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 چکیده
 یگریانجیههم بها فراحافظهه بهها یروزشهاانه یههاتمیر نیبهه رابطهه نیهیتع هههد  بها حاضهر مطالعهه

 یجامعه آمهار که بود یهماستگ -یفیتوص نوع ازحاضر  پژوهش. شد انجام یجانیه پردازش یهاساک
(. N=  2300) دادنهدیم لیتشه دانشگاه آزاد اسالمشهرر  یمقطع کارشناس یشناسروان انیدانشجو را آن

 در( 2001) دلیهف و کیهتاپاچن نظهر اسها  بهر نمونهه حجهم. اسهت یاطاقهه یتصهادف یریگنمونه روش
اطالعهات در  یگهردآور ابهزار(. n=200) شهد نیهیتع یسهاتتار معهادتت یابیمهدل  ردیرو با مطالعات

 و حافظهه بهه اعتمهاد ا یه(، مق1976سهتار  )وههورن و ا یروزشهاانه یههاتمیر ا یهمقپژوهش حاضر 
( بهود. 2007بهاکر و هم هاران ) یجهانیا  پهردازش هیه( و مق2007) و یریو کا کیندلج وو شناتت

 یههاتمینشهان داد ر هاافتههیانجهام شهد.  یمعادتت ساتتار یسازها با استفاده از مدلداده لیوتحلهیتجز
( و بها P < 05/0دارد ) ریدرصد بر فراحافظه تأث 1/42اندازه به گریدانیببه و 421/0 بیبا ضر یروزشاانه

                                                 
 .رانیا ،واحد اسالمشرر یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناسو روان یتیگروه علوم ترب ،یمرب. 1
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 رابطهه در یجهانیپهردازش ه یهاکرد سهاک انیب توانیاست م 523/7برابر  که t-valueتوجه به مقدار 
 .کندیم فایا را یانجیبا فراحافظه نقش م یروزشاانه یهاتمیر نیب

 .فراحافظه ،یروزشاانه یهاتمیر ،یجانیه پردازش یهاساک  :هاکلیدواژه

 مقدمه
معطهو  شهده  یشناتت یندهایابه فر تیو ترب میتوجه متخصصان تعل ر،یات یهادهه یط

 یوپرورش تلقهرا از اهدا  مرم در آمهوزش رندگانیادگی یشناتت یهارشد مرارت رایاست؛ ز

 حافظهه، بهه مربهو  یفراشهناتت دانشمرم، فراحافظه است.  یشناتت یندهایازجمله فرا .کنندیم

و کنتهرل حافظهه شهخو توسه   ینیبازب به 1فراحافظه(.  ,1988Flavellشود )یم دهینام فراحافظه

و  شهودیشهده گفتهه مکسب شیاطالعات از پ ینیو بازب دیکسب اطالعات جد نیتودش در ح

کهه  یدر مراحله یبه حافظهه و تواندیاست که م ییحافظه شخو و راهاردها یهاییشامل توانا

 .( ,2013Zare, Abazarian Tehrani, Alipour)کمهک کنهد  رندیحافظه درگ یدر تودکنترل

و اسهتفاده از اصهول  یحافظه  فهرد یههاییق توانایهنه شهامل بهرآورد د یبر یاکارکرد فراحافظه

. بهه لحها  ( ,2012Castel, McGillivray, & Friedmanت عمل هرد اسهت )یتقو یحافظه برا

از  یها برابر با نهوع تاصهن مؤلفهیاست که هرکدام از ا یفراحافظه شامل دو مؤلفه اصل ییمحتوا

 یرههایمتغ ةدار دربهاریهدانهش پا ةدهندرهاسهت کهه نشهانی. مؤلفه نخست مؤلفه متغهستنددانش 

 یاثرگذار بر حافظه است. مؤلفه دوم شامل نظارت و کنترل بر حافظه است که با نام دانش روند

 ریتحهت تهأث حافظهه .( ,2014Pourtahari, Naei Prisoners & Rahimiشهود )یتوانهده مز ین

از اتهتالل  یحافظهه ناشه نقو ن،یبنابرا ؛( ,2018Snider & Obrietan) ابدییم رییزمان روز تغ

از  یبخشه 2یروزشهاانه یههاتمیر(.  ,2019Kim, et al) یریاسهت بهد یامر یروزشاانه تمیدر ر

هسهتند  یسهتیمهداوم ز یههاتیمجموعه فعال یستیز یهاتمی. رروندیبه شمار م یستیز یهاتمیر

                                                 
1.  metamemory 

2. circadian rhythms 
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ت هرار شهوند  یاست و حدا ل در دو دوره متوال داریمعن یها از لحا  آمارکه دوره و دامنه آن

(2005Clark,  .)وجهود بهه ریز لیدت به که هستند مد و جزر و شب و روز مانند هاتمیر نیا 

 (2 .اسهتسهاعته(  24 ااًی)تقر یشمس روز آمدن دیپد آن جهینت که ن،یزم چرتش( 1: ندیآیم

 چهرتش بها همهراه و آوردیم وجود به را یدیتورش سال که دیتورش دور به نیزم حرکت

 یمرمه یضهمن اشهارات موجهود یبرا که شود،یم فصول شیدایپ ساب دیتورش دور به لیما

 ی مهر سال نیزم دور به ماه چرتش (3بردارد.  در را یزمستان تواب ای دمثلیتول زمان مانند

 دمثلیهتول یحت تواندیم که شده مد و جزر باعث ماه جاذبه ریتأث نیهمچن .شودیم موجب را

 1یروزفراشهاانه یههاتمیانهد از رعاارت یسهتیز یههاتمیر .( ,1999Sandersکنهد ) کنتهرل را

( نینفههرادی)ا 3یروزفروشههاانه یهههاتمی( و رنیرکادی)سهه 2یروزشههاانه یهههاتمی(، رنی)اولتههراد

(2005Clark, .) انهد هها نشهان دادهو فراحافظهه پژوهش یروزشهاانه یهاتمیر نیرابطه ب رامونیپ

 میبهر حافظهه و تح ه یروزشهاانه تمیهحافظه نقش دارد و اتهتالل ر میدر تح  یروزشاانه تمیر

سهاتتار نشهان دادنهد ( 2009) 4رومهانلیهونز و . ( ,2019Kim, et al) کنهدیوارد م بیحافظه آسه

 ;Shamsipour Dehkordi,p)اسهت.  شهدهمیتنظ یروزشهاانه یالگهو کیهحافظهه بهر اسها  

2018Najafian Fatemeh Mir, F.) تمیهعمل هرد حافظهه بها ر نیب ندنشان داد یادر مطالعه زین 

کههه در مطالعههه حاضههر رابطههه آن بهها  ییرهههایاز متغ گههرید ی ههیرابطههه وجههود دارد.  یروزشههاانه

است. پردازش  یجانی رار گرفته است، پردازش ه یمورد بررس یروزشاانه یهاتمیفراحافظه و ر

تهها رفتههار و  رونههدیزوال مروبههه یجههانیه یهایآن آشههفتگ لهیوسههاسههت کههه به ینههدیفرا 5جههانیه

پهردازش  یفاده از راهاردههاابهد. اسهتیش یش رود و افهزایگر در افراد بدون مانع پید یهاتجربه

و  یجهانیو مشه الت ه یکهاهش آشهفتگ یبهرا یعهاطف یهاش مرارتیدر افزا تواندیجان میه

                                                 
1. ultradien rhythms 

2. circadien rhythms 

3. infradien rhythms 

4. Lyons., & Roman 

5. emotional processing 
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و پهردازش مناسهب  میکهه تنظه دهنهدی( نشهان م,2017Soleymaniمؤثر باشهد. شهواهد ) یروان

 نیمههرتا  اسههت. همچنهه یمختلههز زنههدگ یهههادر حوزه تیههعههدم موفق ایهه تیههبهها موفق جههانیه

مجهدد، شهدت تجهارب  یابیههمچهون ارز یشهناتت یشده است که استفاده از راهاردهامشخو

 ,Basharpoor, Toloi Mehmandoostolya, Narimaniدههههد )یرا کهههاهش م یمنفههه

2014Atadokht..) انهد سهرکوب و فراحافظه نشان داده یجانیرابطه پردازش ه رامونیپ مطالعات

 ,Amiri) شهودیم یجانیو حافظه ه ییاجرا یافراد در کارکردها ییموجب کاهش توانا جانیه

2017Isazadegan, Yaghobi & Abdollahi, )در حافظه  یجانیهپردازش اطالعات  نی. همچن

 شهتریشود که اطالعات همخوان با تلق بیکند و موجب میم جادیا یریآش ار و ناآش ار سوگ

و  یروزشهاانه یههاتمیر نیرابطهه به رامهونیپ مطالعهات(.  ,2014Birami, et al( دیهآ تهاطر به

 نیغمگه یاچرهره یهاانیب ویتشخ شیبا افزا یعصرگاه پیتاند نشان داده زین یجانیپردازش ه

 2017Phillips, Jawaid, Gibson & Norbury,  -Horne, Marr( .)Amiri, Isaدارد ) رابطهه

2015Zadegan, ) اسها  بهر یمنف و مثات یعاطف تجربه زانیم نیب دادند نشان یامطالعه یط زین 

 ریهمتغ یبررسه توجهه بها. دارد وجهود معنهادار تفاوت ینینابیب و یعصرگاه ،یصاحگاه یهاپیت

. کهرد اشهاره یریادگی یندهایفرا در آن یدیکل نقش به توانیم ان،یدانشجو جامعه در فراحافظه

 یزنهدگ در کهه یعناصهر عنوانبهه یروزشهاانه تمیهر همچهون یاصهیتص ریمتغ گرید ییسو از

 نقهش تها اسهت آن بهر محقق. است هشد یبررس ستین او از جدا و دارد وجود یفرد هر روزمره

 یرفتارها در یدیکل ینقش یجانیه عوامل رایز مطالعه کند. یجانیه پردازش یهاساک بر را آن

 ارائهه  الهب در را رهایمتغ نیا متقابل رواب  تا است آن بر پژوهش نیا ،رونیازا. کندیم فایا فرد

 پهردازش یهاسهاک کهه کنهدیم انیهب را هیفرضه نیها و دههد  رار آزمون و یبررس مورد مدل،

 .دارد یانجیم نقش فراحافظه با یروزشاانه یهاتمیر نیب رابطه در یجانیه
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 پژوهشروش 
 هیهکل حاضهر مطالعهه یآمهار جامعههاسهت.  یهماسهتگ –یفیتوصهپژوهش حاضر  روش

روش  (.N=  2300) هسهتند اسالمشهرر آزاد دانشهگاه یکارشناسه مقطهع یشناسروان انیدانشجو

حجم  ،یحجم کل جامعه آمار نییکه پس از تع بیترت نیاست؛ بد یاطاقه یتصادف یریگنمونه

حجهم نمونهه،  نییمشخو شد و پس از تع زیسال اول، دوم، سوم و چرارم ن انیدانشجو رگروهیز

 رگهروهیز ههر در کهمشخو شد  واست و در حجم نمونه ضرب شده  نییتع رگروهینسات هر ز

حجهم نمونهه در  کننهدیم شهنرادی( پ2001) 1دلیو ف کیتاپاچن. است ازین انیدانشجو از نفر چند به

مقهدار هشهت برابهر تعهداد  نیتهربرابهر بها بزر  دیهبا یمعادتت ساتتار یابیمدل یشناسروش

 یهههاتمی)ر نیبههشیپ یرهههایعالوه پنجههاه باشههد. بهها توجههه بههه تعههداد متغبههه ن،یبههشیپ یرهههایمتغ

 شیمنظور افهزا. امها بههمیهدار ازیهنمونهه ن 66بهه  آن یههاترده آزمون احتساب با( و یروزشاانه

 در اطالعهات یگهردآور ابهزار(. n=200در نظهر گرفتهه شهد ) 200حجهم نمونهه  یرونهیب ییروا

 :است ریز شرح به حاضر پژوهش

 یابیک پرسشنامه تودارزی یروزشاانه یهاتمیر ا یمق: یروزشاانه یهاتمیر ا یمق

 & Horneافراد توس  ) یروزشاانه پیتمنظور مشخو کردن است که به یسؤال 19

Östberg, 19761شامل  ا یمق نیا یهان شده است. ترده آزمونیتدو ستار و( هورن و ا )

ستند و بر ین یمساو یهاارزش یدارا پرسشنامه یهانهیاست. گز ی( عصرگاه2و  یصاحگاه

از  یمتفاوت یهااز سؤاتت ارزش یبرت یهانهیه سازندگان آن به گزیاول یهالیاسا  تحل

 هیو بق یانهیپنج گز 18-17-10-2-1 یهاسؤال کهیطورشده است. بهر سؤاتت دادهیسا

نمرات  19-16-15-14-11-9-8-7-6-5-4-3سؤاتت  یاست. برا یانهیسؤاتت چرارگز

 12سؤال  یاست و برا 5تا  1 نینمرات ب 18-17-10-2-1سؤاتت  یاست. برا 4تا  1 نیب

دهنده است و نمره باتتر نشان ریمتغ 76تا  17 نیدامنه نمرات ب ،نیاست. بنابرا 3تا  0 نینمرات ب

                                                 
1. Tabachnick & Fidell 
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مطالعه  دراست.  شتریبودن ب یعصرگاه نشانه ترنییاست و نمره پا شتریبودن ب یصاحگاه

(Rahafar, sadeghi jujilee, Sadeghpour & Mirzaei, 2013اعتاار سازه نسخه فارس )ن یا ی

و سه  یعصرگاهه  یصاحگاه ا یمقن یآمده بدستبه یهایپرسشنامه با توجه به هماستگ

 رار گرفت. در  دیمورد تائ یآکسفورد و سالمت عموم یبک، شادکام یپرسشنامه افسردگ

 یزان آلفایکردند و م دیپرسشنامه را تائ ی( اعتاار صورZiaei, Amiri, Molavi, 2007ران )یا

 یآلفا بی( ضرRahafar & et al, 2013گزارش کردند. در مطالعه ) 77/0کرونااخ آن را 

 پرسشنامه گزارش شد. نیا ییایپا یبرا 79/0کرونااخ 

 و یریو کا کیندلج وو ساتته ا یمق نیا: شناتت و حافظه به اعتماد ا یمق

(Nedeljkovic, & Kyrios, 2007 و شامل )رتیل یادرجهپنج ا یسؤال است که در مق 28  

 شامل ا یمق نیا یهاآزمون ترده. شودیم یبنددرجه( موافقم یلیت= 5 تا مخالفم یلیت= 1)

 به اعتماد ،(26-25-23-21-20-17-16-15-14-13-10-6-5-4-1) یعموم حافظه به اعتماد

 و( 22-12-9-7(، اعتماد به تمرکز )24-18-11-8-3) یزیربرنامه و یریگمیتصم ییتوانا

 یو هم اران برا ی الت کار کشت پژوهش. در است( 28-27-19-2) یشناتت ییگراکمال

د که ش استفاده کرونااخ یآلفا و یساز مهیدون روش دو از ا ،یمق یفارس نسخه ییایپا یبررس

 زمان،هم ییروا روش زین ییروا مطالعه یبه دست آمد. برا 92/0و  83/0 بیضرا بیبه ترت

 قیطر از شناتت و هه حافظب اعتماد ا یمق زمانهم ییروا. رفت کار به عوامل لیتحل و همگرا

 یتگهماس بیانجام شد که حاصل آن ضر یمادزل یاجاار ی  وسواسایمق با زمانهم یاجرا

 یهاا یمق ترده یهماستگ بیضرا از ا ،یمق نیا یهمگرا ییروا یبررس یبود. برا 22/0

 حافظه به اعتماد ا یمق عوامل ارتاا  هد کدا نشان جینتا. شد استفاده ناتتاعتماد به حافظه و ش

بود. افزون بر  69/0تا  20/0 نیب عوامل، انیم بیضرا دامنه. تت معنادار و مطلوب اسشنات و

 نیشتریو ب نیکمتر که دادند نشان ییبات یهماستگ ا ،یمقز با کل ین عوامل از کیهر نیا

اعتماد به  ا یمق یها، مدل چرار عاملداده یعامل لیتحل جیبود. نتا 93/0و  25/0ب یترت به هاآن

 .(keshtkar, et al, 2013کرد ) دیحافظه و شناتت را تائ
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توما ، توما  و آونز  باکر، لهیوسبه ا یمق نیا: یجانیپردازش ه اسیمق

(Baker, Thomas, Thomas, & Owens,2007تر )38 یتودگزارش ا یمق کیشد و  هی 

 بر ماده هر. شودیاستفاده م یجانیپردازش ه یهاساک یریگاندازه یاست که برا یا هیگو

 یبند( درجه5= نمره شهیهم ااًیتا تقر 1= نمره و تچی)ه یادرجه رت پنجیا  لیمق اسا 

 9(، سرکوب )عاارات 8تا  1هشت ترده آزمون مزاحمت )عاارات  یا  داراین مقی. اشودیم

 22 عاارات) ییجدا(، 21 تا 18 عاارات) کنترل عدم(، 17 تا 13 عاارات) یآگاه فقدان(، 12تا 

 تا 36 عاارات) یسازیبرون و( 35 تا 29 عاارات) یآشفتگ(، 28 تا 26 عاارات) اجتناب(، 25 تا

ان انجام داد، ینفر از دانشجو 40 یکه بر رو یمقدمات یقی(. در تحقLotfi, 2010( است )38

 به دست آورد. -54/0جان یم هیا  تنظیا  را با مقین مقیا یب هماستگیضر

افزار اسمارت و با نرم یمعادتت ساتتار یسازها با استفاده از مدلداده لیوتحلهیتجز

 .شد انجام 1ا الیپ

 تحقیق هاییافته

ا  ا پیا  افزارنرم یتروج قیطر از پژوهش یرهایمتغ به مربو  یفیتوص افتهی

 یهاشاتو 1 جدول. است هگرفت  رار یفیتوص لیوتحلهیتجز و ریتفس مورد وآمده دستبه

 .دهدینشان م را( یدگیکش -یچولگ) مشاهدات عیتوز

 پژوهش یرهایمتغع مشاهدات یتوز یهاشاتو. 1 جدول

 یدگیکش یچولگ استاندارد یتطا یچولگ اریمع انحرا  تعداد هارها و مؤلفهیمتغ

 849/0 172/0 -845/0 58321/0 200 فراحافظه

 -032/0 172/0 -674/0 58460/0 200 یعموم حافظه به اعتماد

 -140/0 172/0 -183/0 58022/0 200 یریگمیتصم ییتوانا به اعتماد

 370/1 172/0 -185/1 77126/0 200 تمرکز به اعتماد

 064/1 172/0 -813/0 69091/0 200 یشناتت ییگراکمال

                                                 
1. partial least squares regression  
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 064/1 172/0 -960/0 42299/0 200 یجانیه پردازش

 409/3 172/0 -351/1 63562/0 200 مزاحمت

 015/0 172/0 -045/1 55781/0 200 سرکوب

 -518/0 172/0 -666/0 57511/0 200 یآگاه فقدان

 -497/0 172/0 -676/0 62585/0 200 کنترل عدم

 -336/0 172/0 -819/0 47338/0 200 ییجدا

 150/3 172/0 -331/1 54192/0 200 اجتناب

 970/0 172/0 -771/0 48215/0 200 یآشفتگ

 170/0 172/0 -657/0 64658/0 200 یسازیبرون

 -712/0 172/0 -382/0 50575/0 200 یروزشاانه یهاتمیر

انحرا   نیشتریب دهیگرد حاصل یپژوهش یهاافتهی صورتبه 1 جدول در که طورهمان

 ریت به سامؤلفه نسا نیا یاعتماد به تمرکز است که نشان از پراکندگ ریمربو  به متغ اریمع

 هجیدرنت و است یجانیش هپرداز ریمربو  به متغ اریمقدار انحرا  مع نیها است و کمترمؤلفه

 .است مؤلفه نیا به مربو  یپراکندگ مقدار نیکمتر

 1رنزیاسم-کولموگرو  آزمونبا  05/0 یسطح معنادار در هافرض نرمال بودن داده

 یداریو سطح معن رنزیاسم -شامل آماره آزمون کولموگرو  2است. جدول  شدهیبررس

 است. پژوهش یهاریمتغ

 پژوهش یهاریمتغ رنزیاسم -و آماره آزمون کولموگرو  یفیتوص شاتو. 2جدول 

 یسطح معنادار آماره آزمون اریمع انحرا  نیانگیم ریمتغ

 0001/0 113/0 58321/0 9605/3 فراحافظه

 0001/0 132/0 58460/0 8836/3 یعموم حافظه به اعتماد

 0001/0 178/0 58022/0 8320/3 یریگمیتصم ییتوانا به اعتماد

 0001/0 204/0 77126/0 1275/4 تمرکز به اعتماد

 0001/0 153/0 69091/0 9950/3 یشناتت ییگراکمال

 001/0 086/0 42299/0 3502/4 یجانیه پردازش

                                                 
1 Kolmogorov–Smirnov test 
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 0001/0 121/0 63562/0 2188/4 مزاحمت

 0001/0 246/0 55781/0 4800/4 سرکوب

 0001/0 173/0 57511/0 3500/4 یآگاه فقدان

 0001/0 201/0 62585/0 3450/4 کنترل عدم

 0001/0 203/0 47338/0 5375/4 ییجدا

 0001/0 190/0 54192/0 4171/4 اجتناب

 0001/0 118/0 48215/0 3842/4 یآشفتگ

 0001/0 201/0 64658/0 0638/4 یسازیبرون

 0001/0 107/0 50575/0 2086/4 یروزشاانه یهاتمیر

ها از ( لذا داده05/0ها )کمتر از مؤلفه یداریو مقدار سطح معن 2توجه به جدول  با

 با ا الپی افزارو نرم ی. لذا استفاده از روش حدا ل مربعات جزئستندینرمال برتوردار ن عیتوز

 .است یمنطق رنرمالیغ عیتوز به توجه

حدا ل   ردیبا رو یمعادتت ساتتار یسازپژوهش از مدل هیفرضآزمون  جرت

 .است شده استفاده ا الپی افزاربا استفاده از نرم یمربعات جزئ
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 پژوهش مدل در یعامل بار مقدار .1 ش ل

 

 
 در مدل پژوهش t-value مقدار .2 ش ل
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 نیب رابطه در یجانیپردازش ه یهاپژوهش مشخو شد که ساک هیفرض یبررس در

 یهاتمیر گفت توانیم لذا کندیم فایا را یانجیبا فراحافظه نقش م یروزشاانه یهاتمیر

دارد. در  ریدرصد بر فراحافظه تأث 1/42اندازه به گریدانیببه و 421/0 بیضر با یروزشاانه

 پژوهش هیفرض توانیست ما 523/7برابر  که t-valueو با توجه به مقدار  95/0 نانیسطح اطم

 نمود. دیرا تائ

 پژوهش هیفرض یبار عامل ری. مقاد3 جدول

ریمس یعامل بار   t-value یدار یمعن سطح جهینت   

 یجانیپردازش ه یها)ساک فراحافظه یروزشاانه یهاتمیر

 (یانجیم ریمتغ
421/0  523/7  0001/0 دییتأ   

 یریگجهینتبحث و 
 یگریانجیبا فراحافظه با م یروزشاانه یهاتمیر نیرابطه ب نییحاضر با هد  تع مطالعه

 یهاپژوهش نشان داد ساک هیفرض یبررس جینتاانجام شد.  یجانیپردازش ه یهاساک

مدل  ودارد  یانجیبا فراحافظه نقش م یروزشاانه یهاتمیر نیدر رابطه ب یجانیپردازش ه

 یهاافتهیبه  توانیشده ماز مدل ارائه تیبرتوردار است. در حما یتوب یشده از برازندگارائه

 مطالعه یهاافتهیمدل اشاره کرد. چنان ه  یرهایرابطه متقابل متغ رامونیشده پارائه یپژوهش

 توانیم افته،ی نیا با همسو. دارد وجود رابطه فراحافظه و یجانیه پردازش نیبحاضر نشان داد 

موجب کاهش  جانیهسرکوب  دادند نشان که کرد اشاره( Amiri,at el. 2017) مطالعه به

 گفت توانیم افتهی نیا نییتا در. شودیم یجانیو حافظه ه ییاجرا یافراد در کارکردها ییتوانا

 سهیدر مقا یدارند چه مثات و چه منف یجانیکه بار ه یتاطرات روشن، اطالعات ندیاسا  فرا بر

تداتل اضطراب  ندیفرا یبر مانا ن،ی. عالوه بر اشوندیدر حافظه ثات م شتریب یتنث یهابا داده

 رای. زشودیاطالعات از حافظه بلندمدت م یابیو باز یادآوریمانع  یمنف یهاجانیه ،یابیدر باز

که با تداتل در  شوندیم یها و اف ار نامربوطشدن شناتت ختهیموجب برانگ یمنف جاناتیه

در  یمنف جانیکه ه یاثر بافت، و ت ندی. بر اسا  فراشودیحافظه م یموجب ناتوان یابیکار باز
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 جاناتیو به هنگام تجربه ه شوندیم یادآوری شتریب یحال تجربه شدن است، تاطرات منف

  ,Birami,et al) نظر با مطالعه نیاز ا افتهی نی. اشوندیم یابیباز شتریمثات، اطالعات مثات ب

در حافظه آش ار و  یجانیهپردازش اطالعات همخوان است که نشان دادند  زین (2014

 تاطر به شتریتلق ب شود که اطالعات همخوان بایکند و موجب میم جادیا یریناآش ار سوگ

 .دیآ

 توانیم رابطه نیا دییتأ جرت در و فراحافظه و یروزشاانه یهاتمیر نیب رابطه رامونیپ

 تمیر ن هیبر ا ی( اشاره کرد مانLyons & Roman, 2009) ؛(Kim,et al, 2019) مطالعه به

حافظه  میبر حافظه و تح  یروزشاانه تمیحافظه نقش دارد و اتتالل ر میدر تح  یروزشاانه

ساتتار نشان دادند  زی( نLyons & Roman, 2009). (Kim,et al, 2019) کندیوارد م بیآس

 Shamsipour)راستا  نیشده است. در هم میتنظ یروزشاانه یالگو کیحافظه بر اسا  

Dehkordi, et al, 2018) انیدر دانشجو یعمل رد حافظه حرکتدر مطالعه تود نشان دادند  زین 

است که همسو  یصاحگاه نیرکادیس تمیر با انیبرتر از دانشجو یعصرگاه نیرکادیس تمیر با

شدن در  داریکه عادت به ب یگفت افراد توانیم افتهی نیا نییتا درمطالعه حاضر بود.  افتهیبا 

بدون عجله  شوندیم داریب یصاح و ت نیبنابرا توابندیها زودتر مصاح زود دارند معموتً شب

مناسب در طول  یداشتن عمل رد شناتت یکه وعده صاحانه برا میدانیو م تورندیصاحانه م

 یهاعادت ،یاند که افراد عصرگاهنشان داده یاست. مطالعات متعدد یضرور اریروز بس

و اغلب تانه را  زندیتیاز تواب برم یسختها بهصاح یدارند؛ افراد عصرگاه ینامطلوب ییغذا

 لیفرار از صاحانه توردن )که احتماتً به دل نی. اکنندیبدون توردن صاحانه ترک م

سالمت و عمل رد  نهیدر زم یدانشگاه است( با مش الت ایبه محل کار  دنیرس ریاز د یریجلوگ

و موجب کاهش عمل رد  دهدیمرا کاهش  یصاحانه نخوردن کارآمد رایهمراه است، ز

مصر   یشتریآماده ب یکمتر و غذاها جاتیساز یافراد عصرگاه نی. همچنشودیم یشناتت

 ن،یو مصر  کم پروتئ یعصرگاه حیترج نیاند که بنشان داده قاتیتحق نیهمچن کنند؛یم

افراد  گرید ییوجود دارد. از سو یهماستگ نیاوفالویو ر B6و  D نیتامیو ،یرو م،یکلس
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از  تیمحروم یدچار نوع شوند،یصاح م هیشدن در ساعات اول داریکه مجاور به ب یعصرگاه

 شودیاز تواب دچار اتتالل م تیمغز پس از محروم یشانیو عمل رد  شر پ شوندیتواب م

 درفراحافظه  و حافظهبه نوبه تود موجب کاهش عمل رد  نی( و ا2007)بالتر و کاجوچن، 

 .(Amiri,; Isa Zadegan, 2015) شودیم افراد نیا در صاح یابتدا

 ,Horne, et al) یجانیه پردازش یهاساک و یروزشاانه یهاتمیر نیب رابطه رامونیپ

رابطه دارد.  نیغمگ یاچرره یهاانیب ویتشخ شیبا افزا یعصرگاه پیت دادند نشان( 2017

 یعاطف تجربه زانیم نیب دادند نشان یامطالعه یط زین (Amiri, Isa Zadegan, 2015) نیهمچن

. دارد وجود معنادار تفاوت ینینابیب و یعصرگاه ،یصاحگاه یهاپیت اسا  بر یمنف و مثات

 نیا نییآن است. در تا دییمطالعه حاضر و در جرت تأ جهیمطالعات همخوان با نت نیا یهردو

و  هستند یو جستجو کننده تازگ یبرونگرا، ت انش شتریب یعصرگاه شیگفت گرا توانیم افتهی

 یهاپی. برع س، تروندیبه شمار م یو روان یجسمان یمتالس یبرا یدر کل عامل تطر

 یتود عامل نیو ا هستند یثاات عاطف یگرا و باوجدان بوده و دارادرون شتریب یصاحگاه

 یعصرگاه یهاپیت رسدیبه نظر م نیگوناگون است. بنابرا یهادر برابر اتتالل یمحافظت

در  یاتتالتت جادیموجب ا نیدارند و ا یجانیه یدادهایدرمورد رو یتریمنف یهایابیارز

 نیرابطه ب نده،یدر مطالعات آ شودیم شنرادیپ. شودیها مآن یجانیو پردازش ه یجانیتجربه ه

 .ردی رار گ یمورد بررس ییاجرا یعمل ردها گریبا د یروزشاانه یهاتمیر
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