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پذیری شناختی زنان جوان در طی چرخه تمرین مقاومتی در انعطاف شدتتغییرات ناشی از

 قاعدگی

 a، زهرا رضوانیaانوشیروان کاظم نژاد، a*سعید ارشم ، aحمیده پارسه

a ارشد رفتار حرکتی،گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران 
b  حرکتی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایراناستاد یار،گروه رفتار 

c استاد گروه آمار زیستی ،دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران 
d دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه تهران 

 (hparseh08@gmail.com* ، 09189442287نویسنده مسئول: نام )

در دو گروه  یهایدنبود. آزمو یچرخه قاعدگ یزنان جوان در ط پذیری شناختیبر انعطاف یمقاومت نیتمر ریتاث نییپژوهش تع نیهدف ا چکیده :

روند انجام  نیتند. ماه دوم انفر( قرار گرف 10) نهیشیتکرار ب کیاز  %70با شدت  نینفر( و تمر 10) نهیشیتکرار ب کیاز   %40با شدت  نیتمر یمساو

ها متوازن ام دادند تا گروهانج %70را با شدت  ناتیوم تمرو گروه د %40شدت  ارا ب ناتیجا شده و گروه اول تمرتفاوت که دو گروه با هم جابه نیشد با ا

 کوالریدر دوره فول یناختش یریبر انعطاف پذ %40با شدت  نیتمر. نتایج نشان داد که در نظر گرفته شد 05/0ها . سطح معناداری برای دادهشوند

ها یافته. نداشت اثریزنان جوان  یشناخت یریپذبر انعطاف دورهدر هر دو  %70با شدت  نیتمر نیهمچنگذار بود.  ریتاث لدر دوره لوتئا تاثیر امابی

 کند.توصیه می های طوالنی ترجوان در دورهزنان پذیری شناختی انعطافرا در راستای بهبود  مقاومتیضرورت کاربرد تمرینات 

 یچرخه قاعدگ ؛پذیری شناختیانعطاف ؛یمقاومت ناتیها: تمرواژه دیکل

 مقدمه . 1

در مراحل اولیه روی تغییرات فیزیولوژیکی مغز)جریان خون مغزی، انتقال دهندهای عصبی مغز( تمرکز   aEFکارکرهای اجراییپژوهش در مورد اثرات  

 ساختاریپیشانی را به عنوان فوقی کارکردهای اجرایی به پژوهش پرداخت. وی  قشر پیشزمینهاولین کسی بود که در  1966لوریا در سال اند. داشته

حوزه تمرین شدید و عملکرد شناختی در طول چند دهه گذشته توجهات زیادی را  .ندکیدر نظر گرفت که فعالیت مغزی یا رفتار را کنترل یا تنظیم م

شود اختی مینگیری که ورزش شدید منجر به منافعی کوچک اما قابل توجهی در عملکرد شدر پژوهش به خود جلب کرده است و از این نتیجه

با  ]1 [شودهای شناختی در انسان میموجب ترقی و پیشرفت و حفظ مهارتاند که تمرین گذشته نشان داده هایهمچنین پژوهش .کندپشتیبانی می

روند و به طور یهای شناختی از عوامل تعیین کننده مهم عملکرد ورزشکاران به شمار متواند برعکس باشد یعنی این که تواناییاین حال چنین اثری می

تاکنون عالقه محققان را به خود جلب کرده است. برای بسیاری  1930چرخه قاعدگی از دهه  .]2 [دهندویژه پیشرفت ورزشی فرد را تحت تاثیر قرار می

نتایج به دست آمده ، محدودمطالعات با وجود از محققان، چرخه قاعدگی یک مدل عالی از تاثیر استروئید تخمدان بر احساسات، رفتار و شناخت است. 

های مرتبط با جنس ممکن دهد که هورمونها همچنین نشان مییافته ]3[یابدد شناختی بهبود میدهد زمانیکه سطح استروژن باالست عملکرنشان می

، مطالعات در زمینه تغییرات شناختیتا به امروز اکثر  .]4[است اثرات متفاوتی روی انواع توانایی شناختی مانند توجه، حافظه، و روانی کالمی داشته باشد

های هوازی زیر بیشینه برای اند که ورزشتعداد زیادی از این مطالعات نشان داده ]5[اندتمرینات هوازی متمرکز بودهبر روی تاثیر شدتهای مختلف 

ها از جمله تمرین مقاومتی برای درک حال نیاز به پژوهش بیشتر در مورد دیگر ورزشبا این .شوددقیقه به باال موجب بهبود در شناخت می 60مدت 

 و ]6[ سالمت با مرتبط جسمانی آمادگی بهبود در که است مهمی تمرینی شیوه مقاومتی، تمرین . ]1[تمرین و ارتباط شناختی وجود داردبهتر ماهیت 

  .]7[کند  می ایفا مهمی نقش خون چربی و دیابت باال، فشار خون درد، کمر استخوان، پوکی مانند سالمت با مرتبط های بیماری برابر در محافظت

اما  دی بازداری پاسخ دارنشان داده است که اگر چه تمرین مقاومتی تأثیرات مثبتی بر مولفه ،]8[2018در سال  تحقیقات سوگا و همکارانش همچنین 
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در  ،]1[رانش بروش و همکا. مورد توجه و بررسی قرار گیردباید این مسئله  وجود دارد وپذیری شناختی حافظه کاری و انعطاف متناقضی در مورد نتایج 

که دو مولفه کارکردهای  ی زمانی و مقدار معین واکنش تمرین مقاومتی شدید روی کارکردهای اجرایی به این نتیجه رسیدندی اثرات دورهزمینه

بر حافظه  پذیری شناختی و بازداری پاسخ به تمرینات مقاومتی حساس هستند اما صرف نظر از شدت تمرین ورزش مقاومتی اجرایی یعنی انعطاف

با این حال،  .استفاده کردند  plus- minusتکلیف شناختی های استروپ، سیمون وها برای ارزیابی این دو مولفه از آزمونگذارند. آنکاری تاثیر نمی

در زنان سالمند  پذیری شناختیاثرات شدت ورزش هوازی و تمرینات مقاومتی روی بازداری پاسخ و انعطاف ،]9[ 2012 در سال آلوس و همکارانش

پذیری طافسالم را مقایسه کردند که در آن هر چند تمرینات مقاومتی و تمرین هوازی موجب  بهبود بازداری پاسخ در زنان سالمند شد اما تغییرات انع

مقاومتی با شدت باال بازداری پاسخ را ها نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل تمرینات به طورکلی یافته نداشت. تفاوتیشناختی در دو شرایط متفاوت 

پذیری شناختی نسبت به دقیقه پس از تمرین بهبود می بخشد در مقابل تمرین مقاومتی با شدت کم و متوسط، مزایای بیشتری برای انعطاف 15

رابطه با تأثیر تمرین مقاومتی در رابطه ی کلی را در ند یک نتیجهاهدقیقه پس از تمرین داشته است. تاکنون محققان نتوانست 180شرایط کنترل در 

های آنابولیک به تمرینات پاسخ هورمون .]8[های متناقضی در این زمینه شده استبدست آورند بنابراین نتایج این مطالعات منجر به یافته(  (EFبا

ی جنسی هانمطالعات نشان داده است که سطح هورموهمچنین  .]10[های مختلف سیکل قاعدگی در زنان جوان متفاوت استمقاومتی شدید در دوره

دریافتند که زنان در مرحله میانی  ،]11[(1994کیمورا و همکارنش ) تواند بر عملکرد شناختی تاثیر بگذارد. به عنوان مثالمانند استروژن و اندروژن می

های کالمی اشاره کرد در مقابل در طی های ظریف و مهارتبه مهارتها میتوان لوتئال از سیکلشان عملکرد خوبی را دارا هستند از جمله این مهارت

. ندهایی مانند توانایی فضایی و استدالل انتزاعی بودآزمایش پایه در مرحله میانی لوتئال به طور قابل توجهی بدتر از زنان در مرحله  فولیکوالر در مهارت

بر آن شدیم تا بررسی کنیم که آیا تمرینات مقاومتی بنابراین  .]12[وکنترل نشده است  اسبهمح در مطالعات قبلی  که زمانبندی مراحل قاعدگیآنجااز 

 شود؟ های مختلف از سیکل قاعدگی میباعث تغییر انعطاف پذیری شناختی زنان جوان در دورهبا شدتهای مختلف 

 

 روش شناسی پژوهش. 2

ا از بین آنهه بودند کی تربیت بدن مجرد بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر آزمون و پس آزمون شیپبا طرح  یتجربحاضر از نوع نیمه  پژوهش

نفر از آنان )میانگین سن  20با توجه به معیارهای ورود و خروج، تعداد  سپس، .به طور داوطلبانه شرکت کردند یبدنساز نیتمر سابقهنفر فاقد  30

ورود  یهااریمع رفتند.گقرار نفره  10گروه در دو  یتصادف صورت بهکیلوگرم(  70/57 ± 16/8وزن سانتیمتر،  35/165 ± 4 قد سال، 85/20 ± 13/1

 ،یعصب یماریهر گونه ب ( عدم وجود2 ی؛جسمان ینامه آمادگبر اساس پرسش یقدرت یهاتیشرکت در فعال یاز سالمت برا نانیاطم( 1 عبارت بودند از:

( عدم وجود 4 ی؛انرو تیتأثیرگذار بر وضع یهر نوع دارو ایها عدم مصرف آرام بخش( 3ی؛ عضالن یو اسکلت یسوخت و ساز ،یعروق د،یشد یتنفس

 ریاس ایاضطراب  ،یافسردگ سابقهنیز شامل موارد زیر بود:  خروج یارهایمع .منظم یچرخه قاعدگ( 5 ی؛داریشن ای یدارید یو جد دیهرگونه اختالل شد

 .و عدم ادامه همکاری با پژوهش)بیشتر از دو جلسه( یقدرت نیتمر یهاشرکت منظم در برنامه ی؛اختالالت روان

 ،فردیاهانه، مشخصات آگ نامهتیرضا ،هدف پژوهش پیرامون توضیحاتیارائه  پس از جلسه اول دربه طول انجامید.  ماه 3روند پژوهش حاضر حدود 

ضربان قلب  و فشار خون جلسه نیدر ا ،نیهمچن .شد و اطالعات چرخه قاعدگی آنها جمع آوری سالمتی، فرم غربالگری جسمان تیفعال یآمادگ یابیارز

ار یک تکر %40و  %70با شدت  ینیدر دو گروه تمر یبه صورت تصادف ثبت گردید؛ سپسآرام  یدر اتاق قهیدق 15استراحت پس از نشستن به مدت 

 یکسان بود.. وهگردو  ایبر مایشآز ایجرا ندو رو حلامر متماگرفتند اما، قرار بیشینه 

به صورت  RM1a سوم آزموندرجلسه  سرانجام، اطالعات الزم ارائه شد. ناتیتمر یاجرا حیصح وهیدر رابطه با شبه شرکت کنندگان در جلسه دوم 

 جداگانه برای هر یک از هفت حرکت به عمل آمد.

 یریپذانعطافنامه پرسش یز ازپذیری شناختی نبرای آزمون انعطافپذیری شناختی آشنا شدند . با تکلیف انعطاف کنندگانشرکت چهارمدر جلسه 

  ]13[استفاده شد 2010و وندر وال  سیدن یشناخت

اصلی آغاز شد. پیش  چرخه( آزمون 22-17چرخه( و لوتئال )روزهای 12-7ها و رسیدن دوره فولیکوالر )روزهای ی قاعدگی آزمودنیبا شروع چرخه

ضربان گرفت. الزم به ذکر است، گرفت. پس از ده دقیقه گرم کردن اولیه تمرینات مقاومتی انجام میپذیری شناختی سه روز قبل انجام آزمون انعطاف

دقیقه بعد از انجام تمرینات  180و  15دقیقه بعد از پایان تمام تمرینات،  3عدد از تمرینات،  4ثانیه بعد از انجام  90قبل از تمرینات مقاومتی، قلب 

و  15ها خواسته شد به آن پاسخ گویند. پس از گرفته شد. همچنین مقیاس فشار بورگ بر روی دیوار نصب شده و پس از پایان تمرینات از آزمودنی
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و تا قبل از انجام پیش آزمون دوم  یان تمریناتها تاکید شد که بعد از پادقیقه پس آزمون اول و دوم  به ترتیب گرفته شد. همچنین به آزمودنی 180

 تمرینات از مصرف چای، نسکافه، قهوه، غذاهای سنگین و استفاده از دخانیات پرهیز کنند.  دقیقه بعد از پایان 180یعنی 

 %70را با شدت  ناتیوه دوم تمرو گر %40را با شدت  ناتیجا شده و گروه اول تمرهتفاوت که دو گروه با هم جاب نیبا ا شدروند انجام  نیدر ماه دوم ا

 .ها متوازن شوندتا گروه دادندانجام 

، گروهی بودند که از لحاظ ترتیب 2انجام دادند . و گروه  %40و در ماه دوم با شدت  %70، گروهی بود که در ماه اول تمرینات را با شدت 1گروه 

 تیفعال یالملل نینامه بپرسش یبا استفاده از نسخه فارس یجسمان یهاتیالدر فعافراد مشارکت  زانیمتمرینات برعکس گروه اول بودند. 

مربوط به اطالعات چرخه  نامه، فرم غربالگری سالمت و پرسشآگاهانه نامهتیرضا کنندگانشرکت ،از اجرای پژوهش بررسی شد. پیشaیجسمان

 قاعدگی را تکمیل کردند. 

یک امتیاز ذهنی ادراک شده  مقیاس درک فشار بورگ .]15،14،12[استفاده شد aفشار بورگ درک اسیو مق aضربان قلب برای کنترل شدت تمرین از

برای کنترل ضربان قلب و حتی ]15[شدتمرین طی مرحله تمرین ثبت  هفت. این مقیاس بعد از هر فراهم می کند (امتیاز 20تا  6از )از شدت تمرین را 

تمرین )تقریبا  4ثانیه بعد از انجام  90مرحله یعنی پیش از تمرینات مقاومتی، 5اده شد. ضربان قلب در استف aبیورر تالیجیدستگاه دفشار خون از 

 دقیقه پس از انجام تمام تمرینات اندازه گیری شد. 180دقیقه و  15دقیقه،  3اواسط تمرین(، 

است که برای  سوالی 20یک ابزار خودگزارشی کوتاه  ( معرفی شده و2010( توسط دنیس و وندروال )CFI)شناختی  پذیری انعطاف ینامهپرسش

رود. این ه کار میم است بسنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الز

 پذیر در درمان شناختیطاففکر انعابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیپرسش

دست آمده ه نامه بپرسش نیا یبرا اسیمق ریو در پژوهش شاره و همکاران سه ز رانیدر ا رود.های روانی به کار میرفتاری افسردگی و سایر بیماری _

شود. گذاری میای لیکرت نمرهرجهد 7نامه براساس مقیاس پرسش نیا ی.انسان یفتارهار یبرا ییهانیگزیکنترل و جا ها،نیگزیجا :است که عبارتند از

شود.  یداده م 7کامال موافقم  و 6، موافقم 5موافقم  ی، کم4ندارم  ی، نظر3مخالفم  ی، کم2، مخالفم 1کامال مخالفم نمره  نهیصورت که به گز نیبه ا

روایی همگرایی آن با مقیاس انعطاف پذیری شناختی  و -0/39 اعتبار برابر با باشد.می 140و  20 بیترتنامه به پرسش نینمره در ا نیشتریو ب نیکمتر

ز آزمایی ( ضریب با2013فرمانی، و(. در ایران شاره و همکاران )به نقل از سلطانی، شاره، بحرینیان 2010بود )دنیس و واندر وال،  0/75مارتین و رابین

 اند.گزارش نموده 90/0آلفای کرونباخ کل مقیاس را  و ضرایب 71/0کل مقیاس را 

 ینیتمرحرکت  7 یبرا( RM1) نهیشیتکرار ب مقدار یک ]a (2008)]16و ایرل بیچل شرفتهیبر اساس پروتکل پابتدا  برنامه تمرینبرای تعیین شدت 

بر اساس  ینیتمرحرکت  . هفت]16[تکرار کندص بار برای یک تمرین خا 1تواند است که فرد می ه ایحداکثر وزن، نهیشیتکرار بیک   شد. نییتع

پرس سرشانه و جلو بازو  ،یقی، قابه شکم درازکش تی، فلکشن زانو در وضعرس یاز باال کابل کششاکستنشن پا،  نه،یشامل، پرس س گذشته مطالعات

 هدقیقه گرم کردن روی دوچرخ 10تا  5. هر جلسه تمرین با شداستفاده  مقاومتی های دستگاهو آزاد  های وزنهاز انجام تمرینات در  .]1،17،18[بود

ثانیه به ترتیب  90و  30فواصل استراحت و  %70و  %40ا دو شدت تکراری از تمرینات ب 10ست  3 ،. سپسشدمیآرام شروع  یکششحرکات کارسنج و 

 انجام شد. گر. تمام تمرینات تحت نظر پژوهشصورت گرفت حرکاتها و بین ست

ه تمرینی )دوگرو 2اندازههای تکراری با کوواریانس  تحلیلمون آزنتایج با استفاده از  ؛ واستفاده شد spssنرم افزار 25ها از نسخه برای تجزیه تحلیل داده

ه دست آمد. در بخش ب( دقیقه بعد از تمرین 180آزمون دوم  پس دقیقه بعد از تمرین، 15پیش آزمون، پس آزمون اول، ) 3( × %70و  %40با شدت 

های آماری لای تمام تحلیها استفاده شد. سطح معناداری بر، و از آزمون شاپیرو ویلک برای نرمال بودن دادههاگروه یهمگن یبرا نیآزمون لوتوصیفی، از

0.05≥p در نظر گرفته شد. 

                                                           
a International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
bHeart Rate 
c Rating of Perceived Exertion (RPE) 
d Beurer 
e Baechle and Earle 
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 . روند اجرایی آزمون1شکل 

 هایافته. 3

از آنجا  .گروهی و تعامل متغیرها از روش تحلیل واریانس اندازه های تکراری استفاده شدگروهی، بینها و به منظور بررسی اثرات درونبرای تحلیل داده

 ها وجود دارد.بنابراین همگنی در گروه که آزمون لوین معنادار نبود،

 مشخصات فردی -1جدول 

 اندازه ها متغیر ها

 85/20±13/1 (به سال)سن 

 35/165±00/4 (کیلو گرم)وزن 

 70/57±16/8 سانتیمتر(قد )

 25/3±11/21 (2m /kg) شاخص توده بدنی

 00/113 ±78/9 (میلی متر جیوه)فشار خون سیستول 

 00/73 ±32/7 (میلی متر جیوه)فشار خون دیاستول 

 60/65 ± 00/4 ضربان قلب استراحت

 9/1131 ± 8/1894 (METs)سطح فعالیت جسمانی 

 

 ، ضربان قلب استراحتدیاستول و ستولیفشارخون س، وزن، قد، شاخص توده بدنی اطالعات مربوط به آزمودنی های دختر، از جمله سن، -1جدول در 

 شده است. ارائهسطح فعالیت جسمانی  و

 

 (RM-10) تکرار بیشینه 10حداکثر وزنه  -2جدول

 میانگین وزنه ها در ماه دوم در ماه اولمیانگین وزنه ها  متغیر ها

 30/16 ± 20/5 95/16 ± 99/5 پرس سینه

 95/4 ± 84/1 15/5 ± 38/1 اکستنشن زانو

 00/17 ± 76/6 42/17 ± 05/6 سیم کش از باالی سر

 20/15 ± 74/5 25/15 ± 51/5 فلکشن زانو

 25/18 ± 62/5 87/16 ± 41/6 سیم کش قایقی

 40/8 ± 63/2 10/9 ± 27/3 پرس سرشانه

 62/7 ± 15/2 35/8 ± 92/2 جلو بازو
 

 آزمودنی نشان داده شده است برای هفت تمرین مقاومتی، در دو ماه متوالی برای دو گروه (RM-10)حداکثر وزنه 2در جدول 
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 در دوره فولیکوالر بورگ درک فشار و میزان تغییرات ضربان قلب طی مراحل مختلف اجرای آزمون -3جدول 

 %40شدت  %70شدت  متغیر

 40/67 ± 06/3 40/75 ±35/5 ضربان قلب پیش آزمون

 100/90 ± 88/4 90/105 ± 78/7 ضربان قلب بین تمرین

 00/87 ± 78/7 50/101 ± 43/6 دقیقه بعداز پایان تمرین 3ضربان قلب 

 60/77 ± 60/7 90/84 ± 60/7 ضربان قلب پس آزمون اول

 10/68 ± 81/4 80/71 ± 78/4 ضربان قلب پس آزمون دوم

 00/0 ± 00/13 00/0 ± 11 (RPE) مقیاس فشار بورگ

 

 در دوره لوتئالو میزان درک فشار  تغییرات ضربان قلب طی مراحل مختلف اجرای آزمون -4جدول 

 %40شدت  %70شدت  متغیر

 45/70 ± 13/2 00/74 ±40/5 ضربان قلب پیش آزمون

 78/92 ± 80/4 98/110 ± 33/9 ضربان قلب بین تمرین

 55/88 ± 78/6 18/102 ± 01/10 دقیقه بعداز پایان تمرین 3ضربان قلب 

 14/74 ± 06/4 54/87 ± 22/8 ضربان قلب پس آزمون اول

 100/69 ± 70/3 11/71 ± 21/4 ضربان قلب پس آزمون دوم

 04/1 ± 04/13 00/0 ± 10 (RPE) مقیاس فشار بورگ

 

در دوره فولیکوالر  و لوتئال را نشان و میزان درک فشار طی  %70و  40با شدت  ضربان قلب طی مراحل مختلف اجرای آزمونتغییرات  4و  3جدول 

 دهد.می

پس از آزمون و بین  و در هر دو دوره که تمرینات انجام شد، در %70و  40( در هر دو شدت تمرینی  (HRتجزیه و تحلیل ها نشان داد که ضربان قلب

پس آزمون اول بیشتر از پیش آزمون بود در حالیکه در پس آزمون دوم  HRپیش از تمرینات بود. همچنین  HRطور قابل توجهی بیشتر از بهتمرینات 

بیشتر از گروه  در بین، پایان و پس آزمون اول %70در گروه تمرینی با شدت  HRپیش آزمون رسیده بود هر چند که میزان   HR به سطح تقریبا

پس از تمرینات نتایج  در هر دو دوره،( (RPEبود.  همچنین میانگین ضربان قلب دو دوره تفاوت زیادی نداشت. برای مقیاس فشار بورگ  %40تمرینی 

 40و برای گروه تمرینی با شدت ( 04/13 ± 04/1و ماه دوم  00/13 ± 00/0)در ماه اول  ، سطح تا حدودی شدید%70برای گروه تمرینی با شدت 

 شود.نشان داده می( 10 ± 00/0دوم و ماه  11 ± 00/0درصد، سطح نسبتا خفیف )در ماه اول 

 

 پذیری شناختی در در شدت های مختلفانعطاف یبرا انسیوار لیتحل جینتا - 5جدول 

 معناداری درجه آزادی F مقدار شدت متغیر

 2/0 1 6/1 08/0 %70 دوره

40% 3/0 3/9 1 00/0 

 2/0 1 3/1 07/0 %70 دوره* گروه

40% 09/0 9/1 1 1/0 

 7/0 2 3/0 03/0 %70 زمان

40% 5/0 4/12 2 00/0 

 5/0 2 7/0 07/0 %70 زمان * گروه

40% 06/0 5/0 2 5/0 

 9/0 2 0/0 0/0 %70 دوره * زمان

40% 5/0 0/11 2 00/0 

 3/0 2 1/1 1/0 %70 دوره * زمان دوره * گروه
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40% 3/0 4/5 2 01/0* 

 

در دورههای مختلف، در دوره و گروه های  پذیری شناختی زنان جوانانعطافبر   %70%  و  40دهد، تمرین با  شدتهای نشان می 5نتایج جدول 

در دوره و زمان  انعطاف پذیری شناختیتاثیر تمرین با شدت های مختلف بر  عالوه بر آن(  .  P≥05/0)بود غیر معنادار مختلف، در زمان های مختلف، 

تمرینی با شدت  زنان جوان در دوره و زمان های مختلف بر  هر گروه انعطاف پذیری شناختیتمرین بر (.  P≥05/0های مختلف تاثیر معناداری نداشت )

عث بهبود انعطاف پذیری شناختی زنان جوان شد % تاثیر معنادار داشت و با 40( اما بر گروه تمرینی با شدت  P≥05/0تاثیر معناداری نداشت ) 70%

(05/0≥P  . ) 

 

 و لوتئال کوالریفول بر دورهزنان جوان  شناختی پذیری انعطافبر  %70با شدت  یمقاومت ناتیتمر. تاثیر 1 نمودار

دوره فولیکوالر بهتر بوده است. اما در گروه دوم که در اند، عملکرد افراد در انجام داده %70، در گروه اول که در ماه اول تمرینات را با شدت نموداربنابر 

 .اند، بین دو دوره تفاوتی معنادار وجود نداردانجام داده %70ماه دوم تمرینات را با شدت 

 

 و لوتئال کوالریفول بر دورهزنان جوان  پذیری شناختیانعطافبر  %40با شدت  یمقاومت ناتیتمرتاثیر . 2 نمودار

اند، عملکرد افراد در دوره فولیکوالر بهتر بوده است ولی در گروه دوم انجام داده %40در گروه اول که در ماه دوم تمرینات را با شدت  . 2 نمودارمطابق 

 بین دو دوره تفاوت چندانی وجود نداشت
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 بحث. 4

در  .بود یچرخه قاعدگهای مختلف زنان جوان در دوره پذیری شناختیانعطافهای مختلف بر با شدت یمقاومت نیتأثیر تمرتعیین پژوهش  نیهدف ا

دوره و  کیتنها در  که دادبه دست آمده نشان  جینتا. شددو دوره فولیکوالر و لوتئال انجام در   %70و  %40این تحقیق تمرینات مقاومتی با دو شدت 

پذیری تاثیر تمرینات مقاومتی بر انعطافدر زمینه  داشت.گذاشته  ریتاث یشناخت یریپذبر انعطافو  یمقاومت نی، تمر %40با شدت  نیآن هم در تمر

همسو بود. ]9، 20،19[( 2008) یو تامپورسکالمبورن ( و 2006) نویو گا ی، تامپورسک]2012[ نآلوس و همکارا پژوهش جیبا نتاشناختی این پژوهش، 

ناهمسو بودن با  نیناهمسو بود که ا ]17،1[(2016( و بروش و همکاران )2017و همکاران ) یپژوهش با پژوهش تحقیقات نادر نیا جینتا نیهمچن

استفاده  یاز سالمندان به عنوان آزمودن ،]17[(2017و همکارانش ) ینادر  تحقیق در رایز .ها باشدیممکن است به علت سن آزمودن یپژوهش نادر

 یشناخت فیتکل یریگممکن است روش اندازه ]1[(2016ش و همکاران )روب پژوهش نیهمچن وپژوهش  نیناهمسو بودن ا دالیل گریاز د . وکردند

 کهی استفاده شده است در صورت (CFI) نامه انعطــاف پــذیری شــناختیاز پرسش یشناختی ریانعطاف پذ یریگاندازه یپژوهش برا نیدر ا ،باشد

. اند، استفاده کردهPlus-minusو  Dimension-switching  فیاز تکال ]1[(2016و بروش و همکارنش )  more-odd  فیو همکارانش از تکل ینادر

را  یادیتوجه ز یریپذفرونتال در انعطاف شیپ نیمهم است. نقش نورآدرنال اریبس یریادگی یبرا PFCو  یدر جسم مخطط داخل نیدوپام یانتقال عصب

 یارتباط معنادار یشواهد .]21[باشد ریپذو شناخت انعطاف یریادگیساز  نهیممکن است زم یاتصال عملکرداثرات شبکه . به خود جلب کرده است

هورمون رشد و  ینشان داده شده که سطح سرم یقبل، در مطالعات دهدیرا نشان م ییوعملکرد اجرا 1-نیمحور هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسول

 -یبصر یریادگیهدف، سرعت پاسخ، حافظه کوتاه مدت و  صیمانند سرعت پردازش اطالعات، تشخ ) یعملکرد رفتاربا  1-نیفاکتور رشد شبه انسول

. ]22[دهد شیافزا یقابل توجه زانیرا به م 1-نیولهورمون رشد و فاکتور رشد شبه انس یسطح سرم تواندیم یمقاومت نی( همراه است. تمری داریشن

و  حافظه ی،گیردیادر  هیپوکمپدارند، و  ییابسز نقش هیپوکمپ سیناپسی یپذیردر شکل  فیکوترونر ملاعو کهاند کرده ثابت یادیز قاتیتحقی

 ،یگیردیادر  تیاتغییر به نداتویاست، م ننساا نبددر  فیکوترونر ملاعو سطح یشافزا موجب که عاملی نی. همچنگذاردیم رتأثی شناختی یهادعملکر

 شناختیکورتیزول تأثیر مخربی بر کارکرد  باالیسطح  بنابر تحقیقات انجام شده .]23[منجر شود  شناختی  -  تختالالو ا شناختی یهادعملکر

ممکن  ]25، 26[ماندبعد از تمرین پایین باقی می ساعت 2-1کند و برای د از تمرین مقاومتی کاهش پیدا میبع بالفاصلهو غلظت آن  ]25 ،24[دارد

 شیبا حجم کم باعث افزا یمقاومت نیتمر .]27[برای تاثیر تمرین بر کارکرد شناختی و انعطاف پذیری شناختی باشد است کورتیزول عامل واسطه ای

که پاسخ  دهدیها نشان مداده نی. اشودیم کوالریفول هیبا مراحل اول سهیدر طول مرحله لوتئال در مقا نی، هورمون رشد و آندروستئولیاستراد شتریب

توسط  نیبه تمر یتخمدان( باشد. پاسخ هورمون یها)مانند سطح هورمون یقاعدگ کلیس ریاثممکن است تحت ت یمقاومت نیبه تمر کیهورمون آنابول

را با دو  یمقاومت ناتیتمر ریکه تاث باشدیم یامطالعه نیاول نی، اهای مطالعه شده. بنابر دانش و پژوهش]28[ شودیتخمدان در زنان اصالح م ستمیس

با توجه به پژوهش  ه استکرد یبررس یقاعدگ کلیو لوتئال از س کوالریزنان جوان در دو دوره مختلف فول یشناخت یریپذ% بر انعطاف 40و  %70، شدت

تالل با اخ زولیسطح کورتکه زمانی تنها نشان داد،  (2015) ی و همکارانمک یهمطالع نتایجهای اندک در این زمینه تبیین علت آن قدری دشوار است. 

تخمدان در برابر اثرات  یهاهورمون یاحتمال یاثر محافظت کیدهد که یها نشان مافتهی نی. اشودیسطح هورمون تخمدان کم مشود، همراه  یابیدر باز

 دهایکوئیبه گلوکوکورت تیممکن است در مرحله لوتئال به علت کاهش حساس یقبل یهاافتهیبا توجه به  ایبر حافظه،  زولیمختل کننده کورت

در مرحله لوتئال کمتر  زولیکورت یدهپاسخ زانیباال هستند، م یکولیبا مرحله فول سهیو پروژسترون در مقا ولیکه سطح استراد ی. هنگام]29[باشد

که  کرد استداللیم بتوان دیثابت شده است شا یبر عملکرد شناخت زولیرتنقش کو]22،29[جا که در تحقیقات گذشتهاز آن نیبنابرا  .]22[است

و  15در پژوهش حاضر دو پس آزمون با فاصله . گذاردیم ریتاث یقاعدگ کلیمختلف س یهادر دوره یاست که بر عملکرد شناخت یاز عوامل زولیکورت

 زیها نو آن همسو بود ،]1[(2016بروش و همکانش )پذیری شناختی مشاهده نشد که با پژوهش مد و تفاوتی در آنها برای انعطافدقیقه به عمل آ 180

 قهیدق 180ها در یآزمودن ،]17[(2017و همکاران )حالی که در پژوهش نادری نکردند.  افتی ناتیپس از تمر قهیدق 180و  15 نیب یتفاوت معنادار

 . باشدیم ناهمسوو با این پژوهش  داشتند  یترفیعملکرد ضع ناتیبعد از تمر

 ریتاث لدر دوره لوتئا تاثیر امابی کوالریدر دوره فول یشناخت یریپذبر انعطاف %40با شدت  نیتمر، یشناخت یریپذدر خصوص انعطاف گیری: نتیجه

داشتند و در گروه دوم که در ماه اول  یعملکرد بهتر کوالریانجام دادند در دوره فول %40را با شدت  ناتیگروه اول که در ماه دوم تمر . درگذار بود

 یریپذبر انعطاف دورهدر هر دو  %70با شدت  نیتمر نیرا ثبت کردند. همچن یدادند در دوره لوتئال عملکرد بهترانجام  %40را با شدت  ناتیتمر

سپس با  %40ابتدا با شدت  ناتیتمر کهیزمان یبهتر نشان داده شد. به طور کل کوالریعملکرد افراد در دوره فول ینداشت ول اثریزنان جوان  یشناخت

 نی. همچنانجام شد %40 سپس  %70شدت  اب ناتیابتدا تمر کهی نسبت به زمانشود، ی میشناخت یریباعث بهبود انعطاف پذصورت گیرد   %70شدت 

دو  نیو هم لوتئال ب کوالریهم در دوره فول %40با شدت  نینداشت. تنها در تمر یشناخت یریپذبر انعطاف یچندان ریتاث  %40و  %70با شدت  ناتیتمر

 داشت.تفاوت معنادار وجود  یتشناخ یریپذگروه در انعطاف
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