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مقاله اصلی

رابطه آشفتگی ذهنی و کیفیت خواب با حافظه کاری دانشجویان پزشکی
تاریخ دریافت -89/03/06 :تاریخ پذیرش89/09/ 11 :
سرآباداني1

الهه
ذكراله مروتي*2
مريم بخشي1
 -3کارشناس ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه زنجان،
زنجان ،ایران.

خالصه
مقدمه
شناسایي عوامل تأثیر گذار بر حافظه کاری افراد ،یكي از موضوعات مورد عالقه حوزه روانشناسي شناختي
است .هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه آشفتگي ذهني و کیفیت خواب با حافظه کاری در دانشجویان
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بود.
روش کار

-6استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشكده علوم انساني،

روش این پژوهش توصیفي و از نوع همبستگي است و جامعه پژوهش ،در این مطالعه 360 ،نفر از

دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

دانشجویان پزشك ي دانشگاه علوم پزشكي تهران به روش نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش
انتخاب شدند.

* استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشكده علوم انساني،

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه آشفتگي ذهني ،شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ و نسخه نرم

دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

افزاری آزمون بلوکهای کرسي استفاده شد .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  63Spssو

تلفن06533055558 :

آزمونهای آماری ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام مورد تحلیل قرار

Email: z.morovati@znu.ac.ir

گرفت .همچنین برای بررسي روایي ابزارها ،تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار  AMOSانجام شد.
نتایج
تحلیل داده ها نشان داد که آشفتگي ذهني و کیفیت خواب با حافظه کاری همبستهاند .نتایج رگرسیون چند
متغیری نشان داد که  %30از واریانس حافظه کاری دانشجویان توسط آشفتگي ذهني و کیفیت خواب تبیین
ميشود.
نتیجهگیری
تمرکز برکاهش آشفتگي ذهني و افزایش کیفیت خواب مي تواند حافظه کاری را در دانشجویان بهبود
بخشد.
کلمات کلیدی

آشفتگي ذهني ،کیفیت خواب ،حافظه کاری ،دانشجویان پزشكي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

الهه سرآباداني و همكاران

به غیر از تكلیف فعلي در حال انجام تعریف ميشود ( .)2و به

حافظه در فرهنگ لغت آکسفورد به معنای :گنجایش و

عنوان یكي از جنبههای مهم تنظیم رفتار انساني است .افراد با

توانایي نگهداشتن ذهني شواهد ،اعمال ،و غیره و یا یادآوری

حافظه کاری بیشتر ،بهتر قادر به کنترل جریان افكار خود نسبت

اقدامات قبلي است ( .)3به عبارتي حافظه ،یادداری اطالعات ،با

به افراد با حافظه کاری پایین هستند ( .)7نگهداری آشفتگي

رمزگرداني ،اندوزش و بازیابي آنهاست .حافظه باعث

ذهني در رقابت با وظایف کنوني برای منابع محدود شناختي

یكپارچگي هوشیاری ميگردد .اگر حافظه نبود هوشیاری ما به

است ( .)9افراد در کنترل آشفتگي ذهني با همدیگر متفاوت

تعداد لحظههای زندگي تجزیه ميشد .انواع حافظه شامل؛ حافظه

هستند .افراد بالغ با حافظه کاری بیشتر آشفتگيهای ذهني را

حسي(اطالعات را کمتر از  3ثانیه در خود نگهداری ميکند.

بسته به نیازهای موقعیتي ،کنترل ميکنند درحالیكه افراد با حافظه

نظام کلي گیرندههای حسي را حافظه حسي مينامند) ،حافظه

کاری کم منابع الزم را برای اعمال نظارت بر آشفتگي ذهني

کوتاه مدت (آن بخش از اطالعات موجود در حافظه حسي که

خود ندارند (.)8

مورد توجه قرار ميگیرند وارد حافظه کوتاه مدت ميشوند).

کان و همكاران )30( 5در پژوهشي نشان دادند که هنگام انجام

اطالعات از چند ثانیه تا  30ثانیه باقي ميمانند و بقیه اطالعات از

فعالیتهایي که نیازمند توجه و تمرکز بیشتر هست ،افرادی که از

این حافظه حذف ميشوند .در موقعیتهایي که اندوزش مطالب

حافظه کاری پایینتری برخوردار بودند بیش از افراد با حافظه

برای چند ثانیه مطرح است با حافظه کوتاه مدت سر و کار

کاری باال ،آشفتگي ذهني داشتند .در همین راستا کالورتز،

داریم .حافظه کوتاه مدت را حافظه فعال نیز مينامند .اصطالح

کاردنا و ترهوني )33( 5در پژوهشي نشان دادند که ارتباط بین

حافظه فعال بر این نكته تاکید ميکند که مهمترین جنبه حافظه

ظرفیت حافظه کاری و آشفتگي ذهني در رویا پردازی منفي

کوتاه مدت طول آن نیست ،فعال بودن آن است و بارزترین

بیشتر از رویاپردازی مثبت است و در مقابل ارتباط بین بازداری

مشخصه آن گنجایش بسیار محدود آن ( )7 _+6ماده است و

شناختي و آشفتگي ذهني به رویاپردازی مثبت وابسته است .در

حافظه بلند مدت (حافظه تمام عمر است و گنجایش آن

مطالعات پدیده شناسي توانایي شناختي برای زندگي روزمره

نامحدود است) (.)6

نشان داده شده است که تفاوت های فردی در حافظه کاری ،که

یكي از انواع حافظهها که پژوهشهای جدید برآن متمرکز

به صورت عیني در آزمایشگاه اندازه گیری شده است پیش بیني

کاری3

کننده تجربههای مردم از آشفتگي ذهني در طول فعالیت خاص

است( .)3بدلي )5(6حافظه کاری را به عنوان سیستم ای برای

در وضعیتهای روزانه است ( .)30بر اساس پژوهشهای انجام

ذخیره همزمان و دستكاری اطالعات ضروری که موقتاً اطالعات

شده نتایج از ارتباط منفي بین حافظه کاری و آشفتگي ذهني

را به عنوان بخشي از عملكرد وظایف شناختي پیچیده ذخیره

حمایت ميکنند ( .)36تسوکاهارا )2( 2در پژوهشي نشان داده

ميکند تعریف ميکند که با عملكرد در مهارتهای شناختي

است آشفتگي ذهني با کارایي عملكرد حافظه کاری ارتباط

دیگر از جمله خواندن ،درک زبان و استدالل مرتبط است.

دارد ،بدین معنا که در افرادی که آشفتگي ذهني باالیي داشتند

ظرفیت حافظه کاری پیشگویي برای آشفتگي ذهني در طول

کارایي حافظه کاری پایین و در افراد با آشفتگي ذهني کم

وظایف شناختي و فعالیتهای زندگي روزمره است (.)5

کارایي حافظه کاری باال بود

شده و درتكالیف یادگیری و شناختي نقش دارد ،حافظه

ذهني3

پژوهشها نشان دادهاند یكي از عواملي که بر حافظه کاری

است .آشفتگي ذهني به عنوان درگیری فكر مربوط به موضوعي

تأثیر ميگذارد کیفیت خواب است .کیفیت خواب ضعیف

1

4

2

5

یكي از عوامل تاثیرگذار بر حافظه کاری ،آشفتگي

. Working Memory
. Baddely
3
. Mind Wandering

. Kane & et al
. Clavertz, Cardena & Terhune
6
. Tsukahara
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بسیاری از توانایيهای شناختي را تحت تاثیر قرار ميدهد (.)33

پژوهش تمامي دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهنران

محدودیت خواب با اختالل در عملكرد شناختي و حاالت

در سال تحصیلي  3387-3389که تعداد  360نفنر بنا اسنتفاده از

بيثباتي ارتباط دارد از جمله :فقدان توجه ،کند شدن زمان

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .پس از گنردآوری

واکنش و اختالل در حافظه کاری ( .)35از دست دادن توجه

داده ها ،سه پرسشنامه به صورت مخدوش گزارش شده بود که از

دلیل اصلي کاهش عملكرد شناختي در هنگام محرومیت از

تحلیل کنار گذاشته شد و در نهایت  337پرسشنامه جهت فرضیه

خواب است ( .)32نبس ،بایسس ،هالیگان ،هاک و مانک)37( 3

آزمایي مورد تحلیل قرار گرفت .برای تكمیل پرسشنامهها منوارد

در پژوهشي ارتباط بین کیفیت خواب و فرآیندهای شناختي

اخالقي پژوهش مانند :محرماننه بنودن ،آگاننه بنودن و داوطلنب

نشان دادند که افراد با کیفیت خواب کمتر در تكالیف حافظه

بودن رعایت شد .دادهها با استفاده از روش همبستگي پیرسنون و

کاری ،نمره کمتری از افراد باکیفیت خواب بهتر داشتند.

رگرسیون چند متغیری (روش گام به گام) تحلیل شد .معیارهنای

حافظه کاری در شرایط محرومیت از خواب کاهش مي

ورود به تحقیق عبارت بودند از :رضایت داوطلب برای مشارکت

یابد .این کاهش عملكرد با تغییر در فعال سازی عصبي در مغز به

در تحقیننق ،ورود دانشننجوی پزشننكي بننودن و نداشننتن اخننتالل

ویژه با لوب پیشاني مرتبط است و مكانیسم های عصبي تفاوت

تأثیرگذار بر متغیرهای تحقیق.

های مشخصي را در زماني که یک فرد محروم از خواب است را

ابزار گردآوری اطالعات

نشان مي دهد و هیچ جایگزیني برای خواب کافي وجود ندارد و
 8-7ساعت خواب کامل باید هر شب برای بدست آوردن
کارایي حافظه کاری مطلوب باشد ( .)39اسمیث ،مک اووی و
گوینز )38( 6در پژوهشي نشان دادند از دست دادن خواب
متوسط ،عملكرد مدارهای عصبي مهم برای تشخیص توجه کمتر
از حد مجاز در طول کارهای حافظه کاری ،حتي زماني که
تالش برای حفظ بیداری و عملكرد انجام مي شود ،به خطر مي
اندازد و به عنوان عملكرد موثر و اختالل در سیگنال های
نوروفیزیولوژیک مرتبط با جنبه های فاز یک عملكرد حافظه
کاری شناخته شده است.
با توجه به اینكه آشفتگي ذهني و کیفیت خواب نقش مهمي در
حافظه کاری فرد دارد ،تا کنون این مسئله کمتر در ایران مورد
توجه قرار گرفته است .بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسي
روابط آشفتگي ذهني و کیفیت خواب در حافظه کاری

در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها و اندازه
گیری متغیرها از دو پرسشنامه آشفتگي ذهني و پرسشنامه کیفیت
خواب پیترزبورگ و همچنین آزمون بلوک های کرسي از نرم
افزار پبل برای سنجیدن حافظه کاری استفاده شد.
پرسشنننامه آشننفتگي ذهننني( :)MWQبننه منظننور سنننجش
آشفتگي ذهني از پرسشنامه آشنفتگي ذهنني ( )MWQاسنتفاده
شد .پرسشنامه آشفتگي ذهني یک ابنزار خنود گنزارش دهني 5
سوالي است که بنر اسناس طینف لیكنرت  2درجنه ای هنر مناده
شننامل ( 3تقریبناً هرگننز 6 ،بسننیار کننم 3 ،تننا حنندودی 5 ،اغلننب
اوقات 5 ،بیشتر اوقات 2 ،همیشه) است .دامنه نمره این پرسشننامه
از نقطه  5تنا  30مني باشند .)60( .در پنژوهش منرزک ،فیلنپس،
فرانكلین ،برادوی و اسكولر )60( 3ضریب پایایي به روش آلفنای
کرونباخ  0/97بدست آمده اسنت .همچننین اسنالورا ،آرکنوال-
پاردو ،اوسان و جاری )63( 5ضریب پاینایي پرسشننامه آشنفتگي

دانشجویان است.

ذهننني را بننه روش آلفننای کرونبنناخ  0/72بدسننت آوردننند .در

روش کار

پژوهشي دیگر لو ،ژو ،جو و یو )66( 5ضنریب پاینایي پرسشننامه

روش ایننن پننژوهش توصننیفي از نننوع همبسننتگي و رگرسننیون

آشفتگي ذهني را به روش آلفای کرونباخ  0/75بدست آوردند.

چندمتغیری (روش گنام بنه گنام) منيباشند .جامعنه آمناری اینن

این مقایس دارای ثبات دروني و اعتبار خوبي است بطوریكه بنر
3

1

. Nebes, Buysse, Halligan, Houck & Monk
. Smith, Mc Eyoy & Gevins

2

. Marzek, Phillips, Broadway & Schooler
. Salavera, Urcola-Pardo, Usan & Jarie
5
. Luo, Zhu, Ju & You
4
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روی سه گروه نموننه (مقطنع راهنمنایي ،متوسنطه و دانشنگاهي)

کاری -دینداری اسنت http://pebl.sf.net .فراینند آزمنون

اجرا شده و آلفای کرونباخ آن  0/95گنزارش شنده اسنت (.)63

بدین گونه است که آزمودني بر روی صفحه کامپیوتر  8بلنوک

در پژوهش حاضر ضریب پاینایي پرسشننامه آشنفتگي ذهنني بنه

را مي بیند که در هر کوشش چند تنا از اینن بلنوکهنا بنا تنوالي

روش آلفای کرونباخ  0/95بدست آمد و روایني اینن پرسشننامه

خاص روشن ميشود .تكلیف آزمودني این است که اینن تنوالي

با استفاده از یک نمونه  300نفری از دانشجویان علوم پزشكي بنا

را به یاد بسپارد و بعد از اتمام روشن شندن بلنوکهنا بنا کلینک

روش تحلیل عامل تاییدی مورد بررسي قرار گرفنت .در اجرایني

کردن بر روی بلوک ها توالي را تكنرار کنند .در صنورت دوبنار

تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آشفتگي ذهني همنه مناده هنا بنار

کوشش اشتباه در یک توالي آزمون به پایان ميرسند و طنوالني

عاملي مناسب داشتند و تنها ماده  5پرسشنامه بار عناملي کمتنر از

ترین توالي یادآوری شده توسط آزمودني ثبت ميشود .به طنور

 0/50داشت که در تحلیل نهایي جهنت فرضنیه آزمنایي حنذف

میانگین یادآوری برای افراد عادی پنج بلوک منيباشند .والكنر،

شد.

چانگ و ینانگر 3پاینایي آزمنون بناز آزمنون بنرای بلنوک هنای
شاخص کیفینت خنواب پیترزبنورگ ( :)PSQIبنه منظنور

سنجش کیفیت خواب از پرسشنامه کیفینت خنواب پیترزبنورگ
( )PSQLاسنتفاده شنند .شناخص ( )PSQIشننامل  8سنوال منني
باشد .حداقل و حنداکثر نمنره ای کنه بنرای هنر سنوال در نمنره
گذاری صفر (نبود مشكل) تا سه (مشكل بسیار جدی) مي باشد.
نمره کل از دامنه ( 0تا  )63است .نمره باال در هنر سنوال و ینا در
نمره کلي نشان دهنده کیفیت خنواب نامناسنب مني باشند (.)65

کرسي را  0/73به دست آورده اند(.)69
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که اکثر دانشجویان مورد پنژوهش ،منرد
( 78/5درصد) ،مجرد ( )29/8و در محدوده سني  38تنا  63سنال
( 25/8درصد) بودند (جدول .)3
جدول  -3توزیع فراواني و درصد مشخصات جمعیت شناختي
دانشجویان

ژانگ و همكاران )65( 3ضریب پایایي شاخص کیفینت خنواب

مشخصات

متغیر

پیترزبورگ را  0/73بدست آوردند .در پژوهشي دیگر هارمنت،

فراواني

جمعیت شناختي

تاکاس و بودیز )62( 6ضنریب پاینایي شناخص کیفینت خنواب

سن

پیترزبورگ را  0/78بدسنت آمنده اسنت .در اینران در پنژوهش
حسن زاده و همكناران ضنریب آلفنای کرونبناخ اینن پرسشننامه

جنس

 0/79تا  0/96بدست آمد .)67( .ضریب پایایي شناخص کیفینت
خواب پیترزبورگ در پژوهش حاضر  0/76بدست آمد و روایي

درصد

وضعیت تاهل

این شاخص با اسنتفاده از ینک نموننه  300نفنری از دانشنجویان

 38تا  63سال

72

25/8

 66تا  65سال

62

66/6

بیشتر از  65سال

35

36/9

مرد

83

78/5

زن

65

60/2

مجرد

96

29/8

متاهل

35

33/3

علوم پزشكي با روش تحلیل عامنل تاییندی منورد بررسني قنرار
گرفت .در اجرای تحلیل عامل تاییدی شناخص کیفینت خنواب

جدول  -6نتایج میانگین ،انحراف معیار و معني داری ضرایب

پیترزبورگ همنه مناده هنا بنار عناملي مناسنب (بیشنتر از )0/50

همبستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش
ضرایب همبستگي

داشتند.

متغیرها

آزمون بلوک های کرسي :به منظور سنجش حافظنه کناری

میانگین

معیار

از آزمون بلوک های کرسي نرم افزار پبل اسنتفاده شند .آزمنون
بلوک های کرسي ننرم افنزار پبنل ینک آزمنون ارزینابي حافظنه

انحراف
6

3
3

3

آشفتگي

35/68

5/93

-

1

. Zhang & et al
. Harmat, Takacs & Bodizs

2

3

. Walker, Chang & Younger
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(تولرنس)

0/70
آشفتگي

-0/56
کیفیت

6

5/95

8/05

-0/52

-

خواب
حافظه

3

5/35

-

0/90

ذهني و کیفیت خواب با حافظنه کناری بنه طنور غینر مسنتقیم و
معنادار همبسته اند .در ادامنه بنه منظنور بررسني نقنش آشنفتگي
ذهني و کیفیت خنواب در پنیش بینني حافظنه کناری از آزمنون
تحلیننل رگرسننیون چننند متغیننری اسننتفاده شنند .قبننل اسننتفاده از
رگرسیون چند متغیری ،الزم است پنیش فنره هنای اسنتفاده از
آن مننورد آزمننون قننرار گرفننت؛ بنندین منظننور آزمننون دوربننین
واتسون 3برای بررسي استقالل خطاهنا ،آزمنون هنم خطني بنا دو
شنناخص ضننریب تحمننل (تننولرنس) 6و آزمننون کننالموگروف-
اسمیرونف برای بررسي نرمال بودن توزیع انجام شدند .در پنیش
بیني حافظنه کناری از روی آشنفتگي ذهنني و کیفینت خنواب،
مقادیر عددی آزمون دوربین –واتسنون برابنر بنا  3/36بنود کنه
بیانگر استقالل خطا و آزمون کنالموگروف-اسنمیروف برابنر بنا
 0/35بود که نرمال بودن توزیع را نشان دادند.
بررسي مفروضه های هم خطي چندگانه (شاخص تحمنل و
عامل تورم واریانس  )VIFنشان مي دهد مینان متغیرهنای پنیش
بین هم خطي چندگاننه وجنود نندارد؛ بننابراین نتنایج حاصنل از
رگرسیون قابل اعتماد است.

مفروضه

پیش بین

t

سطح
معناداری

R

R

F

خواب مي توانند  30درصد از واریانس مربوط به حافظنه کناری
را تبیین کنند ،به عبارتي ضرایب تاثیر آشفتگي ذهنني و کیفینت
خ واب نشان میدهد هر چه افراد آشنفتگي ذهنني بیشنتری داشنته
باشند حافظه کاری آنها کمتر خواهد شد .از سویي دیگر کیفیت
خواب خوب باعث مي شود افراد حافظه کاری بیشتری را تجربه
کنند.
بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسي همبستگي بنین متغینر هنای
آشفتگي ذهني و کیفیت خواب بر حافظه کاری بود .در پژوهش
حاضر آشفتگي ذهني به عنوان یک متغیر درونني و شخصني از
هر فرد در نظر گر فته شده که با توجه به عوامل غیرقابل تغییری
مانند :سن و جنس و همچنین عوامل قابل تغیینر فراوانني ماننند:
شرایط خانوادگي و اجتماعي در هر فرد بنه صنورت جداگاننه
شكل گرفته است .نتنایج اینن پنژوهش نشنان داد کنه آشنفتگي
ذهني بنا حافظنه کناری دانشنجویان همبسنتگي منفني معنناداری
وجود دارد .این نتایج با پژوهش های قبلي نظیر وس ،زوالسنكي
و وانگ ( )68همسو بود.
آشفتگي ذهني به طور قابل توجهي بر تغیراتي که حتني در
دارد ،اثر گذار است ( .)30بنا افنزایش آشنفتگي ذهنني ،حافظنه

از طریق آشفتگي ذهني و کیفیت خواب
6

3/93

مواردی مطالبات بسیار کنم در نگهنداری حافظنه کناری وجنود

جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بیني حافظه کاری

متغیرهای

-0/63

-6/03

0/05

0/55

نتایج (جدول  )3نشان مي دهند آشنفتگي ذهنني و کیفینت

نتایج موجود در (جدول  )6نشنان مني دهنند کنه آشنفتگي

β

ذهني
کیفیت

3/93

خواب

کاری

ضریب

-0/39

-3/23

0/003

0/55

0/30

65/53

0/55

های هم
خطي

کاری کاهش مي یابد ،و در حافظه کاری باال ،آشفتگي کمتنر و
عملكرد بهتر مي شود .افنرادی کنه مننابع بیشنتری دارنند حافظنه
کاری باالتری دارند در طول انجام وظایف بیشنتر بنه کنار خنود

آماره

ادامه مي دهند تا افرادی که منابع کمتر حافظه کاری دارند (.)33

تحمل

بنابراین افرادی که حافظه کاری بیشتری دارند کمتنر از افنراد بنا

VIF

حافظه کاری کم در معره ابتال بنه آشنفتگي ذهنني هسنتند .در
1

. Durbin-watson
. Tolerance

2

حقیقت در تمرکز زیاد ،اندیشه های افنرادی کنه حافظنه کناری
باالتری داشتند بر روی وظیفه متمرکنز اسنت .در حالیكنه افكنار
افراد با حافظه کاری بیشتر ،با توجه بنه چنالش و تنالش بنه طنور
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مداوم بر روی وظیفه باقي مي ماند ،افنراد بنا حافظنه کناری کنم

تغییننرات در حافظننه کنناری در افننراد از فعالیننت عصننبي

آشفتگي ذهني بیشتری را تحت تاثیر چالش نشان مي دهند و بنه

خاصي که در طول خواب آرام و عمیق است بهنره منند میشنود.

جای اینكه به بخش بنندی کنردن وظنایف بپردازنند تنا وظنایف

محرومیت از خواب خوب بر سطح پایه توجنه درحافظنه کناری

آسان شود ،کنترل کردن فكر در وظایف بنرای آنهنا سنخت تنر

برای انجام یک کار تاثیر گذار است ( .)37افرادی که خواب بنا

است ( .)30به طور کلي عملكرد حافظه بنه صنورت معكنوس بنا

کیفیت باال دارند عملكرد سریع تری نسبت به افرادی که کیفیت

آشفتگي ذهني رابطه دارد ( 36 ،33 ،68 ،30و .)30

خواب کم دارند را نشان مي دهند ( .)39در واقع ،زمان واکننش

عامل مهم دیگری که بنر حافظنه کناری تناثیر گنذار اسنت

در افراد داری کیفیت خواب مناسب بنه طنور قابنل مالحظنه ای

کیفیت خواب مي باشد .نتایج بنه دسنت آمنده در اینن پنژوهش

پایین است و بر عملكرد حافظه کاری تاثیر گذار است (،50 ،38

نشنان دهننده وجنود رابطنه مثبنت و معنناداری بنین متغیرهنای

.)53 ،33 ،37

آشفتگي ذهني و کیفیت خواب با حافظه کاری مي باشد ،به این

یكي از محدودیت های پژوهش حاضر ،تعمنیم یافتنه هنای

معني که هر چه نمره آشفتگي ذهني باالتر باشند حافظنه کناری

پنژوهش منني باشند ،بننا توجننه بنه ایننن کننه جامعنه مننورد مطالعننه

کمتر خواهد شد و همچنین هر چه نمنره کیفینت خنواب بناالتر

دانشجویان علوم پزشكي ساکن شهر تهران هستند ،تعمنیم نتنایج

باشد حافظه کاری بیشتر خواهد شد .این نتایج بنا پنژوهش هنای

باید با احتیاط صورت بگینرد .بنا توجنه بنه اینكنه تمنامي اصنول

قبلي نظیر هلفر و همكاران ( ،)33دی ننورت و همكناران ( )35و

اخالقي پژوهش در این تحقیق رعایت شد ،با این وجود ،تماینل

سي براس ،دپترو ،منسا و هیالک( )35همسو بود .کیفیت خنواب

کمي به مشارکت در اینگوننه پنژوهش هنا وجنود دارد .کمبنود

ضعیف نیز بنر عملكنرد روزمنره تناثیر منفني مني گنذارد (.)33

مطالعات پیشین انجام شده ،امكان مقایسه نتایج پژوهش بنا سنایر

خواب ضعیف منجنر بنه اخنتالل شنناختي مني شنود .مشنكالت

مطالعات و نتیجه گیری قطعي را محدود کرد.

خواب در کاهش عملكرد حافظنه کناری ،بنه وینژه در وظنایف

نتیجه گیری

سخت تر تاثیر گذار است ( .)37محرومیت از خنواب بنه عننوان
یكي از مهمترین متغیرهایي شناخته شنده اسنت کنه بنر حافظنه و
عملكرد آن به طور کلي تاثیر مي گذارد .کیفیت خواب ضنعیف
با کاهش توانایي یادآوری همراه است (.)32
بازده خواب شنبانه و زمنان خنواب منرتبط بنا عملكردهنای
شناختي است .خواب ضعیف بسیاری از توانایي های شنناختي را
تحت تاثیر قرار مي دهد .بنابراین کیفیت خواب نقش موثری در
حافظه کاری دارد .کیفیت بناالی خنواب حافظنه را تحنت تناثیر
قرار مي دهد .با توجه کردن به الگو و کیفیت خنواب مني تنوان
حافظه کاری را افزایش داد .همچنین کیفیت خنواب ضنعیف بنا
کاهش کنارایي حافظنه کناری ارتبناط دارد تغیینرات در حافظنه
کاری در افراد از فعالیت عصبي خاصي که در طول خواب آرام
و عمیق است بهره منند میشنود .محرومینت از خنواب خنوب بنر
سطح پایه توجه درحافظه کاری برای انجام یک کار تاثیر گنذار
است.

آشفتگي ذهني یعني فكر کردن به چینزی غینر از آنچنه در
حال حاضر مشغول انجام آن و یا مایل به فكر کردن در مورد آن
هستیم .آشفتگي ذهني بر حافظه کاری اثرگذار اسنت .از سنویي
دیگر کیفیت خواب نینز نقنش منوثری در حافظنه کناری دارد.
کیفیت باالی خواب حافظه را تحت تاثیر قرار مي دهد .با توجنه
به الگو و کیفیت خواب مي توان حافظنه کناری را افنزایش داد.
نتایج این پژوهش بیان مي کند آشفتگي بنر روی حافظنه کناری
تاثیرات منفي به جای مي گذارد .از سویي دیگر کیفینت خنواب
خوب با حافظه کاری رابطنه مثبنت معنناداری دارد .بنا توجنه بنه
نتایج بدست آمده مي توان با کاهش آشنفتگي ذهنني و افنزایش
کیفیت خواب ،حافظه کاری را بهبود بخشید.
تقدیر و تشکر
بنندین وسننیله از تمننامي دانشننجویان شننرکت کننننده بننه جهننت
همكاری صمیمانه که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودنند
تشكر و قدرداني مي شود.

26  سال،3  شماره،89 شهریور-مرداد
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Abstract
Introduction: Identifying factors associated with working memory of the
individual, is one of the topics of interest to cognitive psychology.
Materials and Methods: The aim of this study was to investigate mind
wandering and sleep quality in predicting working memory. The method of
this study was descriptive-correlational. 120 medical students of Tehran
University of Medical Sciences were selected using convenience sampling
method. To collect data, Mind-Wandering Questionnaire (MWQ),
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and The PEBL corsi blocks test were
used. The collected data was analyzed using software Spss21 and statistical
tests such as Pearson correlation coefficient and stepwise multivariate
regression and for survey validity of scales with AMOS, confirmatory factor
analysis (CFA) was used.
Results: The results showed that there is relationship between mind
wandering and sleep quality with working memory. The results of
multivariate regression showed that 30 percent of the variance in working
memory of the medical students is explained by mind wandering and sleep
quality.
Conclusion: The results of this study showed that reducing mind wandering
and enhancing sleep quality can improve working memory of medical
students.
Key words: mind wandering, sleep quality, working memory, medical
students
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