
 

 66  

 

  باشد.می اراك پزشکی علوم دانشگاه به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی
 

  

  

  

JAMS 
  اراك  پزشکی علوم دانشگاه مجله

  1397چهار، مرداد و شهریور دوره بیست و یک، شماره 
 

journal homepage: http://jams.arakmu.ac.ir  
 

 پژوهشی مقاله
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  چکیده    اطالعات مقاله
 26/09/96 تاریخ دریافت:

  08/03/97 تاریخ پذیرش:
  01/05/97 :انتشارتاریخ 

کننده قوي عملکرد حافظه است. انگیختگی هیجانی استرس یک تعدیل :زمینه و هدف  
هاي مختلف یادگیري و حافظه اثر ازطریق تحریک آمیگدال یا هیپوکامپ بر جنبه

بر حاد  ورزشی از فعالیت عه حاضر بررسی اثر استرس ناشیهدف مطالگذارد. می
  خطا بود.شده به شیوه کمبازتحکیم تکلیف پرتاب دارت آموخته

که  ندبود 5/20 دختر با میانگین سنی 60کنندگان تحقیق شاملشرکت ها:مواد و روش
ول هر سه قرار گرفتند. در روز ا 2و کنترل  1گروه هدف و کنترل  سهطور تصادفی در ه ب

خطا اکتساب کردند و بالفاصله مهارت پرتاب دارت را به روش کم ،گروه در شرایط یکسان
گروه هدف پس از بازیابی حافظه، در روز دوم،  پس از آن خاطرآوري فوري را اجرا کردند.

 1 که گروه کنترلدرحالی ،معرض استرس ناشی از فعالیت ورزشی حاد قرار گرفت در
بدون بازیابی  2به گروه کنترل  س از بازیابی حافظه را تجربه نمود وشرایط استراحت پ

در طول آزمایش، روند تغییرات  حافظه، استرس ناشی از فعالیت ورزشی حاد ارائه شد.
 در روز سوم، فراخوانی تاخیري حافظه مورد نظر براي هر گیري شد.کورتیزول بزاق اندازه

  گروه مورد آزمون قرار گرفت. سه
به  در آزمون فراخوانی تاخیري نسبت 2و  1هاي کنترل نتایج نشان داد گروه ها:یافته

وه هدف در و گر ندآزمون فراخوانی فوري هیچ پیشرفتی در عملکرد پرتاب دارت نداشت
  ).p > 05/0( داري در عملکرد نشان دادهمین دوره زمانی، ارتقاي معنی

، عمال استرس حاد بعد از بازیابی حافظهاکه نتایج این پژوهش نشان داد  گیري:نتیجه
  بخشد. را ارتقا حرکتی ضمنی در زنان تواند فرآیند بازتحکیم حافظهمی
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  مقدمه .1
یادگیري حرکتی پنهان توانایی مهم انسان براي اکتساب 

هاي متفاوتی براي ). راه1هاي حرکتی جدید است (مهارت
در افراد وجود دارد که شامل استفاده از ایجاد یادگیري ضمنی 

تکلیف دوگانه، حذف بازخورد، استنتاج قیاسی و شرایط 
خطا یک راهبرد جدید در ). یادگیري کم2باشد (خطا میکم

هاي یادگیري حرکتی ضمنی است که طبق تعریف برنامه
اشاره به حداقل کردن خطاها (مخصوصا در  پولتن و زاخري

). 3و نه جلوگیري از ایجاد هرگونه خطا دارد ( شروع تمرین)
زمانی  يزهبا 3گیري از این حافظه نیز در زمان شکل

  ).1کند (رمزگذاري، تحکیم و بازیابی عبور می
 جهت (روشی PETبرداري مانند هاي تصویرروش بر طبق

است  کوچک سازشکارآ متشکل از چند هزار اري وبردتصویر
تولید شده از نابودي  يگاما وهايپرت صورت انطباقیه ب که

را از درون بدن بیمار آشکارسازي  زیترونپو و الکترون جفتی
متناوب از مغز در  يریروش تصاو نیدر ا( fMRIو  )کندمی

و از  شودیو سپس در حال استراحت گرفته م تیحال فعال
 نیکه حاصل ا گردندیم قیفر یتالیجیطور ده ب گریکدی

در مغز را  یخون انیجر راتییدر اثر تغ يپردازش عملکرد مغز
یکی از مسائل کلیدي ، )دهدینشان م یکیولوژیزیاز لحاظ ف

حساسیت مراحل مختلف حافظه  ،هاي اخیرشده در سالمطرح
. باشدحاد و افزایش سطح کورتیزول می به اثرات استرس

هیپوکامپ و آمیگدال عالوه بر بعد هوشیار بر یادگیري ضمنی 
ست. بنابراین این احتمال وجود دارد که انگیختگی نیز سهیم ا

هیجانی از طریق تحریک آمیگدال یا هیپوکامپ بتواند بر 
پاسخ به  ،کلیطوربه ). 1رفتارهاي پنهان ما اثر بگذارد (

) و SNS( ها سبب فعال سازي سیستم عصبی سمپاتیکفشارزا
 دنبال آن ) و بهHPAآدرنال ( -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس

دلیل  شود. کورتیزول بههاي استرسی میترشح هورمون
طریق اثر بر دو کرده و ازمغزي عبور لیپوفیل بودن از سد خونی

) و گلوکو کورتیکوئیدي MRنوع گیرنده مینراکورتیکوئیدي (
)GRویژه هیپوکامپ، آمیگدال و قشر جلوي هب ) در مغز

گذارد اثر میمتنوع یادگیري و حافظه  هايپیشانی، بر جنبه
)4 ،5.(  

 هايشواهد قابل توجهی وجود دارد که استرس و هورمون
مهمی در تعدیل مراحل مختلف تواند داراي نقش استرسی می

به ). اکثریت قریب 7، 6با عواقب مثبت و منفی باشد ( حافظه
روي استرس و تحکیم حافظه اتفاق مطالعات انجام شده بر 

گردد ث افزایش تحکیم حافظه مینشان دادند که استرس باع
). تعداد کمی از مطالعات انسانی و حیوانی نقش استرس 8، 5(

بررسی قرار  پس از بازیابی حافظه را بر بازتحکیم حافظه مورد
توان با مینها، هاي بین پژوهشداده که به دلیل وجود یافته

اطمینان درباره اثرگذاري استرس بر بازتحکیم حافظه اظهار 
ثر استرس روانی ا همکاران و درکسلر ،عنوان مثالهکرد. ب نظر

ترس را مورد بررسی قرار داده و بیان  بر بازتحکیم حافظه
کردند که استرس باعث اختالل در بازتحکیم حافظه ترس 

). نتیجه تحقیقات برخی از پژوهشگران این ادعا را 9گردد (می
ر افزایشی که تایید کرده و بیان کردند که استرس بر خالف اث

). 10-14( کندمیبر تحکیم دارد، بازتحکیم حافظه را مختل 
مقابل این نتایج، نتایج دیگري وجود دارد که اثري متفاوت  در

که تاثیر  درکسلر و همکاران مثال در پژوهش .دندهرا نشان می
، اثر بر بازتحکیم حافظه ترس بررسی شدهتجویز کورتیزول 

کیم حافظه ترس تایید شده است افزایشی استرس بر بازتح
گر شباهت هایی که بیان). این پژوهش توسط پژوهش15(

فرآیندهاي بازتحکیم پس از بازیابی و تحکیم اولیه بود حمایت 
). ممکن است این تناقض در بین نتایج 16-20شد (

علت تفاوت در روش مورد استفاده  هاي انجام شده بهپژوهش
رس ایجاد شده در جهت القاي استرس و شدت است

یک  توجه به میل ترکیبی متفاوت هر با .کنندگان باشدشرکت
ژن  لهیبه وسکه در انسان  ینیپروتئ( MR هاياز گیرنده
NR3C2 و یم يکدگذار (شودGR )زولیکه کورت ايهرندیگ 

در شرایط کم  ،)کندمی ریرا درگ دهایکوئیگلوکوکورت ریو سا
شناختی متفاوت این دو نوع استرس و پراسترس و کارکردهاي 

). بر این اساس ضرورت دارد 5گیرنده قابل توجیه است (
 ،اي انجام شود که همزمان با کنترل کردن این شرایطمطالعه
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موضوع تاثیر استرس حاد بر بازتحکیم حافظه حرکتی ضمنی 
را به شکل ضمنی مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند با اطمینان 

نظر ترس حاد بر بازتحکیم حافظه اظهارر اسبیشتري درباره تاثی
. درواقع باشدمیبه نقش تکلیف  . ضرورت بعدي مربوطنماید

هایی که تاکنون انجام شده با استفاده از تکالیف پژوهش
آزمایشگاهی صورت گرفته است. ما قصد داریم در این پژوهش 
نقش استرس بر بازتحکیم حافظه حرکتی ضمنی را با استفاده 

 هايروشخطا که یکی از ش آموزش حرکتی یادگیري کماز رو
  م.نماییباشد بررسی جدید و مورد تایید در یادگیري ضمنی می

قابل ذکر است عوامل مختلفی ازجمله مرحله چرخه قاعدگی 
به استرس روانی  HPAتواند داراي اثرات مهمی روي پاسخ می

ی ناشی از الگوهاي کورتیزول بزاق در افراد سالم باشد. درواقع
استرس در فازهاي مختلف قاعدگی متفاوت و در فاز لوتئال در 

). اکثر 15باشد (وضوح بیشتر میمقایسه با فاز فولیکوالر به
انجام شده، به منظور جلوگیري از تاثیر احتمالی  هايپژوهش

مختلف  هايجنسی در طول دوره هايتغییر غلظت هورمون
شرکت کنندگان مرد انجام شده چرخه قاعدگی تنها بر روي 

کنترل چرخه قاعدگی در  است. اثر استرس بر تحکیم حافظه با
رد ) مو1391هایی مانند پژوهش قدیري و همکاران (پژوهش

بخش استرس بر تحکیم حافظه  بررسی قرار گرفته و اثر ارتقا
). اما تنها یک 21حرکتی ضمنی نشان داده شده است (

ر استرس بر بازتحکیم حافظه ) اث2016پژوهش (درکسلر، 
رسد که به میزنان را مورد مطالعه قرار داده و به نظر  ترس

گونه دلیل کنترل نکردن چرخه قاعدگی شرکت کنندگان، هیچ
  ).4ها یافت نشده است (اثر معناداري بین گروه

کننده قوي عملکرد که گفته شد استرس یک تعدیل طورهمان
حافظه یک فرآیند واحد نیست و  حال این حافظه است. با

به نوع  تواند اثرات متفاوتی را بستهرسد استرس مینظر میبه
وجود تحقیقات  این). با 5د (مطالعه نشان ده حافظه مورد

به  روي حافظه ترس، اخباري و مربوط بازتحکیم عمدتاً بر
اما تاکنون پژوهشی اثر استرس را بر  ،اندکرده اعتیاد تمرکز

 - نداده است بررسی قرار ازتحکیم حافظه حرکتی ضمنی موردب
جام شده در این حوزه، تکالیف ان هاياز طرفی بیشتر تحقیق

؛ بنابراین بررسی انددادهمهارتی را مورد مطالعه قرار غیر
نظر پذیري نتایج در زمینه یک تکلیف مهارتی ضروري بهتعمیم

  رسد.می
و به منظور رفع ابهام در زمینه  بنا به آنچه در باال گفته شد

طول مراحل  نحوه اثر اعمال استرس بر بازتحکیم حافظه در
ادامه پژوهش قدیري و همکاران  مختلف چرخه قاعدگی و در

)، تحقیق حاضر قصد دارد اثر استرس ناشی از فعالیت 1391(
ورزشی حاد را بر بازتحکیم حافظه حرکتی ضمنی در فاز 

ن مورد بررسی قرار دهد تا از این طریق فولیکوالر قاعدگی زنا
الگوي مناسبی را براي محققان، مربیان و معلمان ورزش به 

  منظور پیشرفت عملکرد افراد فراهم کند.
  
  هامواد و روش. 2

بود. تجربی از نوع  آنتحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش 
هاي پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی آزمودنی

صورت داوطلبانه براي نفر به 300دادند. حدود تشکیل می
نامه اطالعات فردي به آزمایشگاه فیزیولوژي تکمیل پرسش

: الف) عبارت بودند از ورزشی مراجعه کردند. معیارهاي انتخاب
مه یا عدم عدم سابقه بیماري عصبی، آسیب جدي به جمج

گونه سابقه از عوارض عصبی و سابقه بیهوشی و بدون هیچ
استفاده از  (با شدهروانی، ب) داراي بینایی طبیعی یا اصالح

بدون  گونه اختالل شنوایی و حرکتی، د)چعینک)، ج) بدون هی
عدم مصرف  سابقه قبلی در مهارت موردنظر، ه)گونه هیچ

رخه قاعدگی منظم دست باشند، ز) از چسیگار، و) راست
روزه)، ح) هیچ نوع  40تا  21(طول دوره قاعدگی  پیروي کرده

داروي هورمونی که بر استرس یا چرخه قاعدگی اثر بگذارد 
مصرف نکنند و ط) الزاماً در دوره فولیکوالر خود باشند (به 

روز  7شکل خودگزارشی طول چرخه قاعدگی افراد مشخص و 
روز اول آزمایش تعیین قبل از شروع قاعدگی به عنوان 

طور کننده براي تحقیق انتخاب شده و بهشرکت 60شد). می
 نفره تقسیم شدند: گروه هدف 20سه گروه  به تصادفی

(بازیابی+ عدم استرس) و  1(بازیابی+ استرس)، گروه کنترل 
(بدون بازیابی+ استرس). این تحقیق توسط  2گروه کنترل 
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رد تایید قرار گرفته و از کمیته اخالق دانشگاه خوارزمی مو
نامه اخذ کنندگان براي شرکت در مطالعه رضایتتمامی شرکت

  شد. 
تکلیف پرتاب دارت: در این پژوهش از یک تخته دارت معمولی 

کنندگان در که قد شرکتجاییو چند دارت استفاده شد. از آن
جهت تعدیل و  بنبراین ،متر بودسانتی 180تا  157دامنه 

 168کننده، تخته دارت در فاصله لیف با شرکتسازگاري تک
شد. براي ایجاد یادگیري  متر از سطح زمین قرار دادهسانتی

خطا استفاده ضمنی مهارت پرتاب دارت در افراد از شرایط کم
خطا در تکالیف پرتابی، طی شد. کارآمدي برنامه یادگیري کم

). 22( تاس بررسی شده پژوهشی توسط عبدلی و همکاران
خطا در قابل ذکر است که در پژوهش حاضر ایجاد شرایط کم

اقتباس شده است پرتاب دارت از پژوهش قمري و همکاران 
هاي ). در این پژوهش از میانگین خطاي شعاعی پرتاب3(

 عنوان شاخص عملکرد تکلیف پرتاب دارت استفاده شددارت به
  .)1(شکل 

  = خطاي شعاعی
  اي شعاعیخط .1شکل 

  
حالت  -حالتی: از پرسشنامه اضطراب صفت - اضطراب صفتی

هایی که جهت خارج نمودن آزمودنی ،)STAL-Y( اسپیلبرگر
دچار اضطراب صفتی و حالتی هستند، استفاده شد. این 

اضطراب  20تا  1سوال است. از سوال  40نامه شامل پرسش
 و خیلی وجه، گاهی، عموماً هیچ (به چهار گزینهشامل  حالت
 چهار گزینهشامل اضطراب صفت  40تا  21از سوال  و زیاد)

هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و تقریبا همیشه) (تقریباً 
هایی که شود. بین مقیاس صفت اضطراب و دیگر آزمونمی

هاي باالیی گزارش شده سنجند، همبستگیاضطراب را می
 کار تایلر ازاست. همبستگی این مقیاس با مقیاس اضطراب آش

و همبستگی بین صفت اضطراب با فهرست  83/0تا  79/0
). در 5( گزارش گردیده است 58/0تا  52/0 صفات عاطفه

منظور انتخاب افرادي با سطح پایین اضطراب پژوهش حاضر به
جامعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی  ، نرمی ازحالتی-صفتی

دانشجوي  300نامه توسط . به این منظور پرسشتهیه شد
تهیه و تنظیم شد تا  هاآن. نرم درصدي گردیددختر تکمیل 

براساس آن انتخاب آزمودنی براساس صدك پنجاهم صورت 
  گیرد. 

تردمیل استاندارد: براي ایجاد استرس ناشی از فعالیت ورزشی 
(تکنوجیم، ایتالیا) استفاده شد. در  حاد از تردمیل استاندارد

بعیت از پروتکل آزمون ورزشی ها با تآزمودنی ،این راستا
بیشینه بروس بر روي تردمیل تا حد واماندگی به حرکت 

یافت که واداشته شدند. فعالیت ورزشی تا زمانی ادامه می
شکل  آزمودنی دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشد و به

خوداظهاري رسیدن به واماندگی جسمانی را اعالم نماید. 
به  ناشی از این آزمون منجر اثر استرسی ،براساس مطالعات

، 23( شودداري میشکل معنیافزایش سطح کورتیزول بزاق به
به تحقیقاتی  استناد ،از چنین پروتکلی ). علت استفاده24

هاي کم و متوسط اند تمرین با شدتکه نشان داده است
ولی تمرین با شدت  ،تواند غلظت کورتیزول را تغییر دهدنمی

  ).25( گرددکورتیزول بزاق میباال باعث افزایش 
-سنجش کورتیزول بزاق: میزان واکنش محور هیپوتاالموس

گیري فوق کلیوي با استفاده از کورتیزول بزاق اندازه -هیپوفیز
(قبل از اکتساب، بعد  زمانی ههاي بزاق طی سه دورشد. نمونه

هاي استفاده از تیوب از بازیابی، بعد از اعمال استرس) با
کنار  طول آزمایش در ها درآوري شدند. نمونهمخصوص جمع

درجه فریز شدند  - 20یخ نگهداري شدند و بعد از آن در دماي 
 ها بابه آزمایشگاه منتقل شوند. نمونه گیرياندازه برايتا 

از  DBC(متعلق به شرکت  شناسی آنزیمیاستفاده از ایمنی
قرار  کشور کانادا) با هدف تعیین کمی کورتیزول مورد تحلیل

و درصد  8/9تا  CV(، 5/6گرفتند. ضریب تغییر بین ارزیابی (
ترین بود و پاییندرصد  3/10تا  5/6 ضریب تغییر بین ارزیابی
  .گزارش شد 003/0حد حساسیت ما کمتر از
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  شیمراحل آزما یجدول زمان .1جدول 

  3 روز  2 روز  1 روز  گروه  روز 

کوششی  10بلوك  3دوره اکتساب شامل   هدف
  متري 3و  5/2، 2، 5/1ز فواصل ا

 1فوري شامل  بالفاصله آزمون خاطرآوري
  متري 5/3کوششی از فاصله  10بلوك 

از  یک هر yو  xمختصات  ثبت
  هاي دارتپرتاب

  بزاق  سازي مجدد حافظهفعال  بزاق
استرس حاد 

  بروس)(تردمیل
  بزاق

 1شامل  تاخیري آزمون خاطرآوري
  متري 5/3کوششی از فاصله  10بلوك 

هریک از  yو  xمختصات  ثبت
  هاي دارتپرتاب

  بزاق    بزاق  سازي مجدد حافظهفعال  بزاق  1 کنترل

  2کنترل 
  بزاق    بزاق

استرس حاد 
  بروس)(تردمیل

  بزاق

  متري 5/3کوششی از فاصله  10بلوك  1 سازي مجدد شاملفعال

  
  تحلیل آماري

ن تحلیل واریانس براي مقایسه ترشح کورتیزول بزاق از آزمو
آزمودنی میانگین خطاي  طرفه استفاده شد. براي هریک

شعاعی آزمون خاطرآوري فوري و تاخیري محاسبه شد. براي 
تحلیل واریانس  آزمون از آزمون دو ها درمقایسه امتیازات گروه

وسیله نرم افزار آماري ه عملیات آماري بطرفه استفاده شد. یک
SPSS  در 05/0 هاداري آزموناطح معنانجام و س 23نسخه 

  شد. گرفته نظر

  هایافته. 3
 کورتیزول بزاق

طرفه، مقادیر پایه کورتیزول طبق نتایج تحلیل واریانس یک
 .)p ،483/0 =F= 662/0(داري ندارندابزاق سه گروه تفاوت معن

ها گر تفاوت معناداري بین گروهاما نمونه کورتیزول اوج نشان
= Es ،43250/1)1و کنترل  2کنترل = (12070/1[ :باشدمی

  ] Es ،000/0 =p ،773/23 =F )هدف و 1 کنترل(
  

  آزمون تعقیبی توکی براي بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول .2جدول

  p  خطاي استاندارد  تفاون میانگین  2گروه   1گروه   متغیر وابسته
  فاصله اطمیناندرصد  95

  باالترین حد  ترین حدپایین

  
نمونه کورتیزول بعد از 

  استرس
  
  

  هدف
  1,9743  0,8907  0,000  0,21851  1,43250  1کنترل 
  0,8536  - 0,2300  0,342  0,21851  0,31180  2کنترل 

  1کنترل 
  - 0,8907  - 1,9743  0,000  0,21851  - 1,43250  هدف
  - 0,5789  - 1,6625  0,000  0,21851  - 1,12070  2کنترل 

  2کنترل 
  0,2300  - 0,8536  0,342  0,21851  - 0,31180  هدف
  1,6625  0,5789  0,000  0,21851  1,12070  1کنترل 

 
نتایج تحلیل تعقیبی توکی در زمان بعد از ارائه استرس نشان 

تفاوت معناداري وجود  2هاي هدف و کنترل داد که بین گروه
هاي چنین گروهو هم 1هاي هدف و کنترل اما بین گروه ،ندارد

 ،طور کلیه ب تفاوتی معنادار وجود دارد. 2رل و کنت 1کنترل 
هاي هدف و کنترل نتایج نشان داد که مقادیر کورتیزول گروه

از زمان قبل از اکتساب به بعد از استرس داراي پیشرفتی  2
تغییر معناداري را از زمان  1معنادار بوده است و گروه کنترل 

   است. قبل از اکتساب به بعد از استرس نشان نداده
  

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

قبل از اکتساب بعد از بازیابی بعد از استرس

زاق
ل ب

یزو
ورت

ن ک
میزا

)
رولی

میک
 بر 

رام
وگ

نان
  )تر

  نمودار خطی مقادیر کورتیزول شرکت کنندگان .1نمودار 
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  آزمون خاطرآوري فوري و تاخیري
طرفه درمورد خطاي شعاعی نتایج تحلیل واریانس یک

 که کنندگان سه گروه نشان دادهاي دارت شرکتپرتاب
عملکرد سه گروه در آزمون خاطرآوري فوري فاقد تفاوت 

اما میانگین خطاي شعاعی در ) p= 991/0( باشدعنادار میم
ها گروهگر تفاوتی معنادار بینآزمون خاطرآوري تاخیري نشان

. نتایج تحلیل تعقیبی توکی در آزمون )p= 000/0( است
 خاطرآوري تاخیري نشان داد که در این آزمون، عملکرد گروه

و ) p= 001/0( 1 هاي کنترلهدف تفاوت معناداري را با گروه
و  1هاي کنترل دهد و گروهنشان می )p= 001/0( 2 کنترل

. )p= 994/0( باشندمعناداري می فاقد تفاوت 2کنترل 
که میانگین خطاي شعاعی از آزمون با توجه به این چنینهم

توان گفت است، می روز اول به آزمون روز سوم کاهش یافته
خاطرآوري فوري به هدف از زمان آزمون  که عملکرد گروه

  آزمون خاطرآوري تاخیري داراي پیشرفتی معنادار است.
  

  
  هاگروه در شعاعی خطاي تغییرات بررسی براي توکی تعقیبی آزمون. 3جدول

  p  خطاي استاندارد  تفاوت میانگین  2گروه   1گروه   متغیر وابسته
  فاصله اطمیناندرصد  95

  باالترین حد  ترین حدپایین

ی خطاي شعاع
  تاخیري خاطرآوري

  هدف
  - 2,3133  - 9,1021  0,001  1,36903  - 5,70770  1کنترل 
  - 2,4552  - 9,2440  0,001  1,36903  - 5,84960  2کنترل 

  1کنترل 
  9,1021  2,3133  0,001  1,36903  5,70770  هدف
  3,2525  - 3,5363  0,994  1,36903  - 0,14190  2کنترل 

  2کنترل 
  9,2440  2,4552  0,001  1,36903  5,84960  هدف
  3,5363  - 3,2525  0,994  1,36903  0,14190  1کنترل 
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  هاي خاطرآوري فوري و تأخیريعملکرد گروه ها در آزمون .2نمودار 
  
  بحث. 4

عمال استرس حاد بر هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ا
این تحقیق حرکتی ضمنی در زنان بود. نتایج  بازتحکیم حافظه

نشان داد گروه هدف که در روز دوم پژوهش پس از بازیابی 
 شده، استرس فعالیت ورزشی حاد را دریافت حافظه تحکیم

)، 2و کنترل  1هاي کنترل (گروه خالف دو گروه دیگر کرد بر
داراي بهبود عملکرد معناداري در آزمون خاطرآوري تاخیري 

  . نسبت به آزمون خاطرآوري فوري بود

معناداري در مقادیر کورتیزول بزاق  فعالیت ورزشی حاد تفاوت
با نتایج کنندگان آشکار کرد. نتایج تحقیق حاضر شرکت

که با استفاده از  تحقیقات باکز و همکاران و رحمان و همکاران
دار در سطح کورتیزول پروتکل تمرینی مشابه افزایش معنی

  ).24، 23(است  مطابق ،بزاق را نشان دادند
 ،هاي درکسلر و همکاراننتایج این تحقیق موافق با پژوهش

است که  کوکز و همکاران و باس و همکاران چونگ و همکاران،
توانند بازتحکیم حافظه را نشان دادند حوادث پراسترس می

  ).15-20افزایش دهند (
مدت فرآیندهاي بازتحکیم توسط بازیابی حافظه کوتاه

 هشده پس از آن براي دوربازیابیشوند. حافظه اندازي میراه
شود و اگر در معرض مداخله قرار زمانی محدود ناپایدار می

گردند. در می نگیرد، بدون تغییر مجدداً به حالت باثبات باز
توانند توسط شده میهاي بازیابیطول این مدت، حافظه

). 26روزرسانی شوند (مداخالت دارویی و رفتاري مختلف به
و  نفریناپی (نور)به ترشح کورتیزول،  ي منجراسترس رفتار
عنوان گردد. استفاده از آن بههاي استرسی میسایر هورمون
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گردد از مجدد موجب می سازيیک دستکاري پس از فعال
طریق تحریک آمیگدال یا هیپوکامپ بتواند بر رفتارهاي پنهان 

  ).5، 4ما اثر بگذارد (
 توان باي تاخیري را میبرتري گروه هدف در آزمون خاطرآور

از  یگروه GCs ).:glucocorticoidsتوجه به اثرات مشابه 
 هیفوق کل يکه در بخش قشر زولیمانند کورت دهایاستروئ

اي تحکیم و دو فرآیند حافظه روي هر )شوندمیساخته 
بتا:  هاي(انسدادکننده βبازتحکیم، اثر اختاللی مسدودکننده 

آنتاگونیست رقابتی را براي اتصال به گروهی از داروها که نقش 
و مهارکننده سنتز  )دکننآدرنرژیک ایفا می هايگیرنده

شدن فعال چنینهمپروتئین روي تحکیم و بازتحکیم حافظه و 
هاي گلوکوکورتیکوئید موجود در آمیگدال و هیپوکامپ گیرنده
دو فرآیند بازتحکیم پس از بازیابی و تحکیم اولیه که  در هر

شناختی گر شباهت بین برخی از فرآیندهاي عصبننشا
باشد، توجیه کرد تحکیم اولیه و بازتحکیم پس از بازیابی می

)18 ،20 ،27 ،28 .(  
که اثر  درکسلر و همکارانها با نتایج پژوهش البته این یافته

کورتیزول روي بازتحکیم حافظه ترس در زنان را فاقد اثر 
کننده نشان داده در تناقض گروه شرکت 3معنادار در بین 

به استفاده کردن تواند مربوط است. دلیل این تناقض می
کنندگان پژوهش درکسلر از داروهاي ضدبارداري شرکت

در زمان اجراي  هاآنهورمونی و کنترل نکردن چرخه قاعدگی 
). اما در پژوهش ما، عدم استفاده از داروي 4آزمایش باشد (

کننده کنترل شد. گی زنان شرکتو چرخه قاعد ضدبارداري
همکاران،  و نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات درکسلر چنینهم

وانگ  ژائو و همکاران، دونگیونکار و همکاران، شوب و همکاران،
است که یک اثر اختاللی مغایر و همکاران و مارون و همکاران 

، 10، 9اند (استرس رفتاري را بر بازتحکیم حافظه گزارش کرده
). برخی از دالیل احتمالی براي توضیح 14، 13، 12، 11

  تواند به شرح زیر باشد:ها میتناقض میان یافته
ها مانند پژوهش شوب و : در برخی از پژوهشSNSفعالیت 

که از تجویز دارویی کورتیزول جهت اعمال استرس  ولف
مورد هدف قرار  HPAطور ویژه محور استفاده شده، به

استرس که در برخی دیگر مانند  يروش القاگیرد. ولی می
سازي هر دو محور است، باعث فعال پژوهش ما استفاده شده

HPA  وSNS به ترشح (نور) منجر موضوع ). این29شود (می 
گردد. هاي استرسی میآدرنالین، کورتیزول و سایر هورمون

باشند، اما هاي مختلف داراي اثر مجزایی میاگرچه هورمون
براي ترویج یک پاسخ انطباقی ممکن است بر  هاآنتعامل 

  نتیجه اعمال استرس بر عملکرد اثرگذار باشد.
کننده وارونه تعدیل Uبه دوز: منحنی با شکل  اثرات وابسته

). 29خوبی مستند شده است (کورتیزول در تحکیم حافظه به
به دوز ممکن است قابل تعمیم به بازتحکیم  این اثرات وابسته

که غلظت متوسط کورتیزول ه نیز باشد. درحالیحافظ
ها با نتایج مشابه منجر به ایجادشده در این پژوهش و پژوهش

افزایش حافظه شد، ممکن است افزایش باالتر از متوسط آن 
ا ها منجر به ایجاد اختالل در حافظه شود. بدر سایر پژوهش

مطالعات بیشتري براي حمایت از ایجاد منحنی  ،این حال
  به دوز بازتحکیم مورد نیاز است. ابستهو

داراي اثرات متفاوتی بر انواع استرس  شدتشدت استرس: 
براي تحکیم حافظه  ،عنوان مثالهباشد. بمختلف حافظه می

ترس یک پاسخ خطی پیشنهاد شده و درمقابل، براي حافظه 
شده است  وارونه نشان داده Uفضایی، یک منحنی با شکل 

)9.( 

آزمون: اثر استرس بر بازتحکیم حافظه ممکن تکلیف مورد 
). 30آزمون بستگی داشته باشد ( است به تکلیف حافظه مورد

هاي مغزي مختلف تکالیف متفاوت نیازمند فعال سازي قسمت
هاي باشد که ممکن است نتایج متفاوتی که در پژوهشمی

 شود را شرح دهد. انسانی مشاهده می

  محدودیت
هاي جنسی این است که میزان هورموناین تحقیق  محدودیت

تعیین فاز فولیکولی  ،گیري نشد. درواقعدر فاز فولیکولی اندازه
کننده تعیین شد. اگر بیان صرفاً براساس بیان شرکت

قوت  ،شدهاي هورمونی تایید میکنندگان با آزمایششرکت
  کرد.کار افزایش پیدا می
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  گیرينتیجه. 5
قیق نشان داد که ارائه فعالیت نتایج این تح ،طور کلیه ب

(دارت  ورزشی حاد بعد از بازیابی حافظه حرکتی ضمنی
خطا)، یعنی در زمان بازتحکیم آموخته شده به شیوه کم

حرکتی ضمنی زنان  تواند فرآیند بازتحکیم حافظه، میحافظه
توان از نتایج بخشد. می شان ارتقارا در فاز فولیکوالر قاعدگی

 کننده استرس بر حافظهد اثر تسهیلورم پژوهش حاضر در
حرکتی ضمنی در زمینه بازتوانی و تقویت حافظه موردنظر 

  استفاده نمود. 
  
  تشکر . تقدیر و 6

 این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار
از فعالیت ورزشی حاد بر  حرکتی با عنوان اثر استرس ناشی

باشد که با در زنان میبازتحکیم حافظه حرکتی ضمنی 
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی انجام مالی حمایت 

شده است که بدین وسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را 
از این دانشکده و تمامی دانشجویانی که در این پژوهش 

  دارد. همکاري کردند اعالم می
  
  . سهم نویسندگان7

رد نویسندگی بر اساس تمامی نویسندگان معیارهاي استاندا
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  . تضاد منافع8

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: Stress is a powerful modulator of memory 
performance. Emotional arousal affects the various aspects of learning 
and memory through stimulation of the amygdala or the hippocampus. 
The aim of the present study was to investigate the effects of stress 
related acute exercise on reconsolidation of dart throwing task learned 
with errorless method.  
Materials and Methods: Participants of the study included 60 girls 
with an average age of 20.5 who were randomly assigned to three 
groups including: target (n = 20), control (n=20), and control 2 (n = 20). 
On the first day, all three groups under the same conditions acquired 
the skill of throwing darts in an errorless method and immediately after 
that performed the immediate retrieval. On the second day, after 
memory reactivation, the target group was exposed to stress resulting 
of acute exercise while the control 1 group did rest. The acute stress 
was presented to control 2 group without memory reactivation. During 
the experiment, changes in salivary cortisol were measured. On the 
third day, the delayed memory retrieval for each of the three groups 
was implemented.  
Findings: the results showed that while the control 1 and control 2 
groups did not show enhancement of dart throwing learning across 
delayed memory retrieval than immediate retrieval, the target group 
showed substantial enhancement across the same time (p<0.05). 
Conclusion: Our findings indicate that acute stress after memory 
reactivation can facilitate the implicit motor memory reconsolidation in 
women. 
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