجه سابقه و هدف:
صورت نگرفته است،  دندانپزشكي دانشجويان يادگيري ميزان با شبانگاهي – صبحگاهي الگوي ارتباط بررسيمطالعه اي در خصوص 
دندانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي آزاد  دانشجويان يادگيري ميزان فيزيولوژيك با اين الگوي ارتباط بررسيمطالعه حاضر با هدف 
  ديد.  گر ريزي پي1395اسالمي تهران در سال 

 وسيله به شبانگاهي –ابتدا در دانشجويان دندانپزشكي مورد مطالعه، الگوي صبحگاهي توصيفي، تحقيق  ايندر  :مواد و روش ها
با پايان جلسه و پايان ترم آزمون  دو سپس ارتباط ميزان يادگيري دانشجويان در غالب نتايج .شد تعيين اوشتبرگ – هورن پرسشنامه

  .ري رگرسيون خطي مورد ارزيابي قرار گرفتالگوي صبحگاهي شبانگاهي ايشان توسط آزمون آما
 28%) الگوي خواب شبانگاهي، 88/31نفر( 22بودند كه از اين تعداد حاضر  نفر ازدانشجويان دندانپزشكي 69در اين مطالعه يافته ها:

شبانگاهي با -بحگاهي. در هر دو آزمون ارتباط معناداري بين الگوي صداشتند%) صبحگاهي 53/27نفر( 19بينابيني، و  %)57/40نفر (
به گونه اي كه دانشجويان با الگوي >P)  002/0( آزمون پايان ترم با و)  >P 004/0( (آزمون پايان جلسهداشتميزان يادگيري وجود 

صبحگاهي در هر دو آزمون ميانگين نمرات باالتري نسبت به دانشجويان با الگوي بينابيني و شبانگاهي داشتند.همچنين در هر دو 
  ) P=  45/0و P=  10/0( به ترتيب  ن ارتباط معناداري بين سن و جنس با ميزان يادگيري دانشجويان ديده نشدآزمو

ي ايشان رابطه كه، الگوي صبحگاهي شبانگاهي دانشجويان بررسي شده در اين مطالعه با ميزان يادگير رسد مي نظر به :نتيجه گيري
ني كه الگوي صبحگاهي داشتند نمرات باالتري نسبت به الگوي بينابيني و افراد يبينابيني با اين تفسير كه دانشجويا ومعناداري داشته 

  نسبت به شبانگاهي داشتند. 
  ميزان يادگيري دانشجويان دندانپزشكي، شبانگاهي،  –الگوي صبحگاهي  كلمات كليدي:

  
  

  مقدمه:
 يو عملكرد شناخت يريادگينشان داده اند كه  ياريمطالعات بس

از انواع مدل  يكيدر ساعات مختلف روز متفاوت است.  رانيفراگ
 تمير )1،2(.باشد يم يريادگيبر اساس زمان  يريادگي يها

افراد مختلف  نيافتراق ب يبرا ياريبه عنوان مع ربازيروزانه از د
مختلف روز شناخته  عاتدر سا شانيانجام كارها تيفيدر ك

  )3،4(.شده است

 يگروه پزشك انيدانشجو يمربوط به دروس تخصص يكالس ها
مطالعات  جينتاو  )4،5(د.شو يدر ساعات مختلف روز برگزار م

اطالعات از حافظه درازمدت و  يابيباز دهندميمختلف نشان 
افراد ارتباط  يشبانگاه يصبحگاه يبا الگو يحافظه فور

   )6،7(.دارد
از  ييروزانه خود را در قالب دوره ها يبه طور معمول زندگ ما

 يندهاياز فرا ياريو بس ميده يو استراحت سازمان م تيفعال

 – يكيبا چرخه تار مواجههدر  يراتييدر انسان با تغ كيلوژويزيف
 يشوند. به واقع نظام شبانه روز يما همراه م رامونيپ روشنايي

 نيدارد بلكه بر چند ريما تاث يدارينه تنها بر چرخه خواب و ب
 تمير ز،يمثل ترشح غدد درون ر ياز كاركرد فرد گريد طهيح

 يدما زانيو م  (Food Anticipatory Rhythms) انتظار غذا
و  هيبر سطوح پا تمير نياثر گذار است ومتعاقبا، ا نيز  بدن

عمل در  يبرا يو رفتار يولوژيزيف يدستگاهها يپاسخ ده
منفعت بخش  مانيبرا يشناخت ستياز روز كه از نظر ز يزمان

خود  يرامونيپ طيشكل ممكن با مح نياست، به كاراتر
  . )8(مي كند دايپ يسازگار
توان  يافراد را م ي، به طور كل تياستراحت و فعال تميس ربراسا

. اما ينينابيو ب ي، شبانگاه يكرد: صبحگاه ميدسته تقس 3به 
 5شود كه افراد را در  يم افتيدر منابع  زين يگريد يگروه بند

 ،ينسبتاً صبحگاه ،يكند: كامال صبحگاه يم يطبقه دسته بند
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  ) 8،9(.ينگاهو كامال شبا يمعتدل، نسبتاً شبانگاه

دارند زود بخوابند و صبح زود  ليشب ها تما ،يافراد صبحگاه 
را  ياريسطح هوش نيشترياول روز ب مهيدر ن زند،ياز خواب برخ
 ياديز يو دشوار دهنديم حيروزانه را ترج يها تيدارند ، فعال

 ليتما يدر مقابل افراد شبانگاه )9(دارند. روقتيد دنيدر خواب
در بخش دوم روز فعال  و زندياز خواب برخ ريدارند صبح ها د

شب  مهيكشد تا در ن يطول م ياديتر هستند و مدت زمان ز
 يرفتار يهستند كه الگو يكسان ينينابيبه خواب روند. افراد ب

 يقرار م فيدو سر ط نيدو گروه فوق را داشته و ب نيما ب
وع شر يروز را با درجه حرارت باالتر يصبحگاه افراد )4،5(.رنديگ

افراد تراكم  نيدر ا) 10(.كنديرا دفع م يشتريب نيدرنالآكرده و 
تر  عيسر نيمالتون زانيباالتر است  و م يداريهنگام ب زوليكورت

 50حدود  يشبانه روز يها تمير  ) 12،11(.رسد يبه حداكثر م
همچون:  يگريهستند اما عوامل د كيژنت ريدرصد تحت تاث

 يتوجهقابل  ريهم تاث طيحفرهنگ، اجتماع و م ت،يسن، جنس
 نيا يزمان يها پيمطالعات انجام شده در خصوص ت )13( .دارند

با افراد  سهيدر مقا يرا مطرح ساخته است كه افراد صبحگاه
قابل اعتماد و واقع  ،يبا ثبات، جد يجانياز لحاظ ه يشبانگاه

دهند كه  يپژوهش ها نشان م يبرخ نيهمچن) 14(.گرا هستند
را  ينمرات باالتر ،بودن الو فع ينظر عملكردافراد از  نيا

 يدرمقابل بررس )15(.به دست آورده اند ينسبت به افراد شبانگاه
 يبا افراد صبحگاه سهيدر مقا يدهد افراد شبانگاه يها نشان م

   )16(.در تفكر خالقانه برخوردار هستند يباالتر يياز توانا

رابطه با ساعت در  ياز لحاظ درون يو شبانگاه يفراد صبحگاها
عملكرد را  نيخود تفاوت دارند.گروه اول بهتر يدرون كيولوژيب

 ارتريكه گروه دوم در بعد از ظهر هش يدر صبح داشته در حال
 داريپا تيخصوص كي يژگيو نيدارند. ا يبوده و عملكرد بهتر

 يدر انسان محسوب م يشبانه روز تمير يپيبوده و جنبه فنوت
  )17(.گردد

 -  يصبحگاه يالگو يرياندازه گ يبرا يفمختل يها روش
با هدف  كيشود كه هر يم افتيافراد در منابع  يشبانگاه
 يمختلف طراح يو كار يسن يعادات گروه ها يرياندازه گ

مرتبط با  يابيپرسشنامه خود ارز نياول )18-22(.شده است
گردد .  يبرم يالديبه دهه هفتاد م يشبانه روز يالگوها

 نيآمد، پراستفاده تر ديكه بعد از آن پد ياديز يابزارها رغميعل
 ،يو گاه روانشناس يشناس ستيگاه ز قاتيابزاردر تحق

 )23(.اوشتبرگ است -هورن شبانگاهي – يپرسشنامه صبحگاه
سنجش  يپرسشنامه ها برا نيتر جياز را يكيپرسشنامه  نيا
 لفمخت يبوده است كه به زبان ها كيولوژيزيف يالگو نيا

 نهيتعداد گز يسواالت پرسشنامه دارا )12(استترجمه شده 
است و با پرسش از  ياختصاص يمتفاوت و نمره گذار يها

 يكارها يبرا يساعات بدن حاتيو ترج يداريساعات خواب و ب
  .كند يم نييفرد را تع يشبانه روز ي، الگو يو ذهن يبدن

بر  نكهينظر به ا نيموضوع و همچن تيباتوجه به اهم نيبنابرا
در  يمطالعه ا چيتاكنون ه يدانش ما از منابع اطالعات اساس

در  ،يدندانپزشك انيخارج از كشوردر مورد دانشجو ايداخل 
 يشبانگاه  يصبحگاه يبا الگو يريادگي زانيخصوص ارتباط م

 يارتباط الگو يسصورت نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف برر
 يدندانپزشك نايدر دانشجو يريادگي زانيبا م رياخ كيولوژيزيف

  .ديگرد طراحي
  

  مواد و   روش ها 
رشته  7ترم  انيدانشجو هيكلاين مطالعه توصيفي بر روي 

كه درس  م پزشكي آزاد اسالمي تهراندانشگاه علو يدندانپزشك
اين انجام شد. را اخذ كرده بودند )3(يصيتشخ يدندانپزشك
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي  شوراي در پژوهش 

جهت كليه معيار هاي اخالقي  86/12953مطرح و با  كد 
همه  يبرا روش مطالعه. امورد تاييد قرار گرفتپژوهش 
داده شده  نانياطم انيداده شد و به دانشجو حيتوض انيدانشجو

گزارش  ينام و فقط به صورت كل كربدون ذ شانيكه پاسخ ها
 تيكه رضا يانياجازه داده شد دانشجو نيشود و همچن يم

   .ندارند از مطالعه خارج شوند
 يشبانگاه -يصبحگاه كيولوژيزيف يالگو يابيابتدا جهت ارز

مورد  انياوشتبرگ به دانشجو -پرسشنامه هورن  ،انيدانشجو



  
 ...يدندانپزشك انيدانشجو يريادگي زانيبا م يشبانگاه –يصبحگاه يارتباط الگو يبررس                                                                              252

  58/پياپي 1397  زمستان/چهارم /شماره  پانزدهموره مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/د 
  
  
  

 

 19پرسشنامه مذكور  ذكر است كه  انيمطالعه داده شد. شا
با جمع  يينها جهيداشته و نت  نهيگز 6تا  4سوال و هر سوال 

شود. هر پاسخ دهنده نمره  يحاصل م اه نهياز گز كينمره هر
  محدوده نمرهكرده و كسب  86تا  19 نيب يا
 ي(نه صبحگاه ينينابيبتيپ  58-43 ،يشبانگاهتيپ  42 -19 

در  گرديد. قلمداد يصبحگاهتيپ  86-59) و  يو نه شبانگاه
پرسشنامه كه قبال در مطالعه  نيا يمطالعه حاضر ترجمه فارس

شده است بكار برده  دهو همكاران استفا Liaghatdar توسط يا
در  نيا )24(.گزارش كردند 72/0آزمون را  ييايپا  شانيشد كه ا

و  Milia يدر مطالعه  ينسخه اصل ييايكه پا ستيحال
  )21(ه است. شد انيب 79/0زيهمكاران ن

در  ان،يدانشجو يريادگي زانيسنجش م يمرحله بعد برا در
درس  ياهداف آموزش يآزمون بر مبنا كيهمان جلسه  انيپا

جدول  كيصورت كه ابتدا  نيبه ا )25(مربوطه برگزار شد. 
 نييهمان جلسه تع يدرس ياجزاء محتوا يمشخصات آزمون برا
اهداف  يصيخصو ت يدرس ياجزاء محتوا كيشد كه شامل تفك

كاربستن و...)  دن،ي(ازجمله دانش، فهم يحوزه شناخت يآموزش
پاسخ دادن و ارزش گذاردن و...) و حوزه  افت،ي(دريحوزه عاطف

شده،...) به هر  تيو پاسخ هدا ي(ادراك ، آمادگ يحركت -يروان
 سيو حجم اجزاء تدر تيبود. سپس با توجه به اهم يجزء درس

شد و براساس  نييهر جزء تع سيشده، نسبت مدت زمان تدر
نسبت محاسبه شده بارم نمره هر جزء و تعداد سواالت 

 آزمون چند كيشد در مرحله بعد  نييبه آن تع افتهي صيتخص
  سواالت و يموجود در طراح يارهايمع تيبا رعا يانهيگز

در انتها  و شد ينوع آزمون طراح نيمربوط به ا يهاپاسخ 
 يفيقضاوت ك مورد ،ييروا يبررسشده جهت  يآزمون طراح

آزمون  زيترم ن انيدر پا )26،27(قرار گرفت. هم رشته  نيمتخصص
 ياني، نمرات پاديمشابه ذكر شده برگزار گرد يارهايبا مع يگريد

و نمرات كسب  ديدرس مربوطه از آموزش دانشكده اخذ گرد
در هر دو  انيشده از پرسشنامه و نمرات كسب شده دانشجو

 يدر فرم اطالعات ترميمعدل  نطوري) و هم20تا0 ازآزمون (
در غالب  انيدانشجو يريادگي زانيثبت شد. سپس ارتباط م

 نيو همچن يشبانگاه يصبحگاه يآزمون با الگو جينتا
 ونيرگرس يتوسط آزمون آمار شانيا كيدموگراف يرهايمتغ
  قرار گرفت.  يابيمورد ارز يخط

  
  ها يافته

علوم  نفر ازدانشجويان دندانپزشكي دانشگاه 69در اين مطالعه 
 با  سال 33 تا 23 سني با محدوده تهران آزاد اسالمي پزشكي
نفر  55اين افراد شامل شركت كردند.  24/24 ±14/2ميانگين
% بودند كه از اين 3/20%و 7/79نفر پسر ، به ترتيب 14دختر و 

نفر  28%) داراي الگوي خواب شبانگاهي، 88/31نفر( 22تعداد 
  %) صبحگاهي بودند.53/27نفر( 19بينابيني، و % 57/40(

مشخص شده است باالترين نمره  1همانطور كه در جدول 
و پايين  68شبانگاهي -اهيكسب شده در پرسشنامه صبحگ

گزارش شد. باالترين  48/±49 05/12با  ميانگين 21ترين نمره 
 20 گروه صبحگاهيدر  نمره كسب شده در آزمون پايان جلسه

، در گروه  54/15 ±67/3ميزان با  10و پايين ترين نمره 
با ميزان  5و پايين ترين نمره 5/17باالترين نمره  بينابيني

و پايين  15باالترين  نمره   روه شبانگاهيگدر و 6/12 09/4±
بود و همچنين باالترين  16/9 ±74/3با ميزان  5ترين نمره 

و  18 گروه صبحگاهينمره كسب شده در آزمون پايان ترم در 
، در گروه بينابيني 13/15 ±52/3با ميزان  12پايين ترين نمره 
  با ميزان  9وپايين ترين نمره  5/17باالترين نمره 

و پايين  5/16درگروه شبانگاهي باالترين نمره و 33/13 ± 47/3
  .بود38/12 ± 12/4با ميزان  5/7ترين نمره 

  همچنين ميزان معدل ترم دانشجويان گروه صبحگاهي 
و گروه  69/15±88/3گروه بينابيني  ،8/16 ±  67/3 

  گزارش گرديد.17/15±02/4شبانگاهي 
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ن دانشجويان دندانپزشكي توزيع فراواني نمرات آزمو -1جدول  
  مورد مطالعه به تفكيك الگوي خواب و بيداري

  
  
  
  

  
  
  

و آزمون رگرسيون مورد SPSSا با استفاده از نرم افزار داده ه
ارتباط در هر دو آزمون نشان داد كه  نتايج تحليل قرار گرفت

با ميزان يادگيري وجود  خواب و بيداريمعناداري بين الگوي 
آزمون پايان ترم  وP >004/0  (آزمون پايان جلسه بادارد

در  ي صبحگاهيبه گونه اي كه دانشجويان با الگو )P>002/0با
ميانگين نمرات باالتري نسبت به دانشجويان با  هر دو آزمون

  الگوي بينابيني و شبانگاهي داشتند.
همچنين در هر دو آزمون ارتباط معناداري بين سن با ميزان 

 )P=451/0(  براي آزمون پايان جلسه  يادگيري دانشجويان
498/0 =P  گيري ارتباط در مورد جنس نيز با ميزان ياداين

 براي آزمون پايان جلسه و)  P=108/0(معني دار نبود.

)793/0=P( براي آزمون پايان ترم.  
 هاي موردگين معدل ترم دانشجويان در گروهدر ضمن ميان

مطالعه شده نيز به منظور كنترل متغير زمينه اي ارزيابي شد 
كه  تفاوت معنا داري بين گروه هاي مورد مطالعه وجود 

  )P=12/0نداشت. (
  

  بحث 
%  افراد الگوي خواب 88/31براساس نتايج اين مطالعه 

% الگوي 53/27%  الگوي خواب بينابيني و 57/40شبانگاهي، 
اين امر مشابه ساير مطالعات است خواب صبحگاهي داشتند. كه 

در مطالعه  )24(كه از همين پرسشنامه استفاده كرده اند.
Ishihara    15ي صبحگاهي، %افراد الگو15نيز  وهمكاران %

و به مفهوم  )28(%الگوي  بينابيني داشتند70الگوي شبانگاهي و 

ديگر بيشترين جمعيت مطالعه شده را افراد بينابيني تشكيل 
داده اند كه درصد هاي گزارش شده تا حد زيادي مشابه مي 

  باشد.
كه ) 29(و همكاران Tonettiهمچنين براساس مطالعه متاآناليز 

زمينه را مورد بررسي قرار داده بودند رابطه  پژوهش در اين 26
معناداري بين جنس و ميزان يادگيري وجود نداشت كه مشابه 

تفاوت بعضي مطالعات با نتايج مطالعه حاضر مي باشد هرچند 
معناداري در افت تحصيلي دختران شبانگاهي گزارش نمودند و 

  ت. در اين مطالعه افت تحصيلي براي پسران معنادار نبوده اس
با توجه به اينكه در مطالعه ايشان افت عملكرد تحصيلي در 
دختران مختص به دروس دشوار بوده و در رابطه با دروس 

همسو با ) 24( متوسط و آسان نتيجه مشابهي به دست نيامده
مي توان اين يافته را منوط به نقش  )30(پژوهش هاي ديگر 

اختي زمان و وابستگي كمتر دروس آسان به عملكرد شن
  فراگيران نسبت داد. 

در مطالعه حاضر براي سنجش ميزان يادگيري دو آزمون، يكي 
در پايان همان جلسه و يكي در پايان ترم از دانشجويان گرفته 

بعد از ظهر و آزمون  3شد. زمان آزمون پايان جلسه ساعت 
صبح بود. در هر دو آزمون تفاوت   8:30پايان ترم ساعت

كسب شده دانشجويان با نوع الگوي معناداري بين نمرات 
شبانگاهي ايشان وجود داشت. به اين ترتيب كه  –صبحگاهي 

در هر دو آزمون نمرات افراد صبحگاهي بهتر از بينابيني و افراد 
بينابيني بهتر از شبانگاهي بوده است. در مطالعه متاآناليز 

Tonetti  مطالعه را در اين زمينه مورد  26كه  )29(و همكاران
بررسي قرار دادند گزارش شده است كه با توافق بااليي افراد 
شبانگاهي عملكرد تحصيلي ضعيف تري نسبت به افراد بينابيني 
و افراد بينابيني نسبت به افراد صبحگاهي داشتند. در اين 
مطالعه متاآناليز معناداري اين تفاوت در دانش آموزان حتي 

عه حاضر نيز همسو با بيشتر از دانشجويان بوده است. در مطال
ميزان يادگيري دانشجويان صبحگاهي براساس نمرات  نتايج

  ) 24،29(كسب شده باالتر بوده است.

 آزموننمرات
 ترم پايان 

 نمرات آزمون
 جلسه پايان 

 تعداد
 نوع

  الگو 
52/3±13/15  67/3±54/15  صبحگاهي 19 

47/3±33/13  09/4±67/12  بينابيني  28 

12/4±38/12  74/3±16/9  شبانگاهي 22 

P 002/0< P 004/0<  نتيجه آزمون   
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 افراد كه است ساخته مطرح را يافته اين شده انجام مطالعات
 با هيجاني لحاظ از شبانگاهي افراد با مقايسه در صبحگاهي

 همچنين  )14(. هستند گرا واقع و اعتماد قابل جدي، ثبات،
 كه دهندمي نشان حاضر، پژوهش جمله از ها پژوهش برخي
 را باالتري نمرات ،بودن فعال و عملكردي نظر از افراد اين

 ،مقابل در )15( . اندآورده دست به شبانگاهي افراد به نسبت
 افراد با مقايسه در شبانگاهي افراد دهد مي نشان ها بررسي

 برخوردار خالقانه تفكر در باالتري توانايي از صبحگاهي
  )16(.هستند

ي حاضر معدل دانشجويان نيز به عنوان نظر به اينكه در مطالعه
متغير زمينه ي ارزيابي گرديد و دانشجويان سه گروه تفاوت 
معناداري را ازنظر ميزان معدل نشان ندادند و از طرفي با در 
 نظر گرفتن يكسان بودن مدرس و نحوه تدريس و آزمون براي
همه ي افراد شركت كننده،  نتايج حاصل در اين پژوهش را با 
احتمال بيشتري مي توان منوط به متغيرهاي فيزيولوژيك افراد 

يا عدم  Jet-lagدانست. در توجيه اين يافته مي توان به پديده 
هماهنگي بين ساعت بيولوژيك افراد و ساعت فعاليت اجتماعي 

و همكاران  Wittmannالعه ايشان اشاره كرد كه به ويژه در مط
به شيوع بيشتر اين پديده در ميان افراد شبانگاهي قويا اشاره 
نموده و تاثير آن را بر ميزان يادگيري و به خاطر آوردن 

اين پديده از مهمترين نتايج ).  31(محفوظات گزارش نموده است
و )losessl )32كمبود خواب در اين گروه مي باشد كه در مطالعه 

Dewald     اين نيز مرتبط با عملكرد تحصيلي   )33(و همكاران
با اين وجود افراد شبانگاهي در آزمون هاي بوده است. ضعيف 

هوش نمرات باالتري را نسبت به افراد صبحگاهي كسب مي 
بر اين اساس عملكرد تحصيلي ضعيف تر اين گروه را   )34(كنند

كمبود خواب  نه به ميزان هوش و استعداد كمتر ايشان بلكه به
ايجاد شده در اين راستا مي توان  Social Jet lagو پديده 

  نسبت داد. 
جامعه  سنيدر منابع چنين عنوان شده است كه اغلب جمعيت 

سالگي بيشتر از الگوي شبانگاهي و  25تا 20به ويژه در سنين 
بينابيني تبعيت كرده و هرچه سن آن ها افزايش مي يابد به 

متمايل مي شوند. بنابراين ممكن است  سمت الگوي صبحگاهي
 –پس از گذشت دو دهه تغييراتي در الگوي صبحگاهي 

دانشجويان ايجاد شود كه البته تاثير عوامل درون زا  نگاهيشبا
را نيز بايد در نظر گرفت. همچنين بايد در نظر داشت كه در 
جوامع مختلف الگوي خاص اجتماعي آن جامعه وجود دارد و 

گوي يك جامعه را به جوامع ديگر تعميم داد نمي توان ال
هرچند مطالعات بيشتري جهت قطعيت نتايج بدست آمده در 

  اين مطالعه پيشنهاد مي گردد. 
 
  

  :نتيجه گيري
كه، الگوي صبحگاهي شبانگاهي دانشجويان  رسدمي نظر به 

بررسي شده در اين مطالعه با ميزان يادگيري ايشان رابطه 
معناداري داشته است با اين تفسير كه دانشجوياني كه الگوي 

الگوي بينابيني و صبحگاهي داشتند نمرات باالتري نسبت به 
  به شبانگاهي داشتند. نسبت بينابينيافراد 

  
  

  :تقدير و تشكر
از دانشجويان دندانپزشكي مورد مطالعه در اين تحقيق و حوزه 
آموزش دانشكده دندانپزشكي جهت همكاري ايشان 

  سپاسگزاري مي گردد. 
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