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روزی های شبانههای پردازش هيجانی در رابطه بين كيفيت خواب، برتری طرفی و ريتمگر سبکبررسی نقش ميانجی

 با فراحافظه در بين دانشجويان
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Investigating the mediating role of emotional processing styles in the relationship 

between sleep quality, side preference, and circadian rhythms with 

metacognition among students 
Sorour Hasanzadeh1, Shohreh Ghorban Shiroudi2, Javad Khalatbari3, Mohammad Ali Rahmani4 

 چكيده

های پردازش هیجانی در رابطه دهنده بسیاری از اختالالت روانی است. اما آیا سبكپردازش هیجانی از عوامل تداومتوجه و تحریف در  زمينه:

های بررسی نقش میانجی سبك هدف پژوهشهدف: روزی با فراحافظه نقش میانجی دارند؟ های شبانهبین کیفیت خواب، برتری طرفی و ریتم

از نوع  : پژوهش توصیفیروشبود.  روزی با فراحافظه دانشجویانهای شبانهخواب، برتری طرفی و ریتمپردازش هیجانی در رابطه بین کیفیت 

نفر  2311( به تعداد 41-41) همبستگی بود، جامعه آماری شامل دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمشهر در سال تحصیلی

 مقیاس اعتماد به حافظه و شناختبه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از:  ایبقهگیری تصادفی طنفر به روش نمونه 211بود. 

 (،0411)ستبرگ وهورن و اعصرگاهی  –(، مقیاس صبحگاهی 2111باکر و همكاران ) مقیاس پردازش هیجانی (،2111) کایریوسو  ندلجكوویك

با استفاده از  هاداده لیتحل(. 0411چاپمن ) لیست ارزیابی برتری طرفیچكو ( 0414و همكاران، بویس ) بورگستیکیفیت خواب پ مقیاس

با حضور عامل  فراحافظهبر  13/1کیفیت خواب با ضریب  و روزی، برتری طرفیهای شبانه: ریتمهاافتهيی معادالت ساختاری انجام شد. سازمدل

های پردازش هیجانی در رابطه بین کیفیت خواب، برتری طرفی و سبك: گيرینتيجه(. P< 11/1تأثیر دارد )های پردازش هیجانی سبكمیانجی 

های های پردازش هیجانی، کیفیت خواب، برتری طرفی، ریتمسبك: كليدهاواژه ی دارد. میانج روزی با فراحافظه، نقشهای شبانهریتم

 روزی با فراحافظهشبانه
Background: Attention and distortion in emotional processing is one of the persistent factors in many mental 

disorders. But do emotional processing styles mediate the relationship between sleep quality, lateral 
superiority, and circadian rhythms with meta-memory? Aims: The purpose of this study was to investigate 

the mediating role of emotional processing styles in the relationship between sleep quality, lateral superiority 
and circadian rhythms with metacognition in students. Method: This is a descriptive correlational study. The 

statistical population consisted of 2300 undergraduate psychology students of Islamshahr Azad University 
(97-98). 200 subjects were selected through stratified random sampling. Research instruments include: 

Nedeljkowicz and Kierius (2007), Memory Confidence and Cognition Scale (Baker et al. (2007)), Horner & 

Ostberg Morning-Evening Scale (1976), Pittsburgh Sleep Quality Scale (Bovis et al., 1989). And Chapman's 
Evaluation of Side Advantage Checklist (1987). Data analysis was performed using structural equation 

modeling. Results: Circadian rhythms, lateral superiority, and sleep quality with a coefficient of 0.53 had a 
significant effect on memory in the presence of mediating factor of emotional processing styles (P< 0/05).  

Conclusions: Emotional processing styles play a mediating role in the relationship between sleep quality, 
lateral superiority, and circadian rhythms with memory. Key Words: Emotional processing styles, sleep 

quality, side supremacy, circadian rhythms with the memory 
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 مقدمه

دانشجویان قشری از جمعیت هستند که به طور خاصی تحت 

ها تأثیر اختالالت خواب قرار دارند، مشكالت خواب در این گروه

باشد. آنها معموال دیرتر به بستر برابر جمعیت عمومی می 1تا  2

شوند، کسالت بیشتر و ساعات خواب رفته، دیرتر از خواب بیدار می

فرخران، توکل و محمدی صوری، مخیری،مندارند )کمتری 

 (.0341فتوحی، 

، موضوع رو به افزایش تحقیقات 0فرآیند ذهنی فراشناخت

ی با فرآیندهای تدریس و اژهیوی است که ارتباط روانشناختعصب 

ی سیستم آموزشی دارد )زهر و بارزیالی، کل طور بهیادگیری و 

است )منظر،  بعد بسیار مهمی از فراشناخت 2(. فراحافظه2103

(. طی 2101پرامال، الدین، سانی، اسپنس و پندیالبوگامی، صالح

محققین  لهیوسبهتجربی و  طوربهی گذشته، فراحافظه هادهه

در حیطه روانشناسی تربیتی  ژهیوبهی و روانشناسی مختلف هارشته

(. بر 2104ی قرار گرفته است )آندورف و هاالمیش، بررس مورد

ی منفی مانع هاجانیه، اخل اضطراب در بازیابیتدمبنای فرآیند 

شود؛ زیرا یادآوری و بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت می

و افكار نامربوطی  هاشناختهیجانات منفی موجب برانگیخته شدن 

شوند که با تداخل در کار بازیابی، موجب ناتوانی حافظه می

ون، ترجمه شود )اتكینسون، هوکسما، بم، اسمیت و اتكینسمی

(. بنابراین به نظر 0341زمانی، بیك، بیرشك، براهنی و شهرآرای، 

تنظیم و پردازش مناسب هیجان با موفقیت یا عدم موفقیت  رسدیم

ی ثباتیب حافظه مرتبط است. ازجملههای مختلف زندگی در حوزه

یادگیری جدید را تسهیل کند. این  تواندیمی شناختبیآسالگوهای 

ی تجارب شناختی سازكپارچهمعنا و پاسخ عاطفی و ی یك تغییر در

 شودیمشناخته  3پردازش هیجانی عنوانبهو عاطفی است که 

بر اساس این مفهوم ( 2110)باکر  (.2101)گلفاند، اروین و جرم، 

 ، 9( تشخیص و تجربه0 را در سه سطح پردازش هیجانیمدل 

بندی کرد و طبقه( پردازش ناکافی هیجان 3و  1( کنترل و بیان2

تواند با معتقد است پردازش هیجانی در هریك از این سه سطح می

اختالل در پردازش  انددادهمطالعات نشان رو شود. نقصان روبه

                                                           
1. Metacognition 
2. Meta-memory 
3. Emotional processing 
4. Experience 
5. Expression 

هیجانی در افراد مبتال به اسكیزوفرنی به تعامل بین حافظه کاری و 

(. مطالعه کنسینگر و 2101هیجان مربوط است )بسریل و بارچ، 

عنوان منبع پردازش ( نشان داد حافظه کاری به3211کورکین )

ی اندوخته شده را با اطالعات فعلی هاطرحوارهاطالعات است که 

 وبیرامی، موحدی، پورمحمدی، خرازی نوتاش دهد. ارتباط می

( نیز در مطالعه خود نشان دادند پردازش اطالعات 0343) احمدی

کند و د میهیجانی در حافظه آشكار و ناآشكار سوگیری ایجا

شود که اطالعات همخوان با خلق بیشتر به خاطر آید. موجب می

( 0341) زادگان، یعقوبی، عبداللهیامیری، عیسیهمچنین مطالعه 

نشان داد ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای 

ازجمله مواردی که موجب  اجرایی و حافظه هیجانی مؤثر است.

شود، خواب است )فاروت، بوجلتیا، وانهام و بهبود قوای هیجانی می

کیفیت هایی همچون ویژگی 1خواب کیفیت (.2102کرخافز، 

میزان ، زمان خوابمدت ،تأخیر در به خواب رفتن ،ذهنی خواب

و  آوراستفاده از داروهای خواب، اختالالت خواب، بازدهی خواب

 و ، رینولدز، مانك، برمانبویس) اختالالت عملكردی روزانه

با افزایش سن، تغییرات عمده در شود. ( را شامل می0414کوپفر، 

اختالالت  شود که موجبایجاد می خواب و کیفیت ساختار، الگو

)اسكالین، گا و،  شودو شكایات مكرر ناشی از آن می خواب

خواب )خواب  (. اختالالت2104فیلمور، رابرتز، پرو ت و بلیوایز، 

تواند بر شناخت، می (ظم بودن خوابناکافی، کیفیت نامطلوب، نامن

را در  ییرات فیزیولوژیكغو تكامل حرکتی اثر بگذارد و ت هیجانات

(. مطالعات بر 2111مغز ایجاد کند )موران، کالوارو، پرادو و پرادو، 

ی پردازش هامؤلفهعنوان یكی از نقش خواب در تجربه هیجانی به

دی بو ر و هافمن، )تاالمینی، برینگمان،  دنگذاریمهیجان صحه 

(. مطالعه 2102بورجیوز، ، بارگر، میلر، سیفر، کارس و لی2103

شاخص ( نیز نشان داد 0341) ، دولتشاهی و صحافانصاری

و بر آن  بینی کنندهیجانات منفی توانستند کیفیت خواب را پیش

تواند بر فرآیندهای تأثیر منفی بگذارند. کیفیت خواب همچنین می

ر بگذارد )رانا، پانیزون، فرانز، اسپون، جاکوبسون، حافظه نیز تأثی

( در مطالعه 2101و اشمیدت ) (. کانن، درک2101زیان و کرمن، 

کاری رابطه دارد. خود نشان دادند کیفیت خواب با عملكرد حافظه

گاهی اوقات کیفیت خواب تحت تأثیر فشارهای محیطی یا به علت 

                                                           
6. Sleep quality 
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روزی و بین چرخه شبانه روزی و نتایج ناهماهنگهای شبانهریتم

فیزیولوژی خواب منجر به اختالل در عملكردهای اجرایی همچون 

(. بنابراین یكی از 2102شود )رایت، الری و لیبورجیس، حافظه می

روزی هستند. های شبانهعوامل مؤثر در اختالالت خواب، ریتم

 روزی در انسان با چرخه دورانی روزانه زمین منطبقهای شبانهریتم

روزی های شبانهشوند. سیستم پیچیده تعامل بین ملكولی، ریتممی

مكانیزم  لهیوسبهو این چرخه  کندیمتنظیم  هاسلولساعته را در  29

و مورد تنظیم  شودیمطبیعی حفظ  طوربههای مرکزی و محیطی 

هسته فوق (. 2101کالنگ، )لوگان و مك ردیگیممجدد قرار 

، برای تنظیم 2میانی هیپوتاالموس موجود در قسمت 0کیاسمایی

تاریكی هماهنگی  -ای که با چرخه روشنایی های چرخهکنش

هیپوتاالموس قدامی  در هااین هسته. کننددارد، نقش مهمی ایفا می

 باهمها و همه بدن را ساعته ساختار سلول 29طور قرار دارند و به

اند ه(. مطالعات نشان داد0341کند )خداپناهی، هماهنگ می

صبحگاهی بودن با عاطفه مثبت و عصرگاهی بودن با عاطفه منفی 

(. همچنین عصرگاهی بودن با افزایش 2104رابطه دارد )کارسیوفو، 

خطر مشكالت هیجانی رابطه دارد )لی، چان، یو، الم، ژانگ، چان 

( نیز در مطالعه خود 0349) زادگانعیسی وامیری (. 2101و وینگ، 

از  عصرگاهیتیپ صبحگاهی در مقایسه با تیپ  نشان دادند

. از سویی دیگر ردیگیبهره مبیشتری مثبت  های عاطفیسبك

ها نشان روزی و فراحافظه پژوهشهای شبانهن ریتمپیرامون رابطه بی

روزی و حافظه رابطه وجود دارد های فعالیت شبانهاند بین ریتمداده

روزی در (. همچنین ریتم شبانه2101)شرمان، مامفورد و اشنایدر، 

روزی بر حافظه و تحكیم حافظه نقش دارد و اختالل ریتم شبانه

)کیم، کو، جی، جین، هوانگ،  کندتحكیم حافظه آسیب وارد می

(. یكی دیگر از متغیرهایی 2101، ژیا و استورم، 2104کیم و کیم، 

که در مطالعه حاضر رابطه آن با فراحافظه و پردازش هیجانی مورد 

ای بررسی قرار گرفته است، برتری طرفی است. در دو دستگاه قرینه

شود ده مینامی 3بدن، تسلط یا برتری یكی بر دیگری، برتری طرفی

به معنای عادت بیشتر ( و 0341، عرفانی و پور، زارعرحیمی، علی)

که پا، دست، چشم و گوش یك طرف بدن است،  در به کار بردن

 گیردزمان با تخصصی شدن یك نیمكره برای زبان صورت میهم

                                                           
1. Suprachiasmatic Nucleus (SCN) 
2. Hypothalamus 
3. Sidedness 

اند تغییرات در (. مطالعات نشان داده0343)فیاضی، رفیعی و زندی، 

های تشخیص دازش هیجانی در اصالح مهارتجانبی شدن برای پر

(. 2101ای نقش دارد )والتینگ و داماسكینو، چهره هیجان

ماکواک، گارفینكل، باسی، باسیل، ماکالوسو، سرسیگنانی و 

( در مطالعه خود عنوان کردند پردازش اطالعات 2101کورتلی )

های طور متفاوتی متأثر از تحریك نورونها بههیجانی چهره

کره . مطالعات نشان داده است که نیماستتید چپ و راست کارو

چپ توانایی کمی در سطح شناسایی هیجان، سوگیری مثبت 

 عوض درو فقدان توانایی شناسایی محرک منفی دارد.  فرضشیپ

کره راست است تا کره چپ مبتنی بر انتقال داده هیجانی از نیمنیم

(. 2109دهد )شوب، ی هیجانی سطح باالتر را انجام هاپردازش

پیرامون رابطه بین برتری طرفی و فراحافظه نیز پژوهش پاپ، 

( نشان داد جانبی شدن 2104گروسا، السون، نیمزیك و ویلنر )

ها با تحكیم حافظه رابطه کره چپ مغز موشنیم درعملكرد دوپامین 

( افراد دوسوتوان 2101داشت. در مطالعه پارکر، پارکین و داگنال )

تری ای گذشته خاصنامهبل راست برتر( خاطرات زندگی)در مقا

 ایجاد کردند.

ای هستند که نسبت به جمعیت عمومی دانشجویان، گروه ویژه

 خواب قرار دارند اختالالتبه میزان زیادی در معرض تجربه 

عادات خواب در ابتدای ورود (. 2114اسمیت، فلتس و بكر، )والی

 اختالالتپیامد (. 2113)جنسن،  گرددبه دانشگاه دچار تغییر می

خواب، نظیر خواب با کیفیت پایین در بین دانشجویان بسیار جدی 

تأثیر ویژه یادگیری ، بههای روزانه آنهابوده و بر عملكرد و فعالیت

(. کیفیت 2101)الند، رایدر، وایتینگ و ریچارد،  گذاردمی

د هیجانی تواند منجر به اختالل عملكرنامناسب خواب همچنین می

رود پردازش (؛ بنابراین انتظار می2102شود )رایت و همكاران، 

كرد اجرایی هیجانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. متغیرهای عمل

یندهای یادگیری دانشجویان نقش مهمی همچون فراحافظه در فرا

ای کنند. از سویی دیگر در مطالعه حاضر، متغیرهای خصیصهایفا می

عنوان روزی، برتری طرفی و کیفیت خواب بههمچون ریتم شبانه

عناصری که در زندگی روزمره هر فردی وجود دارد و جدا از او 

نیست مورد بررسی قرار گرفته است. محقق بر آن است تا نقش آنها 

های پردازش هیجانی مورد بررسی قرار دهد، زیرا را بر سبك

رو کند. ازاینعوامل هیجانی نقشی کلیدی در رفتارهای فرد ایفا می

این پژوهش بر آن است تا روابط متقابل این متغیرها را در قالب 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=219212
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=219212
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=12969
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ارا ه مدل، مورد بررسی و آزمون قرار دهد و این پرسش را مطرح 

های های پردازش هیجانی در رابطه بین ریتمکند که آیا سبكمی

روزی، برتری طرفی و کیفیت خواب با فراحافظه نقش میانجی شبانه

 دارد؟

 وشر

همبستگی بود. جامعه آماری  –مطالعه حاضر از نوع توصیفی 

شامل همه دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد 

نفر به روش  211نفر بود.  2311به تعداد  (0341-41اسالمشهر )

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. بدین گیری تصادفی طبقهنمونه

جامعه آماری، حجم زیرگروه ترتیب که پس از تعیین حجم کل 

دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم نیز مشخص شد و پس از 

تعیین، و در حجم نمونه  رگروهیزتعیین حجم نمونه، نسبت هر 

ضرب شده و مشخص شد که در هر زیرگروه به چند نفر از 

دانشجویان نیاز است. مالک ورود به پژوهش عبارت بود از، 

دانشجوی رشته  شرکت درپژوهش،رضایت آگاهانه جهت 

 های خروجمالک روانشناسی بودن، تحصیل در مقطع کارشناسی و

از پژوهش نیز عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش بود. به منظور 

رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به 

ها با های پژوهش اطمینان داده شد. تجزیه و تحلیل دادهنمونه

انجام  0smartPLSافزار از مدل معادالت ساختاری و با نرم استفاده

 شد.

 ابزار

روزی(: های شبانهعصرگاهی )مقیاس ریتم –مقیاس صبحگاهی 

 04یك پرسشنامه خودارزیابی عصرگاهی  –مقیاس صبحگاهی 

روزی افراد شبانه تیپمنظور مشخص کردن سؤالی است که به

. خرده دوین شده استت( 0411)ستبرگ وتوسط هورن و ا

( عصرگاهی است. 2( صبحگاهی و 0های این مقیاس شامل آزمون

گذاری های متفاوت و نمرهدارای تعداد گزینه مقیاسسؤاالت 

اختصاصی است و با پرسش از ساعات خواب و بیداری و 

 تیپترجیحات ساعات بدنی برای کارهای بدنی و ذهنی، 

های پرسشنامه دارای زینهگ کند.روزی فرد را تعیین میشبانه

های اولیه سازندگان آن های مساوی نیستند و بر اساس تحلیلارزش

های متفاوتی از سایر سؤاالت های برخی از سؤاالت ارزشبه گزینه

                                                           
1. Partial Least Squares regression  

پنج  01-01-01-2-0های که سؤالطوریبه داده شده است.

-9-3ی است. برای سؤاالت انهیچهارگزای و بقیه سؤاالت گزینه

است. برای  9تا  0نمرات بین  1-1-1-1-4-00-09-01-01-04

 02است و برای سؤال  1تا  0نمرات بین  01-01-01-2-0سؤاالت 

رهافر، صادقی جوجیلی، صادق است. در مطالعه  3تا  1نمرات بین 

با  اعتبار سازه نسخه فارسی این پرسشنامه( 0342) میرزا یو  پور

صبحگاهی ژ  مقیاسن های به دست آمده بیتوجه به همبستگی

و سه پرسشنامه افسردگی بك، شادکامی آکسفورد و  عصرگاهی

در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفت.  سالمت عمومی

درونی کافی  همسانیکه این پرسشنامه از  گزارش شده است

+ با 10/1تا  -12/1 ها بینبرخوردار است. همبستگی درونی سؤال

( ضریب 0342د. رهافر و همكاران )+ به دست آم2/1میانگین 

 برای پایایی این پرسشنامه گزارش کردند. 14/1آلفای کرونباخ 

ساخته این مقیاس : مقیاس اعتماد به حافظه و شناخت

سؤال است که در  21( و شامل 2111ندلجكوویك و کایریوس )

های شود. خرده آزمونبندی میی لیكرت درجهادرجهپنجمقیاس 

( اعتماد به توانایی 2( اعتماد به حافظه عمومی، 0مل این مقیاس شا

گرایی ( کمال9( اعتماد به تمرکز و 3ریزی، گیری و برنامهتصمیم

شناختی است. سؤاالت مربوط به هر خرده آزمون به شرح ذیل 

-01-01-09-03-01-1-1-9-0است: اعتماد به حافظه عمومی: 

گیری و برنامه م، اعتماد به توانایی تصمی01-21-20-23-21-21

، کمال 22-02-4-1، اعتماد به تمرکز: 29-01-00-1-3ریزی: 

. ضریب همبستگی مقیاس اعتماد به 21-21-04-2گرایی شناختی: 

 99/1( 0441حافظه و شناخت با فرم تجدیدنظر شده افسردگی بك )

پژوهش در (. 2111به دست آمد )ندلجكوویك و کایریوس، 

برای بررسی پایایی  (0342حمدی )کشت کار قالتی، رحیمی و م

 کرونباخ آلفای و سازیدونیمه روش دو از مقیاس، فارسی نسخه

برای به دست آمد.  42/1و  13/1 د که به ترتیب ضرایبش استفاده

 به عوامل تحلیل و همگرا زمان،هم روایی روش نیز روایی مطالعه

به دست  22/1 یتگضریب همبس زمانهم برای روایی. رفت کار

تا  21/1 بین عوامل، میان ضرایب آمد. برای روایی همگرا، دامنه

، مدل چهارعاملی مقیاس نیز هانتایج تحلیل عاملی دادهبود.  14/1

)کشت کار قالتی و  ید کردأیاعتماد به حافظه و شناخت را ت

 (.0342همكاران، 
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لیست توسط چاپمن : این چكلیست ارزیابی برتری طرفیچك

ماده است و خرده  03ساخته شد و شامل  (0411و چاپمن )

( چپ برتری و 2( راست برتری و 0های آن شامل آزمون

ها به هر سؤال بر مبنای انتخاب دوسوتوانی است. پاسخ آزمودنی

( و 2(، هردو دست )نمره 0یكی از سه گزینه دست راست )نمره 

 03های دارای نمره شود. آزمودنی( مشخص می3)نمره دست چپ 

 34تا  01های دارای نمره عنوان راست برتر و آزمودنیبه 01تا 

بندی عنوان غیر راست برتر )چپ برتر و دوسو توان( طبقهبه

( پس از اجرای این آزمون در 0411شوند. چاپمن و چاپمن )می

و قابلیت  41/1آزمودنی، همسانی درونی این پرسشنامه را  2430

تگی آن را با ارزیابی رفتاری و همبس 41/1اعتماد بازآزمایی آن را 

 در ایران قابلیت اعتبار واند. گزارش کرده 13/1دست برتری را 

به نقل از  0311) پورپرسشنامه در پژوهش علی این اعتماد مناسب

، با روش 49/1( با روش آلفای کرونباخ 0343و همكاران،  فیاضی

 آمد.به دست  42/1و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن  49/1دونیمه 

و  توسط بویس: این مقیاس کیفیت خواب پیتسبورگ مقیاس

 و در ایران نیز توسط فرهی( طراحی شده است 0414) همكاران

ین پرسشنامه برای بررسی . اهنجاریابی شده است( 0311) مقدم

سؤال دارد.  4گذشته است و  کیفیت خواب در طول یك ماه

د و بقیه شوصورت تشریحی پاسخ داده میبه 3و  0سؤاالت 

ای است. نمره کل در این پرسشنامه صورت چندگزینهسؤاالت به

کیفیت خواب مطلوب و  منزلهبه 9تا  1است که نمره  20تا  1بین 

دهنده وضعیت بد کیفیت و باالتر در این پرسشنامه نشان 1نمره کلی 

شود. این پرسشنامه دارای هفت خرده آزمون خواب تلقی می

، زمان خوابمدت، أخیر در به خواب رفتنت ،کیفیت ذهنی خواب

استفاده از داروهای ، اختالالت خواب، میزان بازدهی خواب

است. سؤاالت مربوط به  اختالالت عملكردی روزانهو  آورخواب

 هر خرده آزمون به شرح زیر است:

 4سؤال                            کیفیت ذهنی خواب 

 0-1و  2 سؤاالت                      تأخیر در به خواب رفتن

 9سؤال                               زمان خواب مدت

 (0و  3سؤال     تفاضل / 9)نمره سؤال  × 011میزان بازدهی خواب 

 01-1تا  2-1سؤاالت                                اختالالت خواب 

 1سؤال           آور استفاده از داروهای خواب

 1و  1سؤاالت                ت عملكردی روزانه اختالالو 

اعتبار این پرسشنامه برای جمعیت ایرانی، توسط مطالعه ثبت 

ید قرار أیتهران مورد ت یپزشكاز انستیتو روان 2131شده به شماره 

عزیززاده فروزی، اباذری،  ،میرزاییعلی )به نقل از گرفته است

نیز جهت ( 0311) قدمم فرهی(. 0349، حقدوست ومحمدعلیزاده 

ای انجام داد این پرسشنامه، مطالعه یسنجهای روانبررسی ویژگی

را برای نسخه فارسی این  14/1که درنتیجه آلفای کرونباخ 

 .پرسشنامه به دست آورد

باکر، توماس،  لهیوسبه: این مقیاس مقیاس پردازش هیجانی

هر ماده بر . است گویه 31( تهیه شد و شامل 2111توماس و آونز )

این مقیاس  شود.می گذاریای نمرهدرجهپنج اساس مقیاس لیكرت

مزاحمت، سرکوب، فقدان آگاهی، عدم هشت خرده آزمون  دارای

سؤاالت  سازی است.برونیو  اجتناب، آشفتگی کنترل، جدایی،

(، 1 تا 0مربوط به هر خرده آزمون به این شرح است: مزاحمت )

تا  01(، عدم کنترل )01تا  03گاهی )(، فقدان آ02تا  4سرکوب )

( و 31تا  24(، آشفتگی )21تا  21(، اجتناب )21تا  22(، جدایی )20

و بازآزمایی این کرونباخ  ضرایب آلفای (.31تا  31سازی )برونی

گزارش شده است )باکر و  14/1و  42/1 مقیاس به ترتیب

 ،ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش لطفی(. 2111همكاران، 

 .حاسبه شده استم 41/1( 0341) نریمانی و والقاسمیاب

 هاافتهي

 حاصل پژوهشی هاییافته صورتبه 0 جدول در که طورهمان

است  اعتماد به تمرکزگردیده بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر 

است و  هاکه نشان از پراکندگی این مؤلفه نسبت به سایر مؤلفه

ی است جانیپردازش هربوط به متغیر کمترین مقدار انحراف معیار م

و درنتیجه کمترین مقدار پراکندگی مربوط به این مؤلفه است. 

 آزمونبا  11/1سطح معناداری  در هافرض نرمال بودن داده

شامل آماره  2جدول  شده است. بررسی 0اسمیرنف - کولموگروف

 هایداری متغیرسطح معنی و رنفیاسم - آزمون کولموگروف

 است. پژوهش

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 



 0344، زمستان)دی( 49، شماره04دوره                                    مجله علوم روانشناختی                                                                                                       

5112 

 پژوهش متغیرهایتوزیع مشاهدات  هایشاخص .0جدول

 کشیدگی خطای استاندارد چولگی چولگی انحراف معیار تعداد هامؤلفهو  متغیرها

 194/1 012/1 -191/1 11320/1 211 فراحافظه

 -132/1 012/1 -119/1 11911/1 211 عمومی حافظه به اعتماد

 -091/1 012/1 -013/1 11122/1 211 گیریتصمیم توانایی به اعتماد

 311/0 012/1 -011/0 11021/1 211 تمرکز به اعتماد

 119/0 012/1 -103/1 14140/1 211 شناختی گراییکمال

 119/0 012/1 -411/1 92244/1 211 هیجانی پردازش

 914/3 012/1 -310/0 13112/1 211 مزاحمت

 101/1 012/1 -191/0 11110/1 211 سرکوب

 -101/1 012/1 -111/1 11100/1 211 آگاهی فقدان

 -941/1 012/1 -111/1 12111/1 211 کنترل عدم

 -331/1 012/1 -104/1 91331/1 211 جدایی

 011/3 012/1 -330/0 19042/1 211 اجتناب

 411/1 012/1 -110/1 91201/1 211 آشفتگی

 011/1 012/1 -111/1 19111/1 211 سازیبرونی

 -102/1 012/1 -312/1 11111/1 211 روزیشبانه هایریتم

 

 

 های پژوهشمتغیر رنفیاسم - و آماره آزمون کولموگروفشاخص توصیفی  .2جدول

 داریناسطح مع آماره آزمون انحراف معیار میانگین متغیر

 1110/1 003/1 11320/1 4111/3 فراحافظه

 1110/1 032/1 11911/1 1131/3 عمومی حافظه به اعتماد

 1110/1 011/1 11122/1 1321/3 گیریتصمیم توانایی هب اعتماد

 1110/1 219/1 11021/1 0211/9 تمرکز به اعتماد

 1110/1 013/1 14140/1 4411/3 شناختی گراییکمال

 110/1 111/1 92244/1 3112/9 هیجانی پردازش

 1110/1 020/1 13112/1 2011/9 مزاحمت

 1110/1 291/1 11110/1 9111/9 سرکوب

 1110/1 013/1 11100/1 3111/9 آگاهی قدانف

 1110/1 210/1 12111/1 3911/9 کنترل عدم

 1110/1 213/1 91331/1 1311/9 جدایی

 1110/1 041/1 19042/1 9010/9 اجتناب

 1110/1 001/1 91201/1 3192/9 آشفتگی

 1110/1 210/1 19111/1 1131/9 سازیبرونی

 1110/1 011/1 11111/1 2111/9 روزیشبانه هایریتم

 

 

ها )کمتر از داری مؤلفهو مقدار سطح معنی 2با توجه به جدول 

ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. لذا استفاده از ( لذا داده11/1

با توجه به توزیع  PLSافزار روش حداقل مربعات جز ی و نرم

سازی غیرنرمال منطقی است. جهت آزمون فرضیه پژوهش از مدل

عادالت ساختاری با رویكرد حداقل مربعات جز ی با استفاده از م

 استفاده شده است. PLSافزار نرم

های پردازش هیجانی پژوهش که آیا سبك سؤالدر پاسخ به 

روزی، برتری طرفی و کیفیت خواب با های شبانهدر رابطه بین ریتم

، روزیهای شبانهفراحافظه نقش میانجی دارد؟ مشخص شد که ریتم

 اندازهبه گریدانیببهو  13/1کیفیت خواب با ضریب  و برتری طرفی

های پردازش سبكبا حضور عامل میانجی  فراحافظهبر درصد  13

-tو با توجه به مقدار  41/1تأثیر دارد. در سطح اطمینان هیجانی 

value  های سبكتوان عنوان کرد که است می 411/9که برابر

بین کیفیت خواب، برتری طرفی و پردازش هیجانی در رابطه 

 ی دارد.روزی با فراحافظه، نقش میانجهای شبانهریتم
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 مقدار بار عاملی در مدل پژوهش .0شكل

 

 
 در مدل پژوهش t-valueمقدار  .2شكل

 

 پژوهش . مقادیر بار عاملی فرضیه3جدول

 نتیجه یداریمعنسطح  t-value بار عاملی مسیر

های پردازش هیجانی فراحافظه )سبك) کیفیت خواب و برتری طرفی ،روزیشبانه یهاتمیر

 متغیر میانجی(
 تأیید 1110/1 010/9 91/1

 

 

 یريگجهينتبحث و 

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین کیفیت خواب، برتری 

گری روزی با فراحافظه، با میانجیهای شبانهطرفی و ریتم

حاضر نشان داد یافته مطالعه  های پردازش هیجانی انجام شد.سبك

 های پردازش هیجانی رابطه وجود دارد.بین کیفیت خواب و سبك

 ( و بارگر و 2103در حمایت از این رابطه، تاالمینی و همكاران )
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عنوان یكی از بر نقش خواب در تجربه هیجانی به (2102) همكاران

انصاری و ی پردازش هیجانی اذعان داشتند. همچنین مطالعه هامؤلفه

کیفیت  توانندمیشاخص هیجانات منفی ( نشان داد 0341همكاران )

و بر آن تأثیر منفی بگذارند. در تبیین این  بینی کنندخواب را پیش

(، 2111توان گفت بر اساس نظر موران و همكاران )یافته می

خواب ناکافی، کیفیت نامطلوب، نامنظم بودن )خواب  اختالالت

و تكامل حرکتی اثر بگذارد  هیجاناتشناخت،  تواند برمی (خواب

مغز ایجاد کند. کیفیت ضعیف خواب را در  ییرات فیزیولوژیكغو ت

دهد که ای از عملكردهای شناختی را تحت تأثیر قرار میمجموعه

هیجانی برای  -فرایندهای شناختی  تردهیچیپنیازمند یكپارچگی 

بین کیفیت خواب و  های مطالعه حاضر نشان دادیافتهادراک است. 

و همكاران  فراحافظه رابطه وجود دارد. این نتیجه با مطالعه کانن

( همخوان بود که نشان دادند کیفیت خواب با عملكرد 2101)

ی هاییتواناحافظه کاری رابطه دارد. درواقع کیفیت خواب بر 

های مرتبط با ذخیره اطالعات جدید و مهارت در محیط شناختی که

همچون حافظه مؤثر است. کیفیت نامطلوب خواب  آموزشی است

با اختالل در چرخه خواب و بیداری موجب احساس خستگی، 

شود. همچنین بر اساس نظریه فقدان تمرکز و افت کارایی حافظه می

تثبیت حافظه، خواب موجب تحكیم و تبدیل اطالعات از حافظه 

ضر نشان داد شود. نتیجه مطالعه حابه حافظه بلندمدت می مدتکوتاه

بین پردازش هیجانی و فراحافظه رابطه وجود دارد. این یافته همسو با 

( است که نشان دادند ارزیابی 0341مطالعه امیری و همكاران )

شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه 

توان به مطالعه بسریل و بارچ هیجانی مؤثر است. در همین راستا می

شاره کرد مبنی بر اینكه اختالل در پردازش هیجانی در ( ا2101)

افراد مبتال به اسكیزوفرنی به تعامل بین حافظه کاری و هیجان مربوط 

در تعامل با حساسیت  تواندیمارزیابی شناختی است. در واقع 

پردازش حسی منجر به افزایش عملكرد در کارکردهای اجرایی و 

(. بر اساس فرآیند 0341ران، )امیری و همكا حافظه هیجانی گردد

ی منفی با تداخل در کار هاجانیه، تداخل اضطراب در بازیابی

بازیابی مانع یادآوری و بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت 

( 0343شوند. این یافته از این نظر با پژوهش بیرامی و همكاران )می

 نیز همخوان است که عنوان کردند پردازش اطالعات هیجانی در

شود کند و موجب میحافظه آشكار و ناآشكار سوگیری ایجاد می

به خاطر آید. پیرامون رابطه بین که اطالعات همخوان با خلق بیشتر 

( نشان دادند 2104برتری طرفی و فراحافظه مطالعه پاپ و همكاران )

ها با تحكیم نیمكره چپ مغز موش درجانبی شدن عملكرد دوپامین 

( مبنی 2101همچنین مطالعه پارکر و همكاران )حافظه رابطه داشت. 

بر اینكه افراد دوسوتوان )در مقابل راست برتر( خاطرات زندگی 

کنند، نتایج مطالعه حاضر را تأیید تری ایجاد میای گذشته خاصنامه

توان بر اساس چند الگوی مطرح شده تبیین کرد. این یافته را می

عدم تقارن بازیابی،  –ی اكرهمینالگوی رمزگردانی  بر اساسنمود. 

کره پیشانی چپ بازیابی اطالعات از حافظه معنایی بیشتر در نیم

کره پیشانی راست ی رویدادی بیشتر در نیمهایابیبازبرتری دارد. اما 

برتری دارد. بر اساس نظر میلنر آسیب به قطعه گیجگاهی چپ 

ت، موجب اختالل در یادآوری موارد کالمی همچون فهرست لغا

یی و آسیب به فضا ریغهای صدا و تداعیهای بیحرفییادآوری سه

قطعه گیجگاهی راست موجب اختالل در یادآوری موارد غیر 

رمزگردانی و شود. همچنین بر اساس الگوی ربنن )کالمی می

پیشانی راست بیشتر با بازیابی پیشقشر ( ایکرهبازیابی نامتقارن نیم

نتایج مطالعه . پیشانی چپپیشد تا قشر حافظه رویدادی سروکار دار

های پردازش هیجانی حاضر نشان داد بین برتری طرفی و سبك

( همسو با 2101رابطه وجود دارد. مطالعه والتینگ و داماسكینو )

های مطالعه حاضر بود که نشان دادند تغییرات در جانبی شدن یافته

 جانهای تشخیص هیبرای پردازش هیجانی در اصالح مهارت

( در 2101ای نقش دارد. در همین راستا ماکواک و همكاران )چهره

طور ها بهمطالعه خود عنوان کردند پردازش اطالعات هیجانی چهره

. استهای کاروتید چپ و راست متفاوتی متأثر از تحریك نورون

کره راست ( عنوان کرد اتصاالت زیرقشری نیم2109شوب )

و تعامل  کنندیمهای هیجانی فراهم ی از محرکاهیاولی هاپردازش

شود با ساختارهای قشری موجب ایجاد یك مسیر ثانویه می هاآن

پردازش  ترکاملکره اطالعات هیجانی را آن، هر دو نیم واسطهبهکه 

کره چپ در پردازش . مشخص شده است که سهم نیمکنندیم

دیل هیجانی در تنظیم هیجان، بهزیستی اجتماعی، سازگاری و تب

کره راست به کدهای مكانی و کالمی است. نشان تجربه هیجانی نیم

کره چپ توانایی کمی در سطح شناسایی هیجان، داده شده که نیم

و فقدان توانایی شناسایی محرک منفی  فرضشیپسوگیری مثبت 

کره کره چپ مبتنی بر انتقال داده هیجانی از نیمنیم عوض دردارد. 

ی هیجانی سطح باالتر را انجام دهد. هاپردازشراست است تا 

توانند هیجانات مثبت را شناسایی کنند اما کره میبنابراین هر دو نیم
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ی منفی با یكدیگر همكاری هاجانیهبایستی برای پردازش کامل 

توان گفت ازآنجا که موارد عدم تقارن کنند. عالوه بر این می

دهای شناختی وجود ای در انواع گوناگونی از عملكرمالحظهقابل

های هیجانی مرتبط با یكدیگر نیز باید حالت دارند، پس سامانه

های جانبی شده داشته باشند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین ریتم

روزی و فراحافظه رابطه وجود دارد. نتیجه مطالعه ژیا و استورم شبانه

ر اینكه ریتم های مطالعه حاضر بود مبنی ب( نیز در راستای یافته2101)

روزی در تحكیم حافظه نقش دارد. این یافته همچنین همسو با شبانه

های ( بود که نشان دادند بین ریتم2101پژوهش شرمان و همكاران )

روزی و حافظه رابطه وجود دارد. در تبیین این یافته فعالیت شبانه

دهند زود بیدار شوند توان گفت افراد صبحگاهی هم ترجیح میمی

کند. اما مقتضیات زمان اقتضا می طورنیاهم انتظارات جامعه و 

شود، افراد عصرگاهی کاری و تحصیلی که در اوایل صبح آغاز می

کند زودتر از زمان ترجیحی خود از خواب بیدار شوند را مجبور می

شود. در همین رابطه ژیا و می آنهاو این منجر به کمبود خواب در 

عه خود عنوان کردند و دوام حافظه ( در مطال2101استورم )

ها بستگی روزی نورونسازی مجدد و تغییرات شبانهبلندمدت به فعال

رسند. در هنگام به حداکثر می REMدارد که در طول خواب 

خواب شبانه، مسیرهایی در مغز که برای حل مسئله ضروری است 

فظه گردد و منجر به یادگیری بیشتر تكلیف و ارتقاء حاتقویت می

تنها برای ایجاد مسیرهای جدید شود. خواب شبانگاهی نهمی

یادگیری و تحكیم و ارتقاء حافظه در مغز ضروری است، بلكه برای 

سرعت بخشی به کارکرد این مسیرها نیز نقش دارد. مستندات کافی 

وجود دارد که در هنگام خواب، مغز بدون آگاهی فرد در حال 

یرنده در روز قبل آموخته است و پردازش اطالعاتی است که یادگ

کند. بر این اساس این قابلیت به حافظه در حالت بیداری کمك می

شیمیایی  –رسد خواب شبانه با تسهیل ارتباطات عصبی به نظر می

پس کند. عالوه بر این، های مغز، به تقویت حافظه کمك میسلول

خاص هایی در دوره REM از یادگیری برخی اعمال، میزان خواب

ها پردازش و تثبیت یابد و در طی برخی از این دورهافزایش می

های مطالعه حاضر همچنین نشان دادند یافتهگیرد. حافظه صورت می

های پردازش هیجانی رابطه وجود روزی و سبكهای شبانهبین ریتم

های مطالعه حاضر بود ( همسو با یافته2104دارد. مطالعه کارسیوفو )

صبحگاهی بودن با عاطفه مثبت و عصرگاهی بودن با که نشان داد 

( نتیجه 2101عاطفه منفی رابطه دارد. در همین راستا لی و همكاران )

گرفتند عصرگاهی بودن با افزایش خطر مشكالت هیجانی رابطه 

دارد. در تبیین این یافته الزم به توضیح است که اشخاص 

خوابند و زودتر از ، زودتر میهایعصرگاهصبحگاهی در مقایسه با 

شوند و در اوایل روز در مقایسه با افراد عصرگاهی، خواب بیدار می

شوند و ی بیدار میسختبهکارایی بیشتری دارند. افراد عصرگاهی 

مانند. اند و تا دیروقت در شب بیدار میشوند، خستهوقتی بیدار می

واب رسد تیپ عصرگاهی بیشتر دچار مشكالت خبنابراین به نظر می

هیجانی با توجه به  -ی، الگوی کارکرد شناختی از طرفاست. 

یندهای عصبی بیولوژیكی همچون اینرسی اهای بین فرکنشبرهم

شود. روزی حاصل میخواب، عامل خواب هموستاتیكی و فاز شبانه

روزی موجب آسیب شبانه اختالل در فیزیولوژی خواب و ریتم

گیری سیستم چرخه كلشود. شهیجانی می -عملكرد شناختی 

نماید و نتایج ناهماهنگی روزی به شناخت هیجان کمك میشبانه

روزی و فیزیولوژی خواب منجر به اختالل عملكرد بین چرخه شبانه

گردد. کیفیت خواب پایین، موجب کاهش انگیختگی هیجانی می

مغز شده و افراد با کیفیت خواب پایین از توان الزم برای حفظ 

 فهم تواناییمطلوب برخوردار نیستند، درنتیجه در عملكردهای 

ی طورکلبهو  ابراز هیجانات و هیجانی تجربه تعدیل هیجانات،

ازجمله محدودیت های این شوند. دچار مشكل می پردازش هیجانی

پژوهش فقدان پیشینه پژوهش کافی در زمینه مطالعه برتری طرفی بر 

بود. ضرورت در  پردازش هیجانی، عملكرد توجه و فراحافظه

ها باعث شد که فقط دانشجویان روانشناسی دسترس بودن آزمودنی

قرار بگیرد و  مطالعه موردمقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمشهر 

سایر مناطق از نمونه تحقیق خارج شدند؛ لذا تعمیم نتایج حاصل به 

صورت گیرد. کنترل  اطیاحت باسایر مناطق و دیگر شهرها بهتر است 

پذیر نبود. به علت آزمودنی ها امكان اجتماعی -اقتصادی  عیتوض

محدودیت زمانی محقق امكان انجام مصاحبه به همراه پرسشنامه 

تری را از سوی توانست پاسخ های دقیقوجود نداشت، این امر می

افراد نمونه برانگیزد. پیشنهادهای این پژوهش عبارتند از: برای افراد 

محرومیت از خواب ممكن است آموزان، شعصرگاهی به ویژه دان

یك برنامه منظم خواب و یا در نظر گرفتن چرت کوتاه در داشتن با 

ی برای استراتژی پیشنهادد. به نظر می رسد طول روز خنثی شو

افرادی که در حال تحصیل هستند و با مشكالتی در زمینه 

قرار گرفتن در معرض نور  کارکردهای اجرایی روبرو هستند،

مناسب باشد. باتوجه به عدم  رشید و ورزش در صبح زودخو
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معناداری رابطه بین کیفیت خواب و عملكرد توجه، پیشنهاد می شود 

در مطالعات بعدی کیفیت خواب با ابزارهای عینی و ذهنی هر دو 

روزی، سن و تیپ های شبانهگیری شود. درنظرگرفتن ریتماندازه

ر، مطالعه، زمان شروع مدرسه، ریزی کازمانی افراد برای برنامه

های عصب های روانشناختی و سنجشهای تحصیلی، آزمونآزمون

روزی های شبانهروانشناختی نیاز است. با توجه به وجود ریتم

کره راست و های زیستی عملكردی در هر دو نیممتفاوت و ساعت

شود در مطالعات آتی رابطه بین متغیرهای ریتم چپ، پیشنهاد می

روزی و برتری طرفی مورد بررسی قرار گیرد. باتوجه به ی شبانهها

عدم معناداری رابطه بین کیفیت خواب و عملكرد توجه در مطالعه 

حاضر و با وجود مبنای نظری مستدل و کافی در حمایت از این 

شود در مطالعات بعدی ابزارهای دیگری برای رابطه، پیشنهاد می

ته شود و همچنین تاریخچه خواب سنجش عملكرد توجه به کار گرف

افراد نمونه با دقت بیشتری بررسی شود. پیشنهاد می شود در 

مطالعات آینده، رابطه بین کیفیت خواب با عملكردهای شناختی در 

 های بالینی نیز مورد بررسی قرار گیرد.جمعیت

 منابع

اتكینسون، ریتا؛ هوکسما، سوزان نولن؛ بم، داریل؛ اسمیت، ادوارد؛ 

. ترجمه: (. زمینه روانشناسی هیلگارد0341كینسون، ریچارد )ات

رضا زمانی؛ مهرداد بیك؛ بهروز بیرشك؛ محمدنقی براهنی؛ 

 مهرناز شهرآرای. تهران: نشر رشد.

محمد  ،عبدالهی و یعقوبی، ابوالقاسم ؛عیسی زادگان، علی ؛امیری، سهراب

ری گثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوبأت (.0341) حسین

هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد 

 .11-13(، 0) 22، روانشناسی .زیستی حساسیت پردازش حسی

های ارزیابی عاطفه و سیستم(. 0349) علی ،زادگانعیسی ؛سهراب ،امیری

. های صبحگاهی و شامگاهیرفتاری بر اساس چرخه - مغزی

 .010-002(، 21) 01، روانشناسی معاصر

. بررسی رابطه (0341) ؛ دولتشاهی، بهروز و صحاف، ربابهمبارکه، انصاری

ه با کیفیت خواب افراد های هیجانی منفی و کنترل توجمؤلفه

 .211-200(، 2)09، مجله سالمندی ایران .سالمند

 ،نوتاش خرازی ؛مرتضی ،پورمحمدی ؛یزدان ،موحدی ؛منصور ،بیرامی

سوگیری شناختی پردازش اطالعات  (.0343) لیال ،احمدی ؛هانیه

مجله روانشناسی هیجانی در افراد مضطرب، افسرده و عادی. 
 .10-11،(9) 2 ،شناختی

 . تهران: سمت.زیولوژیكروانشناسی فی (.0341) محمدکریم ،خداپناهی

. (0341)نصراله  ،عرفانی و زارع، حسین ؛علی پور، احمد ؛رحیمی، رضا

 00 ،های نوین روانشناختیپژوهش .رابطه دست برتری با خالقیت

(90 ،)11-31. 

 شهاب ،میرزا ی و آتوسا ،پورصادق ؛میثم ،صادقی جوجیلی ؛آرش ،رهافر

فارسی پرسشنامه  های روانسنجی نسخهبررسی ویژگی (.0342)

 روانشناسی بالینی و شخصیت .(MEQ) یصبحگاهی ژ شامگاه
 .014-022، (1) 2 (،دانشور رفتار سابق)

 ؛اباذری، فرخ ؛عزیززاده فروزی، منصوره ؛میرزایی، رضوانعلی

کیفیت  (.0349) اکبرعلی ،حقدوست و محمدعلیزاده، سكینه
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