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Abstract
Introduction& Purpose: The purpose of the present study was to determine the effect of mind-body
exercises with cognitive-motor approach on executive functions of elderly with cognitive processing
disorder.
Methodology: In this quasi-experimental study, 20 elderly people with cognitive impairment (mean
height 150 ± 3.3 cm, weight 35.04 ± 3.6 kg, age 9.45 2 2.5 years) were targeted and available. They were
selected and randomly divided into two groups. This quasi-experimental and applied research was
conducted as a two-group pretest-posttest research design that measured cognitive functions.
Results: Statistical analysis was performed using ANOVA at the significant level of p≤0.05. The results
of this study showed that mind-body exercises with cognitive-motor approach had positive effect on
executive functions of elderly with cognitive processing disorder (p₌0.05).
Conclusion: Based on the results, mind-body exercises with cognitive-motor approach have improved
executive functions, so long-term exercise can be an effective intervention for improving executive
functions in elderly with cognitive processing disorder
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چکیده
مقدمه و هدف :هدف از پژوهش حاضر ،تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختالل
پردازش شناختی بود.
روششناسی :بدین منظور در یک پژوهش نیمه تجربی  20سالمند دارای اختالل شناختی (با میانگین قد  150±3/3سانتیمتر ،وزن
 35/041±3/6کیلوگرم ،سن 9/45±2/5سال) بهصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .این تحقیق
از نوع نیمه تجربی و کاربردی که به صورت طرح تحقیقی دو گروهی پیشآزمون پسآزمون اجرا گردید که کارکردهای شناختی سنجیده شد.
نتایج :تجزیه وتحلیل آماری دادهها از طریق آزمون تحلیل واریانس در سطح معناداری  p≤0/05انجام گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد
که تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختالل پردازش شناختی تاثیر مثبت داشت(.)p₌0/05
نتیجهگیری :در نهایت بر اساس نتیجه بهدستآمده تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی کارکردهای اجرایی را بهبود داده است،
پس انجام طوالنیمدت این تمرینات میتواند شیوه مداخله ای مؤثری برای بهبود کارکردهای اجرایی در سالمندان دارای اختالل پردازش
شناختی باشد.
واژگان کلیدی :تمرینات ذهن-بدن ،کارکردهای اجرایی ،اختالل پردازش شناختی
ارجاع :گلزاری زهرا ،پارسا ضیابری هنگامه ،رستمی پور محمد ،تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای
اختالل پردازش شناختی ،مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره دوم ،شماره  ،2تابستان  ،1398صفحات 176-169
نویسنده مسئول :زهرا گلزاری ،دانشجوی دکتری رفتارحرکتی دانشگاه خوارزمی.
آدرس الکترونیکیgolzari_z@yahoo.com :
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مقدمه

سالمندی عارضه ای پاتولوژیک نیست ،ولﻰ فعالیت کامل جسمانﻰ

طبق تازه ترین گزارش ها در سال  2019انجمن جهانی سالمندی
و علم پیری شناسی ،برآورد می شود که در سال  ،2020تعداد 46.8

و ذهنﻰ را محدود مﻰ کند و بر آن تﺄثیر مﻰ گذارد .با افزایش سن و

میلیون نفر در جهان با مشکالت شناختی(من جمله پردازش
اطالعاتی ،تداخل حافظه ای ،یادگیری ضعیف مطالب ،توجه و تمرکز
ضعیف) دست و پنجه نرم می کنند که هر  20سال ،این رقم دو
برابر می شود ،به طوری که در سال  2030به  74.7میلیون نفر
خواهد رسید(نورمن .)2011 ،سال  ،2050تعداد  131.5میلیون نفر
در جهان با این مشکالت شناختی زندگی خواهند کرد که  68درصد
این افراد در کشورهای با درآمد کم و یا متوسط خواهند بود(کوهن،1
 .)2011به گفته کارشناسان ،حدود  600هزار نفر در ایران به این
بیماری مبتال هستند و در واقع هر  7دقیقه یک نفر در کشور به
نقض در پردازش شناختی دچار می شود که در صورت تداوم روند
فعلی 20 ،سال آینده دو میلیون و  500هزار نفر مبتال خواهند شد().
با توجه به ترکیب جمعیت ایران و افزایش امید به زندگی در دهه
های اخیر در صورت فقدان برنامه های پیشگیری از مشکالت
حافظه ای و یا به طور کلی تر شناختی ،کشور با هزینه سنگینی در
 20تا  30سال آینده رو به رو خواهد شد .پدیده افزایش جمعیت
سالمندی یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی
در قرن بیست و یکم به شمار می رود(هوپر2008 ،2؛ ساداووی،
 .)2017بهبود شرایط زندگی ،مراقبتهای بهداشتی و درمانی در

رسیدن به سالمندی ،تﻐییرات بسیاری در انجام تکالیف حرکتﻰ به
وجود مﻰ آید که بهکاهش موفقیت آمیز آنها منجر مﻰ شود(اسمیت7
و همکاران2017 ،؛ ساداووی .)2017 ،از سوی دیگر ،یکی از
مشکالت شایع در دوره سالمندی که گریبان گیر بسیاری از
سالمندان می شود ،نقض عوامل شناخت و فراشناخت می باشد(اِدام8

و همکاران .)2008 ،نقض در پردازش شناخت که برخی موارد نقص
در پردازش حسی خوانده میشود ،یک نوع اختالل عملکرد مﻐزی
است که در نتیجه آن به تدریج تواناییهای ذهنی فرد تحلیل
میرود .بارزترین نوع از انواع مختلف آن ،اختالل حافظه است.
اختالل حافظه 9معمو ً
ال

ایجاد شدهو پیشرفت میکند(ووک10

بتدریج
و همکاران .)2019 ،فرایند های شناختی نقش محوری را در
سازگاری انسان با محیط ایفا می کند .با افزایش سن کارآیی
فرایندهای شناختی نیز دستخوش تﻐییرات شده و رو به زوال می

رود و این امر باعث کاهش توانایی های انسان در انجام فعالیت های
شناختی ،عاطفی و روانی – حرکتی خواهد شد که به آن مشکالت
شناختی می گویند و این یکی از مشکالت مزمن دوره ی سالمندی
است(چان .)2005 ،مشکالت شناختی شامل دسته ای از اختالالت
ذهنی است که اولین عالمت آن اختالل یادگیری ،حافظه ،احساس،

جوامع مختلف باعث افزایش طول عمر و امید به زندگی شده و پدیده
سالمندی 3را به دنبال داشته است(گریبل و هرتل .)2012 ،4ضرورت

ادراک و حل مسایل می باشد(لم و همکاران .)2010 ،تحقیقات به
وضوح تاثیر فعالیتهای بدنی را بر اختالالت شناختی مورد بحث و
تحلیل قرار داده اند(دینگ 11و همکاران .)2008 ،به عبارتی ،در

توجه به راهکارهای ارتقاء سطح سالمتی ،بهداشتی ،اجتماعی،
رفاهی ،توانبخشی ،در مجموع منجر به ارتقاء کیفیت زندگی

نتیجه تمرینات ورزشی منظم میزان جریان خون در مﻐز افزایش
مییابد که این افزایش جریان خون موجب اکسیژن رسانی و تﻐذیه

سالمندان شده است(مک گوگ 5و همکاران .)2017 ،سالمندی
بخشی از فرآیند طبیعی زندگی انسان محسوب می شود وگذشت
زمان ،بیماریها ،مشکالت جسمی و روانی و شرایط محیطی از

بهتر نرونهای مﻐز شده و از تنگ شدن عروق مﻐز جلوگیری
میکند(گوتیرز 12و همکاران2012 ،؛ بارسلون و همکاران.)2015 ،

عوامل موثر بر این فرآیند هستند(هال 6و همکاران .)2008 ،لذا
سالمندی بیماری نیست ،بلکه مرحلهای از زندگی است که در آن
تﻐییرات فیزیولوژیکﻰ و روانﻰ در انسان رخ مﻰ دهد .به طور کلی،

این تاثیرات خود موجب پیشگیری از فراموشی و زوال توانمندیهای
ذهنی در سالمندان دارای آلزایمر میشود .تمرینات ورزشی همچنین
موجب آزادسازی نوعی عامل رشد به نام (عامل نورونزایی
مشتقشده از مﻐز میشود که میتواند نرونها را در مقابل آسیب و
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صدمه مقاوم نموده و از بروز بیماریهای آلزایمر و پارکینسون تا

تحقیقی لیو و تسو( )2014در پژوهشی به بررسی تمرینات ذهن -

حدود زیادی جلوگیری کند(ووک و همکاران .)2019 ،تحقیقات

بدن بر زمان عکس العمل سالمندان پرداختند و نشان دادند که این

صورت گرفته نشان می دهد که فعالیتهای بدنی موجب ازدیاد
سلولهای جدید عصبی و تقویت دستگاه ایمنی بدن می شود و

تمرینات تاثیر مثبتی بر زمان عکس العمل دارد .امیلی و تیلور()2017
در پژوهشی به بررسی تمرینات ر بر مولفه های روانی-حرکتی به

توانایی افراد را در بهتر انجام دادن فعالیتهای آموزشی و ذهنی
افزایش می دهد(واتسون .)2017 ،زمانیکه قابلیتهای شناختی

نتایج مثبتی دست نیافتند .وانگ و همکاران( )2013در یک مقاله
فراتحلیل به طور گسترده به بررسی تمرینات کار شده بر روی

تمرین شوند ،افت فرایندهای ذهنی کند یا متوقف می
شود(کارلسون .)2012 ،در تحقیقی آنگوورا و همکاران( )2013به

عملکرد ادراکی با استفاده از تمرینات تای پرداختند .نتایج تحلیل
نشان از اهمیت باالی تمرینات تای چی بر عملکرد شناختی نداشت.

بررسی تمرینات مداخله ای (بازی های ویدئویی فعال) بر عملکرد
شناختی سالمندان پرداختند .نتایج نشان داد که این تمرینات تاثیر

تحقیقی برروی  126نفر با استفاده از تمرینات ادراکی-حرکتی که
دچار سکته قلبی شده بودند نشان دادند نسبت به افراد مشابه که

مثبتی بر عوامل شناختی دارد .چان و همکاران( )2010در تحقیقی

ورزش دیگری انجام می دادند گروه اول فشارخون کمتر و ضربان

به بررسی برنامه تمرینات شناختی بر مهارتهای شناختی افراد مبتال
به آلزایمر پرداختند؛ نتایج نشان داد که تمرینات شناختی تاثیر مثبتی

قلب منظم ترو استرس کمتر و آرامش بیشتری داشتند(الورین و
همکاران .)2001 ،پاو و همکاران( )2015در پژوهشی به بررسی تاثیر

بر بیماری آلزایمر دارد .مارشال و همکاران( )2011در تحقیقی به
بررسی فعالیتهای ابزاری بر عملکرد شناختی به نتایج مثبتی رسیدند.

تمرینات تای چی بر سالمندان دچار اختالل شناختی پرداختند و به
نتایج مثبتی دست یافتند .با توجه به گفته های باال ،تا به امروز

همچنین تحقیقات متعددی با رویکرد های مختلف در سالمندان
انجام شده است .نتایج مطالعات نشان داده اند که فعالیت های

تحقیقات اندکی روی کارکردهای اجرایی سالمندان دارای نقص
پردازش شناختی کار شده است و همچنین پرتکلی با عنوان ذهن-

جسمانی با مدت مداخله کم یا پرتکل غیر اختصاصی برای بهبود
مشکالت شناختی سالمندان تاثیری ندارد(واتسون .)2017 ،یکی از

بدن بر کارکرد اجرایی سالمندان به صورت تخصصی وجود ندارد.
بنابراین ،با توجه به مطالب گفته شده محقق در این پژوهش در نظر

تمریناتی که اخیرا در زمینه عملکرد شناختی سالمندان و همچنین

دارد که تاثیر تمرینات ذهن-بدن بر کارکردهای اجرایی سالمندان

نقص در پردازش شناختی استفاده می شود تمرینات ذهن -بدن می
باشد .تمرینات ذهن -بدن یکی از سیستمهای نرم و درونیِ هنر

مبتال به مشکالت شناختی را مورد بررسی قرار می دهد.

رزمی ووشو یا کونگفوی چینی است .این تمرین شامل یک سری
حرکات نرم ،آهسته و منظم می باشد که در برگیرنده تمرینات یوگا
و تای چی چوان می باشد .بر طبق یافته های حاصل از مطالعات،
این تمرینات می تواند سبب بهبود حافظه ،عوامل شناخت و
فراشناختی شود(گاربر و همکاران .)2011 ،تمرینات ذهن-بدن
کارکردهای اجرایی مﻐز را بهبود می بخشد و تاثیر بسیار شگفت
انگیزی بر کاهش سطح فراموشی در سالمندان و کاهش در رشد
اختالالت شناختی داشته است(فیلد .)2011 ،همچنین از طریق
بهبود زمان عکس العمل در اندام تحتانی باعث افزایش هماهنگی
می گردد(وانگ و همکاران .)2009 ،در پژوهشی ماتو1

عصب-عضله
و همکاران( )2018به بررسی تمرینات ذهن -بدن بر عملکرد
شناختی زنان سالمند پرداختند و به نتایج مثبتی دست یافتند .در

روش شناسی
جامعه آماری این پژوهش را سالمندان مرد دارای مشکالت شناختی
شهر تهران در سال  97-96را تشکیل دادند .تحقیق حاضر از نوع
نیمه تجربی و نمونه آماری شامل  20نفر از سالمندانی بود که
مشکالت شناختی را دارا بودند .نمونه ها به صورت در دسترس و
هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (تعداد
 10نفر) و آزمایش (تعداد  10نفر) قرار گرفتند .بعد از انتخاب نمونه
مورد نظر ،ابتدا با استفاده از آزمون های زیر سنجش پیش آزمون به
عمل آمد .از آزمون استروپ که اولین بار توسط ریدلی استروپ
در سال  1935برای اندازه گیری توانایی بازداری پاسخ ،توجه
انتخابی ،تﻐییرپذیری شناختی و انعطاف پذیری شناختی طراحی شده
بود استفاده شد .این آزمون از دو مرحله تشکیل شده است :اولین

1. Matthews
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مرحله نامیدن رنگ است و از آزمودنی خواسته می شود تا در یک

اساس همان سه قانون ذکر شده دارای خصوصیات منحصر به فرد

مجموعه رنگی ،رنگ شکل مورد نظر را با حداکثر سرعتی که می

خود بود .در واقع هر یک از کارت ها نمایانگر یک حالت بود که

تواند با کلید مرتبط با آن در صفحه کلید مشخص کند (رنگ
دایرهای که در چهار رنگ قرمز ،آبی ،زرد و سبز در صفحه مانیتور

تکرار نمی شد .در این آزمون ،آزمودنی باید بر اساس اصلی که
حدس می زد ،کارت رویی دسته کارت را در دسته یکی از کارت

به تناوب نشان داده می شود را مشخص کند) هدف این مرحله تنها
تمرین و شناخت رنگ ها و جای کلیدها در صفحه کلید بود و در

های نمونه قرار می داد (با فشردن شماره نوشته شده زیر کارت
نمونه بر روی صفحه کلید) و بر اساس بازخورد درست یا غلط روی

نتیجه نهایی تاثیر نمی گذاشت .مرحله دوم ،اجرای اصلی آزمون
استروپ بود .این مرحله کوشش های ناهماهنگ یا تداخل نام داشت.

صفحه ،قانون طبقه بندی را کشف می کرد .پس از قرار دادن درست
کارت ها در یک طبقه ،قانون تﻐییر می کرد و فرد باید قانون جدید

در این مرحله  48کلمه رنگی همخوان و  48کلمه رنگی ناهمخوان
با رنگهای قرمز ،آبی ،زرد و سبز به آزمودنی نمایش داده می شد.

را با توجه به بازخورد کشف می کرد .نمره آزمودنی در این آزمون
تعداد طبقه های ده تایی بود که به صورت موفقیت آمیز دسته بندی

کلمات همخوان کلماتی بودند که رنگ کلمه با مفهوم کلمه در زبان

می شد .اگر آزمودنی علیرغم تﻐییر اصل از سوی آزمایشگر به طبقه

فارسی یکسان بود .کلمات ناهمخوان آنهایی بودند که رنگ کلمه با
معنای کلمه در فارسی متفاوت بود ،مثال کلمه سبز که با رنگ قرمز،

بندی بر اساس اصل قبلی ادامه می داد ،مرتکب خطای درجاماندگی
می شد .اعتبار این آزمون برای سنجش نارساییهای شناختی (پس

آبی یا زرد نشان داده می شد .مجموعاً  96کلمه رنگی همخوان و
ناهمخوان به صورت تصادفی و متوالی نشان داده می شد .تکلیف

از آسیب -های مﻐزی) در پژوهش لزاک بیش از  0/86و پایایی آن
در پژوهش اسپرین و استراوس بر اساس ضریب توافق ارزیابان،
 0/83گزارش شده است .نادری با استفاده از روش بازآزمایی ،پایایی

آزمودنی این بود که صرف نظر از معنای کلمات ،تنها رنگ ظاهری
آن را مشخص کند .زمان ارائه هر محرک بر روی نمایشگر  2ثانیه

این آزمون را در جمعیت ایرانی  0/85اعالم کرده است .همچنین

و فاصله بین ارائه دو محرک  800هزارم ثانیه بود .محققان بر این

برای سنجش حافظه از آزمون حافظه کاری استفاده شد که

باورند که تکلیف رنگ-کلمه (مرحله دوم آزمایش) ،انعطاف پذیری

شامل تکالیفی مرتبط با حافظه کاری به شکل تمرین های معکوس

ذهنی ،تداخل و بازداری پاسخ را اندازهگیری می کند .نمره تداخل
با کم کردن نمره تعداد صحیح ناهمخوان از نمره تعداد صحیح

و روبه جلو در مؤلفه های شنیداری و دیداری و تثبیت (دیداری و
شنیداری) و همچنین با درجات دشواری از یک تا نه تنظیم شده بود.
تکالیف با موردهای آسان آغاز شده و طی جلسات انجام آن ،دشوارتر

همخوان به دست می آید .شاخص های مورد سنجش در این آزمون
عبارتند از دقت (تعداد پاسخهای صحیح) و سرعت (میانگین زمان
واکنش پاسخ های صحیح در برابر محرک بر حسب هزارم ثانیه)
پایایی آزمون استروپ ،بر اساس پژوهش اوتلو و گراف به روش
بازآزمایی برای هر دو مرحله به ترتیب معادل  0/01و  0/90بود.
قدیری و همکاران( )1386پایایی بازآزمون هر دو مرحله این آزمون
را  0/97گزارش کردند .برای سنجش انعطاف پذیری

می شد .برای مثال ،در تکالیف شنیداری ،حروف و اعداد را بدون
نظم خاصی به سالمند گفته می شود و از او می خواهد که آنها را با
ترتیبی که شنیده عالمت بزند .دانش آموزان در حین آموزش
راهبردهای بهبود حافظه را فراگرفته و با دریافت بازخورد از سوی
پژوهشگر و یا دستیاران او پاداش های صوتی و تصویری به وسیله
برنامه نرم افزار به ادامه تکلیف ترغیب می گردند .اعتبار این خرده

شناختی از آزمون طبقه بندی کارت های ویسکانسین

آزمون توسط شهین  1379حدود  %93گزارش شده است .در واقع

استفاده شد .در این آزمون  4نمونه کارت در باالی صفحه قرار

نمرات اولیه ای که توسط این سه آزمون ثبت شد تحت عنوان پیش
آزمون نمونه ها محسوب شد .بعد از پر کردن پرسش نامه ها ازمودنی

چهار عدد) و رنگ (سبز ،آبی ،قرمز و زرد) با یکدیگر متفاوت بودند.
یک دسته کارت  64تایی ( 4رنگ× 4شکل× 4تعداد=  64عدد کارت)

ها در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند .گروه کنترل هیچ تمرینی
نداشته و به فعالیت های روزانه خود پرداخت .ولی گروه تجربی

هم در پایین صفحه نمایشگر قرار داشت که فقط کارت رویی آن
نمایش داده می شد .هر کدام از کارتهای این دسته کارت نیز بر

تمرینات ذهن-بدن که بر اساس پنج سبک اصلی است را مطابق
برنامه انجام میدهند .بعد از دو ماه مداخله پرسش نامه ها دوباره

دارد که از نظر شکل (مثلث ،ستاره ،صلیب و دایره) ،تعداد (از یک تا
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زهرا گلزاری ،هنگامه پارسا ضیابری ،محمد رستمی پور

توسط سالمندان پر شده و در واقع نمره ها تحت عنوان پس آزمون

یافته ها

برای بررسی این تمرینات بر مولفه های گفته شده استفاده شد.
جدول  .1آمارههای توصیفی متغیر کارکرد اجرایی برحسب گروه
آزمون ها
آزمون حافظه کاری (دیداری)

گروه ها
ذهن-بدن
کنترل
ذهن-بدن
کنترل
ذهن-بدن
کنترل
ذهن-بدن
کنترل
ذهن-بدن
کنترل

آزمون حافظه کاری (شنیداری)
استروپ (نمره تداخل)
استروپ (زمان تداخل)
کارتهای ویلکانسین

تعداد
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

جدول  ،1میانگین و انحراف معیار متﻐیرهای کارکردهای اجرایی را
برحسب گروه و نیز کل نمونه نشان میدهد .همانگونه که مشاهده

میانگین
26/15
16/65
24/80
14/85
3/05
8/10
8/20
14/15
15/95
9/70

انحراف استاندارد
3/6
3/4
3/4
3/03
1/27
3/44
2/94
2/83
1/9
4/2

دارد .برای بررسی معناداری آماری این تفاوتها ،از آزمون کواریانس
استفاده می شود.

میشود ،میانگین نمرات هر دو گروه در هر سه متﻐیر باهم تفاوت
جدول  .2آزمون لون برای بررسی فرض همسانی واریانس متغیرهای کارکردهای اجرایی در بین گروه آزمایش و کنترل
آزمون
حافظه (دیداری)
حافظه (شنیداری)
استروپ (نمره تداخل)
استروپ (زمان تداخل)
کارتهای ویلکانسین

فراوانی
1/15
6/07
1/68
0/192
3/07

درجه آزادی 2
28
28
28
28
28

درجه آزادی 1
1
1
1
1
1

سطح معنی داری
0/323
0/064
0/760
0/826
0/054

جدول  ،2آزمون لون را برای بررسی فرض همسانی واریانسهای

متﻐیرهای باال در سطح  0/05از نظر آماری معنادار نمیباشد (0/05

بین گروههای آزمایش و کنترل در متﻐیرهای کارکردهای اجرایی را

<  .)Pلذا فرض همسانی واریانس متﻐیرهای پژوهش در بین گروه-
های مورد مقایسه رعایت شده است.

نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار آمارهی  Fبرای

جدول  .3آزمونهای اثر بین گروهی متغیرهای کارکردهای اجرایی در بین گروه آزمایش و کنترل
آزمون

درجه آزادی

مجذورات میانگین

F

سطح معناداری

مجذور همبستگی اتا

حافظه (دیداری)

1

47/64

21/41

0/001

0/27

حافظه (شنیداری)

1

52/16

36/79

0/001

0/56

استروپ (نمره تداخل)

1

34/97

6/68

0/012

0/10

استروپ (زمان تداخل)

1

10/26

13/96

0/001

0/20

کارت های ویلکانسین

1

19/30

18/99

0/001

0/40

جدول  ،3آزمون مقایسهی بین آزمودنیها را برای متﻐیرهای
کارکردهای اجرایی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود،
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مقدار آمارهی  Fبرای بررسی تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل
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تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای...

معنادار میباشد ( .)P ≥ 0/05بر اساس مجذور همبستگی اتا ،به

هوشی حاصل از اجرای برخی از آزمون های هوشی می شود ،علت

طور میانگین در کارکردهای اجرایی حدود  30درصد به وسیلهی
متﻐیر مستقل پژوهش (تمرینات ذهن-بدن) تبیین شده است.

عملکرد بهتر ذهنی و شناختی ناشی از ورزش را با افزایش اکسیژن

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که ،تمرینات ذهن-بدن بر کارکردهای
اجرایی سالمندان دارای مشکالت نقص شناختی تاثیر مثبت دارد.
نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش یانگ و همکاران(،)2010
چان( ،)2016ووک و همکاران( ،)2019و واتسون( )2017هم راستا
است .ناتوانایی ها و از کار افتادگی های شایع در دوران سالخوردگی
ناشی از مجموعه ای از عوامل مختلف است که از مهمترین عوامل
آن فعالیت کم و کمی تحرک و عدم استفاده صحیح از عضالت است
که ممکن است ریشه در سال های گذشته داشته باشد .این در حالی
است که ورزش اثر جوان سازی دارد و به سال های زیادی از عمر
سالخوردگان جوانی مجدد می بخشد(یان ودیال .)2010 ،عالوه بر
این ظرفیت آنان را برای قبول یک زندگی مستقل و ایفای نقش
اجتماعی افزایش می دهد .تمام نکته ها برای یادآوری این واقعیت
است که فقدان فعالیت بدنی که یکی از پدیده های زندگی مدرن
امروز است باعث اتالف و عدم استفاده از نیروهای بالقوه ای می
شود که برای حفظ تندرستی و آسایش در درون هر فرد سالخورده
وجود دارد .ورزش سبب بهبود توانایی انعطاف پذیری و تحرک و
بهبود عملکرد شناختی و سازگاری روانی و عملکردی می شود که
سهم به سزایی بر کیفیت زدگی سالمندان دارد که نیل به آن با سایر
درمان ها امکان پذیر نمی باشد .با تحقیقاتی که بر روی افراد سالمند
سالم انجام شده است ،مشخص شد که ورزش ایروبیک چنین تاثیری
ندارد؛ اما ورزش های ذهن-بدن(تمرینات تای چی) انجام می شود،
عملکردهای شناختی -اجرایی فرد را تسهیل می کند .به عبارت
دیگر ،عملکردهایی چون توجه ،حافظه ،حل مسئله و
تصمیم گیری هایی که برای زندگی مستقل الزم است ،با انجام
تمرینات ورزشی با وزنه بهبود می یابد(مرکل و ترانس.)2017 ،
تحقیقات نشان می دهد که ورزش بر عملکردهای شناختی و هوش
تاثیر مثبت دارد .البته پاره ای از محققان نیز بر این باورند که چنین
رابطه ای وجود ندارد .بدون شک فعالیت بدنی در رشد ذهنی وی
مهم وموثر است و میزان یادگیری را با سطح فعالیت های حرکتی و
جسمی وی مربوط است .آن طور که پژوهش های اخیر نشان داده
اند ،انجام ورزش و اجرای حرکات جسمی باعث افزایش در بهره
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موجود در هوای استشناقی به دنبال خستگی ناشی از کار ذهنی
مربوط می دارند .بهبودی کارکردهای شناختی و ذهنی ناشی از
ورزش ،هم در بزرگساالن و سالمندان و هم جوانان و نوجوانان دیده
شده است .تحقیقات نشان داده که پس از اجرای تمرینات و برنامه
های ورزشی حتی در عملکرد شناختی بیماران روانی سال خورده نیز
بهبودی دیده می شود و این به دلیل این است که درگیری غیر قابل
اجتناب کل مﻐز در فعالیت های بدنی ،یک عامل مهم احتمالی در
بازگرداندن و توقف فرآیندهای انحطاط سلولی -جسمی پیری است
که در نتیجه آن در توانش های ذهنی سال خوردگان تﻐییرات مثبتی
حاصل می شود .درباره تاثیر ورزش بر بهبود عملکرد تحصیلی
بایستی گفت که در نوجوانان وجوانان هم بستگی معنادار مثبتی بین
آمادگی جسمانی وموفقیت تحصیلی وجود دارد(برادی و همکاران،
 .)2016همچنین گزارشات انجام شده در خصوص سالمندان در مورد
تاثیر فعالیتهای شناختی حرکتی بر عملکرد شناختی سالمندان حاکی
از آن است که انجام تمرینات ورزشی بر عملکرد شناختی آنان تاثیر
مثبت دارد .به طور کلی فعالیت های جسمانی وتمرینات ورزشی و
کارکردهای مختلف ذهنی و شناختی اثر مثبت دارد.
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