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Abstract  Article Info 

Introduction: Academic buoyancy is a positive and adaptive constructive response to 

problems and challenges of academic course and was affected by personality traits and 

motivational factors. Therefore, present study aimed to predict the academic buoyancy 

based on types of morning-evening with mediating role of achievement motivation in 

nursing students. 

Methods: The research method was descriptive-correlation. The statistical population 

included all nursing students at Kashan University of Medical Sciences in the academic 

year 2017-2018. According to table of Morgan and Krejcie, 181 students were selected 

through one stage cluster sampling and completed Academic Buoyancy Questionnaire 

and Morning- Evening Questionnaire and Achievement Motivation Questionnaire. 

Results: Types of morning-evening and achievement motivation are positive and 

significant predictors of academic buoyancy (P<0.01). Achievement motivation has a 

mediating role in the relationship between types of morning-evening and academic 

buoyancy (P<0.01). 

Conclusion: Morning personality type is associated with high academic buoyancy. The 

types of morning-evening predict more academic buoyancy through achievement 

motivation. In order to increase the academic buoyancy of nursing students, it is 

suggested to pay attention to types of morning-evening and promote their achievement 

motivation. 
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شامگاهی با نقش    -صبحگاهیروزی های شبانه بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس تیپ پیش 

 ای انگیزش پیشرفت در دانشجویان پرستاریواسطه 

 

 1، مرضیه اکبری  * 1اصغر جعفری

 
 دانشگاه کاشان، کاشان، ايران  ،یدانشکده علوم انسان ، یروان شناسگروه  1

 
 
 

 
 As_Jafari@sbu.ac.ir. ايمیل: دانشگاه کاشان، کاشان، ايران ، یدانشکده علوم انسان ، یگروه روان شناس  ، یاصغر جعفرمسوول:  سندهي*نو

 ده کی چ
تاثیر  ویژگی  است و تحت  دوران تحصیل  های  انطباقی به مشکالت و چالش  سازنده  تحصیلی پاسخ مثبت و  سرزندگی  : مقدمه

های  تحصیلی بر اساس تیپ  بینی سرزندگیپیشهدف    باپژوهش حاضر  از این رو    دارد.های شخصیتی و عوامل انگیزشی قرار  

 ای انگیزش پیشرفت در دانشجویان پرستاری انجام شد. شامگاهی با نقش واسطه -روزی صبحگاهیشبانه

  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان   جامعه آماری کلیه دانشجویانتگی بود.  روش پژوهش توصیفی از نوع همبس ها: روش

ای مرحله ای تک گیری خوشه به روش نمونه دانشجو    181بودند. طبق جدول کرجسی و مورگان،    1396  -  97در سال تحصیلی  

پرسشنامه و  شدند  سرزندگی  انتخاب  و  دهقانی  تحصیلیهای  صبحگاهیتیپ  چاری،حسین زاده  و شامگاهی    -های  هورن 

رگرسیون   و  همبستگی پیرسون  های ضریبها با استفاده از آزمون داده را تکمیل کردند.  هرمنسو انگیزش پیشرفت    استبرگ

 سلسه مراتبی تحلیل شدند. 

تحصیلی  دار سرزندگی  مثبت و معنی  کنندهبینی  شامگاهی و انگیزش پیشرفت پیش  -روزی صبحگاهیهای شبانهتیپ : هایافته

تحصیلی  شامگاهی و سرزندگی    -روزی صبحگاهیهای شبانه(. همچنین انگیزش پیشرفت روی رابطه تیپ  P<01/0هستند )

 (. P<01/0ای دارد )نقش واسطه

مگاهی از طریق انگیزش  شا  - های صبحگاهیتیپتیپ شخصیتی صبحگاهی با سرزندگی تحصیلی باال رابطه دارد.   : یریگجه ینت

، پیشنهاد  تحصیلی دانشجویان پرستاری  سرزندگیمنظور افزایش  به  کنند.  بینی میتحصیلی را بیشتر پیشپیشرفت، سرزندگی  

 شامگاهی، زمینه ارتقاء انگیزش پیشرفت نیز فراهم شود.  - های صبحگاهیتیپشود عالوه بر نقش می

 شامگاهی، انگیزش، پرستاری  -صبحگاهی تحصیلی، سرزندگی : واژگان کلیدی
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 مقدمه
های زندگی افراد است که بر  ترين دورهمهمدوران تحصیل از  

و اثر  آينده  هایموفقیت يادگیری  و توانايی گذارد.می افراد  ها 
شود،  های علمی که حاصل میپیشرفت شده وهای کسبلیاقت

در   دانشجويان  از  برخی  است.  تأثیرگذار  دانشجويان  زندگی  در 
با موانع و کنند  ر میاز آن عبو ها موفق هستند وچالش  برخورد 

هستند ناموفق  ديگر  گروهی  تحصیلی سرزندگی   .[1]  ولی 
(Academic buoyancy)  و به مثبت  پاسخ   سازنده عنوان 

دوران    ها و موانعی است که درانطباقی به انواع مشکالت و چالش
در  آوری را  سرزندگی تحصیلی تاب  .[3،2]  شودتجربه می تحصیل  
میروان  چارچوب منعکس  مثبت  ادبیات شناسی  در  ريشه  و  کند 

  و   باشدمی   Marshو  Martin آن در کار    منشأمقاومت دارد که  
صورت توانايی و پايداری دانشجويان برای موفقیت در برخورد  به 

تعريف آنان  تحصیلی  مشکالت  و  موانع    .[6-4]  است   شده با 
شناسی  روان   شناسی مثبت،های روانتحصیلی در حوزهسرزندگی 

ای يافته تربیتی جايگاه ويژهشناسی  روانی و روان تحولی،  بهداشت  
اعتماد به   تهديد و  ،سطح استرس   ، درواقع نمرات ضعیف  . [7]است  

موفقیت تحصیلی   تعامالت و باعث کاهش انگیزه و نفس پايین،
تحصیلی يکی از عوامل مثبتی است که بر  شود که سرزندگی می

  . [8،3]  گذارديا دانشگاه تاثیر می در مدرسه و فشارها ها وچالش
سرزندگی مولفههمچنین  از  يکی  زيستیتحصیلی  روانی   -های 

شناسی مثبت آوری تحصیلی در قالب رواناست که به عنوان تاب 
می پژوهش   .[9]شود  نمايان  بر  در  مؤثر  عوامل  مختلف  های 

  ،ه و همساالنخانواد  ، بعد، عوامل روانی سرزندگی تحصیلی در سه
   . [10]مدرسه و مشارکت اجتماعی قرارگرفته است 

های فردی است ها و تفاوتيکی از عوامل مهم ديگر، ويژگی
شامل   را  دانشجويان  شخصیتی  و  روانی  وضعیت  جمله  از  که 

در   .[11]شود  می مؤثر  پیشايندهای  جمله  از  همچنین 
   [12]باشد  های فردی و شخصیتی می تحصیلی ويژگیسرزندگی 
های شخصیتی در افراد به  های فردی که ازجمله ويژگیو تفاوت 

  .[13]روزی نقش اساسی دارد های شبانهرود که در تیپشمار می
شبانهتیپ صبحگاهیهای  )  - روزی   Types ofشامگاهی 

morning - evening)  تفاوت ريتمبه  در  فردی  های  های 
 عملکردهای زيستی و  زيستی اشاره دارد که باعث تفاوت افراد در

های  شود که در ساختار و عملکرد متفاوت قسمتشناختی میروان 
ازجمله   بدن  می چرخه  مختلف  ديده  بدن  درونی  که های  شود 

  های یپت .[14]کند های صبحگاهی و شامگاهی را ايجاد میتیپ
زی صبحگاهی و شامگاهی در تعدادی از متغیرهای زيست رونه شبا

خوردن و خوابیدن، درجه حرارت  شناختی مانند ساعت معمول غذا  
سطح کورتیزول و ترشح مالتونین و متغیرهای روان شناختی   ، نبد

مانند عملکرد روزانه، مقابله با استرس، هوش، توجه و کارکردهای  
های فردی از عوامل تفاوت  . [15]هم دارند    حرکتی تفاوت هايی با

دانش  تحصیلی  عملکرد  در  هستند،  مؤثر  دانشجويان  و  آموزان 
تفاوت  دراهمیت  فردی  انديشمندان    های  مدنظر  مؤثر،  آموزش 

روان  بودهحوزه  تربیتی  اين    .[16]است    شناسی  بررسی  و  کشف 
  نیز بخشی از روانشناسی  های فردیموضوع اساسی در مورد تفاوت 

اس ويژگی  ، تجديد  عوامل  همچنین  از  دانشجويان  فردی  های 
   .[13]مهمی در رشد و توسعه انگیزش آنان است 

ای وابسته به افراد  جامعه  با توجه به اينکه رشد و شکوفايی هر
باشد لذا تقويت و پرورش و ايجاد انگیزش آگاه، اليق وخالق می

دار شدن رفتار و عاليق  موجب ايجاد انرژی و باعث جهت پیشرفت
و نیازهای افراد در راستای هدف و مناسب با اهداف ارزشمند افراد  

)  .[17]شود  می پیشرفت   Achievementانگیزش 

motivation  جانبه فرد به  همه  گرايش و عالقه   ( عبارت است از
ش برای کسب ترين نوع تالارزيابی کارکرد و عملکرد خود و عالی

موفقیت و عبور از مشکالت و همچنین برخورداری از لذتی که با 
انگیزش پیشرفت از جمله عوامل    .[18،17]موفقیت همراه است  

موفقیت در  آموزشی مهم  پیامدهای  و  است  آموزشی  نظام  های 
از می   نتیجه  مثبت  تحقق  دانشجويان  که  انگیزش  کسانی  يابد، 

کنند شناس هستند و سعی می وظیفه   ،دارندانگیزه پیشرفت بااليی  
عزت  افراد  اين  بخشند  بهبود  را  خود  دارند عملکرد  بااليی    نفس 

موفقیت    .[17] در  تأثیرگذار  عوامل  از  يکی  پیشرفت  انگیزش 
است. ويژگی فراگیران  با  افراد  اينکه  به  توجه  متفاوت با  های 

می می لذا  باشند،  داشته  متفاوتی  پیشرفت  انگیزش  توان  توانند 
تیپ که  کرد  صبحگاهیاظهار  يک    -های  عنوان  به  شامگاهی 

نکته قابل    .[14]شود  عامل مؤثر برانگیزش پیشرفت شناخته می 
توجه اينکه، تأثیر انگیزش پیشرفت در دانشجويان رشته پرستاری 

هدف آموزشی و ارتقا   طور عمده بامهم است، چراکه اين حرفه، به 
موفقیتمهارت و  تحصیلها  طوالنی های  در  است   مدتی    همراه 

استرس   .[19] عوامل  دلیل  به  پرستاری  رشته  زای دانشجويان 
و تحصیلی  چالش   شغلی،  معرض    ، برانگیزکارورزی  در  بیشتر 

می  قرار  فرسودگی  و  عملکرد  خستگی  است  ممکن  که  گیرند 
  . [20]تحصیلی و سرزندگی تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد 

در پ  اين  که  است  شرايط  حالی  و  حساسیت  لحاظ  به  رستاران 
  به   صبور و اعتماد  ،ای خاصی که دارند بايستی افراد مقاومحرفه

برخوردار   مناسبی  عاطفی  تعادل  از  و  باشند  داشته  بااليی  نفس 
چالش  برابر  در  بتوانند  تا  عرصه  باشند  در  بحرانی  شرايط  و  ها 

اشته  عملکرد خوبی د  ،ها روبرو هستندبا آن   تحصیلی و شغلی که
  انگیزش   دارای  افراد  که  کرد  بیان  توانمی  همچنین  .[19]باشند  

 بسیار  موفقیت  به   دررسیدن  مشکالت   حل   برای  باال  پیشرفت
 دست   نیز  کار  انجام  از  شکست  از  پس  حتی  و  کنندمی   تالش

  . [21]دهند  می   ادامه  کوشش  به  موفقیت  به  رسیدن  تا  و  کشندنمی
يادگیری  پیشرفت دانشجويان را در زمینه بنابراين فقدان انگیزش 
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کند و ممکن است  روبرو می   و پیشرفت تحصیلی قطعاً با مشکالتی 
نفس و سازگاری عاطفی و همچنین توانايی مقابله با موانع و  عزت
به اهمیت    توجهبا    .[22]دار کند  های شخصی افراد را خدشه ارزش

درباره   موجود  پژوهشی  خالء  همچنین  و  شده  مطرح  متغیرهای 
انجام   پرستاری،  دانشجويان  روی  بر  حاضر  پژوهش  متغیرهای 

پژوهش حاضر با هدف  رو    اين  زاضرورت داشت.    پژوهش حاضر
سرزندگی پیش تیپ  بینی  اساس  بر  شبانهتحصیلی  روزی های 

واسطه  -صبحگاهی نقش  با  در  شامگاهی  پیشرفت  انگیزش  ای 
شد. در  همین راستا اين سئوال مطرح   انجام دانشجويان پرستاری

بر  تحصیلی    سرزندگی  بینییشپ درانگیزش پیشرفت  گرديد؛ آيا  
شامگاهی در دانشجويان    -روزی صبحگاهیهای شبانه اساس تیپ 

   دارد؟ واسطه ای نقش پرستاری

  هاروش 
از  پژوهش روش   جامعه  .باشد می همبستگی نوع توصیفی 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی    دانشجويان دانشکده   کلیهآماری  
تحصیلی   سال  در  آنان  تعداد  که  بودند   در   1396-97کاشان 

نفر بودند. برای تعیین    408  ارشد   یکارشناسی کارشناسی و  هادوره
استفاده شد. طبق    Krejcieو    Morganحجم نمونه از جدول  

نفر بود که    181  اين جدول، حجم نمونه برای اين جامعه آماری،
نمونه   هب به    شدند  انتخاب  یامرحلهتک ای  خوشه  یریگروش  و 

روزی های شبانهتحصیلی، تیپهای سرزندگیسئواالت پرسشنامه
 منظور شامگاهی و انگیزش پیشرفت پاسخ دادند. به  -صبحگاهی  

 تکمیل نحوه مورد در الزم توضیحات مالحظات اخالقی، رعايت

 از همه شفاهی رضايت کسب و الزم ايجاد اعتماد ها،پرسشنامه

و گرفته کنندگان شرکت  که شد داده اطمینان آنها به شد 

مناسب   زمان مدت  .باشندمحرمانه می و نام بدون ها پرسشنامه
شد.  نظر در هاپرسشنامه  اجرای برای طريق   هاداده گرفته  از 

های مربوط  دادهشدند.   آوریجمع  هفته دو های زير طیپرسشنامه
و در ابتدا به توصیف میانگین    ندکننده تحلیل شدشرکت  181به  

داده معیار  انحراف  رابطه   هاو  با   پرداخته شد و سپس  متغیرهای 
استفاده از ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله 

 . محاسبه شد  SPSS-22افراز  نرم طريق از  و  مراتبی
تحصیلیپرسشنامه   شامل  اين    : سرزندگی    9پرسشنامه 

   HosseinChari  (23)و    Dehghanizadehگويه است که  
تحصیلی سرزندگی  مقیاس  اساس     Marshو  Martin   بر 

گذاری اين پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  طراحی کردند. نمره 
  ( است 5( تا )کامالً موافقم =  1ای و از )کامالً مخالفم =  درجه   5

نمره   پايین  تحلیلی حد  ازنظر  نمره    9و  متوسط  واحد    27و حد 
سازندگان اين مقیاس اعتبار آن را از طريق  است.  45باالی نمره 

  ازآزمايیو ضريب ب  80/0گويه برابر با  آلفای کرونباخ با حذف يک  
نشان دادند و دامنه همبستگی گويه ها با نمره کل بین    73/0برابر  

دست    به  75/0بیان کردند و اعتبار کلی آزمون را    68/0تا    51/0

پرسشنامه سرزندگی    در پژوهش حاضر ضريب اعتبار    .[23]آوردند  
 اسبه شد. مح 87/0تحصیلی به روش آلفای کرونباخ برابر با 

  شامگاهی   -گاهیصبح  روزیهای شبانهپرسشنامه تیپ 

(MEQ :)   Hornو   Ostenberg اين پرسشنامه را ساختند که
است که زمان خوابیدن و بیدار شدن و همچنین   سؤال  19شامل  

های جسمانی و ذهنی و های زمانی برای فعالیتیحترجعادات و  
قرار    موردسنجش هوشیاری افراد را در هنگام قبل و بعد از خواب  

 ی بنددرجه  مقیاسصورت    به   18،17،10،2،1  یهاسؤالدهد.  می
است   طول  سؤال،  به  توجه   با   آزمودنی   و شده  مقیاس    اين  در 

پرسشنامه  کندمیی  گذارعالمت  اين  دهی    86تا    16از  .  نمره 
با ديگری    هاالئوساز    هرکدامها و جواب مربوط به  ينهگز  شود.می

از   بوده و هرکدام  امتیاز   هاجواب متفاوت  دارای شماره است که 
مربوط به همان سؤال است و در پايان امتیازها با هم جمع زده  

کلی صبحگاهی  شوند. اغلب پژوهشگران افراد را به دو گروه  می
سه    – به  يا  و  میانی    –صبحگاهی  گروهشامگاهی  و  شامگاهی 

اين پرسشنامه نشان    .[24]  اندکردهتقسیم   نمره باال در  در واقع 
روايی و پايايی اين  دهنده گرايش به تیپ صبحگاهی می باشد.  

صورت به   و همکاران   Issazadeganپرسشنامه در ايران توسط  
  های مختلف از و در پژوهش  74/0  ضريب پايايی آلفای کرونباخ

در پژوهش حاضر ضريب  .[15]است  شدهگزارش  81/0 تا 0/ 71
روزی صبحگاهی و شامگاهی به  های شبانهاعتبار پرسشنامه تیپ 

 محاسبه شد.  0/ 86روش آلفای کرونباخ برابر با 
پرسشنامه    Hermans  :پیشرفت انگیزش  پرسشنامه

سؤال    29شامل    که   ( را طراحی کردA.M.T)انگیزش پیشرفت  
به  که  به گزينه   4صورت  است  سؤاالت  اين  و  است  صورت ای 

گذاری اين پرسشنامه بر اساس  شده است. نمره جمالت ناتمام بیان
صورت گیرد که بعضی از سؤاالت به گانه انجام می   9های  ويژگی

با    Hermans  است.   منفی ارائهصورت  ها بهمثبت و برخی از آن 
را به    84/0استفاده از روش آزمون آلفای کرونباخ ضريب پايايی  

آورد   ايران در    ودست  با    هايیپژوهشدر  اين پرسشنامه  روايی 
در    .[22،19]گزارش شد    0/ 97و    73/0استفاده از آلفای کرونباخ  

آلفای  روش  به  پرسشنامه  اين  اعتبار  ضريب  حاضر  پژوهش 
 محاسبه شد.  84/0کرونباخ 

 یافته ها
میانگین، انحراف معیار و ضرايب همبستگی    1نتايج جدول  

 دهد. متغیرهای مورد مطالعه را نشان می 
جدول   نتايج  تیپ   1طبق  نمرات  شبانه میانگین  روزی های 

و انحراف معیار آن برابر با    52/52شامگاهی برابر با    - صبحگاهی
سرزندگی باشد.می  59/8 نمرات  با  میانگین  و   91/30تحصیلی 

همچنین میانگین نمرات  باشد.می 94/6انحراف معیار آن برابر با 
با    51/79با   پیشرفت انگیزش برابر  آن  معیار  انحراف    75/10و 

تیپ   همچنین .  باشدمی شبانه بین   -صبحگاهی روزیهای 
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با معنادار    سرزندگی  شامگاهی  و  مثبت  همبستگی  تحصیلی، 

(21/0r =  ،01/0>p انگیزش بین  با (،   پیشرفت 

معنادار  سرزندگی  و  مثبت  همبستگی     = 19/0r)تحصیلی 

،01/0>p انگیزش شامگاهی با -صبحگاهی های( و بین تیپ 

( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.   34/0r =   ،01/0>p)پیشرفت  
های ای انگیزش پیشرفت در رابطه تیپ ررسی نقش واسطه برای ب

تحصیلی از آزمون رگرسیون  شامگاهی  و سرزندگی   -صبحگاهی
سلسله مراتبی )گام به گام( استفاده شد. با استفاده از اين آزمون  

شامگاهی به تنهايی در   -صبحگاهی هایدر گام اول، نقش تیپ 
سرزندگی  بینی  پیش  شدمعادله  بررسی  دوم،  تحصیلی  گام  در   .

صبحگاهیتیپ در    -های  هم  با  پیشرفت  انگیزش  و  شامگاهی 
ای انگیزش پیشرفت معادله رگرسیون وارد شدند که نقش واسطه 

 دهد.تحصیلی نشان میرا در پیش بینی سرزندگی 
متغیر  می مشاهده  2جدول در که طورهمان دو  بین  از  شود 

پیشرفت،   ششامگاهی و انگیز -صبحگاهی روزیشبانه  هایتیپ
شبانه تیپ واريانس    3شامگاهی    -صبحگاهی روزیهای  درصد 

است.   نموده سرزندگی تحصیلی در دانشجويان پرستاری را تبیین
اضافه شدن انگیزش پیشرفت واريانس سرزندگی تحصیلی به   با
انگیزش پیشرفت   ایدرصد رسیده است. همچنین نقش واسطه  8

ن سلسله مراتبی مقدار  برای سرزندگی تحصیلی به روش رگرسیو
شامگاهی بر روی سرزندگی تحصیلی    -های صبحگاهیبتای تیپ

دار صورت مثبت و معنیآمده به دست بررسی گرديد که ضريب به 

های  دهد که تیپاين يافته نشان می  .(β،01/0>  p=    17/0)  است

و روزیشبانه  پیش صبحگاهی  دار  معنیکننده  بینیشامگاهی 
درصد واريانس سرزندگی تحصیلی    3تحصیلی است و  سرزندگی  

نتايج مرحله اول تأيید  (  t  01/0>  p=38/2کند )بینی میرا پیش
متغیرمی بین  که  تیپکند  شبانه های  صبحگاهیهای  - روزی 

رابطه معنی دار و مستقیم وجود شامگاهی و سرزندگی تحصیلی 
تیپ   برای  .دارد نقش  شبانه کنترل  صبحگاهیهای   - روزی 

تعیین نقش واسطه ش انگیزش پیشرفت، رگرسیون  امگاهی و  ای 
تیپ مراتبی  شبانه سلسله  صبحگاهیهای  و   -روزی  شامگاهی 

توان پیش  اين مرحله  بینی  انگیزش پیشرفت محاسبه گرديد. در 
  های که بشامگاهی نسبت به مرحله-های صبحگاهیمتغیر تیپ

افت اما هنوز وارد معادله رگرسیون شد تا حدودی کاهش ي   تنهايی
و  (  β=  9/0به    در مرحله اول   β=    17/0از  )  دار است. مقدار معنی 

واسطه  متغیر  ورود  تیپ با  ضريب  رگرسیون  معادله  به  های  ای 
شامگاهی به سمت صفر کاهش پیدا کرده است که   -صبحگاهی

اين اساس نقش واسطه  تائید قرار  بر  انگیزش پیشرفت مورد  ای 
انگیزش  می بنابراين  تیپ گیرد.  بین  رابطه  در  های  پیشرفت 

صبحگاهیشبانه  سرزندگی   -روزی  و  نقش  شامگاهی  تحصیلی 
روزی های شبانه انگیزش پیشرفت تأثیر تیپ  ای جزئی دارد.واسطه 

 دهدتحصیلی را کاهش می شامگاهی بر سرزندگی   -صبحگاهی

تیپ  رابطه  يعنی  نیست،  کامل  تاثیر  اين  شبانهاما  روزی های 
سرزندگیشامگاه  -صبحگاهی و  معنادار ی  چنان  هم  تحصیلی 

 باشد. نتايج نهايی می دهندهنشان  1که شکل  ماندیباقی م

 میانگین، انحراف معیار و ضرايب همبستگی متغیرها  .1جدول 

 3 2 1 معیار انحراف میانگین متغیرها

   1 59/8 52/52 شامگاهی  های صبحگاهی وتیپ

  1 ** 21/0 94/6 91/30 سرزندگی تحصیلی 

 1 ** 19/0 ** 34/0 75/10 51/79 انگیزش پیشرفت 

 تحصیلیشامگاهی  و  سرزندگی - های صبحگاهیای انگیزش پیشرفت در رابطه تیپبرای نقش واسطهرگرسیون سلسله مراتبی  :2جدول 

 داریسطح معنی تعديل شده  B β t R R2 R2 بین متغیر پیش ها گام

 گام اول
 001/0    62/10  78/1 مقدار ثابت 

 018/0 02/0 03/0 17/0 38/2 17/0 18/0 شامگاهی  های صبحگاهیتیپ

 گام دوم

 001/0       مقدار ثابت 

 31/1 09/0 10/0 شامگاهی  های صبحگاهیتیپ
29/0 08/0 07/0 

189/0 

 001/0 33/3 25/0 25/0 انگیزش پیشرفت 

 

مدل نهایی پژوهش  .1شکل 

 بحث 

r = 21/0  

 تحصیلیسرزندگی انگیزش پیشرفت های صبحگاهی و شامگاهی تیپ

r= 34/0  r= 19/0  
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تحصیلی بر اساس  بینی سرزندگیهدف پژوهش حاضر پیش
شبانهتیپ واسطه   -روزی صبحگاهیهای  نقش  با  ای شامگاهی 

انگیزش پیشرفت  در دانشجويان پرستاری بود. نتايج نشان داد که  
تیپ  شبانه بین  صبحگاهیهای  سر  -روزی  و  زندگی  شامگاهی 

نتايج   با  يافته  اين  دارد.  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه  تحصیلی 
  و همکاران   Valladares،  [ 12]و همکاران  Abdi های   پژوهش

[25]،  Capara    همکاران افرادی  [26]و  است.    از   که   همسو 
 و  زندگی  مسائل  حل  برای  برخوردارند،  تحصیلی  سرزندگی
 بازخوردهای  برابر  در  و  کنند می  بیشتری  پافشاری  تحصیلی
 فردی   هایتفاوت   .[4]دارند    بیشتری  استقامت  محیطی  نامطلوب

 در  که رودمی شمار به افراد  در شخصیتی هایويژگی جمله از که
  دارد  اساسی   نقش  شامگاهی  -صبحگاهی  روزیشبانه   هایتیپ

  و  دارد  رابطه  تحصیلی  سرزندگی  با  شخصیتی  هایويژگی  .[13]
  با  برخورد  در  خود  هایتوانايی  و  فردی  هایتفاوت   با   دانشجويان

همچنین با توجه   .[12]کنند  می  تجربه  را  بیشتری  آرامش  هاچالش
تحقیق   تیپ   Issazadeganبه  همکاران،  شبانهو  روزی های 

صبحگاهی با اضطراب رابطه منفی دارد و همچنین اضطراب يکی  
پیش  است  ها کنندهبینیاز  تحصیلی  سرزندگی  منفی  يعنی  ی 

 دانشجويان با شادکامی و سرزندگی باال، اضطراب کمتری دارند 
ويژگی   .[15،7] از  تیپ هريک  با  پرستاری  دانشجويان  های  های 

را تحت تأثیر قرار    هاتواند عملکرد آن شامگاهی می   -صبحگاهی
های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی افراد متأثر از ويژگی   [27]دهد  

  وضعیت روانی در دانشجويان پرستاری استهای فردی و  و تفاوت 
و همکاران، بیان    Miller  و همچنین با توجه به پژوهش   [11]

رابطه مثبت   با سرزندگی تحصیلی  پیشرفت تحصیلی  کردند که 
می   .[8]دارد   تیپ پس  که  کرد  تبیین  شبانهتوان  روزی های 

ويژگی   -صبحگاهی از  نوعی  که  شخصیتی شامگاهی  های 
می کمحسوب  دارد. شود  مثبت  رابطه  تحصیلی  سرزندگی  با  ه 

تحصیلی   همچنین نتايج نشان داد انگیزش پیشرفت با سرزندگی 
و مثبت  پژوهش  رابطه  با  که  دارد   و  Sabziهای  معنادار 

Fooladchang  [28 ]،  Auwalu    [29]و همکاران،  Affum    و
و همکاران   Habibpour Sedaniهمسو است.  [30]همکاران 

بین دانشجويان علوم پزشکی نشان داد که   در پژوهش خود در 
رابطه مثبت و معنادار   بین سرزندگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت

  که  است مهمی عامل منزلهبه   انگیزشی باورهای. [31]وجود دارد 
دارد و همچنین بین باورهای  بسزايی  تأثیر  تحصیلی  سرزندگی در

توان با صیلی رابطه وجود دارد پس میانگیزشی و سرزندگی تح
نیز   را  تحصیلی  سرزندگی  پیشرفت، سطح  انگیزش  ارتقاء سطح 

ای انگیزش پیشرفت نتیجه  در مورد نقش واسطه   . [28]افزايش داد  
های صبحگاهی گرفته شد که انگیزش پیشرفت در رابطه بین تیپ 

 ای دارد. پژوهش  تحصیلی نقش واسطه شامگاهی و سرزندگی    -

Clarck    انگیزش    کنندهبیان همکاران  و که  است  نکته  اين 
و  تحصیلی  پیشرفت  راستای  در  دانشجويان  در  باال  پیشرفت 

می  آنان  تحصیلی  پژوهش    .[32]باشد  سرزندگی  در   همچنین 

Bahrami و Badri   با پیشرفت  انگیزش  که  شد  بیان 
تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد و انگیزش پیشرفت  سرزندگی 

واسطه  مینقش  ايفا  هر  .[33]کند  ای  آموزش  نظام  وقت    در 
مطرح   تحصیلی  افت  همچون  تحصیلی    شود،میمشکالت 

مهمی است که مورد    هایانگیزه  از   يکی   عنوانبه   پیشرفت  انگیزش 
پیشرفت باال، در    دانشجويان با انگیزش   .[32]  توجه قرار می گیرد

در .  [8]تر هستند  های تحصیلی موفقغلبه بر مشکالت و چالش
صورت باورهای انگیزشی به   Fooladchangو    Sabziپژوهش  

رابطه مثبت و معنادار دارد و هم  با سرزندگی تحصیلی  مستقیم 
عنوان عامل مهمی است  کند و به  ای ايفا می اينکه نقش واسطه 

همچنین برخی   .[28]که در سرزندگی تحصیلی تأثیر بسزايی دارد  
کننده انگیزش پیشرفت  های شخصیتی افراد تبیینتیپ   از صفات و

های فردی دانشجويان باشند و ويژگیانشجويان پرستاری میدر د
شود و با  يکی عوامل مهم در رشد و ارتقای انگیزش محسوب می 

توجه به اينکه دانشجويان رشته پرستاری با مشکالت زيادی روبرو 
تواند سبب تأثیرات  می   هاآند، لذا کاهش انگیزش پیشرفت در  هستن

گردد   می ا  . [13]منفی  رو  اين  تیپ تز  که  کرد  تبیین  های وان 
بینی  شامگاهی و انگیزش پیشرفت پیش -روزی صبحگاهیشبانه 

سرزندگی   مثبت  و کننده  هستند  پرستاری  دانشجويان  تحصیلی 
تحصیلی در  همچنین ارتقاء انگیزش پیشرفت با افزايش سرزندگی 

  که پژوهش حاضر بر روی ينابا توجه به   دانشجويان همراه است. 
پر است    شده  انجامستاری  دانشجويان  ممکن  است، 

زمینه استنباط، تبیین و تعمیم نتايج   ینهزم  درهايی را  محدوديت
های بعدی به نقش اين  شود در پژوهشکند. لذا پیشنهاد میايجاد  

بهبود   منظور  به  و  شود  توجه   سرزندگی سطح    ارتقاء عوامل 
پرستاری دانشجويان  شناخت  تحصیلی  بر  عالوه  های  تیپ ، 

به انگیزش پیشرفت آنان نیز    شامگاهی  –روزی صبحگاهی  شبانه 
 توجه شود.

 گیرینتیجه
در رابطاااه نتاااايج نشاااان داد کاااه انگیااازش پیشااارفت 

شاااااامگاهی و  -روزی صااااابحگاهیهاااااای شااااابانهتیپ
ای نقااش واسااطه تحصاایلی دانشااجويان پرسااتاریسرزندگی

بااه سامت صاابحگاهی  دارد. هار چقادر تیااپ شخصایتی افاراد
هاايی از شاادابی، سارزندگی گرايش داشاته باشاد، افاراد حالت

 بااا کننااد و افاارادو پراناارژی بااودن بیشااتری را تجربااه می
 خیلاای موفقیاات بااه باارای رساایدن باااال پیشاارفت انگیاازش

 دسات  کاار  انجاام  از  شکسات  از  پاس  حتای  و  کننادمی  تالش
 -اهیروزی صابحگهاای شابانهتیپکشند. باه ايان دلیال  نمی

شااامگاهی زمااانی کااه از مساایر  انگیاازش پیشاارفت عبااور 
 کند.  بینی میتحصیلی را بیشتر پیشکند، سرزندگی می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               6 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-2251-en.html


 شرفت یپ زشیانگ یابا نقش واسطه  یشامگاه   -یصبحگاه یروزشبانه  یهاپی بر اساس ت یلیتحص  یسرزندگ ینیبش یپ

258 Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.3 

 سپاسگزاری 
پزشکی کاشان    پرستاری دانشگاه علوم  از مسئولین دانشکده 

رشته  دانشجويان  همچنن  صمیمانه   و  دانشگاه،  اين  پرستاری 
 شود. قدردانی می 
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