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خالصه
مقدمه :چرخه قاعدگي ،از جمله چرخههای زیستي است كه به دليل نوسانات هورموني ميتواند بر تمام سيستمهای
بدن انسان از جمله سيستم عصبي و فعاليتهای شناختي وی تأثير بگذارد .مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير سيکل
قاعدگي بر اجزای فراحافظه ،حافظه روزمره و حافظه آیندهنگر در زنان انجام شد.
روشکار :این مطالعه ميداني در سال  1339بر روی  06زن با چرخه قاعدگي منظم با ميانگين سني  36/4سال و در
 3مرحله ،روز اول تا پنجم سيکل قاعدگي و روزهای  21سيکل اول و سوم از زمان انجام مطالعه انجام شد .برای
اندازهگيری فراحافظه از پرسشنامه حافظه چند عاملي ،جهت ارزیابي حافظه روزمره از پرسشنامه ساندرلند و جهت
ارزیابي حافظه آینده نگر از درخواست انجام یك فعل از پيش تعيين شده به عنوان ابزار استفاده شد .دادهها پس از
گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )12با روش اندازهگيریهای مکرر و آزمون كرویت ماكولي
جهت آزمون همگن بودن واریانسها ،مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :در افراد مورد مطالعه ،سيکل قاعدگي بر فراحافظه و همچنين مؤلفه رضایت از حافظه بيتأثير بود ،ولي بر
متغير ادراك از توانایي و راهبرد (كه دو زیر مقياس فراحافظه ميباشند) و همچنين بر حافظه روزمره مؤثر بود .در
مورد حافظه آیندهنگر نيز حافظه آیندهنگری زمان -مدار و رخداد  -مدار بدون یادآوری بر سيکل قاعدگي تأثير داشت،
اما حافظه آیندهنگر رخداد  -مدار و زمان -مدار با یادآوری بر سيکل قاعدگي تأثير نداشت.
نتیجهگیری :نوسانات هورموني در طول سيکل قاعدگي بر مراكز كنترل حافظه بي تأثير است اما ميتواند ادراك زنان
از توانایي حافظه و در نتيجه عملکرد وی را تحت تأثير قرار دهد.
کلمات کلیدی :حافظه ،زنان ،سيکل قاعدگي
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ماانا از باين رفاتن سالولهاای عصابي وابساته باه ساان
ماايشااوند .همچنااين تجااویز اسااتروتن ،خطاار و شاادت
آلزایماار را در زنااان یاهسااه كاااهش ماايدهااد .اسااتروتن
باع بهبود خلا مايشاود و احتمااتر باا مهاار مناوآمين
اكساايداز ،حساساايت بااه سااروتونين را افاازایش ماايدهااد.
از لحااان نظااری ،ارتباات ایاان هورمااونهااا بااا سااروتونين،
بااه ًااورت تغيياارات خلاا زنااان پاايش از قاعاادگي 3و
اختيتت خلقي پس از زایمان مي باشد (.)1
اثاارات باايشااماری از نوسااان هورمااونهااای تخمااداني در
طااي ساايکل قاعاادگي باار شااناخت (فرآیناادهای عااالي
مغاازی) تشااخي داده شااده اساات ( .)3اثاار نوسااانات
استروتن در طاي سايکل قاعادگي مايتواناد مساتقيم یاا
غياار مسااتقيم باشااد .سااطوك كاااتکوتمينهااا (ماننااد
اپاااينفااارین و دوپاااامين) از ساااطوك اساااتروتن تاااأثير
ماايپااذیرد .همچنااين اسااتروتن بااه طااور مسااتقيم باار
ساااختمان اعصااا تااأثير ماايگااذارد .مطالعااه وولااي و
همکاااران نشااان داد كااه در طااول دوره جنسااي مااوش
ماااده ،تغيياارات زیااادی در شاااخههااای دناادریت اعصااا
هي،وكامااو وجااود دارد .یقين اار هورمااونهااای تخمااداني،
تااأثير معناايداری باار تکاماال مغااز و عملکاارد آن دارنااد
( .)4در بزرگساااتن بااين رفتااار و سااط هورمااونهااای
مشاهده شاده در زماانهاای مختلا در هار دو جانس
مااذكر و مؤن ا ارتبااات وجااود دارد .مطالعااه هام،سااون
و همکاااار ( )1992نشاااان داد كاااه عملکااارد زناااان در
طااول دوره قاعاادگي بااا بااات و پااایين رفااتن سااطوك
استروتن تغييار مايكناد ( .)2ساطوك اساتروتن باات باا
كاااهش توانااایي فضااایي نساابي ماارتبب اساات .اثاار
نوسااانات اسااتروتن در طااي ساايکل قاعاادگي ماايتوانااد
به طور مستقيم یا غير مستقيم باشد (.)4
در مطالعاااه ساااعيد و همکاااار ( ،)2669اثااار نوساااانات
هورمااوني باار حافظااه كيمااي در ساايکل قاعاادگي در
زنان جوان مورد بررسي قارار گرفات و ایان فرضايه كاه
سطوك بااتی اساتروتن باا حافظاه كااری بهباود یافتاه
وابسته است ،تأیيد شد (.)0
اك ر مطالعاات انجاام شاده بار روی حافظاه انسااني ،باا
توجه به حافظاه گذشاته نگار باوده اسات .در ایان ناو
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یااادگيری و حافظااه كااه جاازع اعمااال عااالي دسااتگاه
عصاابي محسااو ماايشااوند ،از جملااه فرآیناادهااایي
هسااتند كااه ارتبااات تنگاااتنگي بااا دسااتگاه اعصااا و
غاادد درونریاااز دارناااد .چگااونگي پاااردازش ایااان دو
فرآینااد نيااز ماننااد سااایر وجااوه رفتاااری ،تحاات تااأثير
عواماال تنتيکااي ،هورمااوني و محيطااي ماايباشااند .هاار
ناااو تغييااار در عوامااال ماااذكور باعااا تغييااار در
رفتارهای ادراكي موجود ميشود.
دستگاه هاای زیساتي ،هماواره باين حااتت مختلا باه
ميزان هاای مختلفاي نوساان دارناد و چرخاههاای باارز
طبيعاات كااه نظاامهااای زیسااتي بشاار بااا آن هماهن ا
ماايشااود ،عبااارت اساات از :چرخااه روز و شاار ،چرخااه
ماااه هااای قمااری ،چرخااه سااال شمسااي و محاادوده
هااای زیسااتي -فيزیکااي نظياار ساارعت انتشااار گازهااای
تنفسااي كااه ساارعت تاانفس را تعيااين ماايكنااد و
پارامترهای انقباا قلار كاه بار سارعت ضاربان قلار
حاكم است .نظم هاای زیساتي طيا وسايعي را شاامل
مااي شااوند؛ از چرخااه قاعاادگي كااه ماهانااه اساات تااا
نوسااانهااای مغااز كااه بااا ساارعت  36-06بااار در ثانيااه
رخ ميدهد (.)1
تأثير چرخه های زیستي بار عوامال رواناي مادتهاسات
كه مورد توجاه قارار گرفتاه اسات .قاعادگي طبيعاي 1از
نظاار هورمااوني در سااه محااور هي،وتاااتموس ،هي،ااوفيز
و غاادد جنسااي كنتاارل 2ماايشااود .ایاان محااور تحاات
تااأثير تحریکاااتي اساات كااه توسااب قشاار مغااز بااه
هي،وتاااتموس اعمااال ماايشااود و نمونااه آن ،توقاا
قاعااادگي در اثااار حااااتت هيجااااني ،ورزش و كااااهش
وزن سااریا اساات ( .)2هاار دوره قاعاادگي شااامل سااه
مرحلااه :خااونریزی ،مرحلااه تخمکااي یااا تک يااری و
مرحله زردهسازی یا ترشحي مي باشد.
تااأثير هورمااونهااا خصوً اار هورمااونهااای جنسااي ،باار
فعالياااتهاااای شاااناختي و قسااامتهاااایي از حافظاااه
مشاااهده شاااده اساات .اساااتروهيدهای غاادد جنساااي،
شناخت فضاایي و حافظاه كيماي را تنظايم مايكنناد و
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حافظااه ،باار گذشااته تمركااز ماايشااود .باار عکااس در
زندگي روزمره ،بيشاتر باا حافظاهای ساروكار داریام كاه
مبتني بر حافظاه آینادهنگار اسات كاه در آن ،یاادآوری
بااه منظااور انجااام اعمااال بااا قصااد و نياات اساات (.)7
حافظااه در دنيااای واقعااي معمااوتر بااه عنااوان حافظااه
روزمااره شااناخته ماايشااود؛ آنچااه مااردم در زناادگي
روزمااره از حافظااهشااان كمااك ماايگيرنااد ،حافظااه
معمااولي ناميااده ماايشااود ( .)3تفاااوتهااای فرهنگ اي،
سااان ،جنسااايت ،شخصااايت ،مسااااهل فرهنگاااي و
اجتماعي و تحصاييت ،زميناه هاای مهماي در ارزیاابي
حافظااه روزمااره بااه شاامار مااي رونااد ( .)3در مبحاا
جنساايت ،حااداقل  0تفاااوت معناايدار رفتاااری وابسااته
بااه جاانس شااامل :توانااایيكيمااي ،تحلياال بينااایي
فضااایي ،توانااایي ریاضااي ،ادراك ،مهااارتهااای حركتااي
و پرخاشگری وجاود دارد .اگار چاه تفااوتهاای وابساته
بااه جاانس نامشااخ هسااتند ،ولااي احتماااتر زیساات
شناساااي در آن نقاااش دارد ( .)4یکاااي از مباحااا
زیساات شناسااي كااه در دو جاانس متفاااوت ماايباشااد،
هورمااونهااا هسااتند .عملکاارد زنااان در تکااالي معااين
در طاااي سااايکل قاعااادگي باااا باااات و پاااایين رفاااتن
اسااتروتن تغييار ماايكنااد ( ،)9 ،2سااط اسااتروتن بااات
بااا تکااالي فضااایي ضااعي و روانااي كاايم و توانااایي
حركتي مرتبب است (.)4
یکااي از موضااوعات جالاار و نساابتار جدیااد در مطالعااه
حافظااه ،فراحافظااه یااا آگاااهي از فرآیناادهای حافظااه
اسااات ( .)16یکاااي از اقساااام فراشاااناخت 1كاااه باااه
یااادگيری و حافظااه مربااوت اساات ،فراحافظااه ناميااده
ماايشااود .فراحافظااه ،بااه بااازبيني و كنتاارل حافظااه
شااخ  ،توسااب خااودش در حااين كساار اطيعااات
جدیااد و بازیااابي اطيعااات از پاايش كساار شااده گفتااه
ماايشااود ( .)12فراحافظااه یکااي از اجاازای فراشااناخت
اسااات و شاااامل تواناااایي هاااای حافظاااه شاااخ و
راهبردهااایي اساات كااه مااي توانااد بااه حافظااه وی در
مراحلي كاه در خاود كنترلاي حافظاه درگيرناد ،كماك
كند (.)14

روش کار
ایاان مطالعااه ميااداني در پااایيز و زمسااتان سااال 1339
بااار روی  226زن مراجعاااه كنناااده باااه یاااك مطااار
خصوًاااي (كلينياااك ساااجاد) و دو خاناااه سااايمت
(زیتااون و ًااادقيه) در منطقااه  13تهااران انجااام شااد.
پااس از كساار رضااایت نامااه كتبااي از افااراد جهاات
شاركت در مطالعاه ،ازآناان مصااحبه بااليني باه منظااور
بررسااي ساايمت جساام و روان بااه عماال آمااد .در یااك
مقطااا زماااني  42روزه 06 ،نفاار كااه واجااد شاارایب
مصاارف قاارپ پاايشگيااری از بااارداری و ورود بااه
مطالعااه بودنااد ،بااا اسااتفاده از مطالعااات مشااابه گاازارش
شده در كتاا كارآزماایي هاای بااليني دكتار اساتوارت
پوكاااك بااه روش در دسااترس (اشاابا شااده) انتخااا
شادند .افااراد ماورد نظاار پااس از معایناه باااليني توسااب
پزشااك و كارشااناس مامااایي و انجااام آزمایشااات اوليااه
و نتاااایز گااازارش شاااده توساااب آزمایشاااگاه ،جهااات
اطميناااان از سااايمت (سااايمت جسااامي ،رواناااي،
نداشااتن افسااردگي و ترومااا بااه ساار و عاادم مصاارف
دارو ،بيمااااری هاااای مااازمن و بااادخيمي هاااا) ماااورد
بررسااي قاارار گرفتنااد .از آنجااایي كااه در ایاان مطالعااه،
زمااان آزمااون بساايار مهاام بااود ،از شااركتكنناادگان
خواسته شاد كاه باه ًاورت انفارادی باين سااعات 16
تا ً 12اب در روزهاای اول تاا پانجم سايکل قاعادگي
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در مطالعااات متعاادد ،تااأثير ساايکل قاعاادگي باار انااواعي
از حافظااه مااورد بررسااي قاارار گرفتااه اساات و البتااه در
بساااياری از مطالعاااات ،اناااوا مختلااا حافظاااه باااا
دیدگاههاای متفااوت و همچناين باا ابازار انادازهگياری
متفاااوت بررسااي شااده اساات ،ولااي تاااكنون در زمينااه
فراحافظااه و ارتبااات آن بااا مساااهل زیسااتي مطالعااه ای
انجااام نشااده اساات .مطالعااه حاضاار بااا هاادف بررسااي
تأثير سايکل قاعادگي بار فراحافظاه در باين زناان -42
 13ساااله و بااا اسااتفاده از اباازار جدیااد فراحافظااه كااه
حافظااه چنااد عاااملي را اناادازهگيااری مااي كنااد ،بااا
رویکااارد ارزیاااابي حافظاااه در دنياااای واقعاااي ،ناااه در
آزمایشااگاه انجااام شااد و بااه بررسااي تااأثير ساايکل
قاعاادگي باار مؤلفااههااای فراحافظااه ،حافظااه روزمااره و
حافظه آیندهنگر پرداخت.
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آزماایش در دو مرحلاه انجاام شاد و باه ًاورت ًاافر و
یك نمارهگاذاری شاد .جهات تفکياك دو بعاد حافظاه
آیناادهنگااری رخااداد -ماادار و زمااان -ماادار ،از آزمااودني
خواسااته شااد دو تکليا را كااه یکااي باار مبنااای زمااان
انجااام تکلياا و دیگااری باار مبنااای انجااام تکلياا
طااركریاازی شااده بااود را انجااام دهااد .یااك تکليا بااه
عنااوان تکلياا یااادآوری زماااني خاااپ در آینااده كااه
قباال از آزمااون بااه آن هااا گفتااه ماايشااد و همچنااين
انجاام خااود تکليا خواسااته شااده و نتااایز بااه ًااورت
دو ارزشي نمره گذاری شد.
دادههااا پااس از گااردآوری بااا اسااتفاده از ناارم افاازار
آمااری ( SPSSنسااخه  )12بااا روش انادازهگيااریهااای
مکاارر و آزمااون كرویاات ماااكولي جهاات آزمااون همگاان
باودن واریااانسهااا مااورد تجزیاه و تحلياال قاارار گرفاات.
همچنااين از آنجااایي كااه دادههااا دو ارزشااي بااوده و بااه
ًااورت ًاافر و یااك نماارهگااذاری شااده بودنااد ،باارای
تکليااا آینااادهنگاااری از آزماااون غيااار پارامتریاااك
كيوكوكران استفاده شد.

و همچنااين در نوباات دوم در روز  21ساايکل قاعاادگي
و نوباات سااوم ،دو ماااه بعااد در روز  21ساايکل قاعاادگي
جهاات تکمياال پرسشاانامه مراجعااه كننااد .معيارهااای
ورود بااه مطالعااه شااامل :زنااان واقااا در ساانين باااروری،
ميااانگين سااني  13-42سااال ،غياار ساايگاری بااودن و
ماانظم بااودن ساايکل قاعاادگي بااود 12 .نفاار از افااراد
مااورد مطالعااه ،مجاارد و  42نفاار متأهاال بودنااد .روایااي
پرسشاانامه هااا بااا مشاااوره از اساااتيد ًاااحر نظاار و بااا
توجه به سایر مطالعاات انجاام شاده تأیياد شاد .متغيار
فراحافظااه بااا پرسشاانامه حافظااه چنااد عاااملي)11( 1
ساانجيده شااد .ایاان پرسشاانامه 3 ،بعااد حافظااه خااود
گزارش ده را انادازهگياری مايكناد .ایان  3بعاد شاامل
خرساااندی( 2خرساااندی از حافظاااه) ،ادراك تواناااایي
حافظاااه روزماااره( 3تواناااایي حافظاااه) ،و اساااتفاده از
راهبردهااا 4و كمااكهااای حافظااه روزمااره (راهباارد
حافظااه) اساات .اناادازهگيااری پاساا هااا بااا اسااتفاده از
فراواني هار یاك از خارده مقيااسهاا كاه از مقيااس 2
گزینااهای ليکاارت (هميشااه ،اغلاار ،گاااهي ،بااه ناادرت و
هرگااز) اسااتفاده شااده اساات ،تعيااين ماايشااود .پایااایي
پاايش آزمااون -پااسآزمااون را بااا ضااریر آلفااا كرونباااخ
 6/93تعيااين ماايكننااد .حافظااه روزمااره بااا اسااتفاده از
پرسشاانامه ساااندرلند و همکاااران ( )12كااه ماايتوانااد
نشان دهناده ارزیاابي حافظاه در زنادگي واقعاي باشاد،
انااادازهگياااری شاااد .اساااتفاده از نماااره مياااانگين در
پرسشانامه ساااندرلند ( ،)1933ماايتواناد نشااان دهنااده
ارزیاااابي حافظاااه در زنااادگي واقعاااي باشاااد .ایااان
پرسشاانامه  23سااؤال دارد كااه بااا مقياااس ليکاارت از 1
تا  9نمرهگذاری شاده اسات .اعتباار ایان پرسشانامه باه
روش آزمون مجدد سانجيده شاد ،باه ایان ًاورت كاه
پرسشااانامه باااا فاًاااله  12روز ،توساااب  16نفااار از
نمونههاای واجاد شارایب تکميال شاد و نتاایز حاًال
با حدود اطمينان  6/33با هم تطبي داده شد (.)7
بااه منظااور ارزیااابي حافظااه آیناادهنگاار ،از آزمااودني
خواسته شاد تاا تکليفاي را در آیناده انجاام دهاد .ایان

یافته ها
الف -بررسی تأثیر سیکل قاعدگی بر فراحافظه
همانگونااه كااه ذكاار شااد ،پرسشاانامه چنااد عاااملي
حافظااه ،فراحافظااه را بااا  3خاارده مقياااس رضااایت از
حافظااه ،ادراك توانااایي حافظااه و راهبردهااای حافظااه
ارزیابي مايكناد .در خارده مقيااس رضاایت از حافظاه،
ميااانگين نماارات گ اروه در مرحلااه پاايش آزمااون ،49/1
در پاااس آزماااون اول  47/22و در پاااس آزماااون دوم
 43/22به دسات آماد كاه تحليال واریاانسهاای مکارر
باار اساااس جاادول  1نشااان مااي دهااد كااه ( Fعاادد
فيشر) محاسابه شاده از  Fجادول كاوچکتر اسات ،لاذا
بااين ميااانگينهااای پاايشآزمااون و پااس آزمااون اول و
پااس آزمااون دوم تفاااوت آماااری معناااداری مشاااهده
نشااد؛ بنااابراین ساايکل قاعاادگي باار رضااایت از حافظااه
تأثيری نداشت.
در خاارده مقياااس ادراك توانااایي حافظااه ،ميااانگين
نماارات گااروه در مرحلااه پاايش آزمااون  ،22/13پااس
آزماااون اول  42/30و پاااس آزماااون دوم  42/23باااود

1

Multi factorial Memory Questionnaire M.M.Q
Contentment
3
Ability
4
Strategy
2

4

كه در تحليل واریاانسهاای مکارر بار اسااس جادول 1
( F ،)F=11/23محاسااابه شاااده از  Fجااادول بزرگتااار
بااود ،لاااذا در ساااط  6/62معنااايدار باااود؛ بناااابراین
ساايکل قاعاادگي باار ادراك توانااایي از حافظااه تااأثير
داشت.
در خااارده مقيااااس راهبردهاااای حافظاااه ،مياااانگين
نماارات گااروه در مرحلااه پاايش آزمااون  ،49/36پااس
آزمااون اول  10/43و پااس آزمااون دوم  29/02بااود كااه
در تحليل واریاانسهاای مکارر بار اسااس جادول F ،1

جدول -8میانگین نمرات فراحافظه و اجزای آن در سه مرحله آزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين  انحراف
معيار

تعداد

پيشآزمون(روز  1-2قاعدگي)

134/23

13/243

122/32

06

پسآزمون ( 1روز  21قاعدگي)

132/33

26/941

123/77

06

پسآزمون ( 2روز  21قاعدگي)

132/97

26/233

123/26

06

پيشآزمون (روز  1-2قاعدگي)

49/166

12/644

04/144

06

پسآزمون ( 1روز  21قاعدگي)

47/226

14/293

01/243

06

پسآزمون ( 2روز  21قاعدگي)

43/226

13/172

01/722

06

پيشآزمون (روز  1-2قاعدگي)

22/133

12/200

07/749

06

پسآزمون ( 1روز  21قاعدگي)

24/133

11/220

02/039

06

پس آزمون ( 2روز  21قاعدگي)

24/700

11/220

00/322

06

پيشآزمون (روز  1-2قاعدگي)

36/366

14/171

44/471

06

پسآزمون ( 1روز  21قاعدگي)

31/426

13/322

44/772

06

پسآزمون ( 2روز  21قاعدگي)

29/026

12/267

42/127

06

متغير

فراحافظه

رضایت از حافظه

توانایي ادراك
حافظه روزمره

استفاده از راهبردها

نشاااان داد كاااه  Fباااه دسااات آماااده از آزماااون
( )F=16/30از  Fجاادول (جاادول  )2بزرگتاار اساات،
بنااابراین بااين ميااانگينهااای پاايش آزمااون و دو پااس
آزمااون تفاااوت آماااری معناايداری وجااود داشاات
( ،)p=6/62بناااابراین سااايکل قاعااادگي بااار حافظاااه
روزمره تأثير داشت.

ب -بررسی تأثیر سیکل قاعدگی بر حافظه روزمره
ميااانگين نماارات كساار شااده گااروه در نماارهگااذاری
پرسشااانامه سااااندرلند در مرحلاااه پااايش آزماااون
 ،72/21در مرحلااه پااس آزمااون اول  36/22و پااس
آزمااون دوم  29/43بااود كااه بررسااي ميااانگينهااا بااا
استفاده از تحليل واریانس باا انادازهگياریهاای مکارر

جدول  -2میانگین نمرات حافظه روزمره در طی سه مرحله آزمون
حافظه روزمره

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين  انحراف
معيار

تعداد

پيشآزمون (روز  1-2قاعدگي)
پسآزمون ( 1روز  21قاعدگي)
پسآزمون ( 2روز  21قاعدگي)

72/210
00/226
04/433

30/792
36/227
29/432

169/363
90/367
93/902

06
06
06
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 اثر سیکل قاعدگی بر فراحافظه ،حافظه روزمره و حافظه آینده نگر

بااه دساات آمااده از  Fجاادول بزرگتاار بااود و از نظاار
آماااری معناايدار بااود ،بنااابراین ساايکل قاعاادگي باار
راهبردهای حافظه تأثير داشت.
در مقياااس فراحافظااه ،كاال نماارات گااروه در مرحلااه
پاايش آزمااون  ،134/23در پااس آزمااون اول 132/33
و در پااس آزمااون دوم  132/97بااود كااه در تحلياال
واریانس هاای مکارر بار اسااس جادول  F ،1باه دسات
آمااده از  Fجااادول كااوچکتر باااود و از نظاار آمااااری
معنيدار نبود.

حافظااه آیناادهنگاار زمااان -ماادار و رخااداد -ماادار بااا
یاااادآوری ،تفااااوتي باااين نمااارات پااايشآزماااون و
پسآزماون باه دسات آماده مشااهده نشاد .بناابراین باا
توجااه بااه اینکااه  PV=6/666بااود ،لااذا تااأثير ساايکل
قاعدگي بر حافظه آیناده نگار زماان -مادار ناه تنهاا در
سااط  6/62بلکااه در سااط  6/661نيااز معنااي دار
بود.

ج -بررسييی تييأثیر سييیکل قاعييدگی بيير حافظييه
 دکترحسین زارع و همکاران

آیندهنگر
نتایز مطالعه در آزماون انجاام شاده در گاروه زناان 13
 42سااال نشااان داد كااه در حافظااه آیناادهنگاار زمااان-ماادار باادون یااادآوری F ،بااه دساات آمااده ()F=96/70
از  Fجاادول (جاادول  )3بزرگتاار بااود ،بنااابراین از نظاار
آماااری معناايدار بااود و در حافظااه آیناادهنگاار رخااداد-
ماادار باادون یااادآوری نيااز معناايدار بااود .امااا در بخااش

جدول  -3میانگین نمرات حافظه آیندهنگر در طی سه مرحله آزمون
متغير حافظه آینده
نگر

حافظه آیندهنگر زمان-
مدار بدون یادآوری

حافظه آیندهنگر رخداد-
مدار بدون یادآوری

حافظه آیندهنگر رخداد-
مدار با یادآوری

تعداد
كيوكوكران
درجه آزادی
سط معنيداری

06
24/320
2
6/666

06
41/697
2
6/666

06
2/666
2
6/303

از نظر نلسون و نارنز ،فراحافظه دو جزع دانش و
خودبازبيني حافظه را شامل مي شود ( .)13یکي از اجزاع
فراشناخت ،درباره توانایي حافظه و راهبردهای حافظه
است كه ميتواند به حافظه كمك كند و این مراحل خود
كنترلي حافظه را در برميگيرد ( .)14این خودآگاهي از
حافظه ،دليل مهمي است برای اینکه چطور مردم یاد
ميگيرند و چگونه از حافظه شان استفاده ميكنند (.)12
بنابراین ميتوان نتيجه گرفت كه هورمون های جنسي
مترشحه از تخمدان بر فراحافظه بيتأثير است؛ لذا مي
توان اینگونه تبيين كرد كه فراحافظه در شرایب طبيعي
بدن معموتر بدون تغيير باقي ميماند و در مطالعات
پيشين ،اجزای فراحافظه به طور معناداری با ناتوانيهای
عصر شناختي ،دوره بيماری ،نشانههای افسردگي ،سن
و كيفيت زندگي وابسته بود ،ولي بين انوا  MSو
فراحافظه؛ آنگونه كه تورنتون و راز ( )10نشان دادند،
ارتباطي مشاهده نشد .بين عيهم افسردگي و فراحافظه
به خصوپ برای زیر مقياسهای آن ،یعني خرسندی
حافظه و توانایي حافظه ،مشابه مطالعه بریس و آرنت
( ،)17همبستگي قوی وجود داشت كه نشان داد در افراد
با نشانههای افسردگي ،نسبت به افرادی كه عيهم
افسردگي نداشتند ،خرسندی حافظه و توانایي آن با
مطلوبيت كمتری گزارش شد .طبيعت چند بعدی

بحث
نتایز به دست آمده از آزمونهای آماری انجام شده نشان
داد كه سيکل قاعدگي یا همان نوسانات هورموني
دورهای ،بر رضایت از حافظه زنان بي تأثير بود .نتایز
مطالعه در رابطه با خرده مقياس دیگر؛ یعني ادراك
توانایي حافظه نشان داد كه نوسانات هورموني دورهای در
ابتدای سيکل قاعدگي یا روزهای خونریزی با روزهای 21
سيکل قاعدگي كه در واقا اوج هورمونهای مترشحه
جنسي استروتن و پروتسترون ميباشد تفاوت قابل
ميحظهای دارد ،یعني نمرات ادراك توانایي حافظه تحت
تأثير هورمونهای جنسي تخمداني بهبود یافت؛ بنابراین
ميتوان گفت كه ادراك توانایي حافظه در روز  21بهتر
است .راهبردهای حافظه نيز بين روزهای اول و روز 21
سيکل قاعدگي تفاوت معني داری داشت ،یعني زنان در
روزهای خونریزی نسبت به روزهای  21سيکل قاعدگي
كه هورمونهای جنسي در اوج ترش خود قرار دارند ،از
راهبرد حافظه بيشتری استفاده ميكنند .سيکل قاعدگي
بر نمره كل فراحافظه بيتأثير است ،یعني بين نمره
فراحافظه در روزهای ابتدای سيکل قاعدگي یا روزهای
خونریزی و نمره فراحافظه در روزهای اوج ترش
هورمونهای جنسي یا ميدلوتئال تفاوت معنيداری
مشاهده نشد.
6

پرسشنامه چند عاملي حافظه ،استفاده اش را برای
تشخي نقصان حافظه ادراك شده در اقدامات باليني و
برنامهریزی برای مداخيت مناسر تسهيل كرده است .در
مطالعه حاضر سيکل قاعدگي بر برخي از اجزای
فراحافظه تأثير داشت و ادراك توانایي حافظه را بهبود
بخشيد كه با مطالعه بریس و همکار ( )2664همخواني
داشت ( ،)17همچنين زماني كه ادراك توانایي حافظه
بهبود یابد ،استفاده از راهبردهای حافظه كاهش ميیابد.
در مطالعه حاضر ،در حافظه روزمره تفاوت معنيداری
بين روزهای اول سيکل یعني روزهای خونریزی و
روزهای  21سيکل اول و سوم مشاهده شد كه این خود
نشان مي دهد كه هورمونهای جنسي مترشحه از
تخمدان در زندگي واقعي بر حافظه روزمره تأثير دارند و
احتماتر در روزهای اوج ترش هورمونهای استروتن و
پروتسترون ،حافظه روزمره نسبت به روزهای خونریزی
بهتر عمل ميكند .این نتایز با مطالعه كونيشي و
همکاران ( )2669كه اثر تغييرات سيکليك بر حافظه
كاری  -دیداری را بررسي كرده بودند ،همخواني داشت
( .)13در مطالعه اسشونين و همکاران ( ،)2667تأثير
هورمونهای استروهيدی بر تکالي شناختي مانند حافظه
فضایي توسب تصویرسازی تشدید مغناطيسي كاركردی
در هر دو جنس بررسي شد و در زنان ،تغييرات وابسته
به سيکل در منطقه پيشاني و آهيانهای مشاهده شد كه
با تغييرات دورهای استروتن همبسته بود؛ یعني تغييرات
نتایز تکالي شناختي ،در دورهای از سيکل قاعدگي كه
ميزان استروتن باتتر بود ،به طور م بت با ميزان فعاليت
مناطقي از مغز كه گيرندههای استروتني در آنجا قرار
دارد ،همبسته بود كه مي تواند نشاندهنده این موضو
باشد كه استروتن بر انجام تکالي شناختي اثر م بت
دارد (.)19
در تبيين حافظه آیندهنگر نيز ميتوان چنين گفت كه در
روزهای ابتدایي سيکل قاعدگي ،استفاده از یادآوری
جهت انجام تکالي در آینده به مراتر بيشتر از روزهای
ميانه سيکل قاعدگي ميباشد ،یعني احتماتر هورمونهای
استروتن و پروتسترون ميتواند بر بهبود عملکرد حافظه
آیندهنگر و یادآوری آزاد تکالي در آینده مؤثر باشد.
برخي مطالعات تفاوت فازهای مختل قاعدگي را در

نتیجهگیری
نوسانات هورموني در طول سيکل قاعدگي بر مراكز كنترل
حافظه بي تأثير است اما ميتواند ادراك زنان از توانایي
حافظه و در نتيجه عملکرد وی را تحت تأثير قرار دهد.

تشکر و قدردانی
بدینوسيله از اساتيد و متخصصيني كه ما را در انجام این
مطالعه یاری كردند ،همچنين از مدیران خانه سيمت
زیتون و ًادقيه واقا در منطقه  13شهرداری تهران و
همچنين از مسئولين كلينيك سجاد و مراجعين محترم
ساكن منطقه  13تهران تشکر و قدرداني مي شود.
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حيطه استرس مؤثر بر حافظه بر روی انسان مقایسه
كرده اند ( .)26 ،3آندریان و و همکاران نشان دادند كه
یك تفاوت معنيدار در ارتبات بين كورتيزول تحت
استرس القاع شده و یادآوری داستان بين روزهای اول فاز
فوليکوتر (ابتدای سيکل قاعدگي) ،روزهای آخر فاز
فوليکوتر (ميانه سيکل قاعدگي) و مرحله ميدلوتئال
(ميانه فاز ترشحي) وجود دارد ،همچنين یك ارتبات
م بت در ميانه فاز لوتئال و همچنين یك تمایل منفي در
ابتدای فاز فوليکوتر وجود داشت (.)3
آنچه كه در این ميان اهميت دارد ثبات نسبي فراحافظه
است یعني دانش انسان نسبت به حافظهاش همواره ثابت
بوده و زنان به آنچه مي دانند و به آنچه نميدانند آگاهي
داشته و در طي سيکل طبيعي قاعدگي ،این توانایي
حفظ ميشود و تنها ادراك آنان و در نتيجه راهبردهایي
را كه استفاده ميكنند برای یادآوری دچار تغيير نسبي
ميشود كه آن هم ميتواند به دليل خستگي و ضع
روزهای خونریزی باشد.
تغييرات در وضعيت حافظه و عملکرد آن و فراحافظه در
ًورت بيتوجهي ميتواند باع اتيف انرتی و وقت افراد
درگير با فعاليتهای شناختي شود .با در نظر گرفتن این
مساهل و اینکه راهبردهای ًحي و عدم خستگي
ميتواند به عملکرد حافظه بهبود ببخشد مي توان
تدابيری اندیشيد تا این فاًله را در نوسان عملکرد در
طول سيکل با فعاليتهای زندگي وی به حداقل رسانيد.
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