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 يرفاكتور غ يكعنوان  به ياري،و اخت ياجبار يورزش يناتتمر تأثير
از مادر در موش  ييبراثر استرس جدا ييريافتهتغ يبر رفتارها يكفارماكولوژ
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  چكيده
عنوان يك فاكتور غيرفارماكولوژيك بر روي  در پژوهش حاضر تأثيرات مثبت تمرينات ورزشي اجباري و اختياري به

 2از روز  وانتخاب  موش نرسر بچه  48 حاضردر پژوهش . رفتارهاي تغييريافته بر اثر استرس جدايي از مادر بررسي شد
به چهار گروه قسمت  صورت تصادفي به ها موشاين  21در روز سپس . دقيقه از مادرشان جدا شدند 180به مدت  14تا 

جدايي از  14تا  2گروه اول از روز . بود رانينگ ويل ،كنترل، تردميل، شامل با استرس جدا شدن از مادر ها گروه. شدند
تولد،  21از روز  ،ي تمريني نيزها گروه. دهمراه مادر نگهداري شدن را تجربه كردند و گروه شاهد از همان ابتدا بهمادر 

اي پي ام،  جمله ازي رفتاري اضطراب و افسردگي جوندگان ها تست ها گروهسپس بر روي . شروع به تمرين كردند
 ،>P 05/0ي معناداردر سطح  آنواو  ي تيها روش با آمده ستد بهي ها داده. اپن فيلد انجام گرفت اسپلش، اف اس تي و

موجب بروز رفتارهاي  جدايي از مادري رفتاري مشخص شد كه استرس ها تستبا استفاده از  .آناليز آماري شدند
از طرفي ورزش اختياري در مقايسه با گروه استرس موجب بروز تأثيرات ضدافسردگي شده است، . افسردگي شد

نتايج نشان داد كه تمرينات ورزشي  .ي بين اثر ورزش اجباري و گروه استرس ديده نشدمعنادارتغيير كه  درحالي
  .دهد خصوص ورزش اختياري در دوران نوجواني استرس، رفتارهاي افسردگي و اضطراب در بزرگسالي را كاهش مي به

  
 هاي كليديواژه

  .ياجبار نيتمري، ارياخت نيتمر، اضطراب ي،افسردگ
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  مقدمه
 هاي شناختي همراه ييتواناگيري شخصيت و  دوران كودكي و نوجواني با تكامل رشد مغزي و شكل

ي محيطي و رواني دارد، ها استرسسيستم عصبي مغز در اين دوران حساسيت بااليي به . است

ي در يامدهاي نامطلوبي در رفتار و عملكرد شخص در بزرگسالپتواند  كه مواجهه با استرس مي طوري به

مغز در  يها نورون. حساسيت مغز در اين دوران به عوامل مختلفي وابسته است. )1(پي داشته باشد 

مواجهه با استرس همراه با توليد مقادير . اكسيداني ناكارامدي دارند اند و سيستم آنتي زمان تكامل نابالغ

تغيير ، سازي فاكتورهاي التهابي همراه است كه خود موجب فعال ها سلولهاي آزاد در  يكالرادزيادي از 

 .)2(شود  يمهاي مغزي  يماريبگيري  هاي عصبي و در نهايت شكل يانجيمدر 

، محيط، ژنتيك فرد و ماهيت استرس، طول مدت مواجهه، با توجه به زمان مواجهه با استرس

استرس  ةتجرب يكاگر . كند هاي مختلف در شخص بروز مي يسممكانعوارض و پيامدهاي متفاوتي با 

انطباق ممكن است شكست بخورد و به  يبرا يسمارگان ييتحمل شود، توانا يمدت زمان طوالن يبرا

مانند اضطراب و  ياختالالت يجه،و در نت) HPA(آدرنال -يپوفيزه-يپوتاالموسه محور يساز فعال يشافزا

 يزا قرار گرفتن در معرض عامل استرس بيعوارض جان). 3(شود  رمنج يزندگ ةدر ادام يافسردگ

 ،است يافتهطور كامل توسعه ن آنها به يواكنش انطباق هاي يسممكان ينكها سبب مدت در نوزادان به طوالني

رود كه مواجهه با استرس  شمار مي ترين دوران تكاملي مغز به دوران كودكي از مهم. شود مي يدتشد

كفايتي مادر در نگهداري فرزندان موجب بروز اختالالتي چون  ي ناشي از بيها استرسخصوص  به

مطالعات . )3 ،4(شود  پرخاشگري و اعتياد در دوران بزرگسالي كودك مي، يادگيري، اضطراب، افسردگي

 يترس در بزرگسال يشآدرنال و افزا ةپاسخ غد يشافزا سبباز مادر ممكن است  يينشان دادند كه جدا

دهي  هاي درگير در شكل يسممكانبا توجه به اهميت دوران كودكي در تكامل مغزي و يافتن  .شود

ترين آنها استرس  شود كه مهم ي حيواني مناسبي استفاده ميها مدلهاي مغزي بر اثر استرس، از  يماريب

  .)5 ،6( است (MS)يا  1جدايي از مادر

از طرفي نقش تمرينات ورزشي و فعاليت بدني منظم در سالمتي و تعديل بسياري از اختالالت 

تأثيرات مثبت ورزش بر عملكرد سيستم عصبي . )7 ،8(ناشي از استرس در مغز به اثبات رسيده است 

و همچنين  اكسيداني تقويت سيستم ايمني و آنتي، بيشتر به تغييرات ناشي از فاكتورهاي رشد نوروني

                                                           
1. Maternal Separation 



 245            ...      يبر رفتارها يكفارماكولوژ يرفاكتور غ يكعنوان  به ياري،و اخت ياجبار يورزش يناتتمر تأثير
 

 

برخالف تردميل كه در آن ، نيي حيواها مدلدر . )9 ،10(شود  هاي عصبي نسبت داده مي يانجيمتعديل 

 (RW) 1تمرينات با رانينگ ويل، استصورت اجبار و همراه با استرس ناشي از شوك  تمرين ورزشي به

مندي و لذت به تمرين  آيد، بلكه حيوان با عالقه ينمحساب  استرس و اجباري براي حيوان به تنها نه

در  يو اجبار يارياخت يورزش يناتر دارد تا تأثير تمردر نظرو اين پژوهش  ازاين. )11(پردازد  ورزشي مي

  .كندمطالعه ي از استرس دوران كودك يناش يرفتار اضطراب و افسردگ يبر رو ي رادوران نوجوان

  مواد و روش كار
پس از وضع . طور جداگانه در قفس قرار گرفتند موش مادة باردار نژاد ويستار به 15در اين مطالعه 

دقيقه  180به مدت  14تا  2هاي تحقيق انتخاب شدند و از روز  عنوان آزمودني بچه موش نر به 60حمل 

نترل تقسيم شدند تجربي و ك چهار گروهصورت تصادفي به  ها به موش 21در روز . از مادرشان جدا شدند

ها شامل كنترل، با استرس جدا شدن از  گروه. در قفس نگهداري شدند 28تايي تا روز  4 صورت بهو 

و رطوبت  C2± 22°با دماي ها قفسدر طول تحقيق، حيوانات در . مادر، تردميل و رانينگ ويل بودند

گهداري شدند و آزادانه به ن) ساعت روشنايي 12: ساعت تاريكي 12(شدة نور  در شرايط كنترل% 5±50

ساخت شركت بهپور به شكل پلت دسترسي ) گرم وزن بدن 100گرم به ازاي  10(آب و غذاي استاندارد 

 24رفتاري جهت سنجش ميزان افسردگي و اضطراب  يها تستمنظور ارزيابي  همچنين به. داشتند

، اپن 4، اي پي ام3لش تست، اسپ2ي رفتاري اف اس تيها تستساعت پس از آخرين جلسة تمرين بدني 

  .گيري شد در سه روز متوالي توسط محقق اندازه 5فيلد

 پروتكل تمرين اختياري 

منظور سازگاري با دستگاه رانينگ  به) سر 12(ي گروه رانينگ ويل ها موشپس از تولد  21در روز 

روشي كه قبالً  پروتكل تمرين رانينگ ويل براساس. ويل به مدت يك هفته درون دستگاه قرار گرفتند

صورت  به )MS(ي ها موش. )12(كار گرفته شد  گرجي و همكاران استفاده شده بود، به-توسط ميالدي

ساعت  24دسترسي آزاد به چرخ فعاليت  ها موش. ي دوتايي در قفس تمرين نگهداري شدندها جفت

                                                           
1. Running Wheel 
2. Forced swimming test (FST) 
3. Splash test 
4. Elevated plus maze (EPM) 
5. Open-field 
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شدة روزانه تمرين  و مسافت طي پس از تولد طول كشيد 60 تا روزروز داشتند كه  32روز براي  شبانه

  . ثبت شد) كيلومتر(

 پروتكل تمرين اجباري 

منظور سازگاري با تردميل يك هفته  به) TM( 1گروه تردميل يها موشپس از تولد  21در روز 

براساس  به تمرين ورزشي با تردميل ها موشپس از تولد،  28روز  .را انجام دادند تمرينات سازگاري

، ها موشطور خالصه،  به. )13(پروتكلي كه قبالً توسط رحماني و همكاران منتشر شده بود، پرداختند 

روز  5فته و ه 4و به مدت  15:00-9:00را در طول روز بين ساعات ) شيب صفر درصد( تمرين تردميل

/ متر  10سرعت(هفتة اول  2دقيقه در  30: به شرح زير بود (TM) پروتكل تمرين. در هفته انجام دادند

/ متر  15سرعت (دقيقه در هفتة چهارم  60و  )دقيقه/ متر  15سرعت (دقيقه در هفتة سوم  45، )دقيقه

در مورد گروه كنترل  .ده شداي دا دقيقه 5دقيقه در هر جلسة ورزش، يك استراحت  15هر  .)دقيقه

سرعت (گرفت  موش بر روي تردميل بدون تمرين قرار مي كه بود، درحالي(MS) پروتكل مشابه موش 

  ).دقيقه/ صفر متر 

  ي رفتاريها آزمون
  تست شناي اجباري

شود  منظور بررسي رفتار يأس و نااميدي مترادف در انسان در جوندگان استفاده مي اين تست به

متر استفاده  سانتي 20متر و دهانة  سانتي 50اي به ارتفاع  در اين تست از يك استوانة شيشه. )14(

 مدتبه ابتدا حيوان . شود گراد پر مي يسانت 23±1متري از آب با دماي  سانتي 30شود كه تا ارتفاع  مي

ساعت بعد  24. گردد يمشود و سپس بيرون آورده شده و خشك  دقيقه در استوانه انداخته مي 15

اين رفتار . شود بررسي مي 2حركتي يبشود و از نظر رفتار  دقيقه در استوانه انداخته مي 5 به مدتحيوان 

دهد كه  ب انجام ميسر خود باالي سطح آ داشتن نگهبراي  صرفاًحالتي است كه حيوان حداقل تالش را 

  .استنمادي از افسردگي 

  3تست اسپلش

شود  انگيزگي و عدم اهميت فردي مترادف در انسان استفاده مي يبمنظور بررسي رفتار  اين تست به

درصد  10گيرد و سپس محلول ساكارز  تست در قفس جداگانه قرار ميساعت پيش از  1حيوان . )15(
                                                           

1. treadmill 
2. Immobility time 
3. Splash test 
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دقيقه بررسي  5مدت زمان ليسيدن و تميز كردن حيوان در . شود بر سطح پشتي حيوان اسپري مي

  .استشود كه نمادي از پاسخ حيوان به اهميت فردي و عالقه به شيريني يا همان انگيزة لذت  مي

  1اي پي ام تست 

دستگاه از . )16( استاين تست تستي معتبر در زمينة بررسي رفتارهاي اضطرابي در جوندگان 

 10متر در  سانتي 50طول هر محور . استمتقاطع (+) عالوة  صورت عالمت به جنس چوب بوده و به

 60اين دستگاه در ارتفاع . استمتر  سانتي 40اي به ارتفاع  يوارهدي و محور بسته دارا استمتر  سانتي

دقيقه در محيط اتاق  5ساعت قبل از تست هر حيوان به مدت  24. متري از سطح زمين قرار دارد سانتي

دقيقه در دستگاه قرار داده  5 به مدتسپس در روز تست . شود و حركت آزاد دارد آزمايش گذاشته مي

شود كه  شده در بازوها ثبت مي و زمان صرف) دست و پا 4هر (ورود به بازوهاي باز  تعداد. شود مي

  .استاندكسي از رفتار اضطرابي 

  2تست اپن فيلد

متر از جنس پلكسي گلس است كه كف آن به  سانتي 40در  60در  60با ابعاد  روبازجعبة مكعبي 

شده در فضاي  مدت زمان صرف(از اين وسيله براي ارزيابي اضطراب . مربع مساوي تقسيم شده است 25

گيرد و  دقيقه در آن قرار مي 5 به مدتحيوان . شود حيوان استفاده مي 4و عملكرد حركتي) 3مركزي

  .)17(شود  شده ثبت مي ي طياه مربعتعداد 

گيرد تا  پس از آن انجام مي بارو يك  5بار پيش از استرس حاد شايان ذكر است كه اين رفتارها يك

  .و دارو يا ورزش بهتر مشخص شود )MS(ميزان پاسخ واكنشي حيوان و اثر 

  6آزمون ترجيح ساكارز

منظور ارزيابي وضعيت لذت در حيوانات با استفاده از  در اين تحقيق از آزمون ترجيح ساكارز به

در اين آزمون  .شود است، استفاده مي شدهيف توص )18(و همكاران  7پروتكلي كه قبالً توسط واالس

يكي از  .شوند يمشود، آشنا  حيوانات با دو ظرف آب كه در قفس هر موش در دو روز اول قرار داده مي

در روز تست . شود وم جايگزين ميدرصد در جريان روز د 1دو بطري با يك بطري حاوي محلول ساكارز 
                                                           

1. Elevated plus maze or EPM  
2. Open-field test or OFT 
3. Central zone 
4. Locomotion 
5. Restraint Stress 2hr 
6. Sucrose preference test (SPT) 
7. Wallace 



 1397، تابستان 2، شمارة 10، دورة ورزشي _رشد و يادگيري حركتي                                                       248  
 

 

شوند و ترجيح ساكارز در طول يك ساعت از مصرف  ساعت محروم مي 8حيوانات از غذا و آب به مدت 

آزمون ترجيح ساكارز با  .گيرد درصد و آب انجام مي 1مايع با استفاده از دو بطري محلول ساكارز 

را ارزيابي  شده مصرفبه كل مايع  شده صرفمدرصد ساكارز  1استفاده از معادلة زير كه نسبت محلول 

  :شود گيري مي كند، اندازه مي

 ترجيح ساكارز = شده مصرفساكارز /  )شده مصرفآب +  شده مصرفساكارز (

گرف  افزار نرمبا استفاده از  2و آنوا 1با استفاده از تي تست ها گروهبين ) رفتاري( ها دادهبررسي كمي 

  .شد در نظر گرفته P>05/0تمام محاسبات  يبرا يسطح معنادار .صورت گرفت 3پد
 

  ها افتهي
و روش آماري تي تست مشخص شد كه استرس  (splash test)و  (SPT) ،(FST)ي ها تستبا استفاده از 

)MS( در تست . داري موجب بروز رفتارهاي افسردگي در حيوانات شد صورت معنا بهOF) ( استرس

استرس دوران كودكي موجب ). P>05/0(داري با گروه كنترل نشد  معنادوران كودكي موجب تغييرات 

شكل ( استيدي ناامياس و ، شد كه به معناي رفتار افسردگي (FST)حركتي در تست  يبافزايش زمان 

1 A .001/0<P ،14=df ،842/4=t .( همچنين)MS(  10ي بالغ به ساكارز ها رتموجب كاهش پاسخ 

كاهش پاسخ در اين تست بيانگر كاهش انگيزه و عدم تطابق با . شد (splash test)درصد در تست 

، B .001/0<P 1شكل ( استمشخصة افسردگي در انسان  عالئمكه از  استرفتارهاي با انگيزة شخصي 

14=df ،98/10=t .( از طرفي تست(SPT) اصلي افسردگي  عالئمبوده كه از  4بيانگر فقدان احساس لذت

يك فعاليت داراي پاداش  عنوان بهدرصد  1در حقيقت كاهش عالقة حيوان به مصرف ساكارز . است

داري موجب كاهش مصرف  صورت معنا به )MS(در اين تحقيق . استمغزي انديكسي از افسردگي 

كه طور همان). C .01/0<P ،14=df ،654/3=t 1شكل (ي گروه استرس شد ها رتساكارز درصد توسط 

گفته شد استرس دوران كودكي تغيير چشمگيري در فعاليت حركتي حيوانات در مقايسه با گروه كنترل 

  ).D .05/0<P،14=df ،6136/0=t 1شكل (نياورد  وجود به

  

                                                           
1. t-test 
2. one way ANOVA 
3. Graph-pad prism 
4. Anhedonia 
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ساكارز پرفرنس  Cاسپلش تست، B شناي اجباري،  Aيب ترت به: ها يآزمودني رفتاري ها تست. 1شكل 
  ي كنترل و استرس جدايي از مادرها گروهاپن فيلد تست در D تست، 

 

حركتي شد  يبورزش اختياري در مقايسه با گروه كنترل موجب كاهش زمان  )FST(در تست 

. B 2شكل ( )Splash test(نتايج مشابه در مورد ). F) 4وA .001/0<P ،43/10)=35 2شكل (

001/0<P ،42/30)=354و (F ( و)SPT( ) 2شكل C .001/0<P ،071/9) =354و (F (مشاهده شد .

در مقايسه با گروه  )RW(مشخص كرد كه ورزش اختياري  1بررسي آماري تكميلي با تست توكي

). ### A .001/0<P 2شكل (شده است  )FST(موجب بروز اثرات ضدافسردگي در تست  )MS(استرس 

درصد در  1پاسخ به محلول ساكارز  و) ### B .001/0<P 2شكل ( )Splash test(نتايج مشابه در مورد 

داري بين اثر ورزش اجباري  كه تغيير معنا درحالي. آمد دست به) ### C .05/0<P 2شكل ( )SPT(تست 

)TM(  و گروه استرس)MS(  ديده نشد)05/0<P(.  

داري وجود  با گروه تمرين اختياري تفاوت معنا )MS(نشان داد كه بين گروه كنترل مثبت  2شكل 

 ).P>05/0(داري مشاهده نشد  تفاوت معنا) TM(دارد، ولي در مقايسه با گروه تمرين اجباري تردميل 

شود كه  يممشخص  آمده دست بهداري  و سطح معنا 3و شكل  1در جدول  شده ارائهبا توجه به نتايج 

 رو با  شود، ازاين داري وجود دارد، بنابراين فرض صفر رد مي اوت معناتف ها گروهة آمد دست بهبين ميانگين 

 

                                                           
1. Tukey’s post 
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از آزمون تعقيبي توكي براي يافتن جايگاه معناداري ) P>05/0( 1ها نمونهتوجه به برابر نبودن واريانس 

  .استفاده شد
 

 
 

ساكارز پرفرنس  C اسپلش تست،B ، شناي اجباري Aيب ترت به: ها يآزمودني رفتاري ها تست. 2شكل 
، )MS(رانينگ ويل و  ،)MS(ي كنترل، استرس جدايي از مادرها گروهاپن فيلد تست در  Dتست، 

  )MS(تردميل و 
 

دهد  يمارائه شده است، نشان  2ين آزمون كه در جدول از اگروهي حاصل  نتايج بررسي بين

)05/0<P ( بين گروه كنترل مثبت)MS ( داري وجود دارد، ولي در  معنابا گروه تمرين اختياري تفاوت

 ).P>05/0(داري مشاهده نشد  تفاوت معنا) TM(مقايسه با گروه تمرين اجباري تردميل 

 

                                                           
1. Homogeneity of Variance 
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مدت زمان توقف در مركز  Cمدت زمان توقف در بازوي باز و  B دفعات عبور از بازوي باز، A. 3شكل 

هاي تحقيق  دهندة وضعيت تفاوت ميانگين بين گروه هاي تحقيق كه نشان ، در گروه)EPM(آزمون 
 )رانينگ ويل) RW(تردميل،  )TM(كنترل،  Cجداسازي از مادر، ) 05/0P<.( ))MS(است 
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 هاي ، در گروه)EPM(نتايج تحليل واريانس يكطرفة دفعات عبور از بازوي بازآزمون  .1جدول 

  )P>05/0(هاي تحقيق است  دهندة وضعيت تفاوت ميانگين بين گروه تحقيق كه نشان
  

  F  ميانگين مربعات  درجة آزادي  مجموع مربعات
سطح 

  Pداري معنا
  014/0*  87/3 80/15  4  20/63  گروهي بين
      10/4  25  66/102  يگروه درون

        29  66/185  كل
 

 )EPM(تعداد دفعات ورود به بازوي باز در آزمون  نتايج آزمون تعقيبي توكي براي .2جدول 

 P ارزش خطاي استاندارد ميانگين اختالف گروه گروه

MS TM 66/2 -  52/1  60/0  

MS RW 00/4 -  84/0  007/0 * 

 .است 05/0، داري امعنسطح 

 

  يريگ جهينتبحث و 
 يرفتارها موجب بروز (MS) هياول مراحل در خود مادر از ييجدا استرس كه داد نشان حاضر ةمطالع

 تواند مي ياجبار و يارياخت ورزش كه نتايج بيانگر اين بودن يهمچن. شود مي يافسردگ و اضطرابي

  .بخشد بهبود واناتيح دررا  ياضطراب شبه رفتار و يافسردگ

 بر يمخرب تأثيرات تواند مي يزندگ لياوا درزا  استرس حوادث كه است داده نشان شواهد از ياريبس

دهد  نشان مي گرفته انجام گزارش مطالعات براساس ما، جينتااز طرفي . )1(ي بگذارد وخو خلق و مغز

)MS( از يكي. را ايجاد كند جوندگان ماننددر حيواناتي  يافسردگ يرفتارهاالزم براي  اتكيتحر تواند مي 

تمرين اختياري . )14(است  )FST(تحركي در آزمون  يبافزايش در زمان  در جوندگان يافسردگ عالئم

كه  يزشيانگ يأس يابيارزبراي  )SPT(محققان از . دهد كاهش مي )MS(ي ها موشكي را در تحر يبزمان 

  . )19 ،20(اصلي افسردگي است، استفاده كردند  عالئماز 

 يزشيانگ أسي و لذت فقدانسبب  تواند مي (RW) داوطلبانهتمرين  كه داد نشان مطالعه نيا جينتا

 مادراز  ييجداكه از طريق استرس  ودش يافسردگ به مبتال موش يرو در لذت حس شيافزا ووخو  خلق

 كاهش را يبزرگسال در يافسردگ عالئم  (TM) ياراد ورزش كه شد مشخصهمچنين  .ه استشد ايجاد

. اند در اين مطالعه نشان داد كه حيوانات دچار استرس داراي اضطراب )EPM(نتايج تست . )21( دهد مي
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. نمايانگر وجود رفتارهاي اضطرابي در حيوان است )EPM(ي باز در بازوهاكاهش دفعات ورود حيوان به 

دهد  در حقيقت حيوان مضطرب از حضور در فضايي باز و بدون ديوار هراس و اضطراب دارد و ترجيح مي

كاهش دفعات ورود حيوان به بازوهاي باز در گروه استرس با  از طرفي. در بازوهاي بسته باقي بماند

با . هاست موشه خود شاخصي براي وجود رفتارهاي اضطرابي در كاهش زمان حضور آنها همراه بود ك

ورزش اختياري قادر به كاهش اين رفتارهاي اضطرابي در حيوان شد و اثر حفاظتي از خود ، اين اوصاف

بر اين داللت دارد كه حيوان از حضور در  )EPM(حضور نداشتن در فضاي مركزي دستگاه . نشان داد

اختالل در اين رفتار را نيز ) نوع اختياري بهتر(راس است، البته ورزش فضاي باز دچار اضطراب و ه

  .بهبود بخشيد

فاكتوري  تواند ميدارد كه  ياجبار ورزش از يشتريب منافع داوطلبانه ورزش جينتا نيابراساس 

، 23(باشد  محيطي يستز سازي يغني بالغ و عاملي در جهت ها موش دراساسي در درمان غيردارويي 

22 .(  

 در )MS(كه  اند داشتهبيان  و كرده اشاره ي بالغها موش در رفتارنقش مهم  به مطالعات يبرخ

 بر. )24 ،25(كند  ي بازي ميمهم نقش ياجتماع رفتار و زهيانگ با مرتبط يعصب يمدارها گيري شكل

 يرو بر اثر قيطر از يزندگ لياوا درزا  استرس حوادث موشدر  مكن استم سن نيا در اساس، نيا

ي اساسي تمرين اجباري و ها تفاوتمطالعات پيشين . رخ دهد گيري اعصاب شكل و يرفتار هاي يژگيو

اگرچه تأثيرات مفيد تمرين اجباري در . )22-24(اند  ييد كردهتأهاي رفتاري  يژگيواختياري را در بروز 

 پاسخ كاهش در ياجبار تمرين كي به مورد نيا درنشان داده شده، با اين حال  زا استرسهاي  يتموقع

استرس دويدن روي تردميل  دينبا ،گريد يسو از .شده است اشاره ديجدي زا استرسبه محرك  استرس

ي استرسي ها پاسخبا  )MS(از آنجا كه . )26-28( ميكن فراموش ،است يكيالكتر شوكرا كه ناشي از 

افسردگي  تواند در كاهش رفتارهاي شبه اوليه در حيوان همراه است، اجبار به تمرين بر روي تردميل نمي

  .ي تمرين استزا استرسسبب ذات  به احتماالًواقع شود و  مؤثر

عنوان درمان  خصوص تمرين اختياري به نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه تمرينات ورزشي به

ي در تعديل رفتارهاي ناشي از استرس جدايي از مادر دارد و به مؤثران نوجواني نقش غيردارويي در دور

هاي اجتماعي و شخصي افراد  يبآستواند در كاهش  شود كه مي يم منجر وخو خلقتغييرات رفتاري و 

  .باشد مؤثر
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بتواند  يدشا يبدن يتفعال صورت گرفت، يشگاهيآزما يواناتح يپژوهش بر رو ينا ينكهبه ا يتبا عنا

ضداضطراب مورد توجه پزشكان  يداروها يمنف تأثيرات مؤثر و بدون عارضه در برابر يعنوان راهكار به

 يعنوان روش به دبتوان يدشا يبدن يتو فعال يردمورد توجه قرار گ ها يآزمودن يندر درمان اضطراب ا

در بهبود عملكرد مطلوب در مواجهه  ياجتماع يرا در بهبود رفتارها يمطلوب يراتتأث خطر يمطمئن و ب

 يارياخت يا يآن به انسان و انتخاب نوع ورزش از نظر اجبار يمالبته تعم .زا داشته باشد استرس يطبا شرا

 .دارد يازن يشترب هاي يبه بررس يزبودن ن
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