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تزثیتی علَم ٍ رٍاًطٌبسی هطبلعبت  

1311 ثْبر، 1، ضوبرُ 6دٍرُ   

63 -82صفحبت   

 کیفیت و آشکار حافظه بهبود شادکامی، بر رفتاری-شناختی درمان بخشیاثر

  شیراز شهر سالمنذان در خواب
 

 3معصومه اسماعیلی، 2فریبا تابع بردبار ،1قاسم وزیری

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى ضیزاس، ًَر، پیبم داًطگبُ عوَهی رٍاًطٌبسی ارضذ کبرضٌبسی داًطجَی 1

 ایزاى ضیزاس، ًَر، پیبم داًطگبُ طٌبسیرٍاً گزٍُ استبدیبر، 2

 ایزاى ضیزاس، ًَر، پیبم داًطگبُ رٍاًطٌبسی گزٍُ استبدیبر، 3

 

 چکیذه

کطف  ثبضذ.هیضبدکبهی، ثْجَد حبفظِ آضکبر ٍ کیفیت خَاة گذار ثز ّبی هْن ٍ تبثیز اس رٍشرفتبری یکی  – درهبى ضٌبختی

بر هتتخصصبى تَاًذ سَدهٌذ ثبضذ ٍ اطالعبت هفیذی در اختیبظ ًظزی ٍ کبرثزدی هیراثطۀ ایي هتغیزّب در ثزرسی علوی اس لح

رفتبری ثز ضبدکبهی، ثْجَد حبفظِ آضکبر ٍ  -ثخطی درهبى ضٌبختیّذف تعییي اثزپژٍّص حبضز ثب  رٍاًطٌبسی قزار دّذ.

پس  –تجزثی ثب طزح پیص آسهَى ژٍّص اس ًَع هٌظَر در قبلت یک پثذیي کیفیت خَاة در سبلوٌذاى ضْز ضیزاس اًجبم ضذ.

سبل در ضْز  86تب  66سبلوٌذاى سبکي سزای سبلوٌذاى  کلیِ را پژٍّص ایي آسهَى ثب گزٍُ کٌتزل اًجبم گزفت. جبهعِ آهبری

 ًفز اس سبلوٌذاى سبکي در سزای سبلوٌذاى ضْز ضیزاس کِ ثِ 36دادًذ. ًوًَِ پژٍّطی هی تطکیل 1311-18ضیزاس در سبل 

ًفز( گزٍُ گَاُ تقسین ضذًذ. اثشار هَرد استفبدُ در  11ًفز( ٍ آسهبیص ) 11) گیزی ثِ رٍش تصبدفی ثِ دٍ گزٍُ گَاُرٍش ًوًَِ

ٍپزسطٌبهِ کیفیت خَاة  (1381(، هقیبس سٌجص حبفظِ آضکبر صفزسادُ )1181ایي پژٍّص پزسطٌبهِ ضبدکبهی آکسفَرد )

-آسهَى ٍ پسهیبًگیي ًوزات دٍ گزٍُ آسهبیص ٍ گَاُ در پیصّص حبضز حبکی اس آى ثَد کِ پژٍ( ثَدًذ. 1181پتزسثَرگ )

ّبی آسهبیص ٍ گَاُ  گزٍُ سبلوٌذاىّبی پژٍّص حبضز ثیي ًوزات ثب تَجِ ثِ یبفتِ. آسهَى اس تفبٍت هعٌبداری ثزخَردار است

( تفبٍت هعٌی داری ٍجَد دارد. ثٌبثزایي ت خَاة ٍ حبفظِ آضکبرضبدکبهی، کیفیحذاقل اس لحبظ یکی اس هتغیزّبی ٍاثستِ )

 درهبى ضٌبختی رفتبری ثز ثْجَد ضبدکبهی، کیفیت خَاة ٍ حبفظِ آضکبر سبلوٌذاى هَثزاست.
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