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  :نام پدیدآور و عنوان
/ آنانیشناختییهاییوتوانایانباحافظهکاریخوابدانشجوتیتوکمیفیارتباطک
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حافظـه کـاري و    هدف پژوهش حاضر، بررسـی ارتبـاط کیفیـت و کمیـت خـواب دانشـجویان بـا       

جامعـه آمـاري   . همبسـتگی بـود   -روش پـژوهش از نـوع توصـیفی   . هاي شناختی آنان بـود توانایی

بـود کـه    97-1396پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

بـراي  . انتخـاب شـدند   نفر از آنها 173گیري در دسترس نفر بودند و با استفاده از روش نمونه 6866

هاي کیفیت خواب بویس و همکاران،اختالالت خواب،فراخنـاي ارقـام   ها از پرسشنامهگردآوري داده

ها ضـریب همبسـتگی   روش تجزیه و تحلیل داده. هاي شناختی نجاتی استفاده شدوکسلر و توانایی

هـاي  ن بـا توانـایی  نتایج نشان داد که کیفیـت خـواب دانشـجویا   . پیرسون و رگرسیون چندگانه بود

شناختی آنها رابطه مثبت و معناداري به دست آمد ولی کیفیت خواب و کمیت خواب دانشـجویان بـا   

هاي شناختی آنها رابطه معناداري بـه دسـت   حافظه کاري آنها و کمیت خواب دانشجویان با توانایی

بینـی  ت خواب توان پیشنیامد، نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که کیفیت خواب و کمی

. بینـی حافظـه کـاري دانشـجویان را نـدارد      هاي شناختی دانشجویان را دارد ولی توان پـیش توانایی

میـزان کمیـت و کیفیـت خـواب     توان به این نتیجه رسید کـه  از نتایج این پژوهش می: گیرينتیجه

دو متغیـر، وضـعیت حافظـه    توان با استناد به ایـن  دانشجویان در حد مطلوب نیست و بنابراین، نمی

  . بینی کردکاري را پیش

  .هاي شناختی، دانشجویانکیفیت خواب، کمیت خواب، حافظه کاري، توانایی:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

نیازي که در کیفیت خواب یکی از عناصر مهم چرخه روزانه و از نیازهاي انساناست؛ 

خواب عامل مهم . هاي او درهنگام بیداري نقش اساسی داردزندگی فردو فعالیت

یک  ،کیفیت خواب). 2011، 1غفاري و زیگامی محمدي(سالمتیجسمی و روانیفرد است 

پدیده پیچیده است که تعریف آنمشکل و سنجش آن ذهنی است، یعنی در 

از ). 1395سوار، دهداري، طاعتی و چابک(ت گیري نیسمحیطآزمایشگاهی قابل اندازه

 ،طرفیمتغیرهاي مؤثر بر کیفیت خواب و میزان اهمیت آنهاممکن است بین افراد مختلف

  ).2011، 2روسترهولز و اکرمان(د نمتفاوت باش

تواندبر روي عملکرد شناختی و سطح تمرکز افراد در انجام کیفیت خواب شبانه می

این اثر به حدي است که محرومیت از خواب شبانه، . بگذاردهاي روزانه اثر فعالیت

هاي سببتغییرات عصبی، رفتاري، فیزیولوژیکیو کاهش توانایی فرد در برخورد با تنش

 محرومیت از خواب همچنین). 2012، 3پور، بخشانی و مافیلشکري(شود روزانه می

شجویان در کالس موجب خستگی، افسردگی، افت تحصیلی وکاهش عملکرد روزانۀ دان

).4،2009نج و چن ،نج(گردد درس می

هاي اندوخته شده حافظۀ کاري فرایندي است که از طریق آن، تجربۀ فعلی با طرحواره

عهده دارد و  سازي موقت اطالعات را برمسئولیت ذخیره ،این سامانه. یابدارتباط می

. کندباش نگهداري میآمادههاي ورودي به سامانۀ شناختی را در خود به صورت داده

است که براي اندوختن و دستکاري موقتی  ی فعال و پویابنابراین، حافظۀ کاري، سیستم

اطالعات و انجام تکالیف شناختی پیچیده مانند یادگیري، استدالل، ادراك و تفکر به کار 

). 1391وزنه، ضرغامی، صائمی و ملکی، قطبی(رود می

هنی است که وظیفه اندوزش و پردازش موقتی اطالعات براي اي ذحافظه کاري، سامانه

انجام دادن یک رشته از تکالیف پیچیده شناختی، نظیر فهمیدن، اندیشیدن، محاسبه 

حافظه کاري داللت ). 1986، 5بدلی(کردن، استدالل کردن و یادگرفتن را به عهده دارد 

اطالعات را اندوزش  بر یک نظام شناختی داراي ظرفیت محدود دارد، در حالی که

کند زمان همان اطالعات و یا اطالعات اضافی را نیز دستکاري میکند، به طور هممی

                                                            
1.Gaffari & Zeighami mohammadi
2.Rusterholz & Achermann
3.Lashkaripour, Bakhshani  &  Mafi
4.Ng, Ng & Chan
5.Baddeley
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و بدلی ) 1974(2براساس الگوي بدلی و هیچ). 1،2011، برونر، روتر و مارتینهرنانگ(

این سه مؤلفه . حافظه کاري از سه مؤلفه متفاوت و مستقل تشکیل شده است) 1992(

  :از اندعبارت

گر است که اي مستقل، هشیار و توجهمجري مرکزي سامانه :مجري مرکزي) 1

وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگی ورودي و خروجی اطالعات از دو زیرسامانه دیگر خود، 

این مؤلفه در . را به عهده دارد فضایی - دیداريیعنی حلقه واج شناختی و صفحه ثبت 

دهی به اطالعاتی را که وارد حافظه کاري حکم یک سازوکار فعال شناخت، وظیفه نظم

و بدلی،  3گترکول(دهد شوند و نیز بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت را انجام میمی

2014.(  

کالمی و  حلقه واج شناختی وظیفه اندوزش موقتی اطالعات :حلقه واج شناختی) 2

یکی خزانه : حلقه واج شناختی خود از دو جزء تشکیل شده است.دهدگفتاري را انجام می

واجی یا رمز صوتی که اطالعات کالمی یا شنیداري را براي چند ثانیه در خود نگه 

دارد، دیگري حلقه تولید و کنترل واجی که وظیفه نگهداري، کنترل و تمرین و تکرار می

کوشیم تا از طریق زمزمه کردن مثالً، وقتی که ما می. ی را به عهده داردهاي ذهنبازنمایی

با خود، یک شماره تلفن را براي چند ثانیه به یاد آوریم، درواقع از خزانه واجی خود 

  .کنیماستفاده می

وقتی اطالعات وظیفه اندوزش مفضایی  -صفحه دیداري: فضایی -صفحه دیداري) 3

گیري از تصویر ذهنی، استدالل نقش این مؤلفه بهره. ه داردعهد فضایی را بر -دیداري

توان براي فضایی می -افزون بر این، از صفحه دیداري. یابی استفضایی و جهت

  .در یادگیري اطالعات کالمی دارد ییبسزا ویرسازي ذهنی استفاده کرد که نقشتص

کنند فضایی مستقل از یکدیگر عمل می -حلقه واج شناختی و صفحه ثبت دیداري 

این الگو را به علت ناتوانی در تبیین برخی از ) 2000(بدلی ). 1996، 4شاه و مایاك(

انجام . مسائل شناختی، مورد تجدید نظر قرار داد و مؤلفه انباره رویدادي را به آن افزود

پذیري تواند منجر به تحریک انعطافرینات حافظه کاري میتمرینات شناختی از جمله تم

هاي اي مغز شود و اتصاالت مؤلفهمغز، از جمله افزایش فعالیت در نواحی پیشانی و آهیانه

                                                            
1.Hornung, Brunner, Reuter & Martin
2.Hitch
3.Gathercole
4.Shah & Miyake



5 مقدمه و هدف

،1کلوج و وولریچ کولبارنز، باکر، ، استله(دهد کلیدي شبکه کنترل توجه را افزایش می

2015 .(  

، سزکلی ،سول(شناختی ضرورت حل مشکالت بومفرایندهاي شناختی انسان به دلیل 

هاي  و هدایت محیط) 2008، 3گونتورکون، گراي و هانت، ؛ کنتکا2007، 2لیکر و لفبور

هاي  توانایی. اندتحول یافته) 2007، 4هلکمپ، ساکی و الندریگان(اجتماعی پیچیده 

نگهداري و کاربست اند از فرایندهاي عصبی درگیر در اکتساب، پردازش، شناختی عبارت

هاي شناختی رابط بین رفتار و توانایی). 2010، 6؛ شتلورس2004، 5دوکاس(اطالعات 

ریزي، توجه، بازداري پاسخ، حل برنامه(ها ساختار مغز بوده و گسترة وسیعی از توانایی

این موارد فقط . گیردرا در بر می) پذیري شناختی زمان تکالیف و انعطافمسئله، انجام هم

ها این توانایی. شود که پایۀ آن منطق استهاي شناختی میشامل بخشی از توانایی

هاي شناختی که به شناخت پایۀ بخش دیگري از توانایی. شوندنامیده می 7شناخت سرد

گیري در  اند و در تجربۀ پاداش و گزند، تنظیم رفتارهاي اجتماعی و تصمیممعروف 8گرم

  ).9،2008مدریگال(ها هستند  ها، باورها و هیجانخواسته هاي هیجانی نقش دارند،حالت

ارتباط کیفیت و هدف پژوهش حاضر بررسی با توجه به مطالب بیان شده در باال، 

.استهایی شناختی آنانکمیت خواب دانشجویان با حافظه کاري و توانایی

  

  لهبیان مسأ - 1-2

یکی از نیازهاي اساسی انسان است که براي حفظ و نگهداري انرژي، وضعیت  ،خواب

و  یجسم يدقوایو در تجدظاهري، هماهنگی ریتم بدن و سالمت جسمی الزم است 

میرزایی، ؛ 2013، 10پرینزیگمی و شاه(دینمایفامیرا ا یانسان نقش مهم یروان

آلودگی و باعث خوابخواب میت از محرو). 1394فروزي، اباذري و محمدعلیزاده، عزیززاده

، اختالل فشار خون و اختالل 2و باعث چاقی، دیابت نوع کاهش عملکرد روزانه شده 

                                                            
1.Astle, Barnes, Baker, Colclough & Woolrich
2.Sol, Szekely, Liker & Lefebvre
3.Cnotka, Güntürkün, Rehkämper, Gray & Hunt
4.Holekamp, Sakai & Lundrigan
5.Dukas
6.Shettleworth
7.Cold Cognition
8.Hot Cognition
9.Madrigal
10.Zeighami & Shahparian
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و باتأثیر ) 2010، 1کاپاسیو، دیلیا، استرزالو و میلر(تنفسی در بزرگساالن و کودکان شده 

هاي هورمونمنجر به اختالل در سیستمایمنی،  ،منفی بر عملکرد متابولیکی ایمنی بدن

، 2ماي و بایس(دهد کورتیزول و انسولین شده و میزان بیماري ومرگ و میر را افزایش می

 ،یمشکالت روان جادیبر ا عالوهخواب انیهر گونه اختالل در جر ،نیبنابرا.)2008، 2بایس

  . دهدیکاهش م زیفرد ران یروان ییتوانا

شود که تخمین زده میو درصد است 30اختالالت خوابدر جوامع انسانی حدود شیوع 

اختالل ). 2010، 3سادیچا(خوابی رنج ببرند درصد از افراد بهصورت مداوم و مزمناز بی 10

دهد و هاي روانی،اجتماعی و اقتصادي فرد را تحت تأثیر قرار میاختالل خواب انواع جنبه

خواب ناکافی با انواع  ).2008، 4کاالر و راتچیف(شود باعث کاهشکیفیت زندگی می

رهایاجتماعی و اقتصادي از قبیل سطح آموزش پایین، بیکاري، استرسشغلی، زندگی فاکتو

مرتبط  خانوادگیهاي شهري، سر و صداي همسایگان، آشفتگی محیط خانهو معاشرت

از طرفی خواب ناکافیدر جوامع مدرن از جمله  ).2011، 5ویشنا، شانکار و کلیدیندا(است 

نسبت به  ساعت 5/1، ساعت8/6شبانه با میانگین  مریکا رایج است، چنانچه میزان خوابآ

  ).2010، 6نجی، هوشید و کارو(هاي اخیر کاهش یافته است سال

خواب بهطور مستقیمو غیرمستقیم قابل توجه است و با وجود بار  التهزینه اختال

درصد از اختالل خواب بهعلت عدم پیگیري و درمان بهطور  90فردي و اجتماعی آن،تا 

این اختالل شامل سه دسته ). 2012، 7تینگا، راو و شکیلینجرپالن(ماند می باقی جدي

اشکال -2اشکال در مرحله به خواب رفتن مثل داشتن افکار آشفته و مشوش،  -1: کلی

اشکال مربوط به مرحله  - 3در مرحله تداوم خواب مثل راه رفتن در خواب، شب ادراري و

شود بیدار شدن از خواب مثل زودتر از موعود مقرر از خواب بیدار شدن، تقسیم می

  ). 2010، 8موسوي، میزایی و خسروي(

کاهش سالمت  ،یروان وی اختالالت روح شیتواند سبب افزایمشکالت خواب م

 انجاممشکل در ،یخستگ ،يریادگیندیاختالل در فرا ،یشناختکاهش عملکرد ،یعموم

فرد را کاهش دهد  یزندگ تیفیشده، کی جسم يهایوناراحت یلیو تحص یشغل فیوظا

                                                            
1.Cappuccio, D'Elia, Strazzullo & Miller

2.Mai & Buysse
3.Saddichha
4.Cuellar & Ratcliffe
5.Vishnu, Shankar & Kalidindi
6.Nagai, Hoshide  & Kario
7.Plantinga, Rao & Schillinger
8.Mousavi, Mirzaei & Khosravi
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؛ زارع، چوبینه، 2014و همکاران،  2؛ حدادوند2011، 1آنگلونی، ماتی، سابرباتی، دي اوري(

تاهل،  تیهمچون جنس مذکر، وضع یعوامل). 1395چوبینه، کشاورز و مقاتلی، 

 يمصرف دارو خوابگاه،اقامت در ،یلیرشته تحص ،نییمعدل پا ن،ییپا يتاقتصادیوضع

نامنظم  برنامهو یدوران کودک یمزمن، تجارب منف يهايماریآور، اضطراب، ابتال بهبخواب

، 3جهانی، همتی، رضایی، باقی و مکی(خواب از علل مرتبط با اختالالت خوابهستند 

2011.(  

از مشکالت مهم  یکیبوده و  جیاررایبس دانشجویانتیجمع نیخواب در ب اختالالت

 ديیاسترس و جد پرهایبا چالش ییدانشجو یزندگ.باشدیمسالمت روانیدانشجویان 

 یزندگهاي متعدد واالجلضرب ر،یمتغ یسبک زندگ مستقل،ی تجربه زندگ. همراه است

 ،ازهاین نیبرآورده کردن ا منظورلذا به. ها هستندچالش نیاز جمله ا یخوابگاه

به صورت  رعاداتییتغ نیا. دهندیمرییخود را تغ خوابعادات  اراديبه صورت انیدانشجو

 رتریهاي دبه سمت زمان داريیخواب و ب فتچرخهیکاهش مدت زمان کل خواب، ش

در  دنیکردن خود از خواب ن،محرومیشدن از خواب و همچن داریبه بستر و ب رفتنبرای

  ). 2001، 4بوبلتز، براون و سوپر(آخر هفته است التیطول هفته و جبرانآن در تعط

 داریب خوابهاي صبح، زود هنگام ازمنظور شرکت در کالس بهکه یانیدانشجو

. کمبود خواب را جبران کنند نیهفته ا التآخریکنند که در تعطیم یسع ،شوندیم

 نیانگینشان داد که متوسط م )2008(5سون ، کامدن، گابریو و جوهنفورکوئرمطالعه

. خواب در طول هفته است نمدتیانگیتر از میطوالن قهیدق 84هفته  انیپا درمدت خواب

در طول روز چرت  انیدرصد دانشجو% 5/74از آن بود که یحاک) 2011(6لهیمطالعه سو

 يبر رو) 2012(7باقري و ابراهیمی فرد،ریان، غفوري، هاريآقاجانلو مطالعه.زدندیم

خواب  تیفیدرصد ک4/86خواب مطلوب و  تیفیدرصد ک6/13نشان داد که انیدانشجو

ی آراسته در بررس نیهمچن .روزانه بودند یآلودگ خوابدچار  5/54نامطلوب داشتند و 

  .داشتند یخواب یب انیدانشجو% 4/57) 2007(

                                                            
1.Angelone, Mattei, Sbarbati & Di Orio

2. Hadadvand

3.Ghanei, Hemmati, Rezaei, Baghi & Makki
4.Buboltz, Brown & Soper
5.Forquer, Camden, Gabriau & Johnson
6.Sweileh
7.Aghajanloo, Haririan, Ghafourifard, Bagheri & Ebrahimi
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 انیکه دانشجو یمدت زمان دادنشان). 2004(1مطالعههوسک، فلپس و جانسون جینتا

که  یراتییتغ. آنها است ازبدنیکمتر از مدت زمان خواب مورد ن ،دهندیم اختصاصبه خواب

که عوارض  شوندیم نیرکادیس تمیموجب اختالل در ر، دیآیم وجوددر عادات خواب به

 خوابدر به ریخأشده و ت زيیردر زمان برنامه دارشدنیبدر ییآن به صورت عدم توانا

که عادات  کندیانمیب) 2003(2داالس). 2002براون، بابولتز و سوپر، (باشدیرفتن شبانه م

الند، ریدر، ویتینگ و . گرددیم رییورود به دانشگاه دچار تغ يخواب در ابتدا

 نیدر ب نییتپایفیخواب با ک ریاختالالت خواب، نظ امدیپ کنندیماظهار) 2010(3پریچارد

از . گذاردیم ریروزانه آنها تأث يهاتیو فعال عملکردبوده و بر يجد اریبس انیدانشجو

مانند نزاع،  يپرخطر يرفتارها بروزخواب موجب تیفیاختالل در ک یطرف

 یخالکوب چونی محافظت نشده و اعمال یرابطه جنس گار،یس دنی،کشيپرخاشگر

  ).2010، 4ین، کینج و تانگ(گرددیم

هاي ذهنی مربوط به چگونگی تجربه خواب مانند میزان کیفیتخواب از شاخص

دوالد، میجر، (پذیرد خواب و احساس پساز برخواستن از خوابتأثیر میمندي از رضایت

کیفیت خوابنامطلوب منجر به خواب آلودگی روزانه، ). 2010، 5اُرت، کرخُف و بگلز

تایلر و (گردد تغییراتخلقی و افزایش خطر رفتارهاي ناسالم مانند مصرفمواد مخدر می

یک عامل مهم براي سالمت جسم و ذهن  ،کیفیت و طول خواب مناسب). 2010، 6براوز

رسد که عدم برخورداري از کیفیت و طول خواب مطلوب، منجر به است و به نظر می

، سوارطاعتی و چابکبه نقل از دهداري، (براون و همکاران . شودپیامدهاي منفی می

نشان دادند که کاهش کیفیت و کمیت خواب ممکن است تأثیرات منفی بر روي ) 1395

  . رکردهاي شناختی، سالمت عمومی و احساس تندرستی افراد داشته باشدکا

هاي عالی مغز، چه ترین فعالیتریزي به عنوان یکی از مهمتوانایی سازماندهی و برنامه

زندگی و چه به لحاظ نقش آن در  هاي روزمرهبه لحاظ نقش آن در انجام فعالیت

، مورد توجه پژوهشگران مختلف ها جهت رسیدن به هدفهماهنگ ساختن دیگر کنش

  ).  2010، 7فرزاده طباطبایی، آزادفالح و سلطانیمشهدي، رسول(بوده است 

                                                            
1.Hosek, Phelps & Jensen
2.Dallas
3.Lund, Reider, Whiting & Prichard
4.Yen, King & Tang

5   . Dwald, Meijer, Oort, Kerkhof & Bögels

6   . Taylor & Bramoweth

7.Mashhadi, Rasoulzadeh Tabatabaei, Azadfallah & Soltanifar
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ایاست کهتحقیقاتمتعدددرصدساالخیرنشاندادهکه  هایشناختی،ساختارویژه توانایی

دامنهوسیعیازرفتارهایمهمودستاوردهایزندگی ازقبیلموفقیتتحصیلی،رفتارهایمرتبطبا 

پذیري، اقتصادي، سانحه -رفتارهاینامناسب، جایگاهاجتماعیسالمت، 

د(دهندجایگاهشغلیوحتیمرگرا تحتتأثیرقرارمی متخصص، 52گروهیاز).1987، 1بران

ریزي،حل  توانایی شناختیشاملتواناییاستدالل،برنامه: اندتواناییشناختیرااینگونهتوصیفکرده

ریعویادگیریازتجربیاتاستوصرفاًیادگیري هایپیچیده،یادگیري سمسائل،تفکرانتزاعی،درکایده

ترو باشد،بلکهقابلیتوسیع یککتاب،مهارتتحصیالتدانشگاهیاندك یا موفقیتدرامتحاناتنمی

درك کردنیافهمیدناینکهچهچیزیراانجامدهیم . دهدتریرابرایدرکاطرافماننشانمی عمیق

  ).1392ذاکریان و نسل سراجی، مقدم، طرزي(

روزیوزمانخوابوبیداري وجوددارد،به  شبانههای هایفردیدر چرخه تفاوت

دهندابتدایصبحازخواببیدارشدهو طوریکهبرخیافرادترجیح می

آدن، (دهند  ابتدایشبنیزبهرختخواببروند،درحالیکه برخی دیگرالگویمتضاداینهاراترجیحمی

رآرچر، هیدالگو، دي هادر  اینتفاوت).2،2012میلیا، ناتال و  راندل

اناوجعملکرد شناختیهمراهاست،به طوریکهبرخیافرادبه الگوهایخوابباتفاوتدرزم

پرکل، (هنگام،عملکردمؤثریدارند رسندوسایریندر اواخرعصروشباوجعملکردخوددرصبحمی

  ). 2011، 3ویچ و روبرتلیپن

روزي خوابوکارکرد هایشبانهروابطبینچرخه

ن ) 1999(4شناختینخستینبارتوسطروبرتوکولون

حافظه ،شامگاهیدرمقایسهباتیپصبحگاهیبیانشدکهنشاندادندگرایش

. کردند کاریباالتریداشتهودرتکالیفمربوطبه حافظهوسرعتپردازشنمراتباالتریدریافت می

کهسرعتودقتدرتکالیفشناختی، اندبرخیمطالعاتنیزبیان داشته

مانندحافظهکاري،بازداریپاسخویاتکالیف مربوطبهواکنشزمانی،ممکناستتحتتأثیر 

؛گارسیا، رامیرز، مارتینز و 2007، 5بالتر وکاجوهن(روزیقرارگیردههایشبانتفاوتدرچرخه

  ).7،2010؛ والدز، رامیرز، تاالمانتس و کورتز 6،2012والدز

                                                            
1.Brand
2.Adan, Archer, Hidalgo, Di Milia, Natale& Randler
3.Preckel, Lipnevich, Schneider & Roberts
4.Roberts & Kyllonen
5.Blatter & Cajochen
6.García, Ramírez, Martínez & Valdez
7.Talamantes & Cortez
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یکی از انواع . باشدبررسیارتباطخوابوحافظه،یکیازموضوعات جالبتوجهبرایمحققینمی

آنجابرایمدت حافظهکاري،نظامیباظرفیتمحدوداستکهاطالعاتدر. حافظه، حافظه کاري است

اینحافظهباحافظهبلندمدتتعاملداردوازاطالعات . شوند کوتاهیاندوختهمی

تربهحافظه کندواطالعاترابرایاندوزشطوالنیحافظهبلندمدتاستفادهمی

بخشیاستووقتیانسانمشغول یکنظامسه،حافظهکاري. کند بلندمدت،منتقلمی

» میز کار«یحکمیکحافظهکار. داردانجامتکلیفشناختیاست،اطالعاتراموقتاًنگهمی

ذهنیراداردکهدستکاریشدناطالعاتوجمعشدناطالعاترویآن،امکان 

حافظهکاري . دهدگیریوحلمسائلرابهمامی فهمزبانمکتوبوشفاهی،تصمیم

بندیشدهنیستکهمنتظربماندتااطالعاتشبهحافظه بلندمدتبروند مثلیکانباراطالعاتقفسه

  ).1،2002نایبرگ، فُرکستام، پترسکن، کابزا و اینگور(

هاي پردازشاطالعات  حافظهبرایتمامیجنبه. هایمختلفزندگیارتباطدارد حافظه کاریباجنبه

اهمیتحیاتیداردوبههمیندلیالستکهمابرایحافظهخوبدر 

با توجهبهاهمیتحافظه، . میانسالیواواخربزرگسالی،ارزشزیادیقائلهستیم

، خواب مناسب و ها هایزیادیجهتبهبودحافظهافرادبهکارگرفتهشدهکهیکیازاینتکنیک تکنیک

  .دباش خوابابزارمناسبیبرایبهبودفرایندهایشناختیمی. کافیاست

 دارد کلیدي در سالمت جسم و روح انسانیخواب نقشهمان طور که در باال بیان شد، 

و پس از ورود به دانشگاه، کیفیت و کمیت خواب بسیاري از دانشجویان دستخوش تغییر 

یابد و دانشجویان، سطح عملکرد حافظه آنان کاهش میبا کاهش میزان خواب . شود می

براین . گرددهاي شناختی میاین کاهش عملکرد حافظه، منجر به اختالل در توانایی

اساس، مطالعه بر روي کمیت و کیفیت خواب دانشجویان و بررسی رابطه آنها با 

روري در پژوهش هاي شناختی و حافظه کاري دانشجویان، یکی از مسائل مهم و ضتوانایی

آیا کیفیت و کمیت خواب لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که . است

د؟هایی شناختی آنان رابطه وجود داردانشجویان با حافظه کاري و توانایی

  

  پژوهشاهمیت و ضرورت  - 1-3

سازان و بوده و از سرنوشت جامعهآن یو انسان يدسترنج معنو اي، هر جامعه انیدانشجو

 ندهیآ زانیرو برنامه رانیمداز آنان ياریچرا که بس شند،یکشور خو يفردادهندگان  سازمان

                                                            
1.Nyberg, Forkstam, Peterssqn,, Cabeza & Ingvr
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داشت  خواهدی بستگ یدانشجویانبه سالمت روان ،جامعه یروان سالمتلذا. خواهند بود

تواند به عنوان مالك در بررسی یکی از متغیرهایی که می ).2004، 1زاده و امینیمسلم(

لیو، لیو، اُونس و . وضعیت سالمت روانی دانشجویان قرار بگیرد، کیفیت خواب است

خواب را کاهش داده و  تیفیک ی،کم خوابکنند که بیان می) 2005(2کاپالن

بنابراین، بررسی کیفیت . اندازد می را به مخاطره یو عاطف یاجتماع ،یروان ،یجسمسالمت

بینی کننده سالمت جسمی و و کمیت خواب دانشجویان به عنوان یکی از عوامل پیش

  . روانی دانشجویان، الزم و ضروري است

خود  یمعمول يهاتیوفعال فیاختالل خواب هستند، قادر به انجام وظا دچارکه يافراد

در معرض اختالالت خواب باشند شتریخاص ب يهااز گروه یرسدبعضیو به نظر م ستندین

 کنندیم انیب) 2009(5شمیز، فلتس و بکر ویل). 2008، 4؛ آراسته3،1997لوکس(

در معرض  يادیزانزیبه م یعموم تیهستند که نسبت به جمع ياژهیوگروه ان،یدانشجو

دانند که یدارند، نم یلیتحص افتکه یانیاغلب دانشجو. تجربه اختالالت خواب قرار دارند

که  یانیدانشجو. باشداست به عادات خواب نامطلوب آنها مرتبط ممکنضعف نیعلت ا

تري نسبتبه فیضع یلیداري عملکرد تحصیمعن طوربه ،خواب نامطلوب دارند تیفیک

  ).2006براون، بابولتز و سوپر، (خواب مطلوب دارند تیفیبا ک انیدانشجو

توان در مراکز مشاوره، درمان اختالالت خواب، ارتقاء کارایی از نتایج این تحقیق می

یکی از علل افزایش کارایی نیروي کار در . ها و شرکت استفاده کردنیروي انسانی سازمان

با توجه به این . ها، سالمت روان نیروي کار آن شرکت یا سازمان استها و شرکتسازمان

أثیرگذار است، بنابراین، با ارتقاء کیفیت روان تکه خواب مستقیماً بر سالمت جسم و 

ها و توان میزان سالمت آنان و به تبع آن میزان کارایی آنها در سامانخواب افراد، می

یکی دیگر از کاربردهاي نتایج این پژوهش، به کارگیري آن . ها را نیز افزایش دادشرکت

شب مشغول به کار هستند،  افرادي که در. بر روي افراد با شیفت کاري شبانه است

آلودگی شوند و این خوابآلودگی میمعموال بیشتر از سایر افراد در طول روز دچار خواب

هاي شناختی نیز کاهش توانایی. شودهاي شناختی آنان میگیر تواناییباعث کاهش چشم

  .گردد باعث استفاده کمتر از حافظه کاري در این افراد می

                                                            
1.Mosalamezhadhe & Amini
2.Liu, Liu, Owens & Kaplan
3.Lux
4.Arasteh
5.Vail-Smith, Felts & Becker
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  اهداف پژوهش - 1-4

  هدف کلی-1- 1-4

هایی تعیین ارتباط کیفیت و کمیت خواب دانشجویان با حافظه کاري و توانایی

  .شناختی آنان

  جزئیاهداف -2- 1-4

.تعیین ارتباط کیفیت خواب دانشجویان با حافظه کاري آنان - 1

  .تعیین ارتباط کمیت خواب دانشجویان با حافظه کاري آنان - 2

  .هایی شناختی آناندانشجویان با تواناییتعیین ارتباط کیفیت خواب  - 3

.هایی شناختی آنانتعیین ارتباط کمیت خواب دانشجویان با توانایی - 4

دانشجویان توسط کیفیت و  بینی شده حافظه کاريتعیین میزان واریانس پیش - 5

  .کمیت خواب آنان

توسط هایی شناختی دانشجویان تواناییبینی شده تعیین میزان واریانس پیش - 6

  .کیفیت و کمیت خواب آنان
  

  هاي پژوهشفرضیه- 1-5

.کیفیت خواب دانشجویان با حافظه کاري آنان رابطه وجود دارد - 1

  .کمیت خواب دانشجویان با حافظه کاري آنان رابطه وجود دارد - 2

  .هایی شناختی آنان رابطه وجود داردکیفیت خواب دانشجویان با توانایی - 3

  .هایی شناختی آنان رابطه وجود دارددانشجویان با تواناییکمیت خواب  - 4

  .حافظه کاري دانشجویان را داردبینی کیفیت و کمیت خواب دانشجویان توان پیش - 5

هایی شناختی دانشجویان تواناییبینی کیفیت و کمیت خواب دانشجویان توان پیش - 6

  .را دارد
  

متغیرهاي پژوهش - 1-6

  و کمیت خوابکیفیت : بینمتغیر پیش

  هایی شناختی حافظه کاري و توانایی: متغیرمالك
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  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها - 1-7

  تعریف مفهومی -1- 1-7

کیفیت خواب مفهومی متشکل از مشخصات خواب مورد نیاز فرد  :کیفیت خواب

ساعت است که شامل مدت زمان کلی خواب، زمان به خواب رفتن و بیدار شدن و  24در

  ). 1385پریزاد، (است  نیازتوانایی حفظ تداوم خواب در مدت زمان مورد 

ل شبانه میزان ساعاتی است که یک فرد در طو منظور از کمیت خواب،: کمیت خواب

  . این میزان خواب در افراد مختلف و در سنین مختلف متفاوت است. خوابدروز می

هاي حافظۀ کاري فرایندي است که از طریق آن تجربۀ فعلی با طرحواره: حافظه کاري

سازي موقت اطالعات را به عهده این سامانه مسئولیت ذخیره. یابداندوخته شده ارتباط می

باش نگهداري ورودي به سامانۀ شناختی را در خود به صورت آمادههاي دارد و داده

  ). 1391وزنه، ضرغامی، صائمی و ملکی، قطبی(کند می

اند از فرایندهاي عصبیدرگیر در هاي شناختی عبارتتوانایی: هاي شناختیتوانایی

). 2010؛ شتلورس،  2004دوکاس، (اکتساب، پردازش، نگهداري و کاربست اطالعات 

سول و همکاران، (شناختی ایندهاي شناختی انسان به دلیلضرورت حل مشکالت بومفر

هلکمپ، ساکی و (هاي اجتماعی پیچیده و هدایتمحیط) 2008؛ کنتکا و همکاران، 2007

  .اندیافته لتحو) 2007الندریگان، 

  تعریف عملیاتی -2- 1-7

ها از پاسخ به آزمودنی کهد بو ايدر پژوهش حاضر، کیفیت خواب نمره: کیفیت خواب

.کردندکسب ) 1988(،1، ریانولدز، مونک، برمان و کوپفرسؤالی بویس 9پرسشنامه 

 ها از پاسخ بهکه آزمودنی بوداي خواب نمره کمیتدر پژوهش حاضر، :کمیت خواب

  . کردندکسب اختالالت خواب سؤالی  24پرسشنامه 

ها از که آزمودنی بوداي خواب نمره حافظه کاريدر پژوهش حاضر،  :حافظه کاري

  . کردندکسب فراخناي ارقام پرسشنامه  بهپاسخ 

                                                            
1.Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer
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که  بوداي هاي شناختی نمرهدر پژوهش حاضر، توانایی:هاي شناختیتوانایی

کسب ) 1392(هاي شناختی نجاتی سؤالی توانایی 37پرسشنامه  ها از پاسخ بهآزمودنی

  .کردند
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  تحقیقپیشینه مبانی و  -2

  

  یهاي شناختتوانایی - 2-1

  : مغز دو نوع  کارکرد شناختی دارد

کند قانون که تفکر و عملکرد فرد را تنظیم و کنترل مییکی کارکردهاي مبتنی بر 

مند شود و دیگري کارکردهاي یر قانونشناخته می »ارکردهاي اجراییک«وتحت عنوان 

که مبتنی بر هیجانات،امیال،شناخت اجتماعی و عوامل تاثیرگذار موقعیتی است 

  ).1392به نقل از نجاتی، ؛ 2007آردیالر،سورلوف،(

اي  از فرایندهاي شناختی است که  براي رفتار و افکار اجرایی  مجموعهکارکردهاي  

کارکردهاي اجرایی به ). 2012بست،؛ 2009بانیج،(رود کنترل شده و هدفمند به  کار می

ریزي رفتار فرایندهاي کنترل شناختی اشاره دارد که هدفآنها تنظیم،سازماندهی و برنامه

دهاي اجرایی  یک اصطالح  کلی است که  کار کر). 2011دایموند و لی،(است 

گردد و هاي مدیریت ذهنی مربوط به کنترل زیستی، شناختی و هیجانی بر میبهپردازش

  . ضروري استو ثر ؤظ رفتارهاي هدفمندمفبراي ح

پـذیري  پاسـخ، حافظـه کـاري، انعطـاف     :مـورد اسـت   عملکردهاي اجرایی شامل چهـار 

کارکردهـاي  اجرایـی، کارکردهـاي عـالی     . توجـه  ریـزي روانـی و کنتـرل   شناختی، برنامه

هـاي عـالی شـناختی، بـازداري،     اي از توانـایی شناختی و فراشناختی هستند که مجموعـه 

پـذیري شـناختی و کنتـرل تکانـه را بـه انجـام       ریزي راهبري، انعطافخودآغازگري، برنامه

  ).1394و مرادي، علیپور، حسنی(رسانندمی

رهاي مهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار،نقش ساختا ،کارکردهاي اجرایی

آنها به .کنند و براي انطباق وعملکرد  موفق در زندگی  واقعی اهمیت دارنداساسی ایفا می

ها، استقامت به دهند تا تکالیف را آغاز و تکمیلکنند و در مواجهه با چالشافراد اجازه می

شرایط محیطی،کارکردهاي اجرایی  بینی بودنبا توجه به غیرقابل  پیش.خرج دهند

هاي غیرمنتظره را کنند موقعیتها کمک میساختارهاي با اهمیتی هستند که به انسان
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همچنین به افراد اجازه .هایی را طراحی کنندها و برنامهتشخیص داده و به سرعتنقشه

تداخل  هاي روزانهدهند در شرایطی که رویدادهاي غیرعادي ایجاد شده و با برنامهمی

امینایی (هاي روزانه را مدیریت و رفتارهاي نامناسب رابازداریکنندکنند، بتوانند استرسمی

  ).1393و موسوي نسب،

کارکردهاي اجرایی،اصطالحی است مرتبط با شبکه  ،از دیدگاه عصب شناختی

ریزي پیچده رفتار اي ازکارکردهاي قشر پیشانیو کارکردهاي اجرایی شامل برنامهگسترده

هاي روزانهسیعی از فعالیتوشود که در بخش له است و تصور میأو اعمال حل مس

پذیري ریزي، توجه، بازداري  پاسخ، حل مسأله، انجام  همزمان  تکالیف وانعطافبرنامه(

  ).1390جانه، قوام وعلیزاده،(درگیر است) شناختی

هاي دادن مهارت کارکردهاي اجرایی  به طور کلی به صورت توانایی اتخاذ و ادامه

استفاده از القابی مانند . یابی به هدف تعریف شده استمناسب حل مسأله جهت دست

رزنبالم،جاسمن (مدیر اجرایی مغز حاکی از اهمیت ویژه اینکارکردهاست ،رهبر ارگرکستر

  ).2010، وآلون

اي بین رفتار و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی هاي شناختی رابطهتوانایی

برنامه ریزي، توجه، بازد اري پاسخ،حل مسأله، انجام همزمان تکالیف، وانعطاف (هااناییازتو

هاي شناختی این موارد فقط  شامل بخشی از توانایی. را در بر می گیرد)پذیري شناختی

پایه بخشی .شودهاي شناخت سرد نامیده میاین توانایی.شود که پایه آن منطق استمی

اند و در تجربه پاداش و گزند،تنظیم اختی که به شناخت گرم معروفهاي شندیگرازتوانایی

ها، خواسته، هاي هیجانی نقش دارندگیري درحالترفتارهایاجتماعی و تصمیم

  ).1392به نقل از نجاتی،؛ 2008مادریگان،(ها هستندباورهاوهیجان

  

  حافظه کاري - 2-2

اي که به روش تحقیق آزمایشگاهی نزدیکی بسیار زیادي دارد، در روانشاسی، حیطه

اولین آزمایش مدون درحافظه به وسیله ابینگهوس . حوزه مطالعات مربوط به حافظه است

هجاهاي بی معنی، هجاهایی . مواد مورد آزمایش وي هجاهاي بی معنی بودند. انجام شد

تشکیل ) مثل داك، ووك و(هستند که از ترکیب دو حرف بی صدا و یک حر صدادارر 

این روش بدیع را وي پایه گذاري کرده و . یافته است و در عمل فاقد هر نوع معنایی است
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هاي مربوط به حافظه را با همین سبک ادامه محققین بعدي هم به تبعیت از وي، آزمایش

  .دادند

د ابینگهوس فهرست بسیاري از هجاهاي بی معنی را از طریق خواندن طوري به یا

ها را بیست دقیقه پس او بعضی فهرست. سپرد که توانست آنها را به طور کامل تکرار کند

هاي دیگر را یک از آنکه موفق شده بود آنها را به یاد سپرد، دوباره یاد گرفت و فهرست

او بعضی از فواصلی را که در این  . روز بعد، دو روز بعد، و الی آخر، دوبار یاد گرفت

جویی در زمان براي یادگیري دوم را به ادگیري به کار برد و نیز صرفهآزمایش براي ی

% 66از هجاها در بیست دقیقه، % 47نتایج نشان داد که حدود . صورت نمودار ترسیم نمود

آنها در سی و یک % 79آنها در شش روز و % 75هجاها در دو روز % 72آنها در یک روز، 

درصد  47(معنی در آغاز سریع اموشی هجاهاي بیبه این ترتیب فر. روز فراموش شده بود

  ).1995آندرسون، (بوده است ) درصد در یک ماه 32فقط (و سپس کند ) در بیست دقیقه

این روش در علمی کردن روانشناسی . روش تحقیق ابینگهوس، آزمایشی بوده است

هاي بررسیتأثیر بسیاري داشته است و سودمندي آن به قدري است که هنوز هم، در 

 نکته دیگر اینکه وي از مواد کالمی استفاده کرده. کندحافظه از این روش استفاده می

اکنون هم از مواد روش بدیع وي مقبول اکثر روانشناسان بعد از وي بوده است و هم. است

نکته دیگر در مطالعات وي این بوده است . شودهاي حافظه استفاده میکالمی در پژوهش

شیوه فوق در بیان کمی نتایج بسیار . دارها جهت بیان نتایج استفاده کرده استکه از نمو

گردد به طوري که در یک محور، ر مطالعات فعلی، از نمودارها استفاده مید. مؤثر است

  .متغیر مستقل و در محور دیگر، متغیر وابسته قرار دارد

آنچه ابینگهوس . ستعلیرغم نکات مثبت فوق، انتقادهایی هم به ابینگهوس وارد ا

ترین شکل ممکن، یعنی مطالب مورد نظر او از ساده. وار بودمطالعه کرد، حافظه طوطی

جویی در یادگیري مجدد، اندازه حافظه از روي، صرفه. معنی ترکیب یافته بودهجاهاي بی

هر چه براي یادآوري بدون غلط فهرستی، تکرار کمتري الزم بود، سطح . دادرا نشان می

یادگیري . تر استبرداشت امروزي از حافظه به مراتب وسیع .گرددفظه باالتر تلقی میحا

در . وار ابینگهوس، جاي خود را به فرایندهاي شناختی پیچیده و با معنا داده استطوطی

هاي اخیر تالش نظریه پردازان حافظه بر چگونگی پردازش اطالعات بوده است، دهه

هایی که در روش کار علیرغم محدودیت. س نبوده استچیزي که مورد توجه ابینگهو

  : اند ازابینگهوس وجود داشت، به طور کلی نکات مثبت تحقیقات وي عبارت

  روش آزمایش، - 1
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  ابداع هجاهاي بی معنی، - 2

  ارائه منحنی فراموشی، - 3

  .هاي بعديجویی اقتصادي در یادگیريارائه  فرمول روش صرفه - 4

دیدگاه نورمنحافظه از -1- 2-2

ایی خاص حافظه را نورمن در زمینه به یادآوردن شرایط خاصی قائل است و به گونه

واره موجود بشود، از نظر نورمن اگر یک تجربه بتواند جزب یک طرح. کندتبیین می

از نظر نورمن ما در صورتی قادر به یادآوردي . تواند از عهده آن برآیدحافظه به خوبی می

. اکتساب، یادآوري و بازیابی اطالعات: که سه گام را با موفقیت طی کنیمچیزي هستیم 

طبق نظر . شناسان گشتالت بسیار نزدیک استتبیین نورمن از حافظه، به تبیین روان

کنیم، یک ردیاب از خود به جاي اي که ما کسب میشناسان گشتالت، هر تجربهروان

هرتجربه تازه این رد را . شودیاب نیرومندتر میگذارد و با افزایش تجارب مشابه، این ردمی

یابد و تجارب دهد و تجربه نیز به نوبه خود به وسیله این رد تغییر میاندکی تغییر می

توان دهد، میاز آنجا که هر تجربه تازه یک رد را اندکی تغییر می. دهدبعدي را تغییر می

زند وقتی که سا همین حرف را مینورمن نیز اسا. آن را یک تجربه یادگیري تلقی کرد

  . گوید افزایش، هم شکلی از یادگیري و هم یک مدل حافظه استمی

  علم شناختی از دید گاه نظر نورمن -2- 2-2

  :از دیدگاه نورمن علم شناختی داراي پنج بخش است

از نظر نورمن باورهاي ما درباره جهان و خودمان خواه درست باشد  :هاي باورنظام) 1

پس کامال . نادرست باشد، بر حافظه، چگونگی ادراك و تفسیر تجربه مؤثر است و یا

از نظر نورمن در علم شناختی . گیري عمل و تغییر آن را بدانیمضرورت دارد نحوه شکل

اگر چه پژوهشگرانی همچون بندورا در این زمینه . باید این موضوع مطرح شود

  .اند، اما ناگافی استهایی داشتهفعالیت

نورمن هشیاري را شامل مسائل مربوط به افکار هشیاري و نیمه  :هشیاري) 2

داند که شامل مسائل مربوط به خودآگاهی، توجه، ساختارهاي کنترلی هشیاري می

در اینجا مسائلی همچون حاالت پدیدار شناختی . گیري مقاصد استشناخت و شکل

اي از هشیاري که یعنی جنبه» توجه«از نظر وي . آگاهی و حاالت هشیاري مطرح است

  .بیشتر از بقیه مورد مطالعه قرار گرفته، هنوز به قدر کافی شناخته نشده است
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between quality 
and quantity of students' sleep with working memory and their cognitive 
abilities. The research method was descriptive-correlational. The statistical 
population consisted of all students of Mohaghegh Ardebili University in the 
academic year of 2017-18. 173 people were selected using available sampling 
method. Data were collected by Sleep Quality Questionnaire (Boiss & 
Associates, 1988), Sleep Disturbances, Breeding Cultivars, and Negative 
Cognitive Abilities (2013). The data analysis method was Pearson correlation 
coefficient and multiple regression. The results showed that there was a 
positive and significant relationship between the students' sleep quality and 
their cognitive abilities. However, there was not a significant relationship 
between sleep quality and number of students' sleep with their working 
memory and the number of students' sleep with their cognitive abilities. The 
results of multiple regression analysis showed that sleep quality and sleep
quantity can not predict the variance of students' memory, work and cognitive 
abilities.  From the results of this study, it is found that the quality of sleep 
and the number of sleep students can not explain.

Keywords: Sleep quality, Sleep quantity, Working memory, Cognitive 
abilities, Students.
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