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Abstract
Biological aspects of personality have an important influence
on the individual’s psychological dimensions and moral
decision making and cognitive abilities can be affected by
these dimensions. The aim of the present study was to
investigate moral decision making and executive functions
based on morning and evening personality types in
adolescents. For this purpose, Initially 362 adolescent
students in the city of Hamedan were selected by using
multi-stage cluster sampling and the M orning and Evening
Preference Types Questionnaire (M EQ) was administered to
them. Of these, 51 participants were selected for the second
stage based on their scores on the M EQ so that participants
were divided into morning preference, evening preference
and an intermediate group. Finally, seven components
related to executive functions (EF) and also personal and
impersonal moral decisions (PIM J) were evaluated. Results
indicated significant differences among executive functions
and impersonal moral decisions based on the types of
morning and evening preference. So that, individuals with
morning preference and evening preference types were
superior in some aspects of executive function compared to
the intermediate group. In impersonal moral decision making
evening preference participants had higher scores compared
to M orning preference types. No significant differences were
found in personal moral decision making. It seems that
biological aspects of personality play an important role in
executive functions and decisions.
Keywords: cognitive abilities, personality, utilitarianism

چکیده
- ابعاد زيستی شخصیت تاثیر مهمی بر ابعاد روانشناختی افراد دارند و تصمیم
.گیري اخالقی و توانايیهاي شناختی می تواند تحت تاثیر اين ابعاد قرار گیرد
هدف پژوهش حاضر بررسی تصمیمگیريهاي اخالقی و کارکردهاي اجرايی بر
 به همین.اساس تیپهاي شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی در نوجوانان است
 نفر از دانشآموزان نوجوان شهر همدان انتخاب شدند و312  ابتدا،منظور
( به منظور پاسخگويی درM EQ)پرسشنامه تیپهاي صبحگاهی و شامگاهی
 نفر از شرکتکنندگان اولیه بر اساس41  سپس تعداد.بین آنها توزيع گرديد
 به عنوان،نمرات کسب شده در پرسشنامه تیپهاي صبحگاهی و شامگاهی
 شامگاهی و بینبینی براي مرحله دوم،افراد داراي صفات شخصیتی صبحگاهی
 بر اساس هفت مولفه مربوط به کارکردهاي، در نهايت.پژوهش انتخاب شدند
) موردPIM J (  ) و نیز قضاوتهاي اخالقی شخصی و غیرشخصیEF( اجرايی
 نتايج نشان داد که بین میزان کارکردهاي.ارزيابی و مطالعه قرار گرفتند
،اجرايی و تصمیم گیري اخالقی غیرشخصی بر اساس تیپهاي صبحگاهی
 به طوري که افراد با تیپ.شامگاهی و بینبینی تفاوت معناداري وجود داشت
شامگاهی و صبحگاهی هر يک در برخی ابعاد کارکردهاي اجرايی در مقايسه با
 در مولفه تصمیم گیري اخالقی غیرشخصی تیپ.گروه بینبینی برتري داشتند
 همچنین در.شامگاهی در مقايسه با تیپ صبحگاهی نمرات باالتر داشت
 به نظر میرسد ابعاد.تصمیم گیري اخالقی شخصی تفاوت معناداري يافت نشد
.زيستی شخصیت نقش مؤثري در کارکردهاي اجرايی و تصمیمگیريها دارند
 سودگرايی، شخصیت، توانايی شناختی:واژه های کلیدی
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را شامل میشود (گرين و همکاران .) 2115 ،فرايند نخست

مقدمه
براي دهههاي متوالی ،روانشناسی اخالق تحت سلطه

دربردارنده ارزيابی هشیارانه و منطقی از اتفاقات است که

نظريههاي رشدي قرار داشت که بر نقش استدالل و شناخت

پاسخهاي سودگرايانه ايجاد میکند .عقیده بر اين است که

در قضاوت اخالقی تاکید داشتند .رويکردهاي نوين بر نقش

فعال شدن اين سیستم زمانی است که درگیري

فرايندهاي شهودي و هیجانی در تصمیمگیري و اجتماعی

شخصی/هیجانی با فرايند تصمیمگیري کاهش بیابد .همسو با

شدن انسان تاکید دارد .تغییر ديدگاهی که عمیقا حیطه

اين مشخص شده است که آموزش القاء تفکر پیش از

روانشناسی اخالق را متأثر ساخته است (امیري ،حسنی و

داستانهاي اخالقی منجر به تمايالت سودگرايانه بیشتر می -

عبداللهی .) 1335 ،پژوهشهاي صورت گرفته ترکیبی از هر

شود (پکستون ،آنگار و گرين .) 2111 ،منطق نظريه فرايند

دو اين ديدگاهها (شناختی و هیجانی) را ارائه داده است

دوگانه پیشنهاد می کند افرادي که کنترل شناختی باالتري

(گرين ،نیستروم ،اننگنل ،دارلی و کوهن .) 2115 ،آنها استدالل

دارند تصمیمهايی می گیرند که سودگرايانهتر است (مور،

داشتهاند که برخی قضاوتهاي اخالقی که شخصی  1نامیدند،

استیو نز و کانووي .) 2111 ،بر همین اساس پژوهشگران رابطه

از طريق واکنشهاي هیجانی و اجتماعی مشتق شدهاند ،در

تفاوتهاي فردي در کنترل شناختی بر روي تصمیمگیري

حالی ساير قضاوتهاي اخالقی که غیرشخصی  2نامیده شده -

اخالقی را بررسی و دريافتند که کنترل شناختی باالتر منجر

اند ،کمتر از واکنشهاي هیجانی -اجتماعی تاثیر پذيرفته و

به سودگرايی میشود هر چند که اين تفاوت اندک بوده و در

بیشتر از طريق فرايندهاي شناختی هدايت میشوند .معماها

آن نقص عوامل هیجانی مورد بررسی قرا نگرفته بود (مور،

و تصمیمهاي اخالقی شخصی متناسب با تخلفات اخالقی

کالرک و کان . ) 2118 ،فرايند دوم شامل پاسخهاي هیجانی

شخصی هستند و تخلف اخالقی در صورتی شخصی نگريسته

است و نتیجه شرايط هیجانی موجود در موقعیت است ،در

میشود که سه مالک را داشته باشد . 1 :دربردارنده آسیب

اين موارد پاسخها تمايل به غیرسودگرايانه و غیرمنطقی بودن

بدنی جدي به ديگري است . 2 .اين آسیب به فرد خاصی يا

دارند (يوسف و همکاران.) 2112 ،

چند نفر وارد میشود . 3 .تهديد مستقیم نسبت به فرد است.

نظريه فرايند دوگانه گرين همچنین به وسیله مطالعاتی

داستانهايی که فاقد مالکهاي مطرح شده براي قضاوت

که در آن القاء هیجان تصمیمگیري اخالقی را تغییر میدهد

اخالقی شخصی هستند ،قضاوت اخالقی غیرشخصی نامیده

مورد حمايت قرار گرفته است (والدسلو و دزنو.) 2111 ،

میشوند (گرين و همکاران .) 2115 ،عالوه بر اين موافقت

پژوهشهاي اخیر نشان میدهند که کودکان و نوجوانان قادر

افراد با داستانهاي داراي محتواي شخصی و غیرشخصی،

به تمايز مسائل اخالقی از قراردادهاي اجتماعی و انتخابهاي

بیانگر سودگرايی و مخالفت افراد با داستانهاي مذکور بیانگر

شخصی هستند و درک اخالقی آنها در طول روند رشدي آنها،

غیر سودگرايی است (گرين و همکاران.) 2115 ،

احتماال موازي با توانايیهاي شناختی و شناخت اجتماعی

بر همین اساس ،گرين براي تبیین نقش فرايندهاي

افزايش می يابد (الن ،وِلمن ،اُلسن ،البونتی و کنر ) 2111 ،اين

هیجانی و شناختی ،نظريه فرايند دوگانه در قضاوت اخالقی را

تحول به احتمال زياد با رشد شناختی همگانی ،به ويژه تحول

مطرح ساخت که هم اثرات فرايندهاي شناختی و هم

مهارتهاي شناختی همچون کارکردهاي اجرايی (کنر و زالزو،

فرايندهاي هیجانی در قضاوت اخالقی شخصی و غیرشخصی

 ) 2115و به ويژه توسط کارکردهاي شناختی  -اجتماعی در
حال رشد تحت تاثیر قرار میگیرد (ورا -انستی ،سنی،

. personal

. impersonal
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چامپاجن و بیوچامپ .) 2111 ،بر اين اساس تصمیمگیريهاي

تصمیمگیريهاي اخالقی ،کارکردهاي اجرايی و تیپ هاي زيستی شخصیت

اخالقی در ارتباط نزديک با کارکردهاي اجرايی سطح باال قرار

پذيرفته است که ممکن است ارزيابی آنها را از سود و زيان

دارند.

موجود در تصمیمهاي اخالقی تحت تاثیر قرار دهد .در واقع،

مفهوم کارکرد اجرايی  1از رشته علوم اعصاب آغاز شد و

آنچه که بیان شد نشان دهنده تفاوتهاي فردي در پردازش

امروزه به طور گسترده به منظور توصیف کارکردهاي هشیار و

شناختی اطالعات دريافت شده است که میتواند سازماندهی

نیز فرايندهاي درگیر در کنترل هشیار تفکر ،عمل و هیجان

هیجانی و شناختی افراد را تحت تاثیر قرار دهد ،بر اين

مورد استفاده قرار میگیرد (بدلی .) 1331 ،اين کارکردها

اساس ،متغیرهاي مختلفی مؤثر بر تصمیمگیري اخالقی فرض

اشاره به توانايی شناختی سطح باال دارد که به لبهاي

شدهاند شامل فرهنگ ،نگرشها ،وضعیت اجتماعی و از جمله

پیشانی مغز پیوند يافته است ،توانايیهايی مانند برنامهريزي،

متغیرهاي مورد توجه قرار گرفته تفاوتهاي فردي است (يی

سازماندهی ،حل مسئله ،حافظه کاري و تصمیمگیري را

و پارک .) 2113 ،از اين رو حیطه مهمی که در ارتباط با

شامل شده (لنزاک ،هوويسن و لورينگ ،) 2115 ،فرايندهاي

تفاوتهاي فردي در کارکردهاي اجرايی و تصمیمگیري

عصبی درگیر در اکتساب ،پردازش ،نگهداري و کاربست

اخالقی توجه زيادي را در سالهاي اخیر به خود جذب کرده،

اطالعات هستند (شتوورث ) 2111 ،که به دلیل ضرورت حل

صفات زيستی شخصیت است (کر.) 2111 ،

مشکالت بومشناختی (کنوتکا ،گونتورکین ،راکامپر ،گري و

بخش بزرگی از اين تفاوتهاي شخصیتی را میتوان به

هانت ) 2118 ،و هدايت محیطهاي اجتماعی پیچیده (هلکاپ،

وسیله تعداد کمی از رگهها يا ابعاد زيستی شخصیتی تبیین

ساکاي و لیندرگان ) 2112 ،تحول يافته و رابط بین رفتار و

نمود (کیولتی و اکمن .) 2115 ،بر اين اساس صبحگاهی و

ساختار مغزند (هیل و همکاران .) 2111 ،بنابراين ،کارکردهاي

شامگاهی  2به عنوان ابعاد زيستی شخصیت در نظر گرفته

اجرايی معموال به عنوان فرايندهاي مورد استفاده جهت خود

میشوند (ماتیوز ) 1388 ،به دلیل اينکه به عنوان متغیر

نظم بخشی افکار و رفتارهاي هدف محور مورد اشاره قرار می -

صفتی ثابت بوده و همچنین از اين جهت که تفاوتهاي

گیرند (آلوارز و انموري .) 2111 ،کارکردهاي اجرايی بهتر با

فردي در اين دو بعد وجود دارد .چرخههاي شبانهروزي

شايستگی اجتماعی (کوچانسکا ،موراي و هارلن ) 2111 ،و

نوسانهاي زمانی در کارکردهاي فیزيولوژيکی و رفتاري

درک اخالقی همبستگی مثبت دارند (ديستی و هوارد،

هستند که چرخهاي تقريبا  25ساعته را نشان میدهند .در

 ) 2113و پیش بینی کننده مهمی از عملکرد اجتماعی آينده،

انسانها اين چرخهها به واسطه ساعت زيستی موجود در

سازگاري اجتماعی و انعطاف پذيري (میلر و هینشا ) 2111 ،و

3

هستههاي فوق کیاسمايی هیپوتاالموس تنظیم میشود که
5

عملکرد در تکالیف رياضی (امینزاده و حسنآبادي) 1332 ،

ترشح هورمون مالتونین از غده صنوبري را تنظیم میکند

بوده و نشان داده شده است که مهارتهاي اجرايی با

(پیفر ،پونزي ،ساپیننزا ،زينگالنس و مستريپري.) 2115 ،

استدالل اخالقی مرتبط است (هینانت ،ننلسون ،اُبرين ،کان و

تفاوتهاي فردي در چرخههاي شبانهروزي و زمان خواب و

کالینز.) 2113 ،

بیداري وجود دارد به طوري که برخی افراد ترجیح میدهند

اگر چه پیشرفتهاي قابل مالحظهاي در تعیین عوامل

ابتداي صبح از خواب بیدار شده و ابتداي شب نیز به

مؤثر بر قضاوت اخالقی انجام شده است (کانوي و

رختخواب بروند ،در حالی که سايرين الگوي متضاد اينها را

گاوارونسکی2113 ،؛ گلن ،کولنوا ،لیر ،گراهام و ديتو،) 2111 ،

ترجیح میدهند (آدن و همکاران .) 2112 ،اين تفاوتها در

اما توجه بسیار اندکی روي صفات ذاتی آزمودنیها صورت
2

. morningness–eveningness
. suprachiasmatic nuclei
4
. pineal gland
3

). executive functions (EF

1
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الگوهاي خواب با تفاوت در زمان اوج عملکرد شناختی همراه

عمدتا مبتنی بر روشهاي تشخیصی ثبت ساختار و کارکرد

است ،به طوري که برخی افراد به اوج عملکرد خود در صبح

مغز از طريق آزمونه اي عصب روانشناسی است .اگر چه اين

میرسند و سايرين در اواخر عصر و شب هنگام عملکرد

ابزارها امروزه کاربرد وسیعی دارد ،اما شرايط آزمايشگاهی،

موثري دارند (پرکل ،لیپنويچ ،شیندر و روبرتز.) 2111 ،

زمان بر و کم ارتباط بودن شرايط با رويدادهاي زندگی روزانه

عالوه بر تفاوتهاي فیزيولوژيکی بین تیپهاي صبحگاهی

استفاده از آنها را محدود ساخته است.

و شامگاهی که اين تفاوت بر اساس الگوهاي روزانه ترشح

بنابراين میتوان تاثیر مستقیم صفات زيستی شخصیت بر

مالتونین و کورتیزول است (روبرت و کولونن،) 1333 ،

روي تصمیمگیريهاي اخالقی و کارکردهاي اجرايی را از

پژوهشهاي وسیعی بر روي همبستههاي شخصیتی و

طريق اينکه شخصیت ممکن است بر شکلگیري شبکههاي

روانشناختی تیپ صبحگاهی -شامگاهی صورت گرفته است

تداعی تاثیر گذارد در نظر گرفت .اين مسئله به اين دلیل

(امیري و عیسیزادگان1335 ،؛ باريد ،کوگان ،سیديکواي،

است که افراد در تجاربشان متفاوت بوده و همچنین ممکن

دوننو و تام2112 ،؛ ماستريپري ،) 2115 ،اما کمبود قابل

است شبکههاي تداعی شکل دهند که متمايز باشند

توجهی از پژوهشها که در آن ارتباط بین اين سازه با

(راستینگ .) 1338 ،با در نظر داشتن اينکه بیان شده است

توانايیهاي شناختی و هوشی بررسی شده باشد ،وجود دارد.

تصمیم گیري موثر براي هر فرد در غلبه بر مسائل نقشی

از آنجا که کارکردهاي اجرايی تا حدي نسبت به اثرات کمبود

حیاتی دارد و در مجموع با توجه به اينکه پژوهشها نشان

خواب و زمان روز حساس بوده و منجر به نوساناتی در چرخه

دادهاند که هیجانها و نقص در فرايندهاي هیجانی و در

شبانهروزي شناخت میشوند (والدنز ،ريلی و واترهوس،

نتیجه درگیري فرايندهاي شناختی میتواند سودگرايی و

 .) 2118اين تفاوتها در زمان روز ممکن است وابسته به

غیرسودگرايی در تصمیمگیريهاي اخالقی را متاثر سازند ،اما

چرخههاي شبانهروزي باشد ،جايی که بین صبحگاهی -

حیطه مهمی در ارتباط با توانايیهايی شناختی و هیجانی

شامگاهی در زمانهاي اوج هشیاري و عملکرد تفاوت وجود

مرتبط با ابعاد زيستی شخصیت و اثرات آنها بر تصمیمگیري -

دارد (هان و همکاران.) 2112 ،

هاي اخالقی و کارکردهاي اجرايی پژوهشهاي چندانی انجام

در مجموع صفات صبحگاهی -شامگاهی ويژگی اساسی

نشده است ،پژوهشها فرض داشتهاند که اين دو صفت با

افراد هستند که با دامنه گستردهاي از صفات فردي مرتبطاند

ساختارهاي مغزي مرتبط با شناخت و هیجان مرتبط هستند؛

که در اجتماع ،آموزش ،عملکرد تحصیلی ،پیري ،روابط

با توجه به اينکه پژوهش نشان دهنده اين است که صفات

جنسی ،صفات و حاالت مرتبط با اختاللهاي روان پزشکی و

شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی مبتنی بر چرخه شبانهروزي

شناخت اجتماعی داراي اهمیت است .با اين حال و علیرغم

که میتواند تجربه شناختی و هیجانی را تحت تاثیر قرار دهد.

اهمیت منحصر به فرد سازه صبحگاهی -شامگاهی ،در رابطه

از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسی سودگرايی و غیر

اينها با توانايیهاي شناختی پژوهش چندانی صورت

سودگرايی در تصمیمگیري اخالقی شخصی و غیرشخصی و

نپذيرفته است (تاکوچی و همکاران .) 2114 ،از سويی،

عملکرد در تکالیف کارکردهاي اجرايی با توجه به ابعاد

چرخههاي شبانهروزي ب ا شخصیت ،خلق و به ويژه مولفههاي

شخصیت صبحگاهی و شامگاهی است.

شناختی مرتبط با خود تنظیمی در ارتباط است (راندلر و
سالیگر2111 ،؛ لی و همکاران .) 2115 ،از طرفی ديگر،
پژوهشهاي انجام گرفته جهت بررسی توانايیهاي شناختی
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روش
جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش :پژوهش
حاضر با توجه به عدم دستکاري متغیرها و مقايسه گروهها،
توصیفی از نوع پس رويدادي (علی  -مقايسهاي) است .جامعه

ابزار سنجش
پرسشنامه تیپ صبحگاهی /شامگاهی :پرسشنامه تیپ
1

صبحگاهی/شامگاهی ( ) MEQيک ابزار خود گزارشی است و
براي اندازهگیري تیپهاي صبحگاهی و شامگاهی به کار می -

آماري مطالعه حاضر کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع

رود (هورن و استنبرگ .) 1321 ،اين پرسشنامه شامل 13

متوسطه شهر همدان بودند که در گام اول  312نفر از دانش -

گويه است که مربوط به زمان خوابیدن و بیدار شدن ،زمان

آموزان مذکور به صورت نمونهگیري خوشهاي چند مرحلهاي

هاي ترجیحی براي عملکردهاي فیزيکی و ذهنی و هشیاري

از بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی انتخاب شدند .به اين

بعد از بیداري است .چهار پاسخ ممکن براي سؤالها وجود

صورت که در گام نخست به طور تصادفی از هر منطقه 8

دارد .به اين صورت که سؤاالت ،15 ،13 ،3 ،8 ،2 ،1 ،4 ،5 ،3

مدرسه ،سپس  5کالس از هر يک از مدارس انتخاب و در

 11 ،14بین  1تا  5نمرهگذاري میشوند .سؤاالت ،11 ،2 ،1

نهايت يافتههاي پژوهش با انتخاب تصادفی دانشآموزان

 18 ،12بین  1تا  ،4سؤاالت  11و  13بین  1تا  1و براي

حاضر در اين کالسها گردآوري گرديد .پس از تحلیل نتايج

سؤال  1 ،12تا  4نمرهدهی میشوند .مطابق اين پرسشنامه

اولیه و حذف موارد پرت 41 ،نفر از نمونه اولیه با توجه به

افراد بر اساس نمرات اکتسابی در تیپ کامال صبحگاهی (نمره

نمرات اکتسابی شرکتکنندهها در پرسشنامه تیپهاي

 ،) 21- 83مايل به صبحگاهی (  ،) 43- 13تیپ بینبینی ( - 48

صبحگاهی -شامگاهی و با در نظر داشتن مالکهاي ورودي

 ،) 52تیپ مايل به شامگاهی (  ) 31- 51و تیپ کامال شامگاهی
2

سالمت جسمی و روانی ،رضايت آگاهانه ،در سه گروه تیپ

(  ) 11- 31قرار میگیرند .همسانی درونی اين پرسشنامه در

صبحگاهی ،تیپ شامگاهی و تیپ بین بینی جايگزين شدند.

پژوهشها برابر با  1 /85و  1 /84گزارش شده است (دياز -

در مرحله بعد شرکتکنندگان در قالب سه گروه ،جهت

مورالز و سانچز -لوپز2118 ،؛ راندلر .) 2118 ،2112 ،همچنین
3

سنجش تصمیمگیريهاي اخالقی شخصی و غیرشخصی و

پژوهش ديگري ،نتايج تحلیل عاملی روايی سازه پرسشنامه

کارکردهاي اجرايی به آزمايشگاه دعوت شدند .سپس

صبحگاهی/شامگاهی را مورد تائید قرار داد و ضريب آلفاي

پژوهشگر روند اجراي پژوهش را براي شرکتکنندگان توضیح

کرونباخ آن  1 /23به دست آمد که حاکی از پايايی مطلوب

داده و در نهايت افراد سه گروه در تصمیمگیريهاي اخالقی

مقیاس است (رهافر ،صادقی جوجیلی ،صادق پور و میرزايی،

شخصی و غیرشخصی و هفت مولفه کارکردهاي اجرايی مورد

.) 1332

مطالعه قرار گرفتند .الزم به ذکر است که شرکتکنن دگان در

کارکردهاي اجرايی :کارکردهاي اجرايی ( ) EFاز جمله

مرحله دوم به طور انفرادي مورد سنجش قرار گرفتند .داده -

ابزارهاي ارزيابی کارکردهاي اجرايی و توجه است (نصرالدين

هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون تحلیل واريانس چند

و همکاران .) 2114 ،در اين آزمون نمره فرد حداکثر 31

متغیره ،واريانس تک متغیره و آزمون تعقیبی شفه تحلیل

است و تکالیف مربوط به هريک از ابعاد شناختی توسط اجرا

شدند.

کننده به آزمودنی توضیح و سپس نمرات مربوط به هر حیطه
ثبت میگردد .اين آزمون  2حیطه شناختی را از طريق
مهارتهاي مختلف میسنجد که شامل حافظه کوتاه مدت
1

. morningness–eveningness questionnaire
. internal consistency
3
. construct validity
2
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(يادآوري با تأخیر) ،مهارتهاي بینايی  -فضايی (کشیدن

حیطه مطالعات اخالق (گرين و همکاران2115 ،؛ والدسولو و

مکعب ،کشیدن ساعت) ،عملکرد اجرايی (دنبال کردن اعداد و

دياستنو ) 2111 ،بیانگر اعتبار اين داستانها در سنجش

حروف ،کالم و انتزاع) ،توجه ،تمرکز ،حافظه کاري (حذف

قضاوت اخالقی است .اين ابزار از نظر روايی بومشناسی و سازه

کردن ،تفريق ،ظرفیت شمارش) ،زبان (نام بردن ،تکرار جمله)

توسط امیري و همکاران (  ) 1335 ،1332مورد بررسی قرار

و آگاهی نسبت به زمان و مکان است (آتیلینگام.) 2118 ،

گرفته است.

قضاوتهاي اخالقی شخصی و غیرشخصی  :قضاوتهاي
اخالقی شخصی و غیرشخصی ( 1 ) PIMJاز داستانهاي

یافتهها

اخالقی گرين و همکاران (  ) 2115است ،که به دو دسته

در جدول شماره  1به ترتیب میانگین و انحراف معیار

شخصی و غیرشخصی تقسیم میشوند و در پژوهش حاضر به

متغیرهاي پژوهش در سه گروه درج گرديده است.

منظور ارزيابی قضاوت اخالقی استفاده شد .داستانهاي
اخالقی شخصی سه مالک دارند  . 1موجب آسیب بدنی جدي
میشوند  . 2اين آسیب به فرد خاصی وارد میشود  . 3به
شیوهاي (مستقیم) که ناشی از انحراف تهديد کنونی به سمت
گروه ديگر نباشد و معماهاي که اين مالکها را نداشته
باشند ،غیرشخصی تلقی میشوند .استفاده مکرر اين داستان -
ها توسط فالسفه ،روانشناسان و متخصصان عصبشناسی در

جدول 8
شاخص های توصیفی سن ،کارکردهای اجرایی و تصمیمگیری در سه گروه ص بح گاهی ،شامگاهی ،بینبینی

گروه

پسران
)M (SD

دختران
)M (SD

پسران
)M (SD

ديداري -فضايی/اجرايی

نام بردن

آگاهی زمان و مکان

صبحگاهی
شامگاهی

(5/21 )1/58
(5/15 )1/21

(5/11 )1/41
(5/11 )1/41

(2/21 )1/58
(2/84 )1/32

(2/44 )1/42
(2/21 )1/58

(4/28 )1/34
(4/21 )1/58

(4/22 )1/55
(4/31 )1/31

بینبینی

(3/31 )1/23

(5/11 )1/83

(2/31 )1/28

(2/33 )1/41

(4/11 )1/83

(4/41 )1/83

کل

(5/13 )1/83

(5/58 )1/14

( 2/85 )1/31

(2/41 )1/41

(4/35 )1/23

(4/21 )1/42

صبحگاهی

(5/84 )1/83

(4/55 )1/22

(1/24 )1/21

(2/22 )1/83

(1/15 )1/83

(1/33 )1/21

شامگاهی

(4/15 )1/51

(3/31 )1/28

(1/21 )1/24

(2/11 )1/82

(1/11 )1/81

(1/11 )1/35

(1/33 )1/81

(1/31 )1/23

(1/33 )1/41

توجه

انتزاع

کالم

بینبینی

(4/33 )1/38

(4/33 )1/81

(1/11 )1/31

کل

(4/14 )1/11

(5/81 )1/22

(1/31 )1/88
( 1/12 )1/81
داستان اخالقی شخصی

(1/21 )1/21
(1/11 )1/81
داستان اخالقی غیرشخصی

صبحگاهی

(5/42 )1/28

(5/55 )1/22

(5/11 )1/14

(3/44 )1/33

(5/15 )1/13

(5/22 )1/55

شامگاهی

(3/84 )1/35

(5/41 )1/32

(5/11 )1/42

(3/81 )1/13

(3/21 )1/58

(3/81 )1/13

بینبینی
کل

(3/33 )1/88
(3/81 )1/13

(3/83 )1/51
(5/32 )1/81

(3/13 )1/21
(3/85 )1/12

(3/11 )1/13
(3/42 )1/13

(3/11 )1/23
(3/81 )1/33

(5/11 )1/41
(5/31 )1/81

حافظه

. personal and impersonal moral judgment
81
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به منظور مقايسه سه گروه (صبحگاهی ،شامگاهی و بین  -استفاده نمود .در جدول  2نتايج آزمونهاي چند متغیري
بینی) در ابعاد کارکردهاي اجرايی و تصمیمگیري از تحلیل پیاليی ،المبداي ويلکز ،هتلینگ و بزرگترين ريشه روي
واريانس چندمتغیري  1استفاده شد .نتیجه آزمون  Mباکس مشاهده میشود.
( P<1 /11؛  ) F ) 31 ،1111 /151 (=1 /12نشان داد که

دادههاي اين جدول نشان میدهد که حداقل در يکی از

مفروضه يکسانی ماتريس واريانس -کواريانس متغیرهاي

ابعاد کارکردهاي اجرايی و تصمیمگیري بین سه گروه

وابسته برقرار است و میتوان از تحلیل واريانس چندمتغیري

شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 3
خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه گروه ها در کارکردهای اجرایی و تصمیمگیری
 DFفرضیه

 DFخطا

سطح معناداری

اتا () η3

81
28

1/118
1/111

1/33
1/34

1/114

1/31

1/111

1/51

آزمون

ارزش

اثر پیاليی
المبداي ويلکز

1/11
1/52

F
2/22
2/31

18
18

اثر هتلینگ

1/12

2/32

18

21

بزرگترين ريشه روي

1/81

3/81

3

51

به دلیل معنادار بودن اثرات گروهی ،به منظور اينکه تیپ شامگاهی در بعد شناختی آگاهی زمان و مکان ،کالم و
مشخص شود اين تفاوتها در کدام گروهها و کدام سطح از حافظه عملکرد بهتري در مقايسه با گروه بین بینی اما در
متغیرها قرار دارد از آزمون تحلیل واريانس يک طرفه و مولفه توجه نمرات پايینتري داشتند ،همچنین در بعد
آزمونهاي تعقیبی شفه استفاده شد که نتايج آن در جداول  3ديداري -فضايی/اجرايی و حافظه تیپ صبحگاهی در مقايسه
با تیپ بین بین عملکرد باالتري نشان داد .در مولفه تصمیم -

و  5مشاهده میشود.

با توجه به نتايج جدولهاي زير میتوان گفت مقايسه سه گیري اخالقی غیرشخصی تیپ شامگاهی در مقايسه با تیپ
گروه در برخی ابعاد کارکردهاي اجرايی و تصمیمگیريهاي صبحگاهی نمرات باالتر داشت به عبارت ديگر سودگرايی
اخالقی تفاوت معناداري را نشان داد ،به طوري که افراد با

باالتري را نشان داد.
جدول 3

خالصه نتایج تحلیل واریانس ی

راهه چهار گروه آزمودنی در ابعاد کارکردهای اجرایی و تصمیمگیری
F

سطح معناداری

اتا () η3

ديداري -فضايی/اجرايی

بین گروهی

5/22

2/31

2

5/13

1/121

1/14

نام بردن

بین گروهی

1/112

1/18

2

1/31

1/135

1/11

آگاهی زمان و مکان

بین گروهی

2/38

1/13

2

2/44

1/133

1/11

توجه

بین گروهی

2/83

3/31

2

3/12

1/152

1/12

متغیر وابسته

منبع تغییرات مجموع مجذورات

میانگین مجذورات درجه آزادی

. multiravriat Analysis of Variance

1
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ادامۀ جدول 3
F

سطح معناداری

اتا () η3

کالم

بین گروهی

1/11

3/33

2

2/81

1/151

1/11

انتزاع

بین گروهی

1/18

1/35

2

1/44

1/481

1/12

حافظه

بین گروهی

3/42

5/21

2

4/13

1/111

1/13

داستان اخالقی شخصی

بین گروهی

1/33

1/33

2

1/23

1/542

1/13

داستان اخالقی غیرشخصی

بین گروهی

5/82

2/51

2

2/38

1/151

1/11

منبع تغییرات مجموع مجذورات

متغیر وابسته

میانگین مجذورات درجه آزادی

جدول 9
نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه سه گروه آزمودنی در ابعاد کارکردهای اجرایی و تصمیمگیری
متغیر

ديداري -فضايی/
اجرايی

نام بردن

آگاهی زمان و
مکان

توجه

کالم

تفاوت میانگینها خطای استاندارد

منبع مقایسه

متغیر

منبع مقایسه

صبحگاهی  -شامگاهی

1/22

1/21

صبحگاهی -بینبینی

*1/25

1/21

شامگاهی -بینبینی

1/52

1/21

شامگاهی -بینبینی

صبحگاهی  -شامگاهی
صبحگاهی -بینبینی

- 1/13
- 1/18

1/11
1/11

صبحگاهی  -شامگاهی
صبحگاهی -بینبینی

تفاوت میانگینها خطای استاندارد

صبحگاهی  -شامگاهی

1/24

1/22

صبحگاهی -بینبینی

1/24

1/22

1/11

1/22

1/21
*1/12

1/31
1/31

شامگاهی -بینبینی

1/14

1/11

شامگاهی -بینبینی

* 1/21

1/31

صبحگاهی  -شامگاهی

- 1/21

1/23

داستان

صبحگاهی  -شامگاهی

- 1/13

1/38

صبحگاهی -بینبینی
شامگاهی -بینبینی

1/21
*1/42

1/23
1/23

اخالقی
شخصی

صبحگاهی -بینبینی
شامگاهی -بینبینی

1/33
1/52

1/38
1/38

صبحگاهی  -شامگاهی

1/22

1/38

داستان

صبحگاهی  -شامگاهی

*- 1/23

1/31

صبحگاهی -بینبینی

- 1/11

1/38

اخالقی

صبحگاهی -بینبینی

1/44

1/31

شامگاهی -بینبینی
صبحگاهی  -شامگاهی

*- 1/88
- 1/32

1/38
1/32

غیرشخصی

شامگاهی -بینبینی

- 1/12

1/31

صبحگاهی -بینبینی

1/41

1/32

شامگاهی -بینبینی

*1/88

1/32

انتزاع

حافظه

*p<1/14

بحث

شیلننگ .) 2113 ،از اين رو هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش

صرف نظر از روابط دقیق بین ضريب هوش و مراحل بلوغ

تفاوتهاي فردي در ا بعاد زيستی شخصیتی شامل تیپهاي

اخالقی ،نشان داده شده است که کارکردهاي اجرايی سطح

صبحگاهی و شامگاهی در کارکردهاي اجرايی و تصمیمگیري

باال بر ارزشهاي اخالقی تاثیر دارد (ون لیوون ،کوينگ،

اخالقی بود.

گراهام و پارک ) 2115 ،و توانايی شناختی پايینتر با

نتايج بررسی ابعاد کارکردهاي اجرايی بر اساس مقايسه

ارزشهاي محافظه کارانه قويتري همراه است (استانکوو،

سه گروه صبحگاهی ،شامگاهی و بین بینی نشان داد که سه

 .) 2113بنابراين ،سازههاي کارکردهاي اجرايی و تصمیم -

گروه در برخی کارکردهاي اجرايی شامل ديداري -

گیريهاي اخالقی داراي روابط نزديک و همپوش با يکديگر

فضايی/اجرايی ،آگاهی زمان و مکان ،توجه ،کالم و حافظه

هستند .نتايج تحقیقات نیز نشان دهنده ارتباط بین عملکرد

تفاوتهاي معناداري دارند .افراد با تیپ شامگاهی در مقايسه

اجرايی و استدالل اخالقی وجود دارد (گرومت استین و

با تیپ بین بینی در مولفههاي آگاهی زمان و مکان ،کالم و
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حافظه کارکرد باالتري از خود نشان دادند .اين يافته با نتايج

توجه نیز در جهت پیشرفت تحصیلی داراي اهمیت خواهد

پژوهش روبرت و کولونن (  ) 1333همخوان است که نشان

بود اما افراد تیپ شامگاهی در مولفه توجه در وضعیت پايین -

دادند تیپهاي با گرايش شامگاهی در برخی تکالیف شناختی

تري قرار داشتند و شايد تبیین کننده پیشرفت تحصیلی

نمرات باالتري دريافت می کردند .همچنین همسو با مطالعاتی

اندک اين گروه علیرغم هوش خوب آنها باشد .تبیینهاي

است که روابط مثبت بین چرخههاي شبانهروزي شامگاهی و

گوناگونی

تیپهاي

کارکرد شناختی و هوش را بیان داشتهاند (پرکل و همکاران،

صبحگاهیگاهی -شامگاهی در کارکردهاي اجرايی بیان شده

 .) 2111اين يافته همچنین تائید کننده فرضیه ارتباط بین

است .بر اساس فرضیه اثرات آموزشی ،تیپهاي شامگاهی نیاز

چرخههاي شبانهروزي با توانايیهاي شناختی است ،اينکه

بیشتري جهت غلبه بر مشکالت روزانه خود که به واسطه

گرايش شامگاهی نمرات باالتري در هوش و توانايی شناختی

تعارض با الزامات اجتماعی به وجود آمده است دارند و اين

دارند (پیفر و همکاران .) 2115 ،با توجه به اينکه هوش به

نیاز در واقع میتواند منجر به اين شود که تیپهاي شامگاهی

عنوان مولفهاي فراگیر بسیاري از توانايیهاي شناختی را نیز

نمرات باالتري در ابعاد شناختی توانايیهاي باالتري را شکل

شامل میشود ،بنابراين ،پژوهش حاضر که نشان دهنده وجود

دهند (پرکنل و همکاران .) 2111 ،تبیین ديگر بیان میکند که

رابطه بین تیپ شامگاهی و برخی ابعاد شناختی است همسو

روابط بین شامگاهی بودن و توانايی شناختی باالتر ،به واسطه

با پژوهش پرکل و همکاران (  ) 2111است.

اين واقعیت ايجاد میشود که تیپ شامگاهی در مقايسه با

جهت

تفاوتهاي

موجود

بین

از طرفی در مولفههاي اجرايی ديداري -فضايی /اجرايی

تیپ صبحگاهی کمتر میخوابد و اينکه افراد باهوشتر صرف

افراد با تیپ صبحگاهی نمرات باالتري داشتند ،اين يافته

نظر از تیپ شبانهروزي ،تمايل به خواب کمتري داشته در

نشان میدهد که هر يک از تیپهاي صبحگاهی و شامگاهی

نتیجه در خالل شب بازيابی عصبی بهتري دارند (گیگر،

در برخی از تکالیف شناختی برتري دارند ،شايد اين يافته

اچرمن و اسکار .) 2111 ،در نهايت ،بیان گرديده است که

اينگونه تبیین پذير باشد که ساختارهاي مختلف مغزي براي

تیپ شامگاهی ممکن است به واسطه انتخاب جنسی تکامل

تکالیف خاصی سازماندهی شدهاند بنابراين هر کدام از اين

يافته ب اشد ،ازآنجاکه فعالیت در اواخر شب فرصت بیشتري را

ساختارها ممکن است تحت شرايط محیطی و به ويژه چرخه -

جهت تولید نسل در فاصله زمانی کوتاه فراهم میسازد (پیفر،

هاي شبانهروزي کارکرد بهتري را نشان دهند و بدين ترتیب

 .) 2111از اين منظر ،هوش باالتر تیپهاي شامگاهی ممکن

در سیر تکامل انسانها را قادر ساختهاند تا سازگاري بهتري

است با هوش زوج جنسی آنها مرتبط باشد (گنهر و کافمن،

داشته باشند .مقايسه گروهها در مولفه توجه نشان دهنده

 .) 2113سطوح تبیین ديگري نیز براي يافتههاي باال ارائه

نمرات پايینتر افراد تیپ شامگاهی بود .اين يافته با پژوهش -

گرديده است ،اينکه نوسانهاي چرخهاي در کارکردهاي

هايی که رابطه منفی بین تیپ شامگاهی و پیشرفت تحصیلی

شناختی ممکن است منعکس کننده تفاوتهاي زمانی در

در کودکان و دانشجويان گزارش دادند به نوعی همسويی

زمانهاي خواب و بیداري باشد که با مدت زمان بیداري و

نشان میدهد (پرکل و همکاران2111 ،؛ دياز -مورالز و

تفاوت در چرخههاي گردشی مرتبط است .به عبارت ديگر،

اسکريبانو ) 2113 ،و به نظر میرسد که پیشرفت تحصیلی

اين فرضیه بیان میدارد که نوسانات روزانه در کارکردهاي

صرفا مبتنی بر هوش نیست ،زيرا چنان که بیان شده است

شناختی میتواند منعکس کننده چرخههايی از الگوهاي

کارکرد مولفه هوش در افراد تیپ شامگاهی باالتر است (پیفر

انگیختگی کلی باشد .با اين حال ،اين فرضیه به طور کامل

و همکاران ،) 2115 ،بنابراين ساير مولفههاي شناختی به ويژه

نمیتواند تائید گردد ،از آنجا که دادههاي موجود نشان می -

83

امیري ،قاسمی و آزاد مرزآبادي

دهند که ريتمهاي عملکرد نمیتواند در نتیجه تغییرات دوره -

سودگرايانه در قضاوت اخالقی شخصی میشود .با توجه به

اي در شاخصهاي فیزيولوژيکی باشد (فري ،باديا و رايت،

اينکه بیان شد افراد با تیپ شامگاهی در تصمیمگیريهاي

.) 2115

اخالقی شخصی فرايندهاي شناختی را به کار میگیرند و در

هدف ديگر مطالعه حاضر بررسی تفاوتها در تصمیم -

نتیجه سودگرايی بیشتري در اين نوع از تصمیمگیريها دارند.

گیريهاي اخالقی شخصی و غیرشخصی در تیپهاي زيستی

اين يافته همسو با يافتههايی است که نشان دهنده روابط بین

شخصیت بود .بر اين اساس ،نتايج نشان داد که افراد با تیپ

چرخههاي شبانهروزي و کارکردهاي شناختی است (روبرت و

شامگاهی در تصمیمگیريهاي اخالقی شخصی سودگرايی

کولونن ) 1333 ،که نشان دادند گرايش شامگاهی در

بیشتري نشان میدهند .همسان با اين ديدگاه ،قضاوتهاي

مولفههاي شناختی حافظه کاري ،در تکالیف مربوط به حافظه

سودگرايانه از طريق سبک تفکر منطقی به جاي سبک تفکر

و سرعت پردازش نمرات باالتري دريافت میکردند .به طور

شهودي و عاطفی پیش بینی میگردد ،اين نتايج همچنین در

مشابه ،برخی مطالعات نیز بیان داشتهاند که سرعت و دقت

قالب نظريه فرايند دوگانه گرين (گرين و همکاران ) 2115 ،و

در تکالیف شناختی ،مانند حافظه کاري ،بازداري پاسخ و يا

پژوهش يوسف و همکاران (  ) 2112مبنی بر اينکه دو سیستم

تکالیف مربوط به واکنش زمانی ،ممکن است تحت تاثیر

عصبی رقابتی براي قضاوتهاي اخالقی مسئولاند قابل تبیین

تفاوت در چرخههاي شبانهروزي قرار گیرد (گارسیا ،رامیرز،

است ،به اين صورت که در نظريه فرايند دوگانه سیستم دوم

مارتینز و والدز2112 ،؛ والدز ،رامیرز ،گاريکا ،تاالمانتس و

شامل پاسخهاي عاطفی است و نتیجه شرايط هیجانی موجود

کورتز .) 2111 ،مور و همکاران (  ) 2118دريافتند که ظرفیت

در موقعیت است ،در اين موارد پاسخها تمايل به غیر -

حافظه کاري بر قضاوت اخالقی تاثیر میگذارد ،به عبارت

سودگرايانه و غیرمنطقی بودن دارند ،بنابراين زمانی که در

ديگر افراد با ظرفیت کم حافظه کاري در طول تصمیمگیري

نتیجه هیجان سیستم دوم فعال شود ،فعالیت اين سیستم،

تحت تاثیر هیجانات خود قرار میگیرند در حالیکه افراد با

منجر به غیرسودگرايی میشود .همچنین مطالعات

ظرفیت باالي حافظه کاري در طول فرايند قضاوت از استدالل

تصويربرداري مغز (گرين و همکاران ) 2115 ،نشان دادهاند که

استفاده میکنند .از طرفی ،مطالعه بر روي چرخههاي شبانه -

قشر پیش پیشانی میانی پايه عصبی ضروري قضاوت درباره

روزي و کارکرد شناختی ،نشان دهنده همبستگی کوچک اما

معماهاي اخالقی شخصی را تشکیل میدهد ،جايی که درگیر

معنادار بین تیپ شامگاهی و هوش و رابطه منفی بین تیپ

انتخابهايی است که مستقیما آسیبهاي جدي به ديگران

صبحگاهی و هوش بود (پرکل و همکاران .) 2111 ،کانزوا و

وارد میکند .گرين و همکاران (  ) 2115نشان دادند که

پرينا (  ) 2113نیز روابط مثبتی بین چرخههاي شبانهروزي و

آسیبديدگان قشر پیش پیشانی میانی  -جانبی () VMPFC

ضريب هوشی در نمونهاي از نوجوانان گزارش دادند .اين يافته

نسبت به افراد سالم و بیماران دچار ضايعات مغزي  -عصبی،

همسو با مطالعات ديگري است که سودگرايی در قضاوت

با آسیب مغزي در ديگر بخشهاي قشري ،بیشتر براي تائید

اخالقی در افراد با صفات تاريک شخصیتی (ماکیاولیسم،

تخلفات اخالقی شخصی ،به عبارت ديگر حداکثر پیامدهاي

پیسکوپات و نارسیسم ) را نشان داده است.

خوب (به معنی پاسخهاي سودگرايانه) مستعدند .بنابراين عدم

برخی محدوديتها در پژوهش حاضر وجود داشت.

ادراک هیجان در نتیجه آسیب به نواحی هیجانی مغز و نبود

نخست اينکه يافتههاي بهدستآمده از اين پژوهش ،از نمونه

هیجان در شرايط لحظهاي منجر به درگیري سیستم اول در

دانش آموزان نوجوان بود و ازآنجاکه تغییر در چرخههاي

قضاوت اخالقی (گرين و همکاران  ) 2115و نهايتا تصمیم

شبانه روزي صبحگاهی و شامگاهی با سن رابطه دارد ،از اين
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رو در تعمیم يافتههاي پژوهش حاضر به ساير گروههاي
، در همین راستا.جمعیتی بايد جانب احتیاط را رعايت کرد
پیشنهاد میشود که پژوهشهاي مشابه روي جمعیتهاي
سنی مختلف صورت گیرد و تفاوتها در اين زمینه بررسی
 محدوديت ديگر پژوهش حاضر اين بود که به منظور.شود
سنجش ابعاد زيستی شخصیت (چرخههاي شبانهروزي) از
 اگرچه اين ابزارها در.ابزارهاي خود سنجی استفاده شد
-  اما پیشنهاد می،سنجش اين مولفه معتبر شناخته شدهاند
شود که در پژوهشهاي آتی ابزارهاي ديگري مانند ارزيابی
.فیزيولوژيک مورد استفاده قرار گیرد
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شاخصهاي آزمون نام بردن احتمالی در پیشبینی
.52- 112 : 8 ، روانشناسی معاصر.عملکرد رياضی
 آتوسا و، میثم؛ صادق پور، آرش؛ صادقی جوجیلی،رهافر
 بررسی ويژگیهاي روانسنجی.) 1332 (  شهاب،میرزائی
.شامگاهی- نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی
.122- 113 ،8 ،روانشناسی بالینی و شخصیت
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