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   چكیده

عوامل مختلف  محیطفی، فیزیولفوژیكی و کفاری  تأثیرهای مهم بیولوژیک است که تحت چرخه خواب و بیداری یكی از چرخه زمینه و هدف:

هفای کفاری شفیتت هفاآن تفرینمهمدهفد کفه یكفی از قرار می تأثیرکاری، عوامل زیادی این چرخه را تحت  هایمحیطشود. در دچار تغییر می
هفا نییفر کفاه  باعث اثرات سوء بر سفالمتی آن غیرمعمولهای کاری و خواب ناکافی در افراد دارای شیتتباشد عدم استراحت می غیرمعمول

 باشد.بر عملكرد شناختی افراد می خوابیکمشود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات کوتاه مدت ناشی از عملكرد شناختی می

انجفام گرففت. تهفت  خودروسفازینتر از کارکنان قسمت رنگ در یفک صفنعت  08مطالعه حاضر به صورت مقطعی در میان  روش بررسی:

اند و یک مرتبه بررسی اثر شیتت کاری عملكردهای شناختی افراد در دو مرحله یک مرتبه زمانی که شب قبل دارای استراحت و خواب کافی بوده
اند مورد بررسی قفرار گرففت. عملكفرد شفناختی اففراد بفا اسفتتاده از شب قبل خواب کافی نداشته رمعمولغیدر حالتی که به علت شیتت کاری 

به منیور ارزیابی حافیه کاری، استروپ تهت ارزیابی توته انتخابی و زمفان واکفن   N-Backافزارهای عصبی شناختی کامپیوتری شامل نرم
ها از زمان شروع شیتت کاری صبح تا قبفل از ههفر در مكفانی آرام بفه رار گرفت. کلیه تستساده به منیور سنج  زمان واکن  مورد ارزیابی ق

های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی زوتی و آنالیز همبستگی پیرسون تهت بررسی ارتباط میفان دور از سر و صدا انجام شد. از آزمون
 متغیرهای مورد مطالعه استتاده شد.

بردنفد و دچفار کارگران در شیتت صبح بسر می کههنگامیآنالیز تی زوتی نشان داد که نمرات مربوط به حافیه کاری و توته انتخابی  ها:یافته

. میانگین نمرات مربوط به حافیه در دو (>80/8pبودند ) مندبهرهتر از زمانی بود که از خواب کافی در شب قبل محرومیت از خواب بودند ضعی 
باشفد( و همننفین نمفرات مفی 218)ماکسیمم نمره  11/00±21/28و  21/288 ± 97/0استراحت و بدون استراحت به ترتیب برابر با و حالت با 

به دست آمد. همننین نتایج آنالیز پیرسفون بیفانگر همبسفتگی قفوی بفین میفزان  02/1 ±1/2و  19/0 ±4/4مربوط به توته انتخابی به ترتیب 
 ( بود.2r= -44/8تعداد خطا در متغیر توته ) ( و همننین همبستگی نسبتاً خوب بین ساعت خواب و2r= 79/8) حافیهساعات خواب و نمرات 

در نیر نگرفتن زمان استراحت کفافی در تغییفر دو شفیتت،  به دنبال غیرمعمولهای کاری کمبود خواب ناشی از شیتت طورکلیبه :گیرینتیجه

تنییم و تغییر برنامفه  غیرمعمولهای های کاری با شیتتهای حافیه و توته انتخابی شد. در سیستمباعث کاه  عملكرد شناختی افراد در حوزه
 .رسدی و کاه  خطای انسانی ضروری به نیر میکاری به منیور در نیر گرفتن ساعت کافی استراحت بین دو شیتت به منیور افزای  کارای
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 مقدمه
مههه   هااچرخههخچرخههخ خههو ب د ریههک  ا   هه     

عو مل مختله  محییه    تأثیرریولوژ ک  ست کخ تحت 
 هاامحیط. د  شودم فیز ولوژ    د کا ا دچا  تغییر 

قهر    تهأثیرکا ا  عو مل   هادا   هچ چرخهخ    تحهت 
کها ا  هااشهیتت ههاآن تهر چمه کخ         دهکم 

   کهل نیردههاا  %52. نزد هک رهخ راشهکم  غیرمعمول
کا ا د  جو مع صنعت     نیردهاا نورهت کها  تیه یل 

شب کا ا را میه ت   د ژهرخ. نورت کا ا (1) دهنکم 
  محردمیهت    خهو ب  گ آلهودخو ب متعکدا    قبیهل

کاهش کها     جمهمان  د عمل ردههاا یهنه  همهر ه 
 فهر د  %25کهخ دهکدد  دهکم نیان  هارر س . راشکم 

کخ   هچ  خهتتل  ررنکم نورت کا      ختتل خو ب  نج 
محردمیهت کله   ها جزاه     خهو ب تعر ه   صو  رخ

ناش     نورهت کها ا رهر  خو ر ک .   مک (4) شودم 
ن رمتگ  رخ  مان شیتت  طهول مهک  شهیتت د کا کنا

مک   مان چرخش شهیتت د  د. سیمهت  نورهت کها ا 
 8ساعتخ شهامل  8 هاادد هچرخی  را  صو  رخعموماً 

سهاعت شهب  8سهاعت عرهر د  8ساعت شیتت صهب،  
. د    چ نوع شیتت فرد پس    تغییر شیتت رهخ راشکم 

نظهر معموالً  ک  ها دد  د   سهتر دت د   شیتت جک ک 
.        عو مل مه  کهخ راعهس سها گا ا شودم گرفتخ 

  طول مهک  شودم شیتت چرخی   هااررنامخ فر د را 
قبل    تغییر شهیتت رهخ شهیتت جک هک   مان  ستر دت

سهر ع د  طو رهخ هاآن.  فر دا کخ شیتت کا ا راشکم 
رکدن د  نظر گرفتچ  مان  سهتر دت کهاف  رهخ شهیتت 

. شهونکم دچا  میه ت  فر د نه   کنکم جک ک تغییر 
 جتماع   می ت  جممان  د -عتده رر می ت  فردا

ناشه      خهو ر ر د  خو ر ک  رخ دنبال د ن  متعکدا 
 سهت گز  ش شکه  غیرمعمولکا ا  هااشیتت گونخ  چ

. میالعا  مختل  نیهان د ده  سهت کهخ د  شهیتت (2)
ت شهب . شیت ارکم کاهش  %2-11شب  عمل رد  فر د 

دقت  را محردمیت    خو ب د   د  رعک رهخ همهر ه راشهک 
 هک  . ارهکم کهاهش  %01عمل رد  فر د رخ دنبال آن تا 

د  دههکم  کاهش %52عمل رد  فر د    تا  خو ر ر شب 
کهاهش  تو نهکم  %41عمل هرد    تها  خو ر ر دد شب 

. عتده رر تغییر عمل رد کا ا  فهر د رهخ دنبهال (2) دهک
شهناختخ  خور رهخ   ثر   جممان  د  د ن  آن  خو رر 

شکه  ست.          چ  ثر     ثر رهر عمل هرد شهناخت  

. دافظخ  دقت د توجهخ د همننهیچ  مهان راشکم  فر د 
   متغیرهههاا شههناخت  مههه  د  پههرد  ش   لعمههلع س

کهخ د  محردمیهت    خهو ب دچهها   راشهنکم  طتعها  
دافظهخ رهخ صهو   تو نها   ثبهت   .(7) شونکم تغییر 

.   ه  شودم  ادآد ا  دتظ د را  ار   طتعا  تعر   
عمل ردا سیمهت  دافظهخ  تمها ز آن رهخ  هااتتاد    

 سهت. دافظهخ کوتهاه  5د رلنک مک  1دافظخ کوتاه مک 
 صهو  رخمک  ممئول نگههک  ا  طتعهات   سهت کهخ 

کوتهاه  دافظهخ  خیهر ً. گیرنکم فو ا مو د  ستتاده قر   
مک  تعر   د گرا تحهت عنهو ن دافظهخ کها ا پیهک  
 کرده  ست. دافظخ کا ا د  د قع جز جک ک د د نهامی  

فعال د   مان  کهخ نیها  رهخ  صو  رخ   دافظخ  ست کخ 
. د   غلهب (8) شهودم  نجام  ک دظیتخ  سهت  تعر ه  

میالعا    چ جزء    دافظهخ رهخ منظهو  رر سه   ثهر   
. د    هر ن (11  9 سهت )  گرفتهخ خو ب مو د توجخ قر 

قممت  عظ  نیردهاا کا  د  صنا ع رهز      نیردههاا 
کها ا د    هچ  هااشهیتت. دههکم نورت کا  تیه یل 

. د  راشهکم صنا ع  غلب    نهوع چرخیه   د رهخ جلهو 
رمیا ا      چ صنا ع  فر د پس    گذ  نکن شیتت شب  

بیق فهرد  ک  ا دد شب  ستر دت د  نک کخ   چ راعس تی
 هااشهیتت. را   هچ دجهود د  ررخه     صهنا ع شودم 

کا ا رکدن د  نظر گرفتچ  مان  ستر دت ریچ دد تغییر 
. هههر چنههک کههخ میالعهها  متعههکد شههودم شههیتت  د  ه 

آ ما یههگاه  د میههک ن  د  مههو د  ثههر   رلنههک مههک  
محردمیت    خو ب رر عمل ردهاا شناخت   نجام شهکه 

  د  مو د رر س   ثر   آنه  د  ست  دل  میالعا   نکک
محردمیهت     کوتاه مک   ختتل د    ت  سهیرکاد چ د

رها  (11 ست )شناخت   نجام شکه  عمل ردهااخو ب رر 
رهر عمل هرد  خهو ر ک توجخ رهخ  ثهر   شهناختخ شهکه 
د    چ  مینخ   امیالعخجممان  د شناخت   فر د   نجام 

 گونههخ  چرههخ منظههو  پییههنهاد ت  د  جهههت  صههت  
.  سهکم  رهخ نظهرضهرد ا  غیرمعمولکا ا  هااررنامخ

کهها ا د د  نظههر  هااشههیتت نتخههاب صههحی، سیمههت  
 گرفتچ  مان  ستر دت کهاف  د  هنگهام تغییهر شهیتت

         ه ا هاا   گونومی   د  جهت کهاهش  ثهر   
. لهذ  راشهکم  غیرمعمولکا ا  هااشیتتسوء ناش     

رر س   ثهر   کوتهاه مهک   هکف    میالعخ دال داضر

                                                           
1 STM (Short Term Memory) 
2 LTM (Long Term Memory) 
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رههر  غیرمعمههولکهها ا  هااشههیتتناشهه      خههو ر ک 
دافظخ کا ا  توجخ  هاادو هعمل رد شناخت   فر د د  

 .راشکم  نتخار  د  مان د کنش 

 
 روش بررسی

توصیت  تحلیله  د   هک  صو  رخد    چ میالعخ کخ 
 نجام گرفت  رخ منظو  رر سه   ثهر  خود دسا اشرکت 

رر عمل رد شناخت   فر د   رتک  کلیهخ کها گر ن  خو ر ر 
رهر ا  خود دسها اشاغل د  رخش  نه   هک صهنعت 

میالعخ  نتخاب شکنک. علت  نتخاب   هچ رخهش رهخ   هچ 
 محهیط کها  آد   هاندلیل رود کخ شاغلیچ آن را عو مل 

 ههااتنشرر عمل رد شهناخت  ماننهک صهک  د  تأثیرگذ  
  دموگر فیهک  فهر د   طتعها مو جهخ نک شتنک. د   رتک 

همننیچ  طتعات  نظیر د شتچ شغل ددم  مررف  ل ل 
 عراب     کلیخ  فر د مو د میالعخ    طر هق  هااقرصد 

گرد ک. را د  نظر گرفتچ معیا هاا  آد اجمعپرسینامخ 
نتر کها گر  115خردج    میالعخ  د  نها ت    تعک د کل 

یهغول نتر کخ د  سهالچ  نه  م 81شاغل د    چ رخش 
نتر     فر د رها  55تعک د  رخ کا  رودنک د  د میالعخ شکنک.

 عمال فاکتو هاا خردج    میالعخ  کنا  گذ شتخ شهکنک. 
   جملخ   چ معیا ها مررف  ل ل  سارقخ ترادف د ضررخ 

 عراب د د  دهاا  هااقرصرخ سر  سارقخ صرع  مررف 
دضههعیت  آنجههاا  کههخرودنههک. همننههیچ     گههرد ن د ن

رر عمل رد شناخت    ثرگذ  ل   فر د        عو مل تحری
  کلیهخ کها گر ن  کهخ د  د میالعهخ شهکنک راشکم  فر د 

 هااشهیتتد   ا مک ک د پل  رودنک. د  مردلخ رعهکا 
کها ا  هااشهیتتکا ا  فر د مو د رر س  قر   گرفهت. 

دد  صهو  رخچرخی   د رخ جلو  صو  رخد    چ رخش 
د دد  د  شهب رهود.  رعهک  ظهر  د  شیتت صب،  دد  د 

پس    شیتت شب رتفاصلخ د رهکدن  سهتر دت شهیتت 
ناشه      خهو ر ک رر س   ثهر  جهت .شکم صب، آغا  

شیتت شب  عمل رد شناخت   فر د د  سخ دو ه دافظهخ 
کا ا  توجخ  نتخار  د  مان د کنش د  دد مردلخ را  ک 

قهر   هتتخ  ختتف د  دد شیتت متتاد  مهو د     هار  
کخ  رتک  د   دلیچ  د     شیتت صب،  صو  رک چگرفت. 

تغییر شیتت شب  رخ کلیخ  فر د د    چ شهیتت  رخ دنبال
د ده شک. عتده رر  طتعها  دموگر فیهک    انامخپرسش

د   مینههخ متغیرهههاا  سههال الت دههادا  نامخپرسههش
د همننههیچ دضههعیت خههو ب د  شههب  کننههکهمخکدش

گذشتخ رود. د  نها ت  فر دا کخ د  شب قبل د  شیتت 

کمتهر     ههاآنشب میغول ر ا  رودنک د ساعا  خهو ب 
دد ساعت رود د  د میالعخ شکنک. همننیچ رخ فاصلخ  ک 
هتتخ  مان  کخ همیچ  فر د د  شیتت عرر میغول ر ا  

یکر  سهت کهخ د  ت ر   شک. قارل  مجکد ً هاآ مونرودنک 
  چ مردلخ نیز قبل    آ مون د  مو د مک   مان خهو ب 

شک د  فهر دا کهخ رهخ ههر  سال لد  شب گذشتخ     فر د 
دلیل  د  شب قبل دچا  کمبود خو ب رودنهک    میالعهخ 

ت ر    هاآ مون ترامناسبکنا  گذ شتخ د د   مان  موقتاً
د  د  محییه  آ  م د رهخ د هاتمتشک. همننیچ تمام  

    سر د صک ا محیط کا   نجام گرفت.
ا عرهب  ههاآ مونجهت     ار  عمل رد شناخت     

  هر ن  کهخ رهخ صهو   فا سه  د  0شناخت  کامپیوترا
موجود رود   ستتاده شک. جهت سنجش دافظهخ کها ا  

کخ کا ررد   ادا رر ا     هار   4 ن رک  فز  انرمنمخخ 
  مو د  سهتتاده  ثر   محردمیت    خو ب رر دافظخ د  د

 سهت   اگونهخطر د    چ ت لی  رهخ  .(15گرفت )قر   
کخ د  تمام  مر دل  فهر د مجبهو  همهتنک رهخ تمهام  

پاسخ دهنک رنارر  چ نیا منک  ک کنترل مک دم  هامحرک
د رهخ  د  کههردن  طتعهها  د  دافظهخ کهها ا  سههت د    
 عتبا  رمیا  مح م  د      ار  دافظخ کا ا ررخهو د   

  ههچ آ مههون د   ا سههخ سههی، متتههاد     نظههر  . سههت
کخ د    هچ میالعهخ    سهی،  دل آن  راشکم پینیکگ  

N1  کخ سهی،  دهنکم  ستتاده شک   ر  میالعا  نیان
 تردمها  دل آن رخ  ثر   ناش     محردمیت    خهو ب 

محهرک د  مهک   151د    چ آ مون تعک د  .(10 ست )
کهخ د  سهی،  کشهم دقیقخ رر صتحخ نما ش داضهر  2

هر عکد    را عکد ماقبهل آن  را متم  دل آن آ مودن  
مقا مخ د کلیک میخر     رر  دا صهتحخ کلیهک فیها  

. همننهیچ    نمهخخ فا سه  تمهت کهامپیوترا د دم 
د ک  ا جههت     هار  توجهخ  نتخهار   فهر د  2 ستردپ
. آ مون  نه  کلمهخ  سهتردپ فهرد    (14شک ) ستتاده 

مرتبط   ف ا   ها  قهک ما     د   هااد دها ت سا دم قاد  
  کنهکم  ها ناد سهت     د  نهامرتبطدال  کخ  طتعا  

د  هره  4پرد  ش کنک. د    چ آ ما ش کخ د  آن تعهک د 
 نگ  کخ د    ر آن کلمخ مرروط رخ  نه  نوشهتخ شهکه 

فرد را ک کلیک مرروط رخ  ن   .شودم  ست نما ش د ده 
م چ  ست را  ن  د  ره تیبیق کلمخ نوشتخ شکه    کخ م

                                                           
3 Computerized neuro test (CNT) 
4 N-back 
5 Stroop 
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   خود  ن  نما ش د ده شهکه  نظرصرفنک شتخ راشک    
رر  دا صتحخ کلیک فیا  دهنک. د  نها ت تعک د خیها د 
 مان پاسهخ رهخ عنهو ن متغیرههاا   هچ تمهت گهز  ش 

نیهز رها تمهت   لعمهلع س.  مهان د کهنش  ها شودم 
گرفهت.     ار  قر    مو د 2 مان د کنش ساده  فز  انرم

ترهادف   صو  رخرخ  ن  سبز  ها  د  رهد    چ آ مون 
 را مهتم کهخ فهرد  شکم رر  دا صتحخ نما ش ظاهر 

 مان مم چ پس    ظاهر شهکن آن کلیهک  تر چکوتاهد  
.  مهان د دمه میخر     رر  دا صهتحخ کلیهک فیها  

.   چ آ مهون شکم ثبت  ثانیخمیل  رردمبد کنش فرد 
 عتبها   آلهودگ خو بعمل رد ناش      گیرا نک  هرر ا 

 .(12 ست )سنج  شکه 
 

 هایافته
دموگر فیک  فر د مو د میالعهخ     میخرا  1جکدل 

 فهر د مهو د . میانگیچ سچ د سارقخ کها ا دهکم نیان 
سههال رههود. نتهها ج  22/14د  24/08میالعههخ رههخ ترتیههب 

آ مون آنالیز د   انس  ک طرفخ نیان د د کخ رهیچ  فهر د 
   نظر سچ د سارقخ کا ا  ختتف معناد  ا دجود نک  د 

(12/1p>) همننههیچ میههز ن  سههتر دت  فههر د د  شههب .
د  2/0±1رردنک قبل   مان  کخ د  شیتت شب رخ سر م 

شب قبل  ستر دت کامل د شتنک د سهر کها   خکهنگام 
 رخ دست آمک. 2/7±2/5نبودنک  

                                                           
6 Simple Reaction Time Test(SRTT) 

میانگیچ د  نحر ف معیها  نمهر   مررهوط رهخ دافظهخ 
 هاادضهعیتکا ا  توجخ  نتخار  د  مان د کنش د  دد 
نیهان د ده  5را  ستر دت د رکدن  سهتر دت د  جهکدل 

. همننیچ راشکم  111شکه  ست. نمره دافظخ کا ا    
 مون توجخ  نتخار  تعک د خیها د د  آ مهون  مهان د  آ

 رردمههبد کههنش   مههان د کههنش  فههر د رههخ محههرک 
. جههت رر سه    تبهاط رهیچ راشکم  مکنظر ثانیخمیل 

نمر   شناخت  د  دد دالهت  سهتر دت کامهل د رهکدن 
 ستر دت    آ مون ت   دج   ستتاده شکه  ست. نتها ج 

آد ده د ده شکه  سهت.  5مرروط رخ   چ آنالیز د  جکدل 
  دافظخ 12/1را توجخ رخ د  نظر گرفتچ سی، معناد  ا 

نظهر کا ا د توجخ  نتخهار  د  دد دضهعیت متتهاد     
 (.>12/1p) ستر دت رخ لحاظ آما ا معناد   شکه  ست 

بمتگ  ریچ ساعا   ستر دت د  شهب همآننتا ج میز
قبل د نمر   دافظخ  توجخ  نتخار  د  مهان د کهنش رها 

 0 ستتاده    آ مون آنالیز همبمتگ  پیرسون د  جهکدل 
نیهان  2R رسهونیپآد ده شکه  ست ضر ب همبمهتگ  

اعا   ستر دت د  شب قبهل    دهک کخ ریچ میز ن سم 
ررقهر    تراقهوا نجام تمت د دافظخ کا ا همبمتگ  

چگونگ  تغییر نمر   دافظخ کا ا    رها  1 ست. نمود   
.   تبهاط رهیچ دههکم  فز  ش ساعا   سهتر دت نیهان 

میز ن ساعا   ستر دت د  شب قبهل     نجهام تمهت د 
 نیان د ده شکه  ست. 1نمره دافظخ د  نمود   

 
 شكل شماتیک از آزمون استروپ -1شکل 

 
 N-Backشكل شماتیک از آزمون  -2شکل 

 

 مشخصات دموگرافیک  افراد و متغیرهای مورد مطالعه -1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر ها

 0/4 04/10 سن )سال(
 1/7 07/24 سابقه کار) سال(
 2/1 71/17 شاخص توده بدنی

 0/1 0/9 میزان استراحت ) ساعت(
 8 91 )تعداد(متاًهل 

 

های شناختی و نتایج آزمفون تفی زوتفی میانگین نمرات آزمون -2جدول 

 در دو شیتت صبح و عصر

p متغیر میانگین 

 شیتت صبح شیتت عصر

884/8 97/0 ± 
21/288 

 حافیه کاری 21/28±11/00

  تعداد خطا 19/0 04/4± 02/1 1/2± 842/8

توته 
 انتخابی

 زمان پاسخ 14/188±1/014 1/248±0/997 890/8

 ثانیه()میلی

 ثانیه(میلی)زمان واکن  04/440 ±/280 12/088 ±07 212/8
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 گیرینتیجهبحث و 
 خود دسها ا فر د شاغل د  رخش  ن  صنا ع رز   

رخ علت ماهیت دما  کا   نیا  رخ هوشیا ا د عمل هرد 
مناسهب د  عملیها  د سرعت عمل  دقتمناسب د  نک. 

راعس کاهش خیاهاا کا ا  رر سیو  خود د پاش  ن 
   مهه شهناخت اعمل ردهها .   هچ دد ماللتهخ   شودم 
فاکتو هاا مختل  کها ا دچها   تأثیرتحت  کخ راشکم 

. عتده رر  ثر   رلنک ناش     عو مهل (12) شودم تغییر 
شیمیا   د فیز    محهیط کها  رهر عمل هرد شهناخت  
 فر د   ثر   کوتاه مک  د   ثهر عهو مل  کهخ راعهس رهه  

خ توجه د خهو  شهودم خو دن   ت  طبیع  سیرکاد چ 
 خهو ر ک . د  میالعخ داضر  ثر   کوتاه مهک  راشکم 

رههر عمل ههرد  غیرمعمههولکهها ا  هااشههیتتناشهه     
شناخت  کا گر ن شاغل د  رخهش  نه  مهو د رر سه  

 هااشهیتتنتا ج نیهان د د کهخ  طو کل رخقر   گرفت. 
   طر ق ک  کردن سهاعا   سهتر دت  غیرمعمولکا ا 

. نتا ج آنهالیز شودم  راعس تغییر عمل رد شناخت   فر د
  مهان  کهخت   دج  نیان د د کخ نمر   دافظخ کا ا 

کا گر ن د  شیتت صب، میغول ر ها  رودنهک د د  شهب 
د  شیتت شب رودنک د  ستر دت نک شهتنک  ه آنقبل    

رهود.  ترپها یچد  شیتت عرر رودنک   مان  کخنمبت رخ 

عتده رر   چ میز ن خیاا  فر د د  آ مون توجخ د    هچ 
 فر د رهاالتر رهود. همننهیچ  مهان د کهنش د  کها گر ن 

   شیتت عرر رود  هر چنهک کهخ  ترطوالن شیتت صب، 
د  خهو ر ک   چ   تبهاط    نظهر آمها ا معنهاد   نبهود. 

دال هل مهه   تر چمه همر ه رخ عنو ن         خو ر ر 
. د  (17) راشهکم د شهناخت  میهر  د  کاهش عمل ر

میالعا  گذشتخ کاهش عمل هرد شهناخت  د  کها گر ن 
د    ت  سهیرکاد چ  خمهتگ  د  نظم ر شیتت شب را 

.   ه     (18 سهت )محردمیت    خهو ب مهرتبط رهوده 
میالعا  جامع د    چ  مینخ  ک میالعخ متا آنهالیز رهود 

  خهو ب کخ نتا ج داصل    آن نیان د د کخ محردمیت  
 ثر سوء رر صحت د  مان د کنش د  طول دظا   مرروط 

ز رت د   میالعخ د   . همننیچ(19د  د )رخ دافظخ کا ا 
د  شهب  خهو ر ر ساعت  01کخ هم ا  ن میخص شک 

را کاهش قارل توجخ د  دافظهخ کها ا همهر ه رهود کهخ 
نتهها ج   ههچ میالعههخ د    سههتاا نتهها ج میالعههخ داضههر 

ج   چ میالعهخ نیهان د د کهخ کها  د  نتا  (11) راشکم 
کهخ  گهر  شودم شیتت شب راعس خمتگ  د   د  رعک 

را  ستر دت کاف  رخ دنبال آن رهخ همهر ه نباشهک راعهس 
. نتها ج شهودم کاهش عمل رد  جر    د شناخت   فر د 

  هچ  تأ یککننهکهنیهز  7رکسهت آمهکه    میالعهخ د و هک
 دههکم ان . نتا ج میالعخ یکر شکه نیهراشکم موضوع 

راعهس کهاهش توجهخ   خهو ر ر خمهتگ  ناشه      کخ
دالهت  %51رهخ میهز ن  گیراترهمی تمرکز د کیتیهت 

د  میالعهخ خهود  8. همننیچ کا د ل و(2) شودم نرمال 
 هااشیتتگز  ش کرده کخ محردمیت    خو ب ناش     

 شهودم  %01راعس کاهش دافظهخ تها  غیرمعمولکا ا 
نتهها ج میالعههخ یکههر شههکه د  خرههوص کههاهش  .(51)

رها نتها ج رکسهت  خهو ر ر عمل رد دافظخ د    سهتاا 
آمکه      چ میالعهخ همخهو ن  د  د. د  میالعهخ داضهر  
همننیچ نتا ج رکست آمکه    آ مون  ستردپ نیهان د د 

تعک د خیها د    نکنک شتخ مان  کخ کا گر ن خو ب کاف  
تعک د خیا د  د قع ریانگر   چ آ مون  فز  ش  افتخ  ست. 

. د  راشههکم د سههت  هااپاسههخمیههز ن  شههتباها  د  
آ مون توجخ عتده رر میز ن خیاها   مان  نجام تمت د  
دالت  کخ کا گر ن د  شب قبل خو ب کهاف  نک شهتنک  
 فز  ش  افتخ  سهت. توجهخ  نتخهار  رهخ عنهو ن   ه     

                                                           
7 David 
8 Carvalho 

نتایج آنالیز همبستگی پیرسون در ارتباط بین  ساعات خواب در  -3جدول 

 شب قبل و عملكردهای شناختی

p 2R طول مدت زمان استراحت 

 حافیه 79/8 80/8>

 توته )تعداد خطا( -44/8 812/8

 زمان واکن  -290/8 21/8

 

 
)سفاعت( در شفب قبفل و   ارتباط بین میانگین ساعات خفواب -1نمودار 

 نمره حافیه
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 محردمیهت    تهأثیرمه  شناخت  کهخ تحهت  هاادو ه
. د  توجیخ   چ راشکم میر   شودم خو ب دچا  تغییر 

کههخ   نههکد دهموضههوع میالعهها  آ ما یههگاه  نیههان 
محردمیههت    خههو ب د   نمههان  غلههب راعههس کههاهش 

خلته  مررهوط رهخ  عرب  آهیانهخ هااشب خ سا افعال
. نتا ج میالعهخ همننهیچ نیهان د د (51) شودم توجخ 

رهکدن  سهتر دت    فهر د د  دالهت  لعملع سکخ  مان 
    مهان  رهود کههخ کها گر ن    خهو ب کههاف   ترطهوالن 

. هر چنک کخ   تبهاط معنهاد  ا د    هچ  نکروده منکرهره
مو د  افت نیک. نتا ج   چ میالعهخ رها میالعهخ    له  د 
 هم ا  ن میارقت د شت. نتا ج رکسهت آمهکه    میالعهخ

منجهر رهخ تیهعی   خهو ر ر یکر شکه نیهان د د کهخ 
د رهها  شههودم ا ناگهههان  هههامحرکد کههنش د  رر رههر 

صحی،   لعملع سمحردمیت    خو ب تو نا   مغز رر ا 
تو نا   مغز  خو ر ر . همننیچ را شودم د رخ موقع ک  

رر ا  نجام هماهنگ  رهیچ دسهت د چیه  که  شهکه د 
 شهودم    دالهت معمهول  ترطهوالن  نجام  ک د کنش 

نیچ د  میالعخ دنکدن  نتا ج نیهان د د کهخ . همن(55)
متارولیم  گلوکز کمتهر  خو ر ر پس    چنک چ ساعت 

دلی چ  مهان د کهنش د   آ کم شکه د دقت  فر د پا یچ 
ساعا  کا ا میانگیچ  مهان کها  د  شهیتت  کخهنگام 

 توجه قارهلساعت راشک دچها  تغییهر  14قبل کمتر    
  هچ رهود کهخ  دهنکهیانن. نتا ج میالعخ (50) شودم ن

کاهش مک   مان خو ب د  فز  ش مک   مان کها ا د  
شب قبل را کاهش عمل رد شهناخت  د  ههر دد آ مهون 

N-Back  دStroop  همر ه رود. میانگیچ خو ب  مان  کخ
کا گر ن رتفاصلخ پس    شیتت شهب د  شهیتت رعهکا 
 عن  صب، میغول ر ا  شکنک کمتر    میز ن مو د نیها  

میهانگیچ   هچ میهز ن  طو رهخساعت رود د  8 عن  رکن 
+ پیرسون 27/1ساعت رود. ضر ب همبمتگ   4کمتر    

رکست آمکه    آنالیز همبمهتگ  نیهان د د کهخ   تبهاط 
رههیچ نمههر   آ مههون شههناخت  د سههاعا   مثبههت قههوا

 ستر دت  فر د د  شهب قبهل د  آ مهون دافظهخ کها ا 
ب همهو  ه دجود د  د. مقهک     هچ ضهر  N-Back عن  
راشهک  ترنزد هک سهت د ههر چهخ رهخ  هک  1تها  1ریچ 
د   رهخ عبها   د گهر؛  ست تراقوا  تباط  دهنکهنیان

آ مون مرروط رخ دافظخ ریچ نمره دافظخ د میز ن خو ب 
د ههر  ررقر   رود  می فر د   ریخ ممتق  فر د  ا  ستر دت

-Nنمر   مرروط رخ  شکم چخ ساعا   ستر دت رییتر 

Back  رهر  خهو ر ک د  خرهوص  ثهر  . افتم  فز  ش
عمل رد شناخت  نیان د ده شکه  ست کخ لهب پییهان  
مغز کخ ممئول عمل ردهاا  جر     ست  د  محردمیت 
   خو ب کاهش معناد  ا    د  مررف  نرژا متارولی   

دافظخ کا ا د توجهخ  کخ  آنجا  . دهکم    خود نیان 
    تبهاط همهتنک رنهارر  چ هر دد را   چ قممت    مغز د

رهوده د دچها   پذ رآسهیبد  رر رر محردمیهت    خهو ب 
نتها ج   هچ میالعهخ رها میالعهخ  (54) د شهونکم تغییر 
همخو ن  د  د. د    چ میالعخ نیز د   نتهاا  هک  9رالک

معناد  ا  طو رخساعتخ عمل ردهاا شناخت   14شیتت 
 .(12) افت را کاهش  مان  ستر دت کاهش 

عهکم د  نظهر گهرفتچ  مهان  سهتر دت د   طو کل رخ
چرخیه   د رهخ جلهو نیهان د د کهخ  هااشهیتتتغییر 

 تتها   هاشیتت گونخ  چتیبیق فیز ولوژ    مناسب د  
. نتهها ج میالعههخ سههیمون د هم هها  ن نیههز  فتههکنم 

. د  میالعهخ یکهر شهکه راشکم   چ موضوع  تأ یککننکه
سهتر دت د  هنگهام نیان د ده شک  مان  کهخ سهاعا   

قارلیهت   ارهکم ساعت تغییر  54تغییر شیتت    سخ رخ 
معنههاد  ا  فههز  ش  طو رهخپهرد  ش  طتعهها  د   فههر د 

 .(11)  ارکم 
مهه   سهچ    ا مینخد  کیدموگر فد  ریچ متغیرهاا 

سارقخ کا   همننیچ مررف دخانیا  د میهردرا   ل ه  
میر  شکه رر عمل ردهاا  تأثیرگذ     جملخ متغیرهاا 

. د    چ (52  52) راشکم شناخت  د  میالعا  گذشتخ 
مرهرف سهیگا  د میهردرا   میالعخ تعهک د  فهر دا کهخ

 ل ل     گز  ش کردنهک  نهکک رهود ریو   هخ ررقهر  ا 
 آنجهاا  کهخ  تباط آما ا غیر مم چ رهود. همننهیچ    

 ریچ  فر د    لحاظ سهچ د سهارقخ کها  تتهاد  معنهاد  ا
  هچ دد متغیهر نیهز کنتهرل شهک.  تهأثیردجود نک شهت  

 تأههلهمننیچ نتا ج میالعخ نیان د د کخ ریچ دضعیت 
 فر د را دضعیت خو ب   تباط آمها ا معنهاد  ا  BMIد 

دجود نک  د د رنارر  چ ک  رودن میهز ن خهو ب  فهر د د  
کخ   هچ  شکم مرروط  هاآن  چ میالعخ رخ شیتت کا ا 

نک شهت خو ن  هم ن عباس  نیا د هم ا  افتخ را میالعخ 
(57). 

د  آ نکه طر د   ک میالعخ مو د شاهکا د مقا مهخ 
کها ا  هااشهیتتشناخت  د  دد گرده رها  عمل ردهاا

                                                           
9 Baulk 
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نتهها ج   ههچ میالعههخ    ت میههل کنههک.  تو نههکم متتههاد  
د سهها ر  FMRIهمننههیچ  سههتتاده     رز  ههها   ماننههک 

 رز  هههاا  سههتانک  د د      ههار  عمل ههرد شههناخت  
 پیینهادا رر ا میالعا  آت   ست.

محههکدد ت   ههچ  تههر چمه  میالعههخ  هاامحههکدد ت
میالعخ عکم دستیار  رخ نتا ج صحی، د د قع     مررف 
دخانیا  د میردرا   ل ل  رخ عنو ن        عو مل مهه  

 .راشکم د  تغییر عمل رد شناخت  
کها ا  هااشهیتتتا ج   هچ تحقیهق نیهان د د کهخ ن

د د  نظر نگرفتچ  مان  ستر دت کهاف  رهیچ  غیرمعمول
دد شههیتت رههخ علههت رههخ ههه  خههو دن   ههت  طبیعهه  
سیرکاد چ رکن د   ن خ فرد هنو  رخ شر  ط جک ک عاد  
ن رده  ست  راعس کاهش دافظخ د  فز  ش میهز ن خیها 

دقهت د توجهخ د د   کثهر صهنا ع  آنجاا  کخ.    شودم 
همننیچ دافظخ کها ا میلهوب راعهس رهبهود عمل هرد 

د  هاشهیتت گونهخ  چنیا  رخ رر س   شودم کا ا  فر د 
  جاد تغییر   مثبت را د  نظهر گهرفتچ  هک  ها دد  د  

 . سکم ضرد ا رخ نظر  هاشیتت ستر دت ریچ تغییر 
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