


بیداری  -تفاوت سازگاری جنسی در چرخه خواب

زنـان و مـردان بـه جـنس متفـاوت گرا و هم جنس گـرا مـورد تحقیـق دربـاره . چرخه خواب بیداری در اصل سازگاری جنسـی مـورد تحقیـق قـرار گرفتـه شـد

نهــا بــه رختخــواب . روز مــورد بررســی قــرار گرفتنــد 16مــدل از ســوال ها و بــرای  4ســازگاری جنســی مــورد ســوال در 
ٓ
معنــی زمــان خــواب ایــن بــود کــه کــی ا

پـس . این حدس زده می شد که زنـان و مـردان همجنسـگرا زودتـر از خـواب بیـدار می شـوند و دیرتـر بـه رختخـواب می رونـد. می روند و کی بیدار می شوند

نهــا زمــان کوتــاهتری را بــه نســبت متفاوت گراهــا در خــواب هســتند
ٓ
اگرچــه ســازگاری جنســی تنهــا بــه وســیله دخالــت . ایــن بــا نتــایج هــم حمایــت شــد. ا

جنسیت به نتایج مهمی نرسید و همچنین تحقیقات و بررسی ها نشان داد که تفاوت خواب بین متفاوت گراها و همجنسگراها بطـور کلـی بـه جنسـیت 

‐supra(امکان اینکه نتیجه وابسته باشد به . وابسته است chiansmatic mucleus ( یا)SCN (بررسی خواهد شد. 



:مقدمه

گزارش شد که ) 1990(، تعداد زیادی کشفیات در مورد برتری بیولوجی همجنسگراها پیشهاد شد کشف بوسیله سواب و هافمن 90در دهه 

سلول عصبی ) crginine‐vosporessin) (AVP(برابر  201برابر بزرگـتر و شامل  107در همجسنگرایان مرد ) SCN(میزان 

ن است و پایه چرخه ) SCN(این نشان داد که . است نسبت به متفاوت گرایان مرد است
ٓ
درون مغز پایه طبیعی و ریتم عمل و ریتم درست ا

است که تقویت ارسال اطالعات نوری از محیط ) SCN(مغزی که در ) AVP. (خواب و بیداری پستان داران است و همچنین بشر می باشد

ن است. به مغز می شود
ٓ
  AVPمیزان جمعیت سلولهای . که این یک نشان مشخص از ریتمیک بودن ا

ً
برابر بیشتر است در زمان  4/1حدودا

 .  در سیستم دفاعی عملی مغزی  AVPبرابر است و تعداد  108و شامل ) ساعت 2200تا  600(نسبت به شب ) ساعت 1800تا  1000(روز 



کـه در زمـان تـاریکی بـه ) سـاعت 100تـا  600(و تعـداد سـلول در زمـان روز بـه نظـر می رسـند حـدود  AVPمیزان حداکـثر در هـر دو عامـل میـزان 

swaob(روشنایــی تغییر می کنند  and hofman مغـزی ریتمـی  avpهمچنین گزارشی کردند کـه ) 1994(هافمن و سواب ) 1993

مار بـاال اسـت) سال 50افراد باالی (در افراد مسن 
ٓ
ایـن شـامل مشـاهده ایـن بـود کـه خـواب . الگوی برعکسی از نود نشان می دهند که برعکس با ا

افراد مسن تر در طول شب بریـده اسـت یعنـی تعـداد بیـداری در طـول شـب بـرای ایـن افـراد بیشـتر بـود و میـزان بـه خـواب رفـتن در روز بـه مراتـب 

سلول مغزی ریتمی و خـواب و بیـدار شـدن نشـان داد کـه افـزایش بزرگـی سـلول  AVPاین شواهد همچنین اثبات کرد که رابطه بین . بیشتر بود

 .همراه است AVPمغزی 

ســال مهمتــر از ایــن، ایــن تحقیــق نشــان داد کــه  50بــا بــه خــواب رفــتن در هــر شــخص جــوان تر از  AVPبــا بیــداری و کمبــود بزرگــی ســلول مغــزی 

بیداری ممکن است استفاده شود -چرخه خواب



پیچیـده اســت در  AVP‐SCNدیمـورفیم اســت در یـک قســمت از ایـن جمعیــت وجـود دیمــورفیم در  SCNنشــان دهنده میـزان زیــاد جهـت 

عکس العمـل رفتـاری (بیداری، وجود امکان بـین چرخـه خـواب بیـداری  -سازگاری جنسی و قانون بنابر اصول الیحه اعصاب در مورد چرخه خواب

گـزارش ) 1993(روش کـاری سـلولهای مغـزی بـدیهی اسـت در حقیقـت هـال و کیسـورا  SCNو سازگاری جنسی در کلمـه ) غیر متعاقب با جنسیت

زودتــــر از خــــواب بیــــدار شــــده و زودتــــر خســــته می شــــدند نســــبت بــــه ناهمجنســــگراهای مــــرد و همچنــــین ) مردهــــا و زن هــــا(دادنــــد کــــه همجنســــگراها 

 گـفتـه شـد، در مطالعـه حـال . همجنسگراهای مرد هم همچنان زودتر از خواب بیـدار شـده بـه نسـبت ناهمجنسـگراهای مردهـا
ً
امـا همـانطور کـه قـبال

نها بیدار می شوند زودتر از ناهمجنسگراها. بزرگـتر باشند AVP‐SCNانتظار می رفت که به خاطر همجنسگرایان مرد دارای 
ٓ
 .ا



در زمـــان صــبح زود و خوابیــدن دیـــر نســبت بــه ناهمجنســـگراها بخــاطر بزرگــی پیچیـــده  AVPبــا تاکیــد زیـــاد بــر میــزان حـــداکـثر ســلولهای عصــبی 

AVP‐SCN  ممکن است تاخیر در مشاهده کسر شـدن در جمعیـت سـلول اعصـابAVP  کـه در شـب اتفـاق می افتـد بـا توجـه بـه ایـن دو

پیش بینی می تـوان یافـت کـه میـزان کوتـاه تر خـواب همجنسـگراها بـه نسـبت ناهمجنسـگراها اتفـاق می افتـد همچنـین ایـن پیش بینـی انتظـار می رفـت 

نشــان داد کــه همجنســگرایان زن متفــاوت هســتند در ) 1993(تفــاوت بــین همجنســگراهای زن را بــا ناهمجنســگرایان زن بنــابر بررســی هــال و کیمــارا 

. بیدار شدن و زمان خستگی به نسبت ناهمجنسگراها بصورت کلی

 



طرحی : روش

وابســتگی ) همجنســگرا و ناهمجنس گرایــان(روش مطالعــه بــه دو روش طرحــی شــد، بــه عنــوان جنســیت بــه طــور مجــزا و متفــاوت و ســازگاری جنســی 

روز بـه معنـی زمـان رفـتن بـه خـواب و بـه معنـی زمـان بیـدار شـدن اسـت بـرای کسـر  16متفاوت به معنی طول خواب اسـت انـدازه گیری می شـود میـان 

مـد
ٓ
غـاز بـه نوشـتن کننـد ایـن اطمینـان بدسـت ا

ٓ
 کـه کردن میزان تفاوت بین زندگی اشخاص در تمامی موارد خواسته شد تا فرم هـا را در روز پنجشـنبه ا

ن دو تعطـــیالت گمـــارده شـــده اســـت
ٓ
نهـــا گماشـــته شـــده . در ا

ٓ
 افـــراد .پیرتـــرســـال هســـتند و نـــه  50زیـــر افـــراد .اســـتســـه اســـتثناء در ا

ً
 یـــا منحصـــرا

ً
حتمـــا

نهـا دربـاره سـازگاری جـنس خودشـان سـوال 
ٓ
ینده به واسـطه گـفتـه خـود ا

ٓ
بـا افـراد .شـدهمجنسگرا یا ناهمجنسگرا نباشند هم در حال حاضر و هم در ا

 .روز یا بیشتر ثبت شده است 4مدت زمانی مریض و سالم به مدت 



:درباره افراد مورد بررسی

، ایـــن موقعیـــت ایجـــاد شـــد کـــه 
ً
مـــورد از افـــراد مـــورد بررســـی قـــرار گیرنـــد افـــراد همجنســـگرا جســـتجو شـــدند بواســـطه ســـازمان های  200ابتـــدا

همجنسگرای زن و مرد و مسافرخانه های عمـومی ناهمجنسـگراها جسـتجو شـدند در افـرادی کـه بعـد از پایـان دانشـگاه در دانشـگاه انگلـیس 

نها از بین بررسی جدا شده و قابل بررسی نبودنـد. درس می خواندند
ٓ
مـورد از مـوارد تکمیـل شـده بـاقی  53. در ادامه این بررسی ها بعضی از ا

 همجنسگرایان بودند  24ماند که 
ً
نها شامل منحصرا

ٓ
مـورد شـامل  29و ) سـال 31خانم با حدود سـنی  11سال و  28مرد با حدود سنی  13(ا

)سال 34خانم با حدود سنی  16و  33مرد با حدود سنی  13(ناهمجنسگرایان را تشکیل می دادند 

 



 : موارد

سـاعت قبـل خـواب و  2روز را بتوانـد بـه طـور کامـل حمایـت کنـد در تمـامی مـوارد درخواسـت شـد تـا  16مورد تولید شده به وسیله فرمـی تـا هر 

بعــد از بیــدار شــدن را گــزارش کننــد تمــامی فرم هــا همــراه بــا یــک دفترچــه راهنمــا ارائــه شــد تــا همــه مــوارد بداننــد چــه چیزهــایــی بایــد ثبــت شــده و 

گـاه شناسـایــی ) 1987گـفته شده به واسـطه کلـیمن (همچنین سواالتی برای سازگاری جنسی 
ٓ
کمـک بـه فهـم سـازگاری جـنس و دیگـر بـرای خودا

ینــده
ٓ
 همجنســگرا، بطــور برجســته همجنســگرا، دو جنســه، بطــور  5هــر کــدام بــه وســیله . ســازگاری جــنس در ا

ً
مــورد امتیــاز ارزیــابی شــد منحصــرا

 ناهمجنسگرا بود
ً
. برجسته ناهمجنسگرا و منحصرا

 



:راهکار

ن روز ثبت نمایند 2روز خود را و  16از موارد خواسته شد به مدت 
ٓ
ن بود که شبها با حداکـثر . ساعت در هر روز درباره کارهای مهم ا

ٓ
تاکید بر ا

ن بـود کـه میـزان زمـان فعالیـت ثبـت شـود نسـبت بـه 
ٓ
دقت ممکن در زمان بیدار شدن و در زمانی که به خواب رفتند ثبت شود تاکید دیگر بـر ا

غاز کنند پر کردن فرم ها را در هر پنجشنبه 
ٓ
ساعت قبل همه داده های کامل  6کل ساعت بیدار شدن در یک روز از همه موارد خواسته شد تا ا

شده و بعد به صـورت خـام و جداگانـه درجه بنـدی شـده بـرای اسـتعمال در فـرم اصـل بهـره  برنـد ایـن کـار انجـام شـد بـه ایـن جهـت تـا اطمینـان از 

یا در 
ٓ
روز بیماری سـالمت اتفـاق افتـاده یـا خیـر متوسـط زمـان خـواب حسـاب شـده بـه وسـیله زمـان  4استحکام تشخیص شخصی داشته باشیم ا

 .رفتن به خواب و زمان بیداری همه موارد به صورت کامل و درست اطالع داده شد



نتیجه

در اینجا هیچ تاثیر عمده ای بواسطه ) X=8.60(داشتند میزان کوتاهتری در خوابیدن به نسبت ناهمجنسگراها ) X=7.12(همجنسگراها 

ایــن کـــنش متقابــل شکســت خــود تــا بـــه مقصــود برســد امــا فـــرض شــد بــه قــدر زیــادی نزدیـــک باشــد تــا توجیه پــذیر کنـــد . جنســیت وجــود نداشــت

.بررسی های بیشتر را با استفاده از تاثیرات ساده

نشان داده شده است که تفاوت بین گروه مختلف سازگاری جنسی ممکن است تا حدی وابسته به جنسیت باشد تـاثیر سـاده  1در شکل شماره 

پرداختن به تفاوت بین مردان همجنسگرا و ناهمجنسگرا و همچنین بین زنان همجنسگرا و ناهمجنسگرا و همچنین بین زنان و مردان همجنسگرا 

. به این نتیجه می شود رسید که تفاوت فاحش بین مردان ناهمجنسگرا و زنان ناهمجنسگرا دیده نشده است



 بررسی بین زمان متوسط بیدار شدن پرده از یک تاثیر بزرگ بین سازگاری جنسی برمی دارد امـا تـاثیر زیـادی در مـورد جنسـیت یافـت نمی شـود در

 . نشان داده شده است که همجنسگرایان زودتر بیدار می شوند به نسبت ناهمجنسگرایان Iجدول 

. الگوی برای زمان رفتن به خواب تا حدی متفاوت است یکبار دیگر، یک تائید عمیق مجدد در رابطه با سازگاری جنس به چشم می خورد

 

 



 مشــهود اســت تــاثیر ســاده ایــن بررســی ) 2شــکل (امــا در ایــن مطالعــه تــاثیر اساســی جنســیت شکســت خــورده اســت، تــا جــایــی کــه در 
ً
تــاثیر کــامال

نشان داد که اگرچه تفاوت زیادی بین زمان رفتن به خواب همجنسگرایان و ناهمجنسگرایان مرد است تفـاوت عمیقـی بـین حـدود سـاعت رفـتن 

بـــــه خـــــواب بـــــین همجنســـــگرایان و ناهمجنســـــگرایان زن و مـــــرد، تفـــــاوت می دهـــــد کـــــه ناهمجنســـــگرایان مـــــرد خیلـــــی زودتـــــر بـــــه خـــــواب می رونـــــد 

)X=00.26 ( در مقایســــــــه بـــــــــا همجنس گرایـــــــــان مـــــــــرد)X=2:02 ( در جــــــــا کـــــــــه همجنســـــــــگرایان)X=1:01 ( و ناهمجنســـــــــگرایان زن

)X=00:40 (در یک زمان به خواب می روند 
ً
 .تقریبا

همچنــین در مقایســه بــا ناهمجنســگرایان، همجنســگرایان مــرد و زن زودتــر از خــواب بیــدار می شــوند امــا، تنهــا همجنســگرایان مــرد خیلــی دیــر بــه 

.دیده می شود 1خواب می روند این حساب برای الگوی زمانی خواب در شکل 

 



: بحث

 از نظریــه ابتــدایــی هــال و کیمــورا را تصــدیق می کننــد؛ همجنســگرایان بیــدار می شــود زودتــر از ناهمجنســگرایان امــا داده هــای مــ
ً
ا داده هــا کــامال

نهــا گـفتــه بودنــد کــه بــرای همجنســگرایان مــرد . نشــان دادنــد کــه همجنســگرایان زودتــر خســته می شــوند بــه نســبت ناهمجنســگرایان
ٓ
در حقیقــت ا

 متضاد با حقیقت
ً
. حرفی کامال



مــــده اســــت کــــه در تنظیم کننــــده 
ٓ
ســــاعته بــــدن تنظــــیم شــــده بــــرای صــــبح های زود بــــرای همــــه همجنســــگراها و دیرتــــر بــــرای شــــب بــــرای  24دریافتــــه ا

بیـداری کـه  -همجنسگرایان مرد ایـن موضـوع می شـود تفسـیر شـود بـه واسـطه میـزان سـلولهای عصـبی مـا اشـاره مـی کنیم بـه تفـاوت بـین چرخـه خـواب

Swaab(، که گزارش شده است به دارای دو شکل بودن بین همجنسگرایان و ناهمجنسگرایان )SCN(ممکن است وابسته باشد به شکل 

and hofman  میزان بزرگی و افزایش سلولهای عصـبی پیچیـده ) 1993
ً
مشـاهده شـده در خـواب رفـتن دیـر  AVOو  SCNمخصوصا

ــــد ی
ٓ
ــــار می ا ــــه ب ــــاهتر ب ــــد شــــامل هنجــــاری ریتمیــــک ســــلول عصــــبی . هنگــــام، پــــس میــــزان خــــواب کوت ــــه وســــیله  AVPاینهــــا می توان گــــزارش شــــود ب

HOFMAN  وSWAAB )1993 ( تاکیــد بــرAVP بیــداری ممکــن  -بنــابر تعــداد ســلولهای عصــبی هــر شــرکت کننده بــرای چرخــه خــواب

. را نشان دهد SCNاست یک نشان دهنده باشد که محکم تر می شود بوسیله بررسی بر گزارشات که افزایش تعداد سلولهای عصبی 



‐vasoacfive (vip)مثل  intestinal polypeptide  ساعته بدن را 24که نشان نمی دهد منشاء گرفتن ریتم داخلی.

) ZHOU ET AL 1995(جمعیـت سـلولهای عصـبی دارای دو شـکل هسـتند بواسـطه همجـنس یـا ناهمجنسـگرایان مـرد  VIPبه عالوه، 

 -و پایه عمل بین نـاهمجنس و همجنسـگرایان زن را نشـان داد بـر پایـه تفـاوت سـهم بـین چرخـه خـواب SCNهمچنین نتیجه امکان دو شکل بودن 

 شفاف است که دستاورد نوین نیازمند تحقیق بیشتر بوسیله متخصصین اعصاب را دارد
ً
.بیداری که مشاهده شد کامال



شـکار شـد بـین گروه هـا و بـین هـر گـروه 
ٓ
ایـن نشـان ) 1شـکل (تاثیر ساده بررسی بر تفاوت عمل بین سازگاری جنس و جنسیت زمـان خـواب ا

و عملکــرد متفاوتشــان بــین همجــنس و ناهمجنس گراهــای مــرد و کــه چــه شــباهتی دو شــکلی  AVP‐SCNداده شــد کــه در شکل شناســی 

همچنــین در گــروه همجنســگرایان چــه تفاوتی هــایــی اســت کــه هــیچ شــباهیت مثــل . ممکــن اســت باشــد بــین همجــنس و ناهمجنســگراهای زن 

AVP‐SCN نها
ٓ
.در دو شکلی ممکن است یافت شود به واسطه تفاوت جنسیت ا



ن اشـاره شـد و ایـن کمتـر 
ٓ
این به سـادگی معلـوم اسـت کـه چـرا خـواب بیـداری متفـاوت اسـت بـین ناهمجنسـگرایان و همجنسـگرایان و در اینجـا بـه ا

واضح بود چرا این تفاوت است بین همجنسگرایان زن و مرد ما دو دلیل مختلف برای یافتـه نـود داریـم یـک اسـترس وابسـته و هـدف دیگـر غـایــی 

تکامــل بــا فــرض ایــن اســترس می توانــد ســبب تغییــر الگــوی خــواب شــود، مــا ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل برســیم کــه شــاید مــردان همجنســگرا تحــت 

نهـا در اجتمـاع در مقایسـه بـا یـک زن همجنسـگرا و فـاکـتور روش زنـدگی مـردان همجنسـگرا کـه 
ٓ
استرس بیشتری هستند از لحـاظ بررسـی شخصـیت ا

 تطابق داشـته باشـد دربـاره همجنسـگرای
ً
نها را بطور کلی عوض کند اگر چه این فرضیه می تواند کامال

ٓ
ان می توان شکل خوابیدن یا الگوی خواب ا

.اممرد اما نه در مورد زنها از این گروه و همچنین وجود استرس می تواند بر زمان خواب رفتن تائید داشته باشد و نه بر بیدار شدن زود هنگ



نهـا بایـد بـر ایـن اوضـاع و الگـوی خـواب عـادت کننـد می پـردازیم در مـتن 
ٓ
 HUNGER GATHERفرضـیه دوم بـر ایـن اسـت کـه ا

SOCIETY  ما فرض می کنیم که بعضی از مردها می توانند در این شرایط از خود دفاع کنند و به شرایط کمبود زمان خـواب عـادت کننـد

ورد یـک همجنسـگرا را مواجـه شـود تفـاوت 
ٓ
این چنین مردها بعنوان یک همجنسگرا پیشرفت کند و ممکن اسـت دچـار مشـکل کمبـود بوجـود ا

. الگوی نرمال خواب زنان همجنسگرا به دلیل نوع دوم تغییر می کند که مشکل نتوانست تولید کودک است

نها ممکن است در زمان نرمال بخوابند به خاطر حضـور کـودک کـه زود می خوابـد امـا ممکـن اسـت بیـدار شـود زودتـر بـه خـاطر 
ٓ
بعنوان پرستار ا

بیدار شدن بچه های کوچک در صبح اول وقت این گروه از همجنسگرایان ممکن است بیدار شوند یا حسن بـدون داشـتن امکـان تولیـد مثـل 

.در قانون اجتماع



 بــه داده هــای مربــوط بــه ســلولهای مغــزی نمی پــردازیم مــا دو خــط تحقیــق را در زمینــه 
ً
دو  AVP‐SCNاگرچــه مــا در ایــن تحقیــق مــا مســتقیما

یا تفاوت چرخه خواب بیداری مشاهده شده در این تحقیقت متاثر شده است به واسـطه 
ٓ
شکلی روش می نماییم در این تحقیق یک ممکن است ا

ریتم سلولهای عصبی به واسطه فصل و دیگری توجه به چرخه خواب بیداری دو جنسه ها اسـت ایـن ممکـن اسـت اثبـات کنـد بـه خـوبی بواسـطه 

(Swaabet al 1992)  گزارش داد در رابطه با این گروه به تفضل و همچنین)zhou et al 1995(

اگرچه هنوز تعداد زیادی از رفتارهای عصبی بعنوان یک سوال بی جواب باقی مانده اسـت ایـن تحقیـق نشـان داد کـه سـازگاری جنسـی یـک رفتـار 

نجایــی که چرخه خواب
ٓ
 غیرجنسی می تواند نقش بزرگی را ایفا کند تا ا

ً
بیداری مورد بحـث باشـد دو عامـل جنسـیت  -جنسی است اما در رفتار کامال

ن می باشند
ٓ
. و سازگاری جنسی دو عامل تاثیرگذار بر ا
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