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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی میزان بهزیستی روانشناختی و سطوح حساسیت پردازش محرکهاای حسای بار
اساس تغییر در چرخههای شبانهروزی صبحگاهی و شامگاهی بود.
روش :به همین منظور ابتدا  475نفار از دانشایویان دانشاگاه ارومیاه باه صاوره نموناهگیاری خوشاهای چندمرحلاهای
انتخاب گردیدند ،سپس پرسشنامه تیپهای صبحگاهی  -شامگاهی به منظور پاسخگویی در باین ننهاا توزیاگ گردیاد.
پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد  51نفر بر اساس نمراه کسب شده در پرسشانامه تیاپهاای صابحگاهی و شاامگاهی ،باه
عنوان افراد دارای صفاه شخصیتی صبحگاهی ،شامگاهی و بینبینی برای مرحله دوم پژوهش انتخااب شادند .درنهایات
به منظور نزمون فرضیههای پژوهش ،شرکتکنندگان جهت سنیش بهزیستی و حساسیت پاردازش ماورد مطالعاه رارار
گرفتااه و مقیاااسهااای بهزیسااتی روانشااناختی و فاارد بااا حساساایت پااردازش حساای بااه منظااور گااردنوری دادههااا بااین
شرکتکنندگان پژوهش توزیگ گردید .دادههای گردنوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش تحلیل شدند.
نتایج :نتایج بیانگر این بود که بین ابعاد بهزیستی روانشناختی بر اسااس تیاپهاای صابحگاهی ،شاامگاهی و
بینبینی تفاوه معنادار وجود دارد و تیپهای صبحگاهی بهزیستی روانشناختی پایینتری را داشتند ،همچنین
مقایسه تیپ هاای صابحگاهی و شاامگاهی در ابعااد حساسایت پاردازش حسای نشاان داد کاه گاروه باا تیاپ
صبحگاهی حساسیت نسبت به محرک باالتری داشتند.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد تفاوه در چرخههای شبانهروزی افراد ،میتواند منیر با ساطوح ساتمت روانای
مرتبط بوده و منیر به واکنشپذیری متفاوه در برابر محرکها میشود.
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زیربنایی در زمینه چگونگی درک ،دریافت و واکنش افراد به
محیط پیرامون آنان است .یکی از شیوههای پردازش حسی،
حساسیت پردازش حسی است که گرایش به پردازش عمیق
و دقیق محرکهای حسی است [ .]22این سازه معرف
افرادی است که حساسیت پردازش حسی آنان نسبت به
محرک محیطی به اندازه کافی نیرومند است تا با زندگی
روزانه آنها تداخل نماید .بر این اساس ،آرون و آرون بیان
داشتند افراد با حساسیت پردازش حسی باال در مقایسه با
دیگران ،محرکهای با شدت کم را به سادگی ادراک می
کنند .برعکس ،زمانی که با محرک شدید انطباق یافتند ،این
افراد بیشتر احتمال دارد که به سادگی دچار اختالل گردند.
این چارچوب نظری فرض میکند که افراد به طور متفاوتی
با تغییرات در محیط انطباق مییابند .در حالی که برخی
افراد به محرکهای جدید نزدیک و آنها را بررسی میکنند،
سایرین در مواجهه با محرکها محتاطتر بوده و در نتیجه از
آنها اجتناب میکنند .از این رو ،سازه حساسیت پردازش
حسی در مجموعه گستردهای از مطالعات مورد بررسی قرار
گرفته است [.]22
بر این اساس ،دو راهبرد مواجهه با تغییرات محیطی
مشخص گردیده است :نزدیکی و اکتشاف محرکهای جدید،
در برابر گوش به زنگی ،ارزیابی و اجتناب از محرکها [.]23
آرون و آرون [ ]22بیان داشتند راهبردهای اتخاذی افراد در
مواجهه با محرکها وابسته به حساسیت پردازشی و پردازش
حسی انجام شده توسط مغز قرار دارد به طوری که افراد
حساس معموالً راهبرد اجتناب را انتخاب میکنند .بر این
اساس حساسیت پردازشی باال منجر به بیش انگیختگی و
غرق شدن به واسطه دروندادهای حسی مانند بوها ،صداهای
شدید ،نور درخشان و مزههای تند میگردد .حساسیت باال و
بیش آگاهی از عالئم اجتماعی منجر به انگیختگی خودکار
افراد در موقعیتهایی میشود که برای دیگران انگیختگی
متوسطی دارد .انگیختگی باال سبب میشود تا این افراد در
اعمال خود کمتر منطقی به نظر رسیده و نتیجه آنکه
خودکارآمدی پایین و سطوح باالیی از بیزاری را تجربه کنند
که منجر به اثرات منفی بر عملکرد میشود [.]24 ،22
در همین راستا ،مطالعات نشان داده است که حساسیت
پردازش حسی با نتایج بالینی منفی مانند اضطراب،
افسردگی ،مهارتهای اجتماعی ضعیف ،اختالل شخصیت
اجتنابی [ ،]26 ،25استرس ادراک شده [ ،]27آگروفوبیا
[ ،]28استرس و عالئم بدنی [ ، ]29فوبی اجتماعی [ ]28و
ابعاد شخصیتی [ ]31 ،30مرتبط است .عالوه بر این،
تحقیقات اخیر ارتباط بین صبحگاهی و شامگاهی ( )M/Eبه
عنوان دو تیپ شخصیتی با سایر ابعاد روانشناختی را

مقدمه
صبحگاهی-شامگاهی1

بودن به تفاوتهای فردی در
ترجیحات روزانه ،الگوی خواب و بیداری ،فعالیت و میزان
هشیاری در صبح یا غروب اشاره دارد []1؛ که مبتنی بر
نوسانهای گردشی  24ساعته فرایندهای بیوشیمیایی،
فیزیولوژیکی و رفتاری بوده [ ]2و به واسطه الگوهای تغییر
محیطی مانند میزان نور روزانه تغییر مییابد [ .]3تیپ
صبحگاهی را به پرنده چکاوک و شامگاهی را به جغد تشبیه
کردهاند .تیپهای صبحگاهی افرادی هستند که صبح زودتر
بیدار شده و هنگام بیداری سر حال هستند .تیپهای
شامگاهی به سختی بیدار شده و هنگام بیداری خسته بوده
و تا دیر وقت نیز بیدار میمانند [.]4
هماهنگی چرخههای گردشی درونی و بیرونی برای
سازگاری بنیادی و کارکرد بهینه ارگانیسم ضروری بوده و
میتواند نقشی حیاتی در ایجاد مشکالت سالمتی شامل
اختاللهای روانپزشکی داشته باشد [ .]5تحقیقات مربوط
به چرخههای بیولوژیکی و روانشناختی نشان دهنده برخی
تفاوتهای مهم مرتبط با صبحگاهی-شامگاهی است []6؛
مانند تفاوتهای سنی [ ،]7جنسیتی [ ،]8 ،7برنامه کاری
[ ]9و شخصیت [.]10،11
شامگاهی بودن با روان رنجوری باال [ ،]12خویشتن
داری و خودتنظیمی پایین ،همچنین اهمالکاری [،]13
جستوجوی تازگی و اجتناب از آسیب [ ]10مرتبط است.
از سوی دیگر صبحگاهی بودن با صفت با وجدان بودن
[ ،]12فعالیت کلی و شغلی مرتبط دانسته شده است [.]8
تیپهای صبحگاهی اغلب سبک زندگی سالمتری در مقایسه
با تیپهای شامگاهی دارند که آشفتگی روانشناختی و
روانتنی بیشتری را گزارش میکنند [ .]4،14نتایج
پژوهشها بیان داشتهاند گرایش صبحگاهی منعکس کننده
سبک شخصیتی واقعگرایانه ،تحلیلی و وظیفهشناس و همنوا
است [ ،]15و این گروه به عنوان افرادی دارای ثبات
مشخص شدهاند [ .]16از سویی تیپ شامگاهی با گرایش
های افسردهوار [ ،]17 ،14اختالل پرخوری [ ،]18ناخوشی
بیشتر و سالمت پایینتر [ ،]20 ،19رضایتمندی پایینتر از
وضعیت خواب و زندگی [ ]21 ،19مرتبط دانسته شده
است .سازهای دیگری که به نظر میرسد با چرخههای
شبانهروزی صبحگاهی-شامگاهی مرتبط باشد حساسیت
پردازش حسی  2است [.]22
آرون و آرون [ ]22مفهوم افراد با حساسیت باال را
معرفی کردند .پردازش اطالعات حسی ،یک عنصر روانی
Morningness–eveningness
Sensory Processing Sensitivity
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شبانهروزی قرار گیرد بهزیستی روانشناختی است [ .]32بر
این اساس سازهای که به نظر میرسد میتواند تحت تأثیر
تغییر در چرخههای شبانهروزی قرار گیرد ،سالمتی و
بهزیستی است [.]33
در بطن جنبش نوین روانشناسی مثبتنگر ،بسیاری از
پژوهشگران بر لزوم توجه به جنبههای مثبت بشر و مفهوم
بهزیستی در تعریف سالمت روان تأکید کردهاند [.]34
سازمان بهداشت جهانی ]35[ 1سالمتی را به عنوان حالتی
از بهزیستی کامل جسمی ،ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً نبود
بیماری تعریف میکند .این سازمان سالمت روانی را نیز به
عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد تواناییهای خود را
شناخته و میتواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنار آید
و به نحو مؤثر و مولدی کار کند و برای اجتماع خویش مفید
باشد تعریف میکند .اغلب روانشناسان و روانپزشکان و
محققان بهداشت روانی ،جنبههای مثبت سالمت را نادیده
میگیرند [.]36
در دهه گذشته ریف و همکاران الگوی بهزیستی روان
شناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند و این الگو به
طور گسترده مورد توجه قرار گرفت [ .]37بر اساس الگوی
ریف ،بهزیستی روانشناختی تالش برای کمال در جهت
تحقق تواناییهای بالقوه واقعی فرد و همچنین به عنوان یک
ارزش فردی و اجتماعی و یک نیاز روانشناختی بنیادی
مطرح گردیده است [ ]38که از شش عامل تشکیل میشود:
پذیرش خود :یعنی نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبه-
های مختلف خود مانند ویژگیهای خوب و بد و احساس
مثبت درباره زندگی گذشته؛ روابط مثبت با دیگران:
داشتن احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و
درک اهمیت این وابستگیها؛ تسلط بر محیط :یعنی حس
تسلط بر محیط ،کنترل فعالیتهای بیرونی و بهرهگیری
مؤثر از فرصتهای پیرامون؛ استقالل :توانایی و قدرت
پیگیری خواستهها و عمل بر اساس اصول شخصی حتی اگر
مخالف آداب و رسوم و تقاضاهای اجتماعی باشد؛
هدفمندی در زندگی :داشتن هدف در زندگی و باور اینکه
زندگی حال و گذشته معنیدار است؛ و رشد شخصی:
احساس رشد بادوام و دستیابی به تجربههای نو به عنوان
یک موجود دارای استعدادهای بالقوه [ .]32بهزیستی به
نوعی از احساس سالمتی اشاره دارد که از طریق آگاهی
کامل از تمامیت و یکپارچگی جنبههای فردی ناشی میشود
و از عناصر معنوی زندگی تشکیل شده است [ .]39ریف
[ ]40با تأکید بر اینکه سالمت چیزی فراتر از نداشتن
World Health Organization
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بیماری است ،بیان میکند که بهزیستی روانشناختی به
آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز دارد ،اشاره میکند
[ .]41بهزیستی روانشناختی شاخصی از کیفیت زندگی
بوده و برای سالمت و رشد انسان دارای اهمیت است [.]42
هدف اصلی تحقیقات بهزیستی نیز حمایت از گسترش
سالمت و پیشگیری از بیماری است .به طوری که امروزه،
تحقیق بر روی بهزیستی روانشناختی از موضوعهای اصلی
روانشناسی مثبت جهت ایجاد کیفیت زندگی بهتر بوده و
تحت تأثیر عوامل چندگانهای قرار دارد [ .]42مؤلفههای
تأثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی شامل شرایط شخصی،
عوامل موقعیتی ،وضعیت اقتصادی و تعامل اجتماعی برای
ارزیابی مثبت دارای اهمیت بوده و به طور مستقیم در
بهزیستی روانشناختی سهیم هستند [ .]43از این رو
بهزیستی روانشناختی به عنوان پدیدهای چند منشائی در
نظر گرفته میشود که مشخص ساختن عوامل پیشبین
خاص مؤلفههای مختلف بهزیستی روانشناختی ضروری
است [.]43
مطالعات گستردهای که به منظور بررسی و تبیین
ارتباط صفات شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی با ابعاد
روانشناختی مختلف مانند زمان خواب [ ،]44اوج توانایی
شناختی [ ،]46 ،45عملکرد تحصیلی [ ،]47شخصیت [،4
 ]15انجام شده است .با توجه به آنچه بیان شد درباره
عوامل مرتبط با پردازش اطالعات هیجانی نیز به طور
تلویحی در پژوهشها بیان شده است که تیپ صبحگاهی با
وضعیت بهتر روانشناختی و تیپ شامگاهی با شرایط
جسمانی و روانی بدتر مرتبط است اما خود این رابطه به
طور دقیق و تجربی مطالعه نشده است از طرفی ،پیرامون
ارتباط این صفات با سطح کلی بهزیستی روانشناختی و
تفاوتهای فردی در حساسیت پردازشی مطالعات چندانی
انجام نشده است ،آنچه انجام شده بیشتر متمرکز بر ابعاد
آسیبشناسی رابطه بین صبحگاهی/شامگاهی و سایر
متغیرهای روانشناختی است [ .]48 ،20فرض گردیده است
که تفاوتهای فردی در پردازش اطالعات حسی وجود دارد
[ ] 49 ،22و برخی افراد ممکن است در مقایسه با دیگران
نسبت به محرکهای محیطی بیشتر توجه داشته و به میزان
باالتری واکنش نشان دهند []22؛ بر همین اساس آرون و
آرون [ ]22تفاوت فردی در ابعاد بیولوژیکی ،روانشناختی و
چگونگی انتقال عصبی پردازش اطالعات حسی را بیان
داشتهاند.
در مجموع با توجه به آنچه بیان گردید درباره عوامل
مرتبط با پردازش اطالعات هیجانی ،به طور تلویحی در
پژوهشها بیان شده است که تیپ صبحگاهی با وضعیت
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سؤاالت  19 ،11بین  0تا  6و برای سؤال  0 ،12تا  5نمره
دهی میشود .مطابق این پرسشنامه افراد بر اساس نمرات
اکتسابی در تیپ کامالً صبحگاهی (نمره  ،)89-70مایل به
صبحگاهی ( ،)59-69تیپ بینبینی ( ،)58-42تیپ مایل
به شامگاهی ( )41-31و تیپ کامالً شامگاهی ()30-16
قرار میگیرند .پایایی این آزمون در تحقیقات مختلف از
 0/71تا  0/81گزارش شده است [ .]51توماس و همکاران
ضریب پایایی آلفای کرونباخ  ،0/91نگرف و همکاران ضریب
 ،0/71آدالن و المیرا ،همسانی درونی  0/71گزارش دادهاند
[ .]4راندلر ضریب آلفای کرونباخ  0/84و دیاز-مورالز و
همکاران ضریب آلفای کرونباخ را  0/85گزارش دادهاند
[ .]52 ،21نتایج تحلیل عاملی اعتبار سازه نسخه فارسی
پرسشنامه صبحگاهی/شامگاهی را مورد تأیید قرار داده و
ضریب آلفای کرونباخ  0/79به دست آمده است [.]53
 )2مقیاس حساسیت پردازش حسی :این مقیاس در
سال  1997توسط آرون و آرون ساخته شد و مشتمل بر 27
سؤال خود گزارشی است که واکنشپذیری روانشناختی به
محرکهای محیطی را مورد سنجش قرار میدهد .این
آزمون مشتمل بر  3خرده مقیاس سهولت تحریک ،آستانه
حسی پایین و حساسیت زیبائیشناختی است .آزمودنی به
سؤاالت این مقیاس در یک مقیاس لیکرت  5نقطهای از
کامالً مخالفم (نمره  )1تا کامالً موافقم (نمره )5پاسخ می
دهد .این آزمون اعتبار و پایایی خوبی را نشان داده است .در
یک مطالعه تحلیل عاملی از این پرسشنامه که توسط
اسمولوسکی و همکاران [ ]54انجام گرفت  2ماده در هیچ
یک از خرده مقیاسها بارگذاری نشدند بنابراین از پرسش
نامه اولیه حذف شدند و در کل  25سؤال باقی ماند که
ضریب آلفای کرونباخ این آزمون  0/80به دست آمد.
پایایی و روایی پرسشنامه :برزونسکی [ ]27پایایی
درونی را برای مقیاسهای اطالعاتی ،هنجاری و مقیاس
سردرگم  /اجتنابی به ترتیب  %66 ،%62و  %73و در آخرین
(سومین) نسخهی تجدید نظر شده پرسشنامهی خود برای
هر یک از خرده مقیاس سبکهای اطالعاتی ،هنجاری،
سردرگم /اجتنابی و تعهد به ترتیب ضرایب آلفای کرونباخ
 %76 ،%64 ،%70و  %71گزارش کرده است .عبدالملکی،
خوشکنش و صالحصدقپور [ ]28پایایی مقیاس سبک
اطالعاتی ،هنجاری ،سردرگم/هنجاری را به ترتیب ،%87
 %83 ،%87و  %89گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر طی
یک مطالعه مقدماتی بر روی  36نفر ( 18نفر شاهد و 18
نفر غیرشاهد) ضرایب پایایی پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد که برای سبکهای اطالعاتی ،هنجاری،
سردرگم /اجتنابی و تعهد به ترتیب ضرایب ،0/80 ،0/72

بهتر روانشناختی و تیپ شامگاهی با شرایط جسمانی و
روانی بدتر مرتبط است؛ اما این روابط با پرداختن به بُعد
زیربنایی بسیاری از آسیبهای روانی یعنی حساسیت
نسبت به محرکهای حسی مورد بررسی و مطالعه قرار
نگرفته است .از سویی با در نظر داشتن نقش توجه به
جنبههای روانشناختی مثبت و وجود مطالعات اندک جهت
بررسی روابط بهزیستی روانشناختی بر اساس تغییرات در
چرخههای شبانهروزی؛ سؤالی که مطرح میشود این است
که آیا سطح پردازش حسی بر مبنای صفات شخصیتی
صبحگاهی و شامگاهی متفاوت است؟ همچنین اینکه کدام
یک از این صفات شخصیتی در مجموع با سطح حساسیت
پردازش حسی باال و پایین مرتبط هستند؟ هدف دیگر
پژوهش حاضر ،ارزیابی بهزیستی روانشناختی به عنوان
مؤلفه روانشناختی مثبت بر اساس تیپهای صبحگاهی و
شامگاهی بود.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرها و عدم دستکاری
آنها به پژوهشی (تحلیلی-توصیفی) تعلق دارد.
آزمودني
الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش کلیه
دانشجویان دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل در نیم سال
اول تحصیلی  94-95بودند.
ب) نمونه پژوهش :نمونه اولیه پژوهش حاضر شامل
 475نفر از دانشجویان مذکور بود که به شیوهی نمونه
برداری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .به
این صورت که پنج دانشکده انتخاب شده ،از هر دانشکده
هشت کالس به صورت تصادفی انتخاب و دادههای پژوهش
از دانشجویان حاضر در این کالسها جمعآوری گردید.
ابزارهای پژوهش

 )1پرسشنامه تیپ صبحگاهی/شامگاهی :این
مقیاس یک ابزار خود گزارشی است و برای اندازهگیری
تیپهای صبحگاهی و شامگاهی به کار میرود [ .]50این
پرسشنامه شامل  19گویه است که مربوط به زمان خوابیدن
و بیدار شدن ،زمانهای ترجیحی برای عملکردهای فیزیکی
و ذهنی و هشیاری بعد از بیداری است .چهار پاسخ ممکن
برای سؤالها وجود؛ به این صورت که سؤاالت (،6 ،5 ،4 ،3
 )16 ،15 ،14 ،13 ،9 ،8 ،7بین  1تا  4نمرهگذاری می
شوند؛ سؤاالت ( )18 ،17 ،10 ،2 ،1به صورت  1تا  5و
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 0/76 ،0/65و ضریب پایایی کل آزمون  ./84گزارش شد.
 )3پرسشنامه بهزیستی روانشناختی :نسخه کوتاه
( 18سؤالی) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ،توسط
ریف در سال  ]40[ 1989طراحی و در سال  2002مورد
تجدید نظر قرار گرفته است .این نسخه ،مشتمل بر  6عامل
است .سؤالهای  12 ،9و  ،18عامل استقالل؛ سؤالهای ،1
 4و  ،6عامل تسلط بر محیط؛ سؤالهای  15 ،7و  ،17عامل
رشد شخصی؛ سؤالهای  11 ،3و  ،13عامل ارتباط مثبت با
دیگران؛ سؤالهای  14 ،5و  ،16عامل هدفمندی در زندگی
و سؤالهای  8 ،2و  ،10عامل پذیرش خود را میسنجد.
مجموع نمرات این عاملها به عنوان نمره کلی بهزیستی
روانشناختی محاسبه میشود .این آزمون نوعی ابزار خود-
سنجی است که در یک پیوستار  6درجهای از کامالً موافقم
( )6تا کامالً مخالفم ( )1پاسخ داده میشود و نمرهی باالتر،
نشان دهنده بهزیستی روانشناختی بهتر است .از بین کل
سؤاالت 10 ،سؤال به صورت مستقیم و  8سؤال به شکل
معکوس نمرهگذاری میشود .همبستگی نسخهی کوتاه
مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف با مقیاس اصلی از 0/70
تا  0/89در نوسان بوده است [ .]55در پژوهش خانجانی و
همکاران [ ]56به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی
این پرسشنامه در جامعه ایرانی نتایج ضرایب پایایی خرده
مقیاسهای پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطهی مثبت با
دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل به
ترتیب  0/72 ،0/73 ،0/52 ،0/75 ،0/76 ،0/51و برای کل
مقیاس  0/71به دست آمد که بیانگر این بود که فرم 18
سؤالی مقیاس بهزیستی روانشناختی به منظور سنجش
بهزیستی روانشناختی در نمونه ایرانی ابزار مفید و
سودمندی است [.]56
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 )3دامنه سنی بین .45-18
معیارهای خروج نیز شامل داشتن پرفشاری خون ،سابقه
بیماریهای قلبی-عروقی ،دارای اضافه وزن و چاقی و
داشتن مشکالت منتهی به زوال عقل و نقصان حافظه و
توجه مانند آلزایمر در افراد مسن بر اساس خودگزارشدهی
بود .الزم به ذکر است که مالکهای ورود و خروج از مطالعه
در مرحله دوم که شامل گروهنهایی بود اعمال شد .با توجه
به اهداف پژوهش ،پس از تحلیل نتایج اولیه  475شرکت
کننده ،تعداد  51نفر از نمونه اولیه بر اساس نمرات برش
پرسشنامه تیپ صبحگاهی و شامگاهی در قالب سه گروه
شامل  17نفر تیپ گرایش صبحگاهی و  17نفر تیپ بین-
بینی و  17نفر تیپ گرایش شامگاهی ،متشکل از هر دو
جنسیت قرار گرفتند .جهت تعیین حجم نمونه از جدول
کوهن استفاده گردید که شامل دو شاخص اندازه اثر و سطح
معناداری است .الزم در گام دوم شرکتکنندگان جهت
شرکت در مرحله دوم دعوت شدند و با حضور هر آزمودنی
در آزمایشگاه روانشناسی دارای ویژگیهای روانسنجی به
ترتیب مقیاس شخص با حساسیت پردازش حسی و مقیاس
بهزیستی روانشناختی در اختیار شرکتکنندگان قرار داده
شد تا پاسخ دهند .الزم به ذکر است که شرکتکنندگان در
مرحله دوم به طور انفرادی مورد سنجش قرار گرفته و به
پرسشنامه پاسخ دادند و به منظور از بین بردن اثر زمان
شرکت در آزمون بر عملکرد شرکتکنندگان ،زمان
اختصاص داده شده برای حضور شرکتکنندگان در مرحله
دوم از طریق شیوه تصادفی تعیین گردید.

شیوه تحلیل دادهها
پس از گردآوری اطالعات به منظور ارزیابی نتایج از
شاخص¬های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و
شاخص¬های استنباطی شامل تحلیل واریانس چند متغیره،
تک متغیره و آزمون تعقیبی استفاده گردید .خصوصیات
توصیفی و جمعیت شناختی شرکتکنندگان پژوهش در
جدول  1درج شده است.

شیوه انجام پژوهش
مالکهای ورودی به مطالعه شامل:
 )1نداشتن معلولیت ،اختالالت روانپزشکی و
نورولوژیکی و آسیبهای مغزی–جمجمهای
 )2نداشتن اعتیاد به الکل یا هر نوع ماده دیگر

جدول  .1خصوصیات توصیفی و جمعیت شناختی شرکتکنندههای پژوهش
گروه

تعداد

سن
)SD( M

دختر
پسر
کل

38
13
52

)3/33( 21/57
)9/75( 29/92
)6/60( 23/70

صفت شخصیتی
صبحگاهی
10
7
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شامگاهی
14
3

وضعیت تأهل
بینبینی
14
3

مجرد
33
8

متأهل
5
5
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شامگاهی و بین بینی ،در دو گروه جنسیتی ،در جدول 2
مشاهده میشود.

نتایج
میانگین و انحراف معیار حساسیت پردازش حسی و
بهزیستی روانشناختی در سه گروه گرایش صبحگاهی،

جدول  .2شاخصهای توصیفی ابعاد بهزیستی روانشناختی و حساسیت پردازش حسی در تیپهای صبحگاهی و شامگاهی در دو گروه جنسیتی
متغیر وابسته

گروه

پسران
میانگین انحراف معیار

دختران
میانگین انحراف معیار

کل
میانگین

استقالل

صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی

)2/60( 12/14
)1/73( 16/00
)2/51( 15/66

)3/55( 14/80
)1/84( 15/78
)2/19( 14/78

)3/38( 13/70
)1/77( 15/82
)2/19( 14/94

تسلط بر محیط

صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی

)2/11( 11/14
)1/73( 16/00
)3/21( 14/33

)2/06( 13/60
)2/68( 14/57
)1/78( 16/64

)2/06( 12/58
)2/55( 14/82
)2/07( 12/94

رشد شخصی

صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی
صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی
صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی
صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی
صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی
صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی
صبحگاهی
شامگاهی
بینبینی

)1/95( 10/85
)3/51( 14/66
)3/00( 15/00
)3/55( 11/00
)5/68( 13/33
)4/72( 12/66
)3/28( 10/85
)2/51( 15/33
)3/78( 13/66
)2/49( 11/28
)3/51( 14/66
)3/05( 14/66
)10/05( 33/85
)9/84( 44/00
)8/96( 40/66
)5/68( 22/42
)2/08( 28/66
)5/56( 26/00
)5/34(18/28
)4/50( 23/66
)4/93( 21/33

)2/06( 12/50
)2/26( 13/71
)2/15( 12/78
)2/94( 11/30
)4/09( 11/50
)2/62( 9/85
)4/80( 12/30
)2/92( 12/57
)2/61( 11/71
)2/95( 11/60
)2/34( 13/35
)1/39( 11/42
)10/13( 34/20
)9/04( 43/21
)7/96( 42/28
)7/00( 20/80
)4/38( 28/42
)3/87( 27/28
)5/33( 17/40
)5/17( 21/50
)4/37( 18/35

)2/12( 11/82
)2/42( 13/88
)2/37( 13/17
)3/10( 11/17
)4/26( 11/82
)3/10( 10/35
)4/19( 11/70
)4/26( 13/05
)2/81( 12/05
)2/69( 11/47
)2/50( 13/58
)2/09( 12/00
)9/78( 34/05
)8/87( 43/35
)7/87( 42/00
)6/35(( 21/47
)4/01( 28/47
)4/03( 27/05
)5/19( 17/76
)4/99( 21/88
)4/47( 18/88

ارتباط مثبت با دیگران

هدفمندی در زندگی

پذیرش خود

سهولت تحریک

حساسیت زیبائیشناختی

آستانه حسی پایین

انحراف معیار

به منظور مقایسه سه گروه شخصیتی در ابعاد حساسیت پردازش حسی و بهزیستی روانشناختی از تحلیل واریانس چند
متغیری استفاده شد ابتدا پیشفرضهای مهم این آزمون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آزمون  Mباکس (P<0/01؛ =1/115
( )F )90 ،6311/911نشان داد که مفروضه یکسانی ماتریس واریانس-کواریانس متغیرهای وابسته برقرار است و میتوان از تحلیل
واریانس چند متغیری استفاده نمود .همچنین نتایج آزمون برابری واریانس و با استفاده از آزمون لون و توزیع طبیعی از طریق
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از برقرار بودن این پیش فرضها داشت (جدول .)3
جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نتایج آزمون لون
متغیر
استقالل
تسلط بر محیط
رشد شخصی
ارتباط مثبت با دیگران
هدفمندی در زندگی
پذیرش خود
سهولت تحریک
حساسیت زیبائیشناختی
آستانه حسی پایین

آزمون K-S
آماره  Zنتیجه
توزیع طبیعی
0/136
 0/139توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
0/136
 0/139توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
0/161
 0/121توزیع طبیعی
 0/108توزیع طبیعی
 0/093توزیع طبیعی
 0/109توزیع طبیعی

104

آزمون لون
ارزش آزمون سطح معناداری
0/983
0/017
0/213
1/58
0/186
1/72
0/332
1/11
0/184
1/28
0/823
0/196
0/933
0/070
0/472
0/758
0/443
0/823
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در جدول  4نتایج آزمونهای چند متغیری اثر پیالیی،
المبدای ویلکز ،هتلینگ و بزرگترین ریشه روی مشاهده می
شود.
دادههای جدول  4نشان میدهد که حداقل در یکی از
حساسیت پردازش حسی و بهزیستی روانشناختی بین
صفات شخصیتی (صبحگاهی شامگاهی و بینبینی) تفاوت
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معنادار وجود دارد .با توجه معنادار بودن اثرات گروهی ،به
منظور اینکه مشخص شود این تفاوتها در کدام گروهها و
متغیرها قرار دارد از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و
آزمونهای تعقیبی استفاده شد ،که نتایج آن در جداول 5
مشاهده میشود.

جدول .4تحلیل واریانس چند متغیره در ابعاد حساسیت پردازش حسی و بهزیستی روانشناختی
نام آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش
0/591
0/489
0/882
0/615

 DFفرضیه
18
18
18
9

 DFخطا
82
80
78
41

F
1/91
1/91
1/91
2/80

اتا () η2
0/30
0/30
0/31
0/38

سطح معناداری
0/026
0/026
0/027
0/012

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه تیپهای صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد بهزیستی روانشناختی و حساسیت پردازش حسی
متغیر

استقالل

تسلط بر محیط

F
()51،2
=DF
2/96

4/87

مجذور اتا (2
)η
0/11

0/17

رشد شخصی

3/47

0/13

ارتباط مثبت با دیگران

0/74

0/03

هدفمندی در زندگی

0/73

0/03

پذیرش خود

3/46

0/13

سهولت تحریک

5/43

0/19

حساسیت
زیبائیشناختی

9/60

0/29

آستانه حسی پایین

3/21

0/12

منبع مقایسه
صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

صبحگاهی-شامگاهی

صبحگاهی-بینبینی
-بینبینی

شامگاهی

105

تفاوت میانگین
ها

خطای
استاندارد

سطح
معناداری

-2/11
-1/23
0/88

0/87
0/87
0/87

0/062
0/375
0/603

*-2/23
-0/35
1/88
*-2/05
-1/35
0/70
-0/64
0/82
1/47
-1/35
-0/35
1/00
*-2/11
-0/52
1/58
*-9/29
*-7/94
1/35
*-7/00
*-5/58
1/41
-4/11
-1/11
3/00

0/76
0/76
0/76
0/79
0/79
0/79
1/21
1/21
1/21
1/16
1/16
1/16
0/83
0/83
0/83
3/04
3/04
3/04
1/69
1/69
1/69
1/67
1/67
1/67

0/020
0/900
0/060
0/043
0/244
0/675
0/867
0/795
0/484
0/513
0/955
0/693
0/050
0/820
0/177
0/014
0/042
0/906
0/001
0/007
0/707
0/059
0/802
0/213
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با توجه به نتایج جدول  5میتوان گفت افراد با تیپ
صبحگاهی در مقایسه با گروه با تیپ شامگاهی و بینبینی در
برخی مؤلفههای بهزیستی روانشناختی شامل تسلط بر محیط،
رشد شخصی ،پذیرش خود نمرات پایینتری دارند .مقایسه گروه
ها در ابعاد حساسیت نسبت به محرکهای حسی نشان داد که
تیپهای صبحگاهی در مقایسه با دو تیپ دیگر در مؤلفه پردازش
حسی نمرات باالتری داشتند که این میزان حساسیت نسبت به
محرک در ابعاد سهولت تحریک و حساسیت زیبایی شناختی
تفاوت معناداری به دست داد.

بودن تیپهای شامگاهی در برابر ابعاد آسیبشناختی ،بیان
گردیده است تیپهای با گرایش شامگاهی در برخی تکالیف
شناختی و همچنین کارکرد شناختی و هوش در وضعیت
باالتری قرار دارند [ .]64 ،51حساسیت پردازش حسی
حساسیت نسبت به دامنهای از محرکها مانند درد ،کافئین،
گرسنگی ،فیلمهای خشن و صدای بلند را میسنجد [.]65
بر همین اساس آرون [ ]66بیان داشت افراد با حساسیت
باال در درک و خَلق آثاری هنر و موسیقی توانایی باالیی
دارند و زمانی که تنها هستند یا در محیط آرامی قرار دارند،
افراد با حساسیت باال به نظر میرسد قادر به از سود بردن
حساسیت خود هستند [ .]22این یافته همچنین تأیید
کننده فرضیه ارتباط بین چرخههای شبانهروزی با توانایی
های شناختی است اینکه گرایش شامگاهی نمرات باالتری
در هوش و توانایی شناختی دارند [.]67
با توجه به اینکه هوش به عنوان مؤلفهای فراگیر بسیاری
از تواناییهای شناختی را نیز شامل میشود ،بنابراین،
پژوهش حاضر که نشان دهنده وجود رابطه بین تیپ
شامگاهی و ابعاد پردازش حسی است همسو با پژوهش
پرکل و همکاران [ ]64که نشان دهنده توانایی پردازش
شناختی باالتر در تیپهای شامگاهی است .تبیین دیگر بیان
میکند که روابط بین شامگاهی بودن و حساسیت پردازشی
باالتر ،به واسطه این واقعیت ایجاد میشود که تیپ
شامگاهی در مقایسه با تیپ صبحگاهی کمتر میخوابد و
اینکه افراد با سطوح پردازشی قویتر صرف نظر از تیپ
شبانهروزی ،تمایل به خواب کمتری داشته در نتیجه در
خالل شب بازیابی عصبی بهتری دارند [.]68
ترجیحات روزانه با چندین نوع رفتار عادتی و غیر عادتی
شامل رفتارهای مرتبط با خواب در دانشجویان [،]70 ،69
رفتارهای مشکلزا در نوجوان [ ،]46سیگار کشیدن [،]71
مصرف مواد [ ]33یا فعالیت و عدم فعالیت فیزیکی []72
مرتبط است .رویکرد روانشناسی مثبتگرا ،هدف نهایی
خود را شناسایی شیوههایی میدانند که بهزیستی را به
دنبال دارند [ .]73ازآنجا که سالمت عاطفی و بهزیستی
روانشناختی افراد را به توانش و پتانسیلشان رسانده و
باعث میشود تا زندگی شاد و سالمی داشته باشند دارای
اهمیت است [ ]74و نیز با توجه به اهمیت این سازه در
حیطه مطالعات روانشناختی هدف دیگر پژوهش حاضر
بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی در تیپهای صبحگاهی
و شامگاهی بود.
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که مؤلفههای
بهزیستی روانشناختی به طور متفاوتی با تیپهای
صبحگاهی و شامگاهی مرتبط هستند .به طوری که افراد با

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر ابعاد بهزیستی روانشناختی و نیز سطوح
حساسیت پردازش حسی شامل سهولت تحریک ،حساسیت
زیبائیشناختی و آستانه حسی پایین ،بر اساس تیپهای
صبحگاهی و شامگاهی را مورد بررسی قرار داد.
نتایج مقایسه سهولت تحریک ،حساسیت زیباییشناختی و
آستانه حسی پایین بر اساس تیپهای صبحگاهی ،شامگاهی و
بینبینی تفاوتی معناداری نشان داد .به این صورت که افراد با
تیپ شامگاهی در مقایسه با گروه دیگر ،حساسیت پردازش حسی
باالتری داشتند .بنهام [ ]27بین حساسیت پردازش حسی و
شاخصهای سالمت (تجربه بیشتر استرس و گزارش عالئم
فیزیکی بیشتر) یک ارتباط مستقیم نشان داد .بررسیها نشان
داده اند که افراد با حساسیت پردازش حسی باال ،سطوح باالتری از
اضطراب ،عواطف منفی ،خجالت و شرم را نشان میدهند [،28
 .]58 ،57این یافته همسو با فرضیه همگرایی با خلق [ ]59و
مطالعاتی است که پردازش همگرا با خلق را نشان دادهاند [،60
.]62 ،61

بنابراین به نظر میرسد که شامگاهی بودن و نیز
حساسیت پردازش حسی هر دو عاملی مستعد کننده جهت
ابتال به آسیبهای روانی هستند .این همسو با مطالعاتی
است که نشان داده است تیپ شامگاهی آشفتگی عاطفی
بیشتری را تجربه میکند [ .]14 ،4به طور کلی نتایج
مطالعات نشان داده است که اضطراب با گرایش شامگاهی
در بزرگساالن مرتبط است ،احتماالً به این دلیل که تأخیر
در ریتم چرخههای درونی است که با برنامههای اجتماعی و
کاری مرسوم همخوان نیست [ .]63از سویی تیپ شامگاهی
با اختالل افسردگی که سطوح عاطفه مثبت پایین و عاطفه
منفی باالیی دارد مرتبط بیان شده است [.]17 ،14
همچنین ،همسو با پژوهشهایی است که نشان دادهاند
حساسیت پردازش حسی با نتایج بالینی منفی مانند
اضطراب ،افسردگی ،مهارتهای اجتماعی ضعیف ،اختالل
شخصیت اجتنابی [ ،]28 ،26 ،25استرس ادراک شده
[ ،]27آگروفوبیا [ ،]28استرس و عالئم بدنی [ ]29و فوبی
اجتماعی [ ]28 ،27مرتبط است .از طرفی ،با وجود مستعد
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تیپ شامگاهی در مؤلفههای بهزیستی روانشناختی نمرات
باالتری به دست آوردند که در مؤلفه رشد شخصی ،تسلط
بر محیط و پذیرش خود نمرات باالتر و تفاوت معناداری
وجود داشت .بنابراین به نظر میرسد که تیپ صبحگاهی
گرایش به تجربه بهزیستی روانشناختی کمتری دارد .این
یافته در راستای مطالعاتی است که در آن تیپ صبحگاهی
با آسیبهای روانی شامل اختالل افسردگی و اسکیزوفرنی
مرتبط دانسته شده است [ .]75از طرفی یافته حاضر مبنی
بر بهزیستی روانشناختی باالتر در افراد با تیپ شامگاهی با
پژوهشهای پیشین که نشان داده است تیپ شامگاهی
آشفتگی عاطفی بیشتری را تجربه میکند و سطوح عاطفه
مثبت پایین و عاطفه منفی باالیی دارد ناهمسو است [،4
 .]17 ،14با توجه به اینکه ،از نظر تجربی سالمت روانی و
بیماری روانی در دو انتهای پیوستار واحد قرار ندارند.
نشانگان بیماری روانی با معیارهای نشانههای سالمت روانی
و معیارهای بهزیستی سازههای مجزایی به نظر میرسند.
تبیین دیگر در این رابطه به نظر میرسد این باشد که افراد
با تیپ شامگاهی با اتخاذ رفتارهای برونگرایانه و همخوان با
محیط به نوعی خود را از موقعیتهای چالشزا دور نگه
داشته و وضعیت روانشناختی خود را در حالت ثبات نگه
میدارند .بیان شده است که تیپ شامگاهی با ناخوشی
بیشتر و سالمت پایینتر [ ،]19رضایت کمتر از وضعیت
خواب و زندگی [ ]21مرتبط است .با این حال ،مطالعات
پیشین که ارتباط بین صفات شخصیتی و بهزیستی را
گزارش دادهاند ،بر روی بهزیستی ذهنی و سالمت روانی
تمرکز دارند .بهزیستی ذهنی شامل ارزیابی مثبت افراد و
رضایتمندی کلی از زندگی ،عاطفه مثبت و نبود عاطفه
منفی است و متفاوت از بهزیستی روانشناختی است که در
پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت [ .]76پژوهش حاضر
مبتنی بر بهزیستی روانشناختی بود که سازهای متفاوت از
بهزیستی ذهنی است و از این رو روابط متفاوتی بین تیپ-
های شامگاهی با بهزیستی روانشناختی به دست داد .این
یافته با دیگر مطالعاتی که ارتباط بین برونگرایی و روان
رنجوری به عنوان دو صفت شخصیتی مرتبط با آسیبهای
روانی با بهزیستی ذهنی را نشان دادهاند [ ]76همسو است.
از این رو در تبیین یافتههای مربوط با بهزیستی روان
شناختی میبایستی بین این سازه و بهزیستی ذهنی و
سالمت روانی و عمومی تمایز قائل شد .هر چند نشان داده
شده است که تیپهای شخصیتی نیز با سالمت روانی
مرتبط هستند [ .]77از طرفی غالب مطالعات صورت گرفته
بر روی رابطه بین تیپهای شامگاهی و صبحگاهی بر گرفته
از مطالعات در جوامع غربی است و این در حالی است که
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تغییرات در تیپ صبحگاهی و شامگاهی میتواند به وضوح
تحت تأثیر برنامههای زندگی و شغلی موجود در جوامع قرار
گیرد و از این رو فرهنگ ایرانی به عنوان یک فرهنگ شرقی
تفاوتهای بسیاری با جوامع غربی دارد که خود این عوامل
میتوانند تبیینگر بسیاری از تفاوتهای روانشناختی باشد.
از این رو به نظر میرسد که وجود بهزیستی روانشناختی
باال در تیپ شامگاهی با این ویژگی شخصیتی ارتباط
نزدیکی داشته باشد و این نوع ارتباط ممکن است بر مبنای
ابعاد زیستی مشترک باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر بیان
کننده وجود بهزیستی روانشناختی باال در افراد شامگاهی
بود و اینکه به نظر میرسد تیپ شامگاهی با ابعاد روان
شناختی و کارکردهایی از مغز ارتباط دارد که فرد را در برابر
تجربه آسیبهای روانی عصبی محافظت میکند .از سویی،
فرضیه همگرایی با خلق ( )59بیانگر آن است که افراد
بیشتر اطالعاتی را پردازش میکنند که از لحاظ محتوای
هیجانی با صفات غالب آنها همگرا است .برخی مطالعات
( )62نتایجی همسو با این فرضیه به دست آوردهاند .نظریه-
های موجود در این حیطه ،از نظریههای شبکه ارتباطی
مانند نظریه شبکه عاطفی 1باور [ ]78تا نظریههای متمرکز
بر ساختارهای پایدارتر حافظه ،مانند ،نظریه طرحواره
خویشتن ،2گسترده شدهاند .بنابراین پردازش همگرا با خلق،
میتواند نتیجه روان بنههای پایدار مرتبط با صفات خاص
شخصیتی باشد .این نظریه نتایج پژوهش حاضر در حیطه
حساسیت پردازش حسی را اینگونه تبیین میکند که افراد
با تیپهای شامگاهی با توجه به ابعاد زیستی و مغزی مرتبط
با این تیپ بیشتر مستعد تجربه حساسیت پردازش حسی
بوده و خود این میتواند در قالب پردازش محرکهای
محیطی منعکس شود .بنابراین ساختارهای مغزی مرتبط با
تیپ شامگاهی منجر به فعال شدن شبکههای عصبی مرتبط
با این ساختارها شده و در نتیجه بر اساس نظریه شبکهای
باور منجر به حساسیت بیشتر نسبت به محرکهای محیطی
و نیز پردازش دقیقتر آنها میگردد که میتواند فرد را در
برابر ابعاد روانشناختی گوناگون اعم از مثبت و منفی
حساس سازد.
از یافتههای اصلی پژوهش حاضر این بود که بهزیستی
روانشناختی میتواند تحت تأثیر صفات شخصیتی قرار
گیرد .نتایج پژوهش نشان دهنده نقش بارز صفات شخصیتی
در تعیین بهزیستی روانشناختی است .از آنجا که شکل
گیری شخصیت نتیجه تعامل وراثت و محیط است ،توجه به
تقویت ساختارهای تربیتی خانواده ،تسهیل روابط و الگوهای
network theory of affect
self schema
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 شغلی و اداری به عنوان،مناسب رفتاری در مراکز آموزشی
عوامل محیطی در شکلگیری شخصیتهای سالم کمک
 در کل نتایج نشان داد که بهزیستی با.کننده میباشد
 این نتایج،شامگاهی بودن در بین دانشجویان مرتبط است
برخالف مطالعاتی است که نشان دادهاند متغیرهایی مانند
 با تیپ،اضطراب که مختل کننده بهزیستی هستند
]؛ شاید این تفاوت روابط در63[ شامگاهی ارتباط دارند
جامعه عمومی و محیط دانشگاهی به این دلیل باشد که در
محیط دانشگاهی ریتمهای چرخشی شامگاهی تناسب
.بهتری با برنامههای گروهی و تحصیلی داشته باشد
برخی محدودیتها در پژوهش حاضر وجود داشت ابتدا
اینکه یافتههای به دست آمده در پژوهش حاضر از نمونه
دانشجویی بود که غالباً در سن جوانی قرار دارند و از آنجایی
که تغییر در چرخههای شبانهروزی صبحگاهی و شامگاهی با
سن به عنوان یک متغیر در ارتباط است از این رو در تعمیم
یافتههای پژوهش حاضر به سایر گروههای جمعیتی باید
 در همین راستا پیشنهاد می.جانب احتیاط را رعایت کرد
شود که پژوهش مشابهی بر روی جمعیتهای سنی مختلف
.صورت گرفته و تفاوتها در این زمینه بررسی گردد
محدودیت دیگر پژوهش حاضر این بود که به منظور
سنجش صبحگاهی و شامگاهی از ابزارهای کاغذ مدادی
استفاده گردید گر چه این ابزارها در سنجش این مؤلفه
معتبر شناخته شدهاند اما پیشنهاد میگردد تا از ابزارهای
دیگری که در این زمینه پیشنهادشده است مانند ارزیابی
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