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Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of menstrual cycle on 

the types of attention and executive functions in healthy (normal) women aged 18-30 

years.

Methods: This study was a fundamental research. The statistical population of this study 

included all female students of South Payame Noor University of Tehran. The research 

sample consisted of 41 students who were selected by available sampling method and 

were studied in three stages: menstrual, follicular and luteal. To collect the attention 

data, continuous performance test, stroop test, focused and distributed accuracy test were 

used. Also, the wisconsin card sorting test was used to measure the executive functions.

Results: The results of analysis of variance with repeated measure showed that there was 

a significant difference between scattered attention and selective attention (dimensions 

of test time and reaction time) in menstrual cycle (P<0.05), but there was no significant 

difference in hyper vigilance, focused attention, executive functions and selective atten-

tion (dimensions of error number, no response and correct answer).

Conclusion: The results of the present research illustrated that hormonal fluctuations 

during menstrual cycle affect attention and executive functions
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مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثر سیکل قاعدگی بر انواع توجه و کارکردهای اجرایی در زنان 30-18 سال سالم 

بود.  )نرمال( 

روش کار: این پژوهش یک مطالعه بنیادی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه پیام نور 

تهران جنوب بودند که نمونه پژوهش شامل 41 نفر از این دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب 

شدند و طی سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های توجه از نرم افزار 

آزمون عملکرد پیوسته، آزمون استروپ، آزمون دقت متمرکز و پراکنده و برای اندازه گیری کارکردهای اجرایی از نرم افزار 

آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین استفاده شد. 

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که بین توجه پراکنده و توجه انتخابی )ابعاد زمان آزمایش و 

زمان واکنش( در سیکل قاعدگی تفاوت معناداری وجود داشت )P>0/05(، اما در گوش بزنگی، توجه متمرکز و کارکردهای 

اجرایی و توجه انتخابی )ابعاد تعداد خطا، بدون پاسخ و پاسخ صحیح( تفاوت معناداری وجود نداشت.

بر توجه و کارکردهای  قاعدگی  نوسانات هورمونی در طول سیکل  تأثیر  این مطالعه نشان دهنده  نتایج  نتیجه گیری: 

اجرایی می باشد.
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مقدمه
تا  بدن می شود  تغییرات مختلف در  از  تعدادی  قاعدگی شامل  چرخه 
فرد جهت بارداری آماده شود )1(. یک چرخه طبیعی قاعدگی بین 21 
با 2 تا 6 روز خونریزی و از دست دادن  تا 35 روز طول می کشد که 
حجمی از خون برابر با 20 تا60 میلی لیتر همراه است. البته مطالعاتی 
که روی تعداد زیادی از زنان دارای چرخه های قاعدگی طبیعی انجام 

بزرگسال،  زنان  از  سوم  دو  حدود  در  فقط  که  داده اند  نشان  گرفته، 
تولید  زندگی  انتهای  دو  می باشند.  روزه   35 تا   21 چرخه های  دارای 
مثلی )پس از منارک و حوالی یائسگی( با درصد بیشتری از چرخه های 
بدون تخمک گذاری و یا نامنظم از نظر زمانی مشخص می شوند. عالئم 
ناامیدی، اضطراب، تنش،  تغییرات خلقی، احساس  به صورت  قاعدگی 

چکیده
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تزلزل حالت عاطفی، خشم و برافروختگی، عالئم رفتاری )کاهش عالقه 
خستگی  و  انرژی  کاهش  تمرکز،  در  اشکال  معمول،  فعالیت های  به 
جسمی  عالئم  و  خواب(  تغییرات  و  غذایی  عادات  تغییرات  زودرس، 
)مثل دردناک شدن پستان ها، ورم پستان ها، سر درد، درد عضالت و 
افزایش وزن( خود را نشان می دهد )2(. در هر مرحله از چرخه قاعدگی، 
تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی متفاوتی در بدن زنان رخ می دهد که 
بر ظرفیت شناختی آنان اثرگذار است. تخمدان ها توسط هورمون های 
گونادوتروپیک هیپوفیز قدامی تحریک می شوند که عبارتند از: هورمون 
محرک فولیکولی )FSH( و هورمون لوتئینی )LH(. تخمدان ها هورمون 
یک  جنسی  دوره  هر  در  می نمایند.  ترشح  را  پروژسترون  و  استروژن 
افزایش و کاهش دوره ای در ترشح این هورمون ها دیده می شود )3(.
تأثیر هورمون ها خصوصاً هورمون های جنسی، بر توانایی های شناختی 
شناختی،  توانایی های  پیچیده ترین  از  یکی   .)4( است  شده  مشاهده 
کارکرد های اجرایی هستند که شامل توانایی تصمیم گیری، سازماندهی 
اطالعات، پاسخ های بازداری، تفکر انتزاعی و باز تخصیص منابع ذهنی اند. 
این توانایی عمدتاً به لوب های پیشانی مغز مرتبط می شوند و با افزایش 
سن این توانایی ها کاهش می یابند. برای کامل کردن تکالیفی که نیاز 
به رفتار پیچیده دارند )مثاًل پرداخت صورتحساب بانکی(، برخورداری 
از این توانایی ها ضروریست )5(. کارکردهای اجرایی در اصطالح کلی، 
انسان تعریف  به عنوان ظرفیت های رهنمودی )راهنمایی کننده( مغز 
می شوند )6(. در بیان عامیانه، کارکردهای اجرایی فرمانده اجرایی مغز 
ارجاع  با  اغلب  اجرایی  کارکردهای  اساسی  تعریف  می شوند.  محسوب 
کالبدشناختی به لوب های پیشانی به عنوان محل فرماندهی اجرایی بدن 
همراه است. همانطور که ذکر شد تأثیر هورمون ها خصوصاً هورمون های 
نوسانات  اثر  است،  شده  مشاهده  شناختی  توانایی های  بر  جنسی، 
استروژن در طی سیکل قاعدگی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. 
به عنوان مثال در مطالعه Schöning و همکاران )7( تأثیر هورمون های 
استروئیدی بر تکالیف شناختي توسط تصویرسازی تشدید مغناطیسي 
تغییرات  زنان،  در  و  بررسي شد  دو جنس  هر  در   )fMRI( کارکردی 
با  که  شد  مشاهده  ای  آهیانه  و  پیشاني  منطقه  در  سیکل  به  وابسته 
تکالیف  نتایج  تغییرات  یعني  بود؛  همبسته  استروژن  دوره ای  تغییرات 
شناختي، در دوره ای از سیکل قاعدگي که میزان استروژن باالتر بود، به 
طور مثبت با میزان فعالیت مناطقي از مغز که گیرنده های استروژني در 
آنجا قرار دارد، ارتباط داشت که مي تواند نشان دهنده این موضوع باشد 
که استروژن بر انجام تکالیف شناختي اثر مثبت دارد. Genazzani و 
همکاران دریافتند که بیشترین تعداد گیرنده های استروژن در مغز انسان 
در هیپوتاالموس، آمیگدال و هیپوکامپ قرار دارد و این نشان دهنده آن 

 Farage .)8( است که کاهش استروژن بر خلق، رفتار و شناخت اثر دارد
و  احساس  شناخت،  در خصوص  مروری  تحقیق  یک  طی  همکاران  و 
تغییرات هیجانی و ارتباط آن با سیکل قاعدگی نشان دادند که استروژن 
و پروژسترون بر عملکرد ذهنی زنان در سیکل قاعدگی نقش موثری ایفا 
می کنند )Saeed .)9 در پژوهشی نشان داد که سطوح باالی استروژن 
 Basinska-Starzycka .)10( با حافظه کاری بهبود یافته وابسته است
و همکاران با بررسی 12 زن سالم در چهار زمان مختلف در طول سیکل 
قاعدگی نشان دادند که توجه انتخابی در مراحل قاعدگی زنان ضعیف تر 
می شود، در حالی که توجه انتخابی قبل از سیکل قاعدگی در خصوص 
در  را  باالترین سرعت  و  نشان می دهد  افزایش  بی اهمیت  محرک های 
نشان  پژوهشی  در  همکاران  و   Souza  .)11( دارد  اطالعات  پردازش 
دادند که اکثر پژوهش ها این نکته را که زنان سالم در سراسر سیکل 
تأیید می کنند.  دارند،  عملکرد شناختی  در  نوسانات کوچکی  قاعدگی 
بدین صورت که در مرحله لوتئال عملکرد بصری_فضایی و مهارت های 
کاری  حافظه  بصری،  حافظه  کالمی،  حافظه  تمرکز،  و  توجه  حرکتی، 
همچنین   .)12( می شود  تضعیف  و  می آید  پایین  واکنش  زمان  و 
سالم  زنان  در  قاعدگی  سیکل  اثر  بررسی  به  همکاران  و   Hampson

داد  نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند.  ذهنی  اجرایی چرخش  کارکرد  بر 
سیکل قاعدگی در آزمون چرخش ساعت در سطح آسان تاثیری ندارد، 
 Thimm .)13( اما در سطح دشوار عملکرد زنان قاعده پایین تر است
و همکاران به پژوهش در خصوص اثر سیکل قاعدگی بر توجه انتخابی 
پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد از نظر سطح رفتاری، بین میدان 
نیمه بصری و مرحله سیکل با زمان های واکنش ارتباط معناداری وجود 
شروع  به  نسبت  محرک  به  توجه  با  واکنش  زمان های  همچنین  دارد. 
زودتر قاعدگی در مقایسه با مرحله فولیکوالر ارتباط وجود دارد )14(. 
به طور کلی می توان گفت در خصوص زنان و مسائل مربوط به تغییرات 
گرفته  صورت  محدودی  مطالعات  قاعدگی  سیکل  طول  در  هورمونی 
است. علت تمایل کمتر محققان به انجام مطالعه در مورد زنان بیشتر 
قاعدگی ممکن  مراحل سیکل  کنترل  در  که  است  دلیل مشکالتی  به 
است با آن مواجه شوند. از طرفی، تأثیر سیکل قاعدگی و عوامل مربوط 
به آن بر سالمتی و اجرای عملکرد های عالی بخش مهمی در مطالعات 
مربوط به زنان است. لذا تغییرات پنهانی و بالقوه در سطح هورمون های 
جنسی در طول سیکل قاعدگی و تأثیر آنها بر عملکردهای عالی مغز، 
علوم  متخصصان  برای  را  مسئله  این  به  بیشتر  توجه  و  بررسی  لزوم 
شناختی ضروری می گرداند، بنابراین با توجه به اینکه زیر بنای رفتار 
هر انسانی بر گرفته از کارکردهای اجرایی مغز می باشند، و از آنجا که 
نتایج کارکردهای اجرایی هر شخص با فرد دیگر متفاوت است، لذا این 
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پژوهش با هدف مطالعه اثر سیکل قاعدگی بر انواع توجه و کارکردهای 
اجرایی در زنان 18 تا30 سال نرمال در بازه ی زمانی 6 ماه طراحی شد.

روش کار
پژوهش حاضر از نوع بنیادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر از بین  
نفر  بین 50  از  انتخاب شدند.  تهران  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان زن 
دانشجوی زن دانشگاه پیام نور تهران جنوب، 41 نفر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. بدین صورت که نمونه مورد بررسی پس از انجام مصاحبه 
با استفاده از مطالعات  بالینی به منظور بررسی سالمت جسم و روان، 
مشابه گزارش شده در کتاب کارآزمایی های بالینی Pocock به روش 
به  ورود  معیارهای  از   .)15( گردید  انتخاب  )اشباع شده(  دسترس  در 
پژوهش داشتن سن 18 تا 30 سال، عدم ابتال به بیماری های روانی )طی 
مصاحبه(، عدم مصرف سیگار و سیکل قاعدگی منظم بود. همچنین ابتال 
به هرگونه اختالل جسمی دیگر مؤثر بر نظم سیکل قاعدگی و تجربه 
تنش هایی مانند طالق و مرگ یکی از بستگان نزدیک در یک ماه اخیر 
باعث خروج آزمودنی ها از این طرح پژوهشی گردید. از آنجایی که در 
از شرکت کنندگان خواسته  بود،  مهم  بسیار  آزمون  زمان  مطالعه،  این 
تا 12 صبح در روزهای 1  انفرادی بین ساعات 10  شد که به صورت 
تا 5 سیکل قاعدگی )منستورال( و همچنین در نوبت دوم در روزهای 
12 تا 14 سیکل قاعدگی )فولیکوالر( و نوبت سوم در روزهای 21 تا 
23 سیکل قاعدگی )لوتئال( جهت اجرای پژوهش مراجعه کنند. پس 
از  مجوز  اخذ  و  هماهنگی  و  نور  پیام  دانشگاه  از  نامه  معرفی  اخذ  از 
انفرادی اجرا گردید.  مسئولین دانشگاه، آزمون های پژوهش به صورت 
برای اجرای پژوهش، پژوهشگر شخصاً به دانشگاه مراجعه کرده و پس 
از جلب رضایت آگاهانه آزمودنی ها، از آنها خواسته شد تا در پژوهش 
شرکت نمایند. سپس برای حفظ اصول اخالقی به افراد نمونه اطمینان 
داده شد که اطالعات آنها محرمانه مانده و پس از اتمام پژوهش از بین 
برده خواهد شد. برای جمع آوری داده های توجه، از نرم افزارهای آزمون 
عملکرد پیوسته، آزمون استروپ، آزمون دقت متمرکز و پراکنده و برای 
اندازه گیری کارکردهای اجرایی از نرم افزار آزمون دسته بندی کارت های 
ویسکانسین استفاده شد. بدین صورت که برای اندازه گیری انواع توجه 
طی سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئاالز آزمون های نرم افزاری 
سنجش  جهت  و  پراکنده  و  متمرکز  دقت  استروپ،  پیوسته،  عملکرد 
بدین  شد.  استفاده  ویسکانسین  افزاری  نرم  ازمون  از  اجرایی  عملکرد 
صورت که هر یک از آزمودنی ها طی سه مرحله آزمون ها را انجام دادند.
نرم افزار آزمون عملکرد پیوسته: آزمون عملکرد پیوسته در سال 
با  آزمون  این   .)16( یافت  عام  مقبولیت  به سرعت  و  تهیه شد   1956

هدف سنجش ضایعه مغزی ساخته شد ولی به تدریج دامنه استفاده از 
آن گسترش یافت به طوری که در دهه 1990 در ارزیابی کودکان فزون 
آزمون سنجش  این  رفت. هدف  کار  به  توجه  نارسایی  با  کنش همراه 
نگهداری توجه و زود انگیختگی در این کودکان بود )17(. نسخه فارسی 
رایانه  با کمک  آزمون عملکرد پیوسته یک آزمون نرم افزاری است که 
اجرا می شود. این آزمون متشکل از دو مجموعه محرک )اعداد و حروف( 
این  از  است.  شده  تشکیل  محرک   150 از  آن ها  از  یک  هر  که  است 
تعداد، 30 محرک )20درصد از کل محرک ها( محرک هدف می باشند 
که از آزمودنی انتظار می رود با مشاهده آنها پاسخ دهد )کلیدی را فشار 
دهد(. الزم به ذکر است که محرک هدف، تعداد آن و زمان ارائه محرک 
توسط درمانگر قابل تنظیم می باشد. زمان ارائه محرک در اثر مطالعات، 
400 تا 500 میلی ثانیه در نظر گرفته می شود. البته هر چه این زمان 
ارائه بین دو  باالتر می رود. همچنین فاصله  باشد دقت آزمون  کوتاه تر 
محرک یا همان زمان واسط نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. در اکثر 
باید  بیان شده است.  ثانیه  تا 3000 میلی  این فاصله 600  پژوهش ها 
در نظر داشت که هر چه زمان واسط افزایش یابد، قدرت آزمون کاهش 
این نکته ضروری است که  می یابد. در مورد تعداد محرک ها هم ذکر 
در این آزمون عموماً تعداد 100 تا 800 محرک در نظر گرفته می شود. 
چنانچه پیشتر گفته شد، متغیرهایی که از اجرای این آزمون به دست 
می آیند عبارتند از: تعداد پاسخ های صحیح، خطای حذف )تعداد دفعاتی 
که آزمودنی در برابر محرک هدف کلید مورد نظر را فشار نمی دهد(، 
خطای اعالن غلط )تعداد دفعاتی که آزمودنی به اشتباه در برابر محرک 
زمان  )میانگین  واکنش  زمان  و  می دهد(  فشار  را  کلید  هدف  غیر 
پاسخ های صحیح در برابر محرک هدف که با هزارم میلی ثانیه سنجیده 
ابزار توسط هادیان فرد و همکاران )17(  این  اعتبار  می شود(. ضرایب 
اعتبار  بازآزمایی 20 روزه ضریب  ایران گزارش شده است. در یک  در 
برای قسمت های مختلف آزمون نشان دادند. روایی  را  تا 0/93   0/59
آزمون با شیوه روایی مالک از طریق مقایسه گروه هنجار و گروه دارای 
اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی انجام شد. مقایسه آماری میانگین 
.)17( داد  نشان  را  معناداری  تفاوت  مختلف  قسمت های  در  گروه  دو 

نرم افزار آزمون استروپ: این آزمون در سال 1935 توسط استروپ 
شد.  ابداع  شناختی  پذیری  انعطاف  و  اختصاصی  توجه  ارزیابی  برای 
از  است.  آزمون ساخته شده  این  از  متفاوتی  انواع  بعد  به  زمان  آن  از 
جمله آزمون Dodrill در سال 1978، آزمون نوع Golden در سال 
1978 و نوع گراف در سال 1995 )18(. از این آزمون که در مطالعات 
برای  است،  برخوردار  قبولی  قابل  روایی  و  پایایی  از  نوروسایکولوژی 
از  می شود.  استفاده  بینایی  روش  به  انتخابی  توجه  توانایی  سنجش 



اثر قاعدگی بر توجه و کارکردهای اجرایی زنان حسین زارع و همکاران

19

ایران  تجهیز(،  )روان  سینا  موسسه  ساخت  استروپ،  فارسی  افزار  نرم 
، که بر مبنای آزمون کارتی استروپ طراحی شده است، استفاده شد 
)19(. برای بررسی پایایی این نرم افزار، ضریب همبستگی پیش آزمون_ 
پس آزمون با گروه کنترل محاسبه شده که در پاسخ صحیح همخوان، 
0/76 و در پاسخ صحیح ناهمخوان، 0/90 به دست آمده است )20(.
منظور  به  آزمون  این  پراکنده:  و  متمرکز  دقت  آزمون  افزار  نرم 
کار  به  مختلف  سنی  گروه های  در  پراکنده  و  متمرکز  دقت  سنجش 
)روان  سینا  موسسه  ساخت  پراکنده،  و  متمرکز  دقت  آزمون  می رود. 
ابتدا  است.  مرحله  دو  در  آزمون  این  اجرای  می باشد.  ایران،  تجهیز(، 
روی صفحه  که  ترتیب  این  به  می گیرد،  انجام  متمرکز  توجه  آزمایش 
دو حرف از حروف الفبا نمایش داده می شود مثاًل حرف م و س. سپس 
باید  آزمودنی  فوق  حروف  نمایش  صورت  در  می شود،  شروع  آزمایش 
عالمت بزند و اگر حروف دیگری نمایش داده شد عالمت نمی زند. فاصله 
زمانی ارائه بین دو محرک نیم ثانیه است که قابل تغییر نیز می باشد. 
همچنین نوع حروف نیز قابل تغییر است. سپس آزمون توجه پراکنده 
انجام می شود. در این مرحله دو حرف فوق در دو سمت صفحه به نمایش 
در می آید. آزمودنی باید با دست راست فقط به محرک سمت راست و با 
دست چپ فقط به محرک سمت چپ پاسخ  دهد. در صورت تغییر نباید 
اشتباه، خطا محسوب می شود )21(. و در صورت جواب  بدهد  جواب 

توسط  آزمون  این  ویسکانسین:  کارت های  بندی  دسته  آزمون 
تغییر  و  انتزاع  توانایی  و  است  شده  ساخته   )22(  Berg و   Grant

راهبردهای شناختی را در پاسخ به بازخوردهای محیطی ارزیابی می کند 
)23(. این آزمون متشکل از 64 کارت غیر متشابه با شکل های متفاوت 
)مثلث، ستاره، صلیب و دایره( و رنگ های مختلف است. برای اجرای 
آزمون ابتدا 4 کارت الگو در مقابل آزمودنی قرار داده می شود. آزمونگر 
ابتدا رنگ را به عنوان اصل دسته بندی در نظر می گیرد بدون آنکه این 
اصل را به آزمودنی اطالع دهد و از وی می خواهد بقیه کارت ها را یک 
به یک در زیر چهار کارت الگو قرار دهد. بعد از هر کوشش به آزمودنی 
گفته می شود جایگذاری وی صحیح است یا خیر. اگر آزمودنی بتواند به 
طور متوالی 10 دسته بندی صحیح انجام دهد اصل دسته بندی تغییر 
می یابد و اصل بعدی تصویر خواهد بود. تغییر اصل فقط با تغییر دادن 
پاسخ صحیح  ترتیب  بدین  می شود.  انجام  خیر  و  بلی  بازخورد  الگوی 
قبلی در اصل جدید پاسخ غلط تلقی می شود. اصل بعدی تعداد است و 
بعد سه اصل به ترتیب تکرار می شوند. زمانی آزمون متوقف می شود که 
آزمودنی بتواند با موفقیت 6 طبقه را به طور صحیح دسته بندی کند. 
آزمون دسته بندی ویسکانسین را می توان به چندین روش نمره گذاری 
کرد. رایج ترین شیوه نمره گذاری، ثبت تعداد طبقات به دست آمده و 

خطای درجاماندگی می باشد. طبقات به دست آمده به تعداد دوره های 
صحیح یا به عبارت دیگر 10 جایگذاری صحیح متوالی اطالق می شود 
آزمون  حالت  این  در  که  شش  تا  صفر  از  دامنه ای  در  تعداد  این  که 
طبق  بر  آزمودنی  که  مواقعی  می گیرد.  قرار  می-شود،  متوقف  طبیعتا 
زمانی  همچنین  و  دهد  ادامه  را  دسته بندی  قبلی  موفقیت آمیز  اصل 
پافشاری  اولیه  بر یک حدس غلط  اولین سری، در دسته بندی  که در 
از شاخص هاي  این آزمون یکي  کند، خطای درجاماندگی وجود دارد، 
اصلي فعالیت قطعه ي پیشاني است )24(. اعتبار این آزمون برای نقایص 
است  شده  گزارش   0/86 باالی  مغزی  آسیب های  دنبال  به  شناختی 
)25(. پایایی این آزمون بر اساس ضریب توافق ارزیابی کنندگان 0/83 
)26( و در نمونه ایرانی با روش بازآزمایی 0/85 گزارش شده است )27(. 

یافته ها
افراد  از  بر اساس یافته های جمعیت شناختی مشخص شد که 21 نفر 
شرکت کننده در این پژوهش در دامنه سنی 18 تا 22 سال، 9 نفر در 
دامنه سنی 22 تا 26 سال و 11 نفر در دامنه سنی 27 تا 30 سال قرار 
دارند و از نظر وضعیت تاهل، 35 شرکت کننده مجرد و 6 نفر متأهل بودند. 
همچنین میانگین سنی افراد 23/31 سال و انحراف معیار آنان 3/93 بود.

نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین   ،1 جدول  در  شده  داده  نشان  نتایج 
گوش  در  را  قاعدگی  سیکل  مرحله  سه  در  زنان  توسط  آمده  بدست 
اجرایی  و کارکرد  توجه متمرکز  پراکنده،  توجه  انتخابی،  توجه  بزنگی، 
را نشان می دهد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در بررسی 
ابعاد گوش بزنگی نشان داد که در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و 
پاسخ صحیح و زمان  پاسخ، پاسخ حذف،  ارائه  ابعاد خطای  لوتئال در 
واکنش تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر 
هیچکدام از ابعاد گوش بزنگی از نظر آماری تأثیری ندارد. نتایج بررسی 
اثرات درون آزمودنی ها در توجه انتخابی در خالصه جدول 2 نشان داد 
که بین نمره تداخل آزمودنی ها در مراحل منستورال، فولیکوالر و لوتئال 
تفاوت معنا-داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری 
مکرر نشان داد در زمان آزمایش و زمان واکنش آزمودنی ها در مراحل 
به عبارت  تفاوت معنا داری وجود دارد.  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 
آماری  نظر  از  واکنش  زمان  و  آزمایش  زمان  بر  قاعدگی  سیکل  دیگر 
تأثیر دارد. همچنین در ابعاد توجه متمرکز نشان داد که در سه مرحله 
منستورال، فولیکوالر و لوتئال در ابعاد خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، 
عبارت  به  ندارد.  معناداری وجود  تفاوت  واکنش  زمان  و  پاسخ صحیح 
دیگر سیکل قاعدگی بر هیچکدام از ابعاد توجه متمرکز از نظر آماری 
پراکنده  توجه  در  آزمودنی ها  درون  اثرات  بررسی  نتایج  ندارد.  تأثیری 
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ارائه پاسخ، پاسخ  نشان داد که تفاوت معناداری در مؤلفه های خطای 
حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش در آزمودنی ها در مراحل منستورال، 
از نظر  فولیکوالر و لوتئال وجود دارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی 
ابعاد توجه پراکنده تأثیر دارد. همچنین نتایج بررسی اثرات  آماری بر 
درون آزمودنی ها در کارکردهای اجرایی نشان داد که تفاوت معناداری 
در ابعاد تعداد طبقات، پاسخ های درست، پاسخ های نادرست، تعداد کل 

کوشش ها و مدت زمان اجرای آزمون در مراحل منستورال، فولیکوالر 
و لوتئال وجود نداشت؛ اما در ابعاد خطاهای درجاماندگی و پاسخ های 
تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال،  سیکل های  در  مفهومی  سطح 
درگوش  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  داشت.  وجود  آماری  معنادار 
بزنگی نشان داد که بین خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و 
زمان واکنش در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت آماری 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش زنان در سه مرحله سیکل قاعدگی

لوتئالفولیکوالرمنستورالشاخص آماریمتغیر

گوش به زنگی زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

0/317±0/3410/089±0/5120/083±0/116میانگین±انحراف معیارخطای ارائه پاسخ

0/195±0/1460/087±0/2440/066±0/097میانگین±انحراف معیارپاسخ حذف

149/488±149/5120/131±149/2440/122±0/181میانگین±انحراف معیارپاسخ صحیح

449/244±447/9277/532±443/5377/509±6/654میانگین±انحراف معیارزمان واکنش

توجه انتخابی زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

زمان 
آزمایش

42/488±42/6101/239±44/8051/068±1/057میانگین±انحراف معیارهمخوان

43/512±45/4151/220±48/2931/146±1/244میانگین±انحراف معیارناهمخوان

زمان 
واکنش

892/171±901/97624/771±939/56120/564±21/536میانگین±انحراف معیارهمخوان

933/585±958/68325/773±1002/22023/588±24/017میانگین±انحراف معیارناهمخوان

0/293±0/0980/216±0/6590/191±0/279میانگین±انحراف معیارنمره تداخل

توجه متمرکز زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

1/659±1/7320/349±1/8290/318±0/270میانگین±انحراف معیارخطای ارائه پاسخ

1/732±1/4630/218±1/3170/192±0/113میانگین±انحراف معیارپاسخ حذف

164/756±164/6837/261±164/7070/441±0/388میانگین±انحراف معیارپاسخ صحیح

441/805±440/8787/261±440/8296/364±6/366میانگین±انحراف معیارزمان واکنش

توجه پراکنده زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

11/512±15/3901/889±19/7322/133±2/357میانگین±انحراف معیارخطای ارائه پاسخ

6/756±8/8781/428±12/4151/657±1/689میانگین±انحراف معیارپاسخ ۲حذف

149/244±142/7563/086±137/0733/507±3/478میانگین±انحراف معیارپاسخ صحیح

592/146±608/87810/184±610/5129/620±10/772میانگین±انحراف معیارزمان واکنش

کارکرد اجرایی زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

5/195±4/8050/198±4/6830/266±0/278میانگین±انحراف معیارتعداد طبقات

2/073±3/3410/348±3/6590/621±0/697میانگین±انحراف معیارخطاهای درجاماندگی

40/049±38/6830/668±37/8290/905±0/956میانگین±انحراف معیارپاسخ های درست

14/268±16/1220/994±16/73211/341±1/473میانگین±انحراف معیارپاسخ های نادرست

54/317±54/8050/912±54/5611/015±1/010میانگین±انحراف معیارتعداد کل کوشش ها

183/366±195/8057/933±207/6839/496±10/040میانگین±انحراف معیارمدت زمان اجرای آزمون

5/610±5/2440/223±4/7320/294±0/379میانگین±انحراف معیارپاسخ های سطح مفهومی
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جدول 2. خالصه آزمون اثرات درون آزمودنی ها

مجموع متغیر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPمجذور اتا

گی
 زن

 به
ش

گو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

خطای ارائه 
پاسخ

0/92720/4631/4400/2430/035پذیرش کرویت

0/9271/9490/4751/4400/2430/035گرینهاوس_گیسر

0/92720/4631/4400/2430/035هوین-فلت

0/92710/9271/4400/2370/035حد پایین

پاسخ حذف

0/19520/0980/5940/5540/015پذیرش کرویت

0/1951/9730/0990/5940/5520/015گرینهاوس_گیسر

0/19520/0980/5940/5540/015هوین-فلت

0/19510/1950/5940/4450/015حد پایین

پاسخ صحیح

1/80520/9021/4780/2340/036پذیرش کرویت

1/8051/9760/9131/4780/2350/036گرینهاوس_گیسر

1/80520/9021/4780/2340/036هوین-فلت

1/80511/8051/4780/2310/036حد پایین

زمان واکنش

732/2932366/1460/7480/4760/018پذیرش کرویت

732/2931/933378/9300/7480/4720/018گرینهاوس_گیسر

732/2932366/1460/7480/4760/018هوین-فلت

732/2931732/2930/7480/3920/018حد پایین

بی
خا

انت
جه 

تو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

ش
مای

آز
ن 

زما

ان
خو

هم

139/431269/7155/3980/0060/119پذیرش کرویت

139/4311/82576/3985/3980/0080/119گرینهاوس_گیسر

139/4311/90873/0885/3980/0070/119هوین-فلت

139/4311/000139/4315/3980/0250/119حد پایین

ان
خو

هم
نا

474/9922237/49612/2130/0010/234پذیرش کرویت

474/9921/809262/58712/2130/0010/234گرینهاوس_گیسر

474/9921/890251/37612/2130/0010/234هوین-فلت

474/9921/000474/99212/2130/0010/234حد پایین

ش
کن

 وا
ان

زم

ان
خو

هم

51313/285225656/6425/1700/0080/114پذیرش کرویت

51313/2851/79928525/1595/1700/0100/114گرینهاوس_گیسر

51313/2851/87827318/6865/1700/0090/114هوین-فلت

51313/2851/00051313/2855/1700/0280/114حد پایین

ان
خو

هم
نا

98891/561249445/7806/1380/0030/133پذیرش کرویت

98891/5611/81454519/2006/1380/0050/133ناهمخوان

98891/5611/89552180/7626/1380/0040/133هوین-فلت

98891/5611/00098891/5616/1380/0180/133حد پایین

نمره تداخل

6/65023/3251/6980/1900/041پذیرش کرویت

6/6501/8003/6951/6980/1930/041ناهمخوان

6/6501/8793/5391/6980/1920/041هوین-فلت

6/6501/0006/6501/6980/2000/041حد پایین
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مجموع متغیر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPمجذور اتا

کز
مر

 مت
جه

تو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

خطای ارائه 
پاسخ

0/60220/3010/1060/8990/003پذیرش کرویت

0/6021/8480/3260/1060/8850/003گرینهاوس_گیسر

0/6021/9340/3110/1060/8930/003هوین-فلت

0/60210/6020/1060/7460/003حد پایین

پاسخ حذف

3/62621/8131/5260/2240/037پذیرش کرویت

3/6261/7982/0171/5260/2250/037گرینهاوس_گیسر

3/6261/8771/9321/5260/2250/037هوین-فلت

3/62613/6261/5260/2240/037حد پایین

پاسخ صحیح

0/11420/0570/0130/9880/000پذیرش کرویت

0/1141/7560/0650/0130/9800/000

0/1141/8300/0620/0130/9830/000هوین-فلت

0/11410/1140/0130/9110/000حد پایین

زمان واکنش

24/780212/3900/0160/9840/000پذیرش کرویت

24/7801/99612/4160/0160/9840/000گرینهاوس_گیسر

24/780212/3900/0160/9840/000هوین-فلت

24/780124/7800/0160/9010/000حد پایین

ده
کن

پرا
جه 

تو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

خطای ارائه 
پاسخ

1386/4552693/22810/7060/0010/211پذیرش کرویت

1386/4551/774781/73310/7060/0010/211گرینهاوس_گیسر

1386/4551/850749/46310/7060/0010/211هوین-فلت

1386/45511386/45510/7060/0020/211حد پایین

پاسخ حذف

670/0652335/0338/2510/0010/171پذیرش کرویت

670/0651/757381/4098/2510/0010/171گرینهاوس_گیسر

670/0651/831365/9248/2510/0010/171هوین-فلت

670/0651670/0658/2510/0010/171حد پایین

پاسخ صحیح

3041/02421520/5127/3130/0010/155پذیرش کرویت

3041/0241/7951694/2457/3130/0020/155گرینهاوس_گیسر

3041/0241/8741622/8567/3130/0020/155هوین-فلت

3041/02413041/0247/3130/0100/155حد پایین

زمان واکنش

8472/30924236/1543/4400/0370/079پذیرش کرویت

8472/3091/9164421/1373/4400/0390/079گرینهاوس_گیسر

8472/30924236/1543/4400/0370/079هوین-فلت

8472/30918472/3093/4400/0710/079حد پایین

ادامه جدول 2. خالصه آزمون اثرات درون آزمودنی ها
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معناداری وجود ندارد. در این پژوهش توجه انتخابی در قالب دو الگوی 
همخوان و ناهمخوان در مولفه های زمان آزمایش، زمان واکنش و نمره 
تداخل در نظر گرفته شده است. با هدف پاسخ-گویی به سوال پژوهش از 
تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد که ابتدا پیش فرض   های 
)خالصه  بنفرونی  آزمون  خروجی  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مربوطه 

و  ناهمخوان(  و  )همخوان  آزمایش  زمان  که  می دهد  نشان   )3 جدول 
زمان واکنش )همخوان( در مرحله منستورال بطور معناداری بیشتر از 
مرحله فولیکوالر و لوتئال است. همچنین یافته ها بیانگر این است که 
میانگین زمان واکنش ناهمخوان در مرحله منستورال بیشتر از مرحله 
تفاوت معناداری  تداخل  نمره  این در حالی است که در  لوتئال است، 

مجموع متغیر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPمجذور اتا

یی
جرا

د ا
کر

کار
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

تعداد طبقات

5/87022/9352/2260/1150/053پذیرش کرویت

5/8701/9942/9442/2260/1150/053گرینهاوس_گیسر

5/87022/9352/2260/1150/053هوین-فلت

5/87015/8702/2260/1440/053حد پایین

خطاهای 
درجاماندگی

57/707228/8543/4890/0350/080پذیرش کرویت

57/7071/77932/4463/4890/0410/080گرینهاوس_گیسر

57/7071/85631/1003/4860/0390/080هوین-فلت

57/707157/7073/4860/0690/080حد پایین

پاسخ های 
درست

102/780251/3902/2100/1160/052پذیرش کرویت

102/7801/82356/3682/2100/1220/052گرینهاوس_گیسر

102/7801/90653/9292/2100/1190/052هوین-فلت

102/7801102/7802/2100/1450/052حد پایین

پاسخ های 
نادرست

134/976267/4881/7950/1730/043پذیرش کرویت

134/9761/83173/7221/7950/1760/043گرینهاوس_گیسر

134/9761/91470/5101/7950/1750/043هوین-فلت

134/9761134/9761/7950/1880/043حد پایین

تعداد کل 
کوشش ها

4/87822/4390/0810/9220/002پذیرش کرویت

4/8781/9562/4940/0810/9190/002گرینهاوس_گیسر

4/87822/4390/0810/9220/002هوین-فلت

4/87814/8780/0810/7780/002حد پایین

مدت زمان 
اجرای آزمون

12124/21126062/1062/3050/1060/054پذیرش کرویت

12124/2111/7636876/4362/3050/1130/054گرینهاوس_گیسر

12124/2111/8386595/4802/3050/1110/054هوین-فلت

12124/211112124/2112/3050/1370/054حد پایین

پاسخ های 
سطح مفهومی 

15/95127/9764/4290/0150/1پذیرش کرویت

15/9511/8118/8074/4290/0180/1گرینهاوس_گیسر

15/9511/8928/4304/4290/0170/1هوین-فلت

15/951115/9514/4290/0420/1حد پایین

ادامه جدول 2. خالصه آزمون اثرات درون آزمودنی ها
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لوتئالفولیکوالرمنستورالگروه 

میانگین نمرات ابعاد 
گوش بزنگی در سه 
مرحله سیکل زنان

خطای ارائه پاسخ

-منستورال

-171/0فولیکوالر

-195/0024/0لوتئال

پاسخ حذف

-منستورال

-098/0فولیکوالر

--049/0049/0لوتئال

پاسخ صحیح

-منستورال

--268/0فولیکوالر

-024/0-244/0لوتئال

زمان واکنش

-منستورال

--390/4فولیکوالر

--317/1-707/5لوتئال

میانگین نمرات ابعاد 
توجه انتخابی در سه 

مرحله سیکل زنان

زمان 
آزمایش

همخوان

-منستورال

-*195/2فولیکوالر

-122/0*317/2لوتئال

نا همخوان

-منستورال

-*878/2ناهمخوان

-902/1*780/4لوتئال

زمان 
واکنش

همخوان

-منستورال

-*585/37همخوان

-805/9*390/47لوتئال

نا همخوان

-منستورال

-537/43فولیکوالر

-098/25**634/68لوتئال

نمره تداخل

-منستورال

-561/0فولیکوالر

--366/0195/0لوتئال

میانگین نمرات ابعاد 
توجه متمرکز در سه 

مرحله سیکل زنان

خطای ارائه پاسخ

-منستورال

-098/0فولیکوالر

-171/0073/0لوتئال

پاسخ حذف

-منستورال

--146/0فولیکوالر

--268/0-415/0لوتئال

پاسخ صحیح

-منستورال

-024/0فولیکوالر

--073/0-049/0لوتئال

زمان واکنش

-منستورال

--049/0فولیکوالر

--927/0-976/0لوتئال

جدول 3. خالصه مقایسه میانگین نمرات در سه مرحله سیکل زنان 
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ادامه جدول 3. خالصه مقایسه میانگین نمرات در سه مرحله سیکل زنان

 P>0/05 *            P>0/01 **            P>0/001 ***

مشاهده نشد. همچنین خروجی آزمون بنفرونی در توجه متمرکز نشان 
می دهد که میان خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان 
واکنش در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت معناداری 
پراکنده  توجه  در  متغیرها  خطی  ترکیب  فرض  پیش  ندارد.  وجود 
معنادار می باشد. در واقع نتایج جدول نشان می دهد که بین متغیرهای 
مورد بررسی در بین مراحل مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. 

پاسخ  پاسخ،  ارائه  بین خطای  که  نشان می دهد  نیز  بنفرونی  خروجی 
و  فولیکوالر  منستورال،  مرحله  سه  میان  در  صحیح  پاسخ  و  حذف 
لوتئال تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که زمان 
واکنش در بین سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت آماری 
معناداری ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی در زمان واکنش از نظر 
طبقات،  تعداد  اجرایی  کارکردهای  برای  همچنین  ندارد.  تأثیر  آماری 

لوتئالفولیکوالرمنستورالگروه 

میانگین نمرات ابعاد 
توجه پراکنده در سه 

مرحله سیکل زنان

خطای ارائه پاسخ
-منستورال

-4/341فولیکوالر

-*3/878-*8/220لوتئال

پاسخ حذف
-منستورال

-3/537فولیکوالر

-2/122*5/659لوتئال

پاسخ صحیح
-منستورال

-5/683-فولیکوالر

-*6/488-*12/171-لوتئال

زمان واکنش
-منستورال

-1/634فولیکوالر

-18/36616/732لوتئال

میانگین نمرات ابعاد 
کارکرد اجرایی در 
سه مرحله سیکل 

زنان

تعداد طبقات
-منستورال

-0/122-فولیکوالر

-0/390-0/512-لوتئال

خطاهای درجاماندگی
-منستورال

-0/317فولیکوالر

-1/5851/268لوتئال

پاسخ های درست
-منستورال

-0/854-فولیکوالر

-1/366-2/220-لوتئال

پاسخ های نادرست
-منستورال

-0/610فولیکوالر

-2/4631/854لوتئال

تعداد کل کوشش ها
-منستورال

-0/244-فولیکوالر

-0/2440/488لوتئال

مدت زمان اجرای 
آزمون

-منستورال

-11/878فولیکوالر

-24/31712/439لوتئال

پاسخ های سطح 
مفهومی

-منستورال

-0/512-فولیکوالر

-0/366-0/878-لوتئال

اثر قاعدگی بر توجه و کارکردهای اجرایی زنان حسین زارع و همکاران



دوره 21، شماره 2، تابستان 1398مجله تازه های علوم شناختی

26

تعداد  نادرست،  پاسخ های  درست،  پاسخ های  جاماندگی،  در  خطاهای 
مفهومی  سطح  پاسخ های  و  آزمون  اجرای  زمان  مدت  کوشش ها،  کل 
این  بیانگر  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  است.  شده  گرفته  نظر  در 
است که بین هیچ یک از مولفه های کارکردهای اجرایی در سه مرحله 
ندارد. وجود  معناداری  آماری  تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 

بحث
بزنگی نشان داد که  ابعاد گوش  بررسی  نتایج مطالعه حاضر،  با  مطابق 
در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال در ابعاد خطای ارائه پاسخ، 
پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش تفاوت معناداری وجود ندارد. 
به عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر هیچکدام از ابعاد گوش بزنگی تأثیری 
و   )14( همکاران  و   Thimm پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  ندارد. 
Souza و همکاران )12( ناهمسو است. در این خصوص )سیکل قاعدگی( 

فراموشی،  پرتی،  حواس  تمرکز،  در  نقص   )28(  Rapkin و   Morgan

گمگشتگی، کندی ذهن و ناتوانی کلی در تفکر را گزارش می دهند. اما 
اینکه این شکایات به سبب نقایص شناختی مربوط به این دوره است یا 
متأثر از عوامل دیگر مثل اسنادهای منفی یا تغییر در سبک شناختی، 
نیاز به مطالعات بیشتر مشهود است. در تبیین نتایج بدست آمده باید 
اذعان داشت که دو انتهای زندگی تولید مثلی )پس از منارک و حوالی 
یائسگی( با درصد بیشتری از چرخه های بدون تخمک گذاری و یا نامنظم 
از نظر زمانی مشخص می شوند )2(. هر دوره قاعدگی شامل سه مرحله 
ترشحی  یا  زرده سازی  مرحله  و  تکثیری  یا  تخمکی  مرحله  خونریزی، 
می باشد. اثرات بیشماری از نوسان هورمون های تخمدانی در طی سیکل 
قاعدگی بر شناخت )فرآیندهای عالی مغزی( تشخیص داده شده است 
)29(. اثر نوسانات استروژن در طی سیکل قاعدگی می تواند مستقیم یا 
از جمله فعالیت هایی  ادراک، حافظه و تفکر  باشد. توجه،  غیر مستقیم 
بر  شناختی  مولفه های  می دهند.  تشکیل  را  شناختی  نظام  که  هستند 
اساس چگونگی پردازش از یکدیگر تفکیک می شوند. توجه، کارکردهای 
مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها گوش بزنگ بودن است. گوش 
طی  در  تحریکی  میدان  یک  به  توجه  برای  فرد  توانایی  یعنی  بزنگی 
دوره ای طوالنی که در جریان آن فرد در پی ردیابی ظهور محرک خاص 
یا هدف مورد عالقه  خود است )30(. گوش بزنگی جنبه بسیار مهمی 
از توجه می باشد که عملکرد باال و پایین نظام توجه را ممکن می کند 
با  بزنگی زنان در دوران قاعدگی  نتایج بدست آمده گوش  )31(. طبق 
است که  این  نکته  این  توجیه  ندارد محتمل ترین  تفاوتی  دوره ها  سایر 
توابع ذهنی  از  بهره وری  به کاهش تدریجی در  پایدار منجر  کار ذهنی 
خسته  شناختی  تکلیف  یک  افراد  وقتی  که  گفت  می توان  و  می شود 

کننده  انجام می دهند یا درگیر یک فعالیت ذهنی بلند مدت می شوند، 
بهره وری توجه کاهش یافته و منجر به کاهش گوش بزنگی افراد می شود 
)32(. این در حالی است که تغییرات قاعدگی در وهله نخست تغییرات 
فیزیولوژیکی هستند که با ایجاد تغییر در هورمون های مترشحه می تواند 
بر روند شناختی تاثیرگذار باشد. اگر تغییری در گوش بزنگی زنان در این 
دوره روی دهد به آن اندازه نیست که آنها را از انجام اموراتشان بازدارد. 
بر اساس یافته دیگر این پژوهش بررسی ابعاد توجه انتخابی نشان داد 
و  آزمایش  زمان  در  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال،  مرحله  سه  در  که 
زمان واکنش تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر سیکل 
نتایج  همچنین  دارد.  تأثیر  واکنش  زمان  و  آزمایش  زمان  بر  قاعدگی 
مرحله  سه  در  صحیح  تعداد  و  پاسخ  بدون  خطا،  تعداد  که  داد  نشان 
سیکل  دیگر  عبارت  به  نیست.  معنادار  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 
نتایج  ندارد.  تأثیر  تعداد صحیح  و  پاسخ  بدون  تعداد خطا،  بر  قاعدگی 
آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه دو به دوی مراحل هم نشان داد که 
زمان آزمایش همخوان و ناهمخوان و زمان واکنش همخوان در مراحل 
زمان  همچنین  است.  لوتئال  و  فولیکوالر  مرحله  از  بیشتر  منستورال 
اما  است.  لوتئال  مرحله  از  بیشتر  منستورال  مرحله  ناهمخوان  واکنش 
در بقیه ابعاد در سه مرحله تفاوت آماری معناداری بدست نیامد. یافته 
پژوهش حاضر به نوعی با نتایج پژوهش های، Basinska-Starzycka و 
 Resnick 14( همسو و با پژوهش( و همکاران Thimm و )همکاران )11
بیان  باید  یافته  این  ناهمسو است. در راستای تبیین  و همکاران )33( 
داشت که قاعدگی عبارت است از خونریزی دوره ای از رحم و یکی از 
دوره  شروع  متوسط  سن  می شود.  محسوب  باروری  دوره  عمده  عالئم 
آندومتر  قاعدگی 12 سال است )34(. قاعدگی طبیعی ریزش دوره ای 
تحلیل  علت  به  و  پروژسترون  و  استرادیول  تولید  کاهش  اثر  در  رحم، 
تغییرات هورمونی  به دلیل  تاکید می شود که  جسم زرد است. همواره 
تغییراتی  متحمل  نیز  شناختی  لحاظ  از  زنان  وضعیت  دوران،  این  در 
می شود از جمله این که توجه آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. با این وجود 
ابعاد  تاثیر سیکل قاعدگی بر همه  شواهد پژوهش حاضر نشان دهنده 
توجه انتخابی زنان نبود. برای اینکه موضوعی به فرآیند پردازشی ادراک 
باید فرد به آن توجه کند )35(. توجه را می توان در  وارد گردد، لزوماً 
اختیار گرفتن یک فکر یا یک چیز از میان چندین فکر یا چندین چیز به 
وسیله ذهن دانست )36( و اینکه چگونه می توان به طور انتخابی توجه  
را به موضوع خاصی در محیط اطراف معطوف کرد و همزمان با آن از 
محرک های دیگر، که اغلب مورد توجه نیستند چشم پوشی نمود و به 
عبارتی پردازش آنها را مهار کرد، تعریف توجه انتخابی است. به عبارتی 
هم  از  را  توجهی  توانایی های  از  مختلفی  انواع  شناختی  روان شناسان 
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متمایز نموده اند که دو شکل عمده آن شامل ظرفیت توجه برای یک 
دوره طوالنی نسبت به شیء )توجه پایدار( و توانایی بازداری فرآیند فکر، 
هیجان یا احساس )توجه انتخابی( است )37(. طبق نتایج پژوهش حاضر 
سیکل قاعدگی به عنوان یک فرآیند زیستی که توانایی ایجاد تغییراتی 
در ذهن و جسم زنان را دارد در خصوص توجه انتخابی تغییری ایجاد 
نمی کند. بنابراین از آنجایی که توجه متمرکز زنان در این دوره تغییر 
نمی کند ظرفیت توجه انتخابی آنها نیز در وضعیت مطلوبی باقی می ماند. 
همچنین نتایج پژوهش ما بر روی بررسی ابعاد توجه متمرکز نشان داد 
ارائه  ابعاد خطای  در  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال،  مرحله  در سه  که 
پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش تفاوت آماری معناداری 
وجود ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر هیچکدام از ابعاد توجه 
و   Saunders پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  ندارد.  تأثیری  متمرکز 
 )39( همکاران  و   Yen و   )12( همکاران  و   Souza  ،)38(  Hawton

داشت  بیان  باید  آمده  بدست  یافته  تبیین  راستای  در  است.  ناهمسو 
که در هر مرحله از چرخه قاعدگی، تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی 
متفاوتی در بدن زنان رخ می دهد که بر ظرفیت شناختی آنان اثرگذار 
قدامی  هیپوفیز  گونادوتروپیک  هورمون های  توسط  تخمدان ها  است. 
و   )FSH( فولیکولی  از: هورمون محرک  عبارتند  که  تحریک می شوند 
پروژسترون  و  استروژن  هورمون  تخمدان ها   .)LH( لوتئینی  هورمون 
افزایش و کاهش دوره ای  را ترشح می نمایند. در هر دوره جنسی یک 
هورمون ها خصوصاً  تأثیر   .)3( می شود  دیده  هورمون ها  این  ترشح  در 
هورمون های جنسی، بر فعالیت های شناختی مشاهده شده است. با این 
بر  قاعدگی  سیکل  تاثیر  دهنده   نشان  حاضر  پژوهش  یافته های  وجود 
توجه متمرکز به عنوان نوعی فعالیت شناختی نبوده است. به طور عمده 
توجه را می توان به دو بخش مهم، یعنی توجه متمرکز و توجه تقسیم 
شده، در نظر گرفت. انتخاب فرد به منظور پاسخ دهی به یک محرک در 
متمرکز  توجه  می شود،  وارد  او  بر  که  محرک هایی  از  مجموعه ای  بین 
زمانی مشخص  در  عامل  یک  از  بیش  به  توجه  که  حالی  در  می باشد. 
توجه تقسیم شده است )40(. یکی از دالیلی که می توان برای نتیجه 
توجه متمرکز در شرایط  این است که  نمود  اشاره  آن  به  آمده  بدست 
طبیعی بدن عموماً بدون تغییر باقی می ماند، به عبارتی چرخه قاعدگی 
جزئی از روند زندگی زنان است. به عبارتی اختالل در بازده شناختی در 
چرخه قاعدگی بسیار اندک است و بعید به نظر می رسد که توانایی زنان 
برای اجرای روال زندگی تغییری کند )41(. به نظر می رسد این یافته با 
شکایت زنان در خصوص کاهش توانایی تمرکز در طول قاعدگی متناقض 
باشد که توضیح احتمالی آن نیزمیتواند این باشد که تغییرات کوچک 
عملکرد در چرخه قاعدگی به عنوان تغییرات بزرگ در توانایی درک می 

شود که البته این پدیده می تواند مربوط به خودارزیابی های منفی باشد. 
نتایج بررسی ابعاد توجه پراکنده نشان داد که در سه مرحله منستورال، 
فولیکوالر و لوتئال در ابعاد خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح 
و زمان واکنش تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر سیکل 
قاعدگی بر ابعاد توجه پراکنده تأثیردارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی 
بنفرونی برای مقایسه دو به دوی مراحل نشان می دهد خطای ارائه پاسخ، 
فولیکوالر  پاسخ صحیح در میان سه مرحله منستورال،  و  پاسخ حذف 
مرحله  در سه  واکنش  زمان  اما  دارد.  معناداری وجود  تفاوت  لوتئال  و 
دیگر  عبارت  به  ندارد.  معناداری  تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 
سیکل قاعدگی در زمان واکنش تأثیر ندارد. این یافته با نتایج پژوهش 
Genazzani و همکاران )8( و Souza و همکاران )12( همسو است. در 

توضیح شواهد بدست آمده باید اذعان داشت که قاعدگی از نظر هورمونی 
در سه محور هیپوتاالموس، هیپوفیز و غدد جنسی کنترل می شود. این 
محور تحت تاثیر تحریکاتی است که توسط قشر مغز به هیپوتاالموس 
اعمال می شود و نمونه آن، توقف قاعدگی در اثر حاالت هیجانی، ورزش 
هورمون ها  تاثیر  متعددی  پژوهش های  در  است.  سریع  وزن  کاهش  و 
شده  مشاهده  شناختی  فعالیت های  بر  جنسی،  هورمون های  خصوصاً، 
از  پراکنده  توجه  بر  قاعدگی  تاثیر سیکل  نیز  پژوهش حاضر  در  است. 
نظر آماری معنادار است. به طور کلی توجه، مقدم بر ادراک، یادگیری، 
و تفکر است. در برخورد با محیط ابتدا حواس روی امر خاصی متمرکز 
می شود، بعد فرد آن را ادراک نموده و نسبت به آن فهم و بصیرت پیدا 
می کند. توجه به مجموعه ای از عملیات پیچیده ذهنی اطالق می شود که 
شامل تمرکز کردن به هدف یا درگیر شدن با آن، نگه داشتن یا تحمل 
کردن و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است. توجه را می توان 
به انواعی چون متمرکز و پراکنده تقسیم نمود. توجه پراکنده به معنای 
توجه به دو یا چند هدف در یک زمان است. محتمل است تغییرات نتایج 
تکالیف شناختی را می توان با افزایش هورمون ها در دوره های قاعدگی 
همبسته دانست. به عبارتی افزایش هورمون ها در بدن با تاثیر بر مناطق 
ذهنی بر انجام تکالیف شناختی از جمله توجه پراکنده تاثیر دارند )42(.

در نهایت نتایج بررسی ابعاد کارکرد اجرایی نشان داد که در سه مرحله 
منستورال، فولیکوالر و لوتئال در ابعاد تعداد طبقات، پاسخ های درست، 
پاسخ های نادرست، تعداد کل کوشش ها، سایر خطاها، مدت زمان اجرای 
حفظ  در  شکست  و  اول  الگوی  تکمیل  برای  کوشش ها  تعداد  آزمون، 
بر  توالی تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی 
که  داد  نشان  نتایج  همچنین  ندارد.  تأثیری  اجرایی  کارکرد  ابعاد  این 
مرحله  بین سه  در  مفهومی  پاسخ های سطح  و  درجا ماندگی  خطاهای 
به  دارد.  وجود  معناداری  آماری  تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 

اثر قاعدگی بر توجه و کارکردهای اجرایی زنان حسین زارع و همکاران
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عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر خطاهای در جاماندگی و پاسخ های سطح 
برای مقایسه  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  اما در  دارد.  تأثیر  مفهومی 
دو به دوی مراحل نشان می دهد تعداد طبقات، خطاهای درجاماندگی، 
پاسخ های درست، پاسخ های نادرست، تعداد کل کوشش ها، سایر خطاها، 
اول  الگوی  تکمیل  برای  کوشش ها  تعداد  آزمون،  اجرای  زمان  مدت 
مرحله  در سه  توالی  و شکست در حفظ  مفهومی  پاسخ های سطح  و  
منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. یافته 
Souza و   ،)38( Hawton و   Saunders با پژوهش های  آمده  بدست 
همکاران )12( و Hampson و همکاران )13( ناهمسو است. در راستای 
داشت که چرخه ی  اشاره  نکته  این  به  باید  آمده  بدست  یافته   تبیین 
یا سیکل قاعدگی در واقع تغییرات فیزیولوژیکی است که در  قاعدگی 
بارور جهت تولید مثل جنسی رخ می دهد و هر ماه یک تخمک  زنان 
بالغ شده و آماده  تشکیل جنین می شود. در این مدت به تدریج بافت 
رحم نیز آماده نگهداری جنین می شود. اگر لقاح صورت نگیرد، تخمک 
دفع شده و بافت پوششی رحم ریزش می کند. دو انتهای زندگی تولید 
مثلی )پس از منارک و حوالی یائسگی( با درصد بیشتری از چرخه های 
 .)2( زمانی مشخص می شوند  نظر  از  نامنظم  یا  و  بدون تخمگ گذاری 
تحریک  قدامی  هیپوفیز  گونادوتروپیک  توسط هورمون های  تخمدان ها 
می شوند که عبارتند از: هورمون محرک فولیکولی و هورمون لوتئینی. 
را ترشح می نمایند. در هر  تخمدان ها هورمون استروژن و پروژسترون 
دوره جنسی یک افزایش و کاهش دوره ای در ترشح این هورمون ها دیده 
نوسان هورمون های تخمدانی در طی  از  بیشماری  اثرات  می شود )3(. 
سیکل قاعدگی بر شناخت )فرآیندهای عالی مغزی( تشخیص داده شده 
تاثیری  این وجود پژوهش حاضر نشان داد که قاعدگی  با  است )29(. 
از  به گستره ای  اجرایی  ندارد. اصطالح کارکرد  زنان  اجرایی  بر کارکرد 
توانایی های مرتبط با یکدیگر اشاره می کند، از جمله توانایی طرح ریزی 
و  ماندن  باقی  عینی  توجه،  استمرار  هدف،  به  معطوف  رفتار  تنظیم  و 
با انعطاف از اطالعات به نحوی که جنبه های مختلف در  استفاده توام 
نظر گرفته شده و انتخاب هایی صورت گیرد. کارکرد اجرایی اصطالحی 
است که فرآیندهای شناختی متعددی را که در راه خدمت به رفتارها 
و اعمال هدف مند هستند، پوشش می دهد. کارکردهای اجرایی عموماً 
انتخابی،  بازداری  فضا،  در  سازمان دهی  جمله  از  توانایی ها  از  حوزه ای 
آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی و انعطاف را شامل می شوند. 
عالوه بر این کارکردهای اجرایی برای اعمال خودفرمانی و خودگردانی 
اهمیت دارد )43(. با اینکه انتظار بر این است که کارکردهای اجرایی 
به عنوان فعالیت های شناختی تحت تاثیر قاعدگی و ترشح هورمون در 
این دوره قرار می گیرند اما شاید بتوان این عدم تاثیر را در عدم تغییر در 

میزان دقت زنان در تکالیف دانست از آنجا که توجه زنان در این دوره 
بدون تغییر باقی می ماند بدیهی است که کارکردهای اجرایی نیز بدلیل 
ارتباط تنگاتنگ با توجه، تغییری نداشته باشد. مهم  ترین محدودیت های 
مطالعه،  مورد  نمونه  به  دسترسی سخت  از  بودند  عبارت  پژوهش  این 
عدم همکاری الزم برخی دانشجویان جهت اجرای آزمون و شرکت در 
عالقه مندی  عدم  سواالت،  به  پاسخ  در  آزمودنی ها  خستگی  پژوهش، 
به  توجه  با  پایان  در  سواالت.  تعداد  بودن  زیاد  و  آزمودنی ها  انگیزه  و 
یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی این مطالعه 
با نمونه های بزرگتری از دانشجویان در دانشگاه های مختلف تکرار گردد.

نتیجه گیری
توجه  و  پراکنده  توجه  که  گفت  می توان  کلی  جمع بندی  یک  در 
انتخابی )ابعاد زمان آزمایش و زمان واکنش( طی سه مرحله منستورال، 
اما  لوتئال از سیکل قاعدگی تفاوت معناداری وجود دارد،  فولیکوالر و 
انتخابی  در گوش بزنگی، توجه متمرکز و کارکردهای اجرایی و توجه 
)ابعاد تعداد خطا، بدون پاسخ و پاسخ صحیح( تفاوت معناداری وجود 
که  نمود  توجه  نکات  این  به  کلی می توان  نتیجه گیری  در یک  ندارد. 
اثر نوسانات استروژن در طی سیکل قاعدگی می تواند مستقیم یا غیر 
در  تخمدانی  هورمون های  نوسان  از  بیشماری  اثرات  و  باشد  مستقیم 
تشخیص  مغزی(  عالی  )فرآیندهای  شناخت  بر  قاعدگی  سیکل  طی 
قاعدگی  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  وجود  این  با  است.  شده  داده 
ذهنی  کار  واقع  در  ندارد.  زنان  شناختی  عملکردهای  بر  خاصی  تاثیر 
پایدار منجر به کاهش تدریجی در بهره وری از توابع ذهنی می شود و 
وقتی افراد یک تکلیف شناختی خسته کننده  انجام می دهند یا درگیر 
کاهش  شناخت  از  بهره وری  می شوند،  مدت  بلند  ذهنی  فعالیت  یک 
یافته و منجر به کاهش عملکرد افراد می شود. این در حالی است که 
تغییرات قاعدگی در وهله نخست تغییرات فیزیولوژیکی هستند که با 
اگر  باشد.  تاثیرگذار  شناختی  روند  بر  می تواند  مترشحه  هورمون های 
نیست  اندازه  آن  به  دهد  روی  دوره  این  در  زنان  در شناخت  تغییری 
که آنها را از انجام اموراتشان بازدارد. از سویی تغییرات کوچک عملکرد 
میشود  درک  توانایی  در  بزرگ  تغییرات  عنوان  به  قاعدگی  چرخه  در 
باشد..   منفی  خودارزیابی های  به  مربوط  می تواند  پدیده  این  البته  که 

تشکر و قدردانی
دختر  دانشجویان  و  کارمندان  اساتید،  مسئولین،  تمامی  از  پایان  در 
دانشگاه پیام نور تهران جنوب که در اجرای فرایند پژوهش پایان نامه 
کارشناسی ارشد ما را یاری فرمودند، نهایت سپاس و قدردانی را داریم.
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