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چکیده
مطالعهه حاضهر بها هههد تعیهین رابطهه بهین ریتمههای شهاانهروزی بهها فراحافظهه بها میهانجیگری
ساکهای پردازش هیجانی انجام شد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -هماستگی بود که جامعه آمهاری
آن را دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمشهرر تشه یل میدادنهد (.)N = 2300
روش نمونهگیری تصهادفی طاقههای اسهت .حجهم نمونهه بهر اسها نظهر تاپاچنیهک و فیهدل ( )2001در
مطالعات با روی رد مهدلیابی معهادتت سهاتتاری تعیهین شهد ( .)n=200ابهزار گهردآوری اطالعهات در
پژوهش حاضر مقیها ریتمههای شهاانهروزی ههورن و اوسهتار
شناتت ندلج وویک و کایریو

( ،)1976مقیها اعتمهاد بهه حافظهه و

( )2007و مقیها پهردازش هیجهانی بهاکر و هم هاران ( )2007بهود.
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توجه به مقدار  t-valueکه برابر  7/523است میتوان بیان کرد سهاکهای پهردازش هیجهانی در رابطهه
بین ریتمهای شاانهروزی با فراحافظه نقش میانجی را ایفا میکند.
کلیدواژهها :ساکهای پردازش هیجانی ،ریتمهای شاانهروزی ،فراحافظه.

مقدمه
طی دهههای اتیر ،توجه متخصصان تعلیم و تربیت به فرایندهای شناتتی معطهو
است؛ زیرا رشد مرارتهای شناتتی یادگیرندگان را از اهدا

شهده

مرم در آمهوزشوپرورش تلقهی

میکنند .ازجمله فرایندهای شناتتی مرم ،فراحافظه است .دانش فراشهناتتی مربهو بهه حافظهه،
فراحافظه نامیده میشود ( .)Flavell, 1988فراحافظه1به بازبینی و کنتهرل حافظهه شهخو توسه
تودش در حین کسب اطالعات جدید و بازبینی اطالعات از پیش کسبشهده گفتهه میشهود و
شامل تواناییهای حافظه شخو و راهاردهایی است که میتواند به حافظهه وی در مراحلهی کهه
در تودکنترلی حافظه درگیرند کمهک کنهد (.)Zare, Abazarian Tehrani, Alipour, 2013
کارکرد فراحافظهای برینه شهامل بهرآورد د یهق تواناییههای حافظه فهردی و اسهتفاده از اصهول
حافظه برای تقویت عمل هرد اسهت ( .)Castel, McGillivray, & Friedman, 2012بهه لحها
محتوایی فراحافظه شامل دو مؤلفه اصلی است که هرکدام از این مؤلفهها برابر با نهوع تاصهی از
دانش هستند .مؤلفه نخست مؤلفه متغیرهاسهت کهه نشهاندهندة دانهش پایهدار دربهارة متغیرههای
اثرگذار بر حافظه است .مؤلفه دوم شامل نظارت و کنترل بر حافظه است که با نام دانش روندی
نیز توانهده میشهود ( .)Pourtahari, Naei Prisoners & Rahimi, 2014حافظهه تحهت تهأثیر
زمان روز تغییر مییابد ()Snider & Obrietan, 2018؛ بنابراین ،نقو حافظهه ناشهی از اتهتالل
در ریتم شاانهروزی امری اسهت بهدیری ( .)Kim, et al, 2019ریتمههای شهاانهروزی2بخشهی از
ریتمهای زیستی به شمار میروند .ریتمهای زیستی مجموعه فعالیتههای مهداوم زیسهتی هسهتند
1. metamemory
2. circadian rhythms
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که دوره و دامنه آنها از لحا آماری معنیدار است و حدا ل در دو دوره متوالی ت هرار شهوند
( .)Clark, 2005این ریتمها مانند روز و شب و جزر و مد هستند که به دتیل زیر بهه وجهود
میآیند )1 :چرتش زمین ،که نتیجه آن پدید آمدن روز شمسی (تقریااً  24سهاعته) اسهت)2 .
حرکت زمین به دور تورشید که سال تورشیدی را به وجود میآورد و همهراه بها چهرتش
مایل به دور تورشید ساب پیدایش فصول میشود ،که برای موجهود اشهارات ضهمنی مرمهی
مانند زمان تولیدمثل یا تواب زمستانی را در بردارد )3 .چرتش ماه به دور زمین سال مهری
را موجب میشود .همچنین تأثیر جاذبه ماه باعث جزر و مد شده که میتواند حتی تولیهدمثل
را کنتهرل کنهد ( .)Sanders, 1999ریتمههای زیسهتی عاارتانهد از ریتمههای فراشهاانهروزی

1

(اولتههرادین) ،ریتمهههای شههاانهروزی(2سههیرکادین) و ریتمهههای فروشههاانهروزی( 3اینفههرادین)
( .)Clark, 2005پیرامون رابطه بین ریتمهای شهاانهروزی و فراحافظهه پژوهشهها نشهان دادهانهد
ریتم شاانهروزی در تح یم حافظه نقش دارد و اتهتالل ریهتم شهاانهروزی بهر حافظهه و تح هیم
حافظه آسهیب وارد میکنهد ( .)Kim, et al, 2019لیهونز و رومهان )2009(4نشهان دادنهد سهاتتار
حافظهه بهر اسها

یهک الگهوی شهاانهروزی تنظیمشهده اسهتShamsipour Dehkordi,p; ( .

 )Najafian Fatemeh Mir, F.2018نیز در مطالعهای نشان دادند بین عمل هرد حافظهه بها ریهتم
شههاانهروزی رابطههه وجههود دارد .ی هی دیگههر از متغیرهههایی کههه در مطالعههه حاضههر رابطههه آن بهها
فراحافظه و ریتمهای شاانهروزی مورد بررسی رار گرفته است ،پردازش هیجانی است .پردازش
هیجههان5فراینههدی اسههت کههه بهوسهیله آن آشههفتگیهای هیجههانی روبهههزوال میرونههد تهها رفتههار و
تجربههای دیگر در افراد بدون مانع پیش رود و افهزایش یابهد .اسهتفاده از راهاردههای پهردازش
هیجان میتواند در افزایش مرارتهای عهاطفی بهرای کهاهش آشهفتگی و مشه الت هیجهانی و
1. ultradien rhythms
2. circadien rhythms
3. infradien rhythms
4. Lyons., & Roman
5. emotional processing
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روانی مؤثر باشهد .شهواهد ( )Soleymani,2017نشهان میدهنهد کهه تنظهیم و پهردازش مناسهب
هیجههان بهها موفقیهت ی ها عههدم موفقی هت در حوزههههای مختلههز زنههدگی مههرتا اسههت .همچن هین
مشخوشده است که استفاده از راهاردهای شهناتتی همچهون ارزیهابی مجهدد ،شهدت تجهارب
منفهههی را کهههاهش میدههههد ( Basharpoor, Toloi Mehmandoostolya, Narimani,

 .)Atadokht.2014مطالعات پیرامون رابطه پردازش هیجانی و فراحافظه نشان دادهانهد سهرکوب
هیجان موجب کاهش توانایی افراد در کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی میشهود ( Amiri,

 .)Isazadegan, Yaghobi & Abdollahi, 2017همچنین پردازش اطالعات هیجانی در حافظه
آش ار و ناآش ار سوگیری ایجاد میکند و موجب میشود که اطالعات همخوان با تلق بیشهتر
به تهاطر آیهد ) .)Birami, et al, 2014مطالعهات پیرامهون رابطهه بهین ریتمههای شهاانهروزی و
پردازش هیجانی نیز نشان دادهاند تیپ عصرگاهی با افزایش تشخیو بیانهای چرهرهای غمگهین
رابطهه دارد (Amiri, Isa ( .)Horne, Marr-Phillips, Jawaid, Gibson & Norbury, 2017

 )Zadegan, 2015نیز طی مطالعهای نشان دادند بین میزان تجربه عاطفی مثات و منفی بهر اسها
تیپهای صاحگاهی ،عصرگاهی و بینابینی تفاوت معنهادار وجهود دارد .بها توجهه بررسهی متغیهر
فراحافظه در جامعه دانشجویان ،میتوان به نقش کلیدی آن در فرایندهای یادگیری اشهاره کهرد.
از سویی دیگر متغیر تصیصهای همچهون ریهتم شهاانهروزی بههعنوان عناصهری کهه در زنهدگی
روزمره هر فردی وجود دارد و جدا از او نیست بررسی شده است .محقق بهر آن اسهت تها نقهش
آن را بر ساکهای پردازش هیجانی مطالعه کند .زیرا عوامل هیجانی نقشی کلیدی در رفتارهای
فرد ایفا میکند .ازاینرو ،این پژوهش بر آن است تا رواب متقابل این متغیرها را در الهب ارائهه
مدل ،مورد بررسی و آزمون رار دههد و ایهن فرضهیه را بیهان میکنهد کهه سهاکهای پهردازش
هیجانی در رابطه بین ریتمهای شاانهروزی با فراحافظه نقش میانجی دارد.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصهیفی– هماسهتگی اسهت .جامعهه آمهاری مطالعهه حاضهر کلیهه
دانشجویان روانشناسی مقطهع کارشناسهی دانشهگاه آزاد اسالمشهرر هسهتند ( .)N = 2300روش
نمونهگیری تصادفی طاقهای است؛ بدین ترتیب که پس از تعیین حجم کل جامعه آماری ،حجم
زیرگروه دانشجویان سال اول ،دوم ،سوم و چرارم نیز مشخو شد و پس از تعیین حجهم نمونهه،
نسات هر زیرگروه تعیین و در حجم نمونه ضرب شده است و مشخو شد که در ههر زیرگهروه
به چند نفر از دانشجویان نیاز است .تاپاچنیک و فیدل )2001(1پیشهنراد میکننهد حجهم نمونهه در
روششناسی مدلیابی معادتت ساتتاری بایهد برابهر بها بزر تهرین مقهدار هشهت برابهر تعهداد
متغیرهههای پیشب هین ،بهههعالوه پنجههاه باشههد .بهها توجههه بههه تعههداد متغیرهههای پیشب هین (ریتمهههای
شاانهروزی) و با احتساب ترده آزمونههای آن بهه  66نمونهه نیهاز داریهم .امها بههمنظور افهزایش
روایی بیرونهی حجهم نمونهه  200در نظهر گرفتهه شهد ( .)n=200ابهزار گهردآوری اطالعهات در
پژوهش حاضر به شرح زیر است:
مقیا

ریتمهای شاانهروزی :مقیا

ریتمهای شاانهروزی یک پرسشنامه تودارزیابی

 19سؤالی است که بهمنظور مشخو کردن تیپ شاانهروزی افراد توس
 )Östberg, 1976هورن و اوستار

تدوین شده است .ترده آزمونهای این مقیا

( & Horne

شامل )1

صاحگاهی و  )2عصرگاهی است .گزینههای پرسشنامه دارای ارزشهای مساوی نیستند و بر
اسا

تحلیلهای اولیه سازندگان آن به گزینههای برتی از سؤاتت ارزشهای متفاوتی از

سایر سؤاتت دادهشده است .بهطوریکه سؤالهای  18-17-10-2-1پنج گزینهای و بقیه
سؤاتت چرارگزینهای است .برای سؤاتت  19-16-15-14-11-9-8-7-6-5-4-3نمرات
بین  1تا  4است .برای سؤاتت  18-17-10-2-1نمرات بین  1تا  5است و برای سؤال 12
نمرات بین  0تا  3است .بنابراین ،دامنه نمرات بین  17تا  76متغیر است و نمره باتتر نشاندهنده

1. Tabachnick & Fidell
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صاحگاهی بودن بیشتر است و نمره پایینتر نشانه عصرگاهی بودن بیشتر است .در مطالعه
( )Rahafar, sadeghi jujilee, Sadeghpour & Mirzaei, 2013اعتاار سازه نسخه فارسی این
پرسشنامه با توجه به هماستگیهای بهدستآمده بین مقیا

صاحگاهی ه عصرگاهی و سه

پرسشنامه افسردگی بک ،شادکامی آکسفورد و سالمت عمومی مورد تائید رار گرفت .در
ایران ( )Ziaei, Amiri, Molavi, 2007اعتاار صوری پرسشنامه را تائید کردند و میزان آلفای
کرونااخ آن را  0/77گزارش کردند .در مطالعه ( )Rahafar & et al, 2013ضریب آلفای
کرونااخ  0/79برای پایایی این پرسشنامه گزارش شد.
مقیا

اعتماد به حافظه و شناتت :این مقیا

ساتته ندلج وویک و کایریو

( )Nedeljkovic, & Kyrios, 2007و شامل  28سؤال است که در مقیا

پنجدرجهای لی رت

( =1تیلی مخالفم تا  =5تیلی موافقم) درجهبندی میشود .ترده آزمونهای این مقیا

شامل

اعتماد به حافظه عمومی ( ،)1-4-5-6-10-13-14-15-16-17-20-21-23-25-26اعتماد به
توانایی تصمیمگیری و برنامهریزی ( ،)3-8-11-18-24اعتماد به تمرکز ( )7-9-12-22و
کمالگرایی شناتتی ( )2-19-27-28است .در پژوهش کشت کار التی و هم اران برای
بررسی پایایی نسخه فارسی مقیا  ،از دو روش دونیمه سازی و آلفای کرونااخ استفاده شد که
به ترتیب ضرایب  0/83و  0/92به دست آمد .برای مطالعه روایی نیز روش روایی همزمان،
همگرا و تحلیل عوامل به کار رفت .روایی همزمان مقیا
اجرای همزمان با مقیا

اعتماد به حافظه و شناتت از طریق

وسواسی اجااری مادزلی انجام شد که حاصل آن ضریب هماستگی

 0/22بود .برای بررسی روایی همگرای این مقیا  ،از ضرایب هماستگی ترده مقیا های
اعتماد به حافظه و شناتت استفاده شد .نتایج نشان داد که ارتاا عوامل مقیا

اعتماد به حافظه

و شناتت معنادار و مطلوب است .دامنه ضرایب میان عوامل ،بین  0/20تا  0/69بود .افزون بر
این هریک از عوامل نیز با کل مقیا  ،هماستگی باتیی نشان دادند که کمترین و بیشترین
آنها به ترتیب  0/25و  0/93بود .نتایج تحلیل عاملی دادهها ،مدل چرار عاملی مقیا
حافظه و شناتت را تائید کرد (.)keshtkar, et al, 2013

اعتماد به
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بهوسیله باکر ،توما  ،توما

( )Baker, Thomas, Thomas, & Owens,2007تریه شد و یک مقیا
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و آونز

تودگزارشی 38

گویه ای است که برای اندازهگیری ساکهای پردازش هیجانی استفاده میشود .هر ماده بر
اسا

مقیا

لی رت پنجدرجهای (هیچو ت= نمره  1تا تقریااً همیشه= نمره  )5درجهبندی

میشود .این مقیا

دارای هشت ترده آزمون مزاحمت (عاارات  1تا  ،)8سرکوب (عاارات 9

تا  ،)12فقدان آگاهی (عاارات  13تا  ،)17عدم کنترل (عاارات  18تا  ،)21جدایی (عاارات 22
تا  ،)25اجتناب (عاارات  26تا  ،)28آشفتگی (عاارات  29تا  )35و برونیسازی (عاارات  36تا
 )38است ( .)Lotfi, 2010در تحقیقی مقدماتی که بر روی  40نفر از دانشجویان انجام داد،
ضریب هماستگی این مقیا

را با مقیا

تنظیم هیجان  -0/54به دست آورد.

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادتت ساتتاری و با نرمافزار اسمارت
پیالا 1انجام شد.

یافتههای تحقیق
یافته توصیفی مربو

به متغیرهای پژوهش از طریق تروجی نرمافزار ا پیا ا

بهدستآمده و مورد تفسیر و تجزیهوتحلیل توصیفی رار گرفته است .جدول  1شاتوهای
توزیع مشاهدات (چولگی -کشیدگی) را نشان میدهد.
جدول  .1شاتوهای توزیع مشاهدات متغیرهای پژوهش
انحرا

معیار

چولگی

تطای استاندارد چولگی

کشیدگی

متغیرها و مؤلفهها

تعداد

-0/845

0/172

0/849

فراحافظه

200

0/58321

0/172

-0/032

اعتماد به حافظه عمومی

200

0/58460

-0/674

-0/140

اعتماد به توانایی تصمیمگیری

200

0/58022

-0/183

0/172

اعتماد به تمرکز

200

0/77126

-1/185

0/172

1/370

کمالگرایی شناتتی

200

0/69091

-0/813

0/172

1/064

1. partial least squares regression
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200

0/42299

-0/960

0/172

1/064

مزاحمت

200

0/63562

-1/351

0/172

3/409

سرکوب

200

0/55781

-1/045

0/172

0/015

فقدان آگاهی

200

0/57511

-0/666

0/172

-0/518

عدم کنترل

200

0/62585

-0/676

0/172

-0/497

جدایی

200

0/47338

-0/819

0/172

-0/336

اجتناب

200

0/54192

-1/331

0/172

3/150

آشفتگی

200

0/48215

-0/771

0/172

0/970

برونیسازی

200

0/64658

-0/657

0/172

0/170

ریتمهای شاانهروزی

200

0/50575

-0/382

0/172

-0/712

همانطور که در جدول  1بهصورت یافتههای پژوهشی حاصل گردیده بیشترین انحرا
معیار مربو به متغیر اعتماد به تمرکز است که نشان از پراکندگی این مؤلفه نسات به سایر
مؤلفهها است و کمترین مقدار انحرا

معیار مربو به متغیر پردازش هیجانی است و درنتیجه

کمترین مقدار پراکندگی مربو به این مؤلفه است.
فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  0/05با آزمون کولموگرو -اسمیرنز

1

بررسیشده است .جدول  2شامل آماره آزمون کولموگرو  -اسمیرنز و سطح معنیداری
متغیرهای پژوهش است.
جدول  .2شاتو توصیفی و آماره آزمون کولموگرو  -اسمیرنز متغیرهای پژوهش
انحرا

معیار

آماره آزمون

سطح معناداری

متغیر

میانگین

0/113

0/0001

فراحافظه

3/9605

0/58321

0/0001

اعتماد به حافظه عمومی

3/8836

0/58460

0/132

اعتماد به توانایی تصمیمگیری

3/8320

0/58022

0/178

0/0001

اعتماد به تمرکز

4/1275

0/77126

0/204

0/0001

کمالگرایی شناتتی

3/9950

0/69091

0/153

0/0001

پردازش هیجانی

4/3502

0/42299

0/086

0/001

1Kolmogorov–Smirnov test
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مزاحمت

4/2188

0/63562

0/121

0/0001

سرکوب

4/4800

0/55781

0/246

0/0001

فقدان آگاهی

4/3500

0/57511

0/173

0/0001

عدم کنترل

4/3450

0/62585

0/201

0/0001

جدایی

4/5375

0/47338

0/203

0/0001

اجتناب

4/4171

0/54192

0/190

0/0001

آشفتگی

4/3842

0/48215

0/118

0/0001

برونیسازی

4/0638

0/64658

0/201

0/0001

ریتمهای شاانهروزی

4/2086

0/50575

0/107

0/0001
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با توجه به جدول  2و مقدار سطح معنیداری مؤلفهها (کمتر از  )0/05لذا دادهها از
توزیع نرمال برتوردار نیستند .لذا استفاده از روش حدا ل مربعات جزئی و نرمافزار پیالا

با

توجه به توزیع غیرنرمال منطقی است.
جرت آزمون فرضیه پژوهش از مدلسازی معادتت ساتتاری با روی رد حدا ل
مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار پیالا

استفاده شده است.
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ش ل  .1مقدار بار عاملی در مدل پژوهش

ش ل  .2مقدار  t-valueدر مدل پژوهش
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در بررسی فرضیه پژوهش مشخو شد که ساکهای پردازش هیجانی در رابطه بین
ریتمهای شاانهروزی با فراحافظه نقش میانجی را ایفا میکند لذا میتوان گفت ریتمهای
شاانهروزی با ضریب  0/421و بهبیاندیگر بهاندازه  42/1درصد بر فراحافظه تأثیر دارد .در
سطح اطمینان  0/95و با توجه به مقدار  t-valueکه برابر  7/523است میتوان فرضیه پژوهش
را تائید نمود.
جدول  .3مقادیر بار عاملی فرضیه پژوهش
مسیر
ریتمهای شاانهروزی فراحافظه (ساکهای پردازش هیجانی
متغیر میانجی)

بار عاملی

t-value

سطح معنی داری

نتیجه

0/421

7/523

0/0001

تأیید

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هد

تعیین رابطه بین ریتمهای شاانهروزی با فراحافظه با میانجیگری

ساکهای پردازش هیجانی انجام شد .نتایج بررسی فرضیه پژوهش نشان داد ساکهای
پردازش هیجانی در رابطه بین ریتمهای شاانهروزی با فراحافظه نقش میانجی دارد و مدل
ارائهشده از برازندگی توبی برتوردار است .در حمایت از مدل ارائهشده میتوان به یافتههای
پژوهشی ارائهشده پیرامون رابطه متقابل متغیرهای مدل اشاره کرد .چنان ه یافتههای مطالعه
حاضر نشان داد بین پردازش هیجانی و فراحافظه رابطه وجود دارد .همسو با این یافته ،میتوان
به مطالعه ( )Amiri,at el. 2017اشاره کرد که نشان دادند سرکوب هیجان موجب کاهش
توانایی افراد در کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی میشود .در تایین این یافته میتوان گفت
بر اسا

فرایند تاطرات روشن ،اطالعاتی که بار هیجانی دارند چه مثات و چه منفی در مقایسه

با دادههای تنثی بیشتر در حافظه ثات میشوند .عالوه بر این ،بر مانای فرایند تداتل اضطراب
در بازیابی ،هیجانهای منفی مانع یادآوری و بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت میشود .زیرا
هیجانات منفی موجب برانگیخته شدن شناتتها و اف ار نامربوطی میشوند که با تداتل در
کار بازیابی موجب ناتوانی حافظه میشود .بر اسا

فرایند اثر بافت ،و تی که هیجان منفی در
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حال تجربه شدن است ،تاطرات منفی بیشتر یادآوری میشوند و به هنگام تجربه هیجانات
مثات ،اطالعات مثات بیشتر بازیابی میشوند .این یافته از این نظر با مطالعه ( Birami,et al,

 )2014نیز همخوان است که نشان دادند پردازش اطالعات هیجانی در حافظه آش ار و
ناآش ار سوگیری ایجاد میکند و موجب میشود که اطالعات همخوان با تلق بیشتر به تاطر
آید.
پیرامون رابطه بین ریتمهای شاانهروزی و فراحافظه و در جرت تأیید این رابطه میتوان
به مطالعه ()Kim,et al, 2019؛ ( )Lyons & Roman, 2009اشاره کرد مانی بر این ه ریتم
شاانهروزی در تح یم حافظه نقش دارد و اتتالل ریتم شاانهروزی بر حافظه و تح یم حافظه
آسیب وارد میکند ( )Lyons & Roman, 2009( .)Kim,et al, 2019نیز نشان دادند ساتتار
حافظه بر اسا

یک الگوی شاانهروزی تنظیم شده است .در همین راستا ( Shamsipour

 )Dehkordi, et al, 2018نیز در مطالعه تود نشان دادند عمل رد حافظه حرکتی در دانشجویان
با ریتم سیرکادین عصرگاهی برتر از دانشجویان با ریتم سیرکادین صاحگاهی است که همسو
با یافته مطالعه حاضر بود .در تایین این یافته میتوان گفت افرادی که عادت به بیدار شدن در
صاح زود دارند معموتً شبها زودتر میتوابند بنابراین صاح و تی بیدار میشوند بدون عجله
صاحانه میتورند و میدانیم که وعده صاحانه برای داشتن عمل رد شناتتی مناسب در طول
روز بسیار ضروری است .مطالعات متعددی نشان دادهاند که افراد عصرگاهی ،عادتهای
غذایی نامطلوبی دارند؛ افراد عصرگاهی صاحها بهسختی از تواب برمیتیزند و اغلب تانه را
بدون توردن صاحانه ترک میکنند .این فرار از صاحانه توردن (که احتماتً به دلیل
جلوگیری از دیر رسیدن به محل کار یا دانشگاه است) با مش التی در زمینه سالمت و عمل رد
همراه است ،زیرا صاحانه نخوردن کارآمدی را کاهش میدهد و موجب کاهش عمل رد
شناتتی میشود .همچنین افراد عصرگاهی سازیجات کمتر و غذاهای آماده بیشتری مصر
میکنند؛ همچنین تحقیقات نشان دادهاند که بین ترجیح عصرگاهی و مصر

کم پروتئین،

کلسیم ،روی ،ویتامین  Dو  B6و ریاوفالوین هماستگی وجود دارد .از سویی دیگر افراد
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عصرگاهی که مجاور به بیدار شدن در ساعات اولیه صاح میشوند ،دچار نوعی محرومیت از
تواب میشوند و عمل رد شر پیشانی مغز پس از محرومیت از تواب دچار اتتالل میشود
(بالتر و کاجوچن )2007 ،و این به نوبه تود موجب کاهش عمل رد حافظه و فراحافظه در
ابتدای صاح در این افراد میشود (.)Amiri,; Isa Zadegan, 2015
پیرامون رابطه بین ریتمهای شاانهروزی و ساکهای پردازش هیجانی (Horne, et al,

 )2017نشان دادند تیپ عصرگاهی با افزایش تشخیو بیانهای چررهای غمگین رابطه دارد.
همچنین ( )Amiri, Isa Zadegan, 2015نیز طی مطالعهای نشان دادند بین میزان تجربه عاطفی
مثات و منفی بر اسا

تیپهای صاحگاهی ،عصرگاهی و بینابینی تفاوت معنادار وجود دارد.

هردوی این مطالعات همخوان با نتیجه مطالعه حاضر و در جرت تأیید آن است .در تایین این
یافته میتوان گفت گرایش عصرگاهی بیشتر برونگرا ،ت انشی و جستجو کننده تازگی هستند و
در کل عامل تطری برای سالمتی جسمانی و روانی به شمار میروند .برع س ،تیپهای
صاحگاهی بیشتر درونگرا و باوجدان بوده و دارای ثاات عاطفی هستند و این تود عاملی
محافظتی در برابر اتتاللهای گوناگون است .بنابراین به نظر میرسد تیپهای عصرگاهی
ارزیابیهای منفیتری درمورد رویدادهای هیجانی دارند و این موجب ایجاد اتتالتتی در
تجربه هیجانی و پردازش هیجانی آنها میشود .پیشنراد میشود در مطالعات آینده ،رابطه بین
ریتمهای شاانهروزی با دیگر عمل ردهای اجرایی مورد بررسی رار گیرد.
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