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تأثیر تمرینات ذهن آگاهی و حافظۀ کاری حرکتی بر کیفیت زندگی سالمندان
فعال
لیلا بهرامی ،2محمدعلی سالیانه ،1علیرضا فارسی ،9و احمد نیکروان
ﺗﺎریخ دریافت2931/30/39 :
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تاریخ پذیرش2931/30/19 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين تأثير تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی بر کيفيت زندگی سالمندان فعال
بود .شرکتکنندگان پژوهش شامل  23مرد سالمند ورزشکار از شهر تهران بودند .روش پژوهش نيمهتجربی و
نمونهگيری بهصورت دردسترس انجام شد .شرکتکنندگان بهشکل تصادفی در چهار گروه ذهنآگاهی ،حافظۀ
کاری حرکتی ،ترکيب تمرینات ذهنآگاهی همراه با حافظۀ کاری حرکتی و کنترل قرار گرفتند و از طریق
پرسشنامۀ اختصاصی سنجش کيفيت زندگی سالمندان در دو مرحلۀ پيشآزمون و پسآزمون بررسی شدند.
مداخلات بهمدت  23جلسه اعمال گردید .نتایج نشان داد اجرای هر سه روش بر بهبود کيفيت زندگی سالمندان
مؤثر بوده است .همچنين ،نتایج حاکی از آن هستند که مداخلۀ ذهنآگاهی بر خردهمقياس استقلال و خودشکوفایی
و نيز حافظۀ کاری حرکتی بر خردهمقياس استقلال تأثير معناداری داشته است؛ درنتيجه ،مربيان و روانشناسان
ورزشی میتوانند تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی را بهعنوان روشی ساده و کمهزینه بر بهبود کيفيت
زندگی سالمندان فعال اعمال نمایند.
کلیدواژهها :ذهنآگاهی ،حافظۀ کاری حرکتی ،کيفيت زندگی ،سالمندان ورزشکار

 .2دانشجوی کارشناسیارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه سمنان
3و  .4استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه سمنان
 .2دانشيار علوم رفتاری و شناختی ،دانشگاه شهيد بهشتی (نویسندۀ مسئول)

Email:a_farsi@sbu.ac.ir

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،12پاییز 2931

1

مقدمه
سالمندی را میتوان از دیدگاههای متعددی تعریف
کرد .بهنظر روانشناسان ،سالمندی دورهای از زندگی
را شامل میشود که آغاز آن معمولأ سن 86ـ86
سالگی است .این دوره شامل تغييراتی در شکل و
عملکرد اندامهای درونی و بيرونی بدن میباشد که
سازگاری فرد با محيط را با مشکل روبهرو میسازد.
عواملی مانند تغيير در روند سوختوساز بدن موجب
افول در فعاليتهای عصبی ـ عضلانی و تغييرات
ایجادشده در ویژگیهای ظاهری اندام میشود .بنابر
اعلام برخی از سازمانهای بينالمللی ،نرخ افزایش
سن افراد از  48/5درصد در سال ( )2556به 88
درصد درسال ( )3666و نيز به  68درصد تا سال
( )3645خواهد رسيد (ویتيو ،هاچم و فهلينگس،2
 )3626که نيازمند طرحهایی عميق و حساس در
حيطۀ برنامهریزی ،ارائۀ مراقبتهای بهداشتی و
اجتماعی است .درحالحاضر ،جمعيت سالمندان
کشورهای درحالتوسعه بيشتر از دو سوم جمعيت
سالمندان دنيا میباشد (صفدری ،صادقی و محمدی
آذر .)3628 ،بررسی شاخصهای جمعيتشناختی در
ایران نيز روند افزایش جمعيت سالمندان را موردتأکيد
قرار دادهاند (صفدری و همکاران .)3628 ،براساس
سرشماری عمومی کشور در سال ( ،)2256جمعيت
سالمندان بالای  86سال بيشتر از  6/2درصد از
3
جمعيت کل افراد جامعه میباشد (مرکز آمار ایران ،
 .)3622با افزایش سن سالمندی ،تغييراتی در ابعاد
مختلف بهداشتی ،درمانی ،اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،حقوقی ،عاطفی و روانی بهوجود خواهد آمد؛
از جمله ضعف توان جسمانی ،کاهش قوای ذهنی،
اختلالات روانی ،بيماریهای مزمن و تغيير در
سازوکارهای فعاليت جنسی ،درد مفاصل ،دیابت،
1. Witiw, Hachem & Fehlings
2. Statistical Center of Iran

پيرچشمی ،انواع سرطانها ،بيماریهای قلبی ،ضعف
سالمندی ،اختلالات بينایی ،ضایعات اسکلتی ـ
عضلانی ،عدم تعادل در راهرفتن ،کاهش بافت
استخوانی و پوکی استخوان ،مصرف داروها و غيره
(دی و غوش .)3626 ،2بدینترتيب ،مشکلات
ایجادشده در این دوران علاوهبر بار بالينی و اقتصادی،
کيفيت زندگی وابسته به سلامتی را در سالمندان با
مشکل روبهرو کرده و ضرورت بررسی سطح کيفيت
زندگی را در این قشر از جامعه آشکار میسازد؛
بنابراین ،سنجش سطح کيفيت زندگی سالمندان
نهتنها ابزاری ارزشمند جهت ارزیابی تأثير مداخلات
درمانی است؛ بلکه روشی برای بررسی و تحليل
برنامهریزیها ،هزینهها و تأثير مداخلات میباشد
(حيدری ،نوری تاجر ،حسينی ،اینانلو ،گولگيری و
شيرازی .)3666 ،سازمان جهانی بهداشت ،کيفيت
زندگی را آگاهی افراد از جایگاه خود در زندگی شامل:
آگاهی از فرهنگ ،انتظارات ،اهداف ،سيستم ارزشی
زندگی ،استانداردها و اولویتهای آنها میداند که
کاملأ فردی بوده و توسط افراد دیگر قابلمشاهده
نمیباشد و بر ميزان درک افراد از جنبههای مختلف
زندگی خود استوار است (سازمان جهانی بهداشت،4
 .)3625عواملی مانند اصلاح الگوی زندگی و توجه به
کيفيت زندگی میتواند تاحد زیادی موجب افزایش
کارایی ،استقلال بيشتر ،کمک به کنترل عوارض
مختلف سالمندی و درمانهای متعدد سالمندان گردد
(ونمالدرن ،متس و گورآس .)3622 ،5نتایج پژوهش
والترز و همکاران ( )3662در ارتباط با ارزیابی کيفيت
زندگی سالمندان نشان داد که کيفيت زندگی مردان
نسبت به زنان بهتر بوده و این شاخص با افزایش سن

3. De & Ghosh
4. World Health Organization
5. Van Malderen, Mets & Gorus
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نسبت عکس دارد (والترز ،مانرو و برازیير.)3662 ،2
بدری ( )3622نيز کيفيت زندگی را در سالمندان
ورزشکار و غيرورزشکار موردبررسی قرار داد و گزارش
کرد که اجزای تشکيلدهندۀ بهبود توانایی عملکرد
بهصورت مجزا و ترکيبی به سالمندان کمک میکند تا
بتوانند دامنهای از حرکات روزمرۀ موردنياز را انجام
داده و کيفيت زندگی خود را در ابعاد جسمانی و روانی
افزایش دهند (بدری .)3622 ،از جمله نقایص
سالمندی که توجه عدۀ زیادی از صاحبنظران را
بهخود جلب نموده است ،اختلالات شناختی 3میباشد
(غضنفری ،هاشمی و سپهوند .)3622 ،اگر سالمندان
روشهای کسب آرامش و آسایش را برای گذراندن
باقیماندۀ عمر خود بياموزند ،میتوانند عوامل
کاهشدهندۀ کيفيت زندگی خود را بهنحو مطلوبتری
کنترل کنند (حيدری و شهبازی)3623 ،؛ بنابراین ،باید
از روشهایی دراینزمينه استفاده کرد که با صرف
کمترین منابع ،امکانات و هزینهها ،بيشترین بهرهوری
را داشته باشد .با توجه به ماهيت مفهوم ذهنآگاهی،
کيفيت بهرهمندی از سازۀ شناختی را میتوان بهعنوان
یک عامل تأثيرگذار بر کيفيت زندگی افراد در نظر
گرفت (نجاتی و همکاران .)3622 ،ذهنآگاهی عبارت
است از تعمقی که بهشکل غيرعمد درمورد اتفاقات
حالحاضر رخ میدهد و درواقع ،نوعی آگاهی از آنچه
که در لحظه روی میدهد (بدون هيچ قضاوتی)
میباشد (براون و رایان .)3662 ،2دراینراستا ،نجاتی و
همکاران ( )3622در پژوهش خود گزارش کردند که
ارتباط معناداری بين سازۀ شناختی ذهنآگاهی با
شاخصهای کلی ابعاد روانی و جسمانی کيفيت
زندگی برقرار میباشد .آنها پيشنهاد کردند که برای
ارتقای کيفيت زندگی جانبازان نابينا بهتر است از
تمرینات تقویتی ذهنآگاهی بهره گرفته شود (نجاتی

و همکاران .)3622 ،ارنست و همکاران ( )3666نيز در
پژوهشی اثرات کاهندۀ استرس مبتنیبر ذهنآگاهی را
بر کيفيت زندگی سالمندان ساکن در خانۀ سالمندان
موردبررسی قرار دادند و عنوان نمودند که مداخلۀ
مبتنیبر ذهنآگاهی ممکن است موجب بهبود کيفيت
زندگی مرتبط با سلامت و کاهش علائم افسردگی شود
(ارنست 4و همکاران .)3666 ،یکی از تأثيرات مثبت
روانشناختی که تمرینات ذهنآگاهی میتوانند آن را
ایجاد کنند ،حالت سبکبالی است .اغلب روانشناسان
ورزشی بر این باور هستند که اوج عملکرد یا
قرارداشتن در محدودۀ روانی مطلوب با حالت سبکبالی
مرتبط میباشد .بهطورکلی ،سبکبالی هنگامی اتفاق
میافتد که فرد بتواند تعادلی را بين چالشهای
موقعيتی و توانایی خود برای برآوردن این چالشها
درک کند .در حالت سبکبالی ،فرد آنقدر درگير
تکليف دردستاجرا است و فعاليت را ذاتاً لذتبخش
تصور میکند که توجه به چيزهای دیگر برای وی
اهميت ندارد .این حالت بهعنوان یک حالت
روانشناختی مطلوب در نظر گرفته میشود که در آن،
ذهن و بدن سازگار هستند و افکار منفی و تردید
بهخود وجود ندارد .رسيدن به این حالت برای
ورزشکاران به اوج عملکرد میانجامد (جکسون،
توماس ،مارش و اسميتورست .)3662 ،5ازسویدیگر،
کروم و لانگر )3666( 8در پژوهشی با استفاده از
دیدگاه ذهنآگاهی درمورد فعاليتهای روزانه ،کاهش
وزن و فشارخون ،چربی بدن و شاخص ترکيب بدن را
در افرادی که تمرین ذهنآگاهی را در فعاليتهای
روزانۀ خود نسبت به گروه کنترل بهکار گرفته بودند،
مشاهده کردند .با توجه به موارد مطرح شده در ارتباط
با تأثير تمرینات ذهنآگاهی بر عوامل روانی و
فيزیولوژیکی که از مؤلفههای تأثيرگذار بر کيفيت

1. Walters, Munro & Brazier
2. Cognitive Disorder
3. Brown & Ryan

4. Ernst
5. Jackson, Thomas, Marsh & Smethurst
6. Crum & Langer
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زندگی محسوب میشوند ،شاید بتوان انتظار داشت که
این تمرینات بتواند بر سطح کيفيت زندگی افراد نيز
اثرگذار باشد .تاکنون پژوهشهای بسياری درزمينۀ اثر
ذهنآگاهی بر عملکرد ورزشی ،کنترل حرکتی،
عملکرد تعادلی ،توجه و غيره در ورزشکاران رقابتی
رشتههای مختلف صورت گرفته است؛ اما ورزشکارانی
که با هدف سلامتی ورزش میکنند و بهویژه سالمندان
فعال ،کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند .ازسویدیگر،
ارتباط بين ذهنآگاهی و کيفيت زندگی در ورزشکاران
کمتر بررسی شده است .موریسون و جها )3625( 2در
پژوهش خود به بررسی تأثير تمرینات ذهنآگاهی بر
مطالعۀ توجه و حافظۀ کاری پرداختند و به نتایج
معناداری پيرامون آن دست یافتند .همچنين ،در
پژوهشی اثر افزایش سن بر حافظۀ کاری 3موردبررسی
قرار گرفت و نتایج نشان داد که افراد سالمند نسبت به
افراد جوانتر از حافظۀ کاری کمتری برخوردار هستند
(لوسی 2و همکاران.)3628 ،
حافظۀ کاری مفهومی است که بهشدت تحتتأثير
عوامل محيطی و سطح اضطراب افرد قرار گرفته و
بسيار مستعد آسيب میباشد؛ بنابراین ،این نوع حافظه
در سالمندان میتواند موجب کاهش عملکرد (فردی و
اجتماعی) در زندگی روزمره و کاهش کيفيت زندگی
آنها شود .حافظۀ کاری فرایندی ذهنی است که
وظيفۀ آن ذخيره و پردازش موقت اطلاعات برای
انجام برخی از تکاليف پيچيدۀ شناختی نظير فهميدن،
محاسبهکردن ،اندیشيدن ،استدلالکردن و یاد گرفتن
میباشد (بایليس ،جارولد و گان .)3665 ،4مطالعات
پيشين نشان دادهاند که با افزایش سن ،انحطاط
دوپامينرژیک افزایش مییابد .دوپامين ممکن است در
عملکردهای شناختی و بهویژه توابع اجرایی مهم باشد

1. Morrison & Jha
2. Working Memory
3. Loosli
4. Bayliss, Jarrold, Baddeley & Gunn

(بروزوسکی ،براون ،رسولد و گولدمن.)2565 ،5
پژوهشهای مختلف حاکی از آن هستند که تمرین
حافظۀ کاری باعث بهبود تواناییهای شناختی؛ بهویژه
کنترل اجرایی میشود (تنگ و پوسنر .)3665 ،8تمرین
تغييراتی را در شبکههای کارکردی در مغز که وابسته
به یادگيری هستند ،ترغيب میکند که این شبکههای
کارکردی بهعنوان بازنمایی حافظۀ حرکتی در نظر
گرفته میشوند .فاستر حافظۀ حرکتی را بهعنوان یک
بازنمایی از اعمال حرکتی در همۀ اشکال آن (از
حرکات اسکلتی تا صحبتکردن) توصيف میکند که
از طریق تمرین و تجربه بهدست میآید (کانتک و
وینستين .)3623 ،6در فعاليتهای روزانه بهطور مداوم
خواستهها و اهدافی وجود دارد که نقص در انجام
آنها میتواند ناشی از ظرفيت محدود حافظۀ کاری
باشد .ابراهيمزاده و همکاران ( )3628در پژوهشی
حافظۀ کاری و کيفيت زندگی را در بيماران مبتلا به
مولتيپل اسکلروزیس 6موردبررسی قرار دادند و گزارش
کردند که بيماران مبتلا به ام.اس در حافظۀ فعال
شنيداری و حافظۀ فعال فضایی نسبت به افراد سالم
آسيب معناداری دارند و این نقص شناختی میتواند در
مراحل اوليۀ بيماری ،تأثير منفی بر کيفيت زندگی این
بيماران داشته باشد (ابراهيمزاده ،سپاس ،یزدانپناه،
عابدی قليچ قشلاقی و قصابی علمداری.)3628 ،
پژوهشهای اخير بيانگر آن هستند که تمرین حافظۀ
کاری در افراد بزرگسال ،قابلتعميم به دیگر تکاليف
شناختی است .پژوهشی در این ارتباط نشان داد که
افراد بزرگسال پس از تمرین درمورد تکليف حافظۀ
کاری ،در بيشتر تواناییهای شناختی عمومی (هوش
روانی) پيشرفت میکنند (نيول .)2568 ،5افزونبراین،

5. Brozoski, Brown, Rosvold & Goldman
6. Tang & Posner
7. Kantak & Winstein
8. Multiple Sclerosis
9. Newell
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براون 2و همکاران ( )3622در پژوهشی با استفاده از
تصاویر بهدستآمده از دوربين مخصوصی به نام
سنسیکام ،3به تمرین حافظه پرداختند و یکی از نتایج
جانبی این نوع تمرین را بهبود کيفيت زندگی در
شرکتکنندگان گزارش کردند (براون و همکاران،
.)3622
درنهایت ،باید گفت که براساس موارد مطرحشده،
سالمندان فعال نسبت به سالمندان غيرفعال از سطح
کيفيت زندگی بالاتری برخوردار هستند .با توجه به
اینکه تمرینات ورزشی و سبک زندگی فعال از طریق
بازسازی ظرفيت عملکردی ،بهبود قدرت عضلانی و
استقامت هوازی باعث بهبود ظرفيتهای شناختی،
عملکردی و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل سالمندان
میشود (هوانگ ،شی ،داویس -برزیت و اوسنيز،2
 )3665و احتمالأ میتواند کندشدن و افت عملکرد را
به تأخير انداخته و شدت آن را کاهش دهد ،باید به
این نکته توجه داشت که براساس نظر برخی از
مدلهای مشهور رشد حرکتی مانند مدل ساعت شنی
گالاهو ،هرچند با انتخاب یک سبک زندگی فعال
میتوان از شدت عوامل منفی در دورۀ سالمندی
کاست؛ اما قابلتأمل است که این عوامل درنهایت بر
افراد سالمند فعال و کيفيت زندگی آنها اثر خواهد
گذاشت .حال ،نظر به اینکه پژوهشهای کمی
بهشکل خاص تأثير فعاليت و تمرین را بر کيفيت
زندگی سالمندان فعال موردبررسی قرار دادهاند و اگر
هم پژوهشی در این رابطه صورت گرفته است ،در آن
از تمرینات بدنی استفاده شده است و نيز با توجه به
تأثير پروتکلهای تمرینی روانشناختی نظير
ذهنآگاهی و حافظۀ کاری در سالمندان و بهویژه
سالمندان فعال که برنامۀ فعاليت جسمانی منظمی
دارند ،کمتر موردتوجه قرار گرفته است ،پژوهش
1. Browne
2. SenseCam
3. Huang, Shi, Davis-Brezette & Osness

0

حاضر بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا با
استفاده از پروتکلهای تمرینی خاص و بهویژه
تمرینات حرکتی ـ شناختی مانند تمرینات ذهنآگاهی
و حافظۀ کاری حرکتی میتوان گام مؤثرتری در
بهبود هرچه بيشتر کيفيت زندگی سالمندان فعال
برداشت یا خير؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نيمهتجربی میباشد
که بهصورت پيشآزمون ـ پسآزمون در چهار گروه
(سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) انجام گرفته
است .شرکتکنندگان در این پژوهش  23سالمند
فعال (مردان ورزشکار با اهداف تندرستی) در شهر
تهران بودند که در دامنۀ سنی 65ـ 86سال قرار
داشتند .حداقل تحصيلات آزمودنیها در سطح
راهنمایی و دبيرستان و حداکثر تحصيلات آنها مقطع
دکتری بود .نمونهگيری بهصورت دردسترس انجام
گرفت و پس از ارائۀ توضيحات لازم درخصوص تعداد
جلسات و برنامههای اجرایی ،نمونۀهای دردسترس
انتخاب شدند .شرایط ورود شرکتکنندگان به این
پژوهش عبارت بود از :قرارداشتن در دامنۀ سنی  86تا
 65سال ،نداشتن اختلالات شناختی و کسب نمرۀ بالاتر
از  34در آزمون وضعيت روانی فرم کوتاه ،4استقلال
حرکتی ،توانایی درک دستورالعملهای کلامی ،عدم
وجود اختلالات عصبی و عدم شرکت در فعاليتهای
جسمی و بهویژه ذهنی بهصورت موازی با این
پژوهش.
ابزار جمعآوری دادهها
الف .برگۀ رضایتنامه و اطلاعات شخصی
ب .آزمون وضعیت روانی فرم کوتاه

4. Mini Mental State Examination
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مجموعۀ امتياز هر فرد بين 35ـ 5خواهد بود و افرادی
که نمرۀ بالاتر از  36را کسب کرده باشند بهعنوان
افراد فعال انتخاب میشوند .باید عنوان نمود که روایی
این پرسشنامه موردتأیيد خبرگان قرار گرفته و پایایی
آن قابلقبول و معنادار گزارش شده است (روبرتس،
دولانسکی و وبر 2و همکاران ،3626 ،به نقل از
گلمحمدی ،کاشانی و مکبریان ،3625 ،ص .)53
د .پرسشنامۀ اختصاصی سنجش کیفیت

این آزمون یک معيار سنجش با ساختار استاندارد است
که شامل  26موضوع بوده و در هفت دسته
تقسيمبندی میشود؛ اشراف به مکان (شهر ،کشور و
غيره) ،اشراف به زمان (سال ،فصل ،ماه ،روز و تاریخ)،
ثبتکردن (تکرار سه کلمه بلافاصله) ،توجه و تمرکز
(بهترتيب هفت عدد از  266کمکردن یا بهنوبت
هجیکردن یک لغت بهصورت وارونه) ،بهیادآوردن
(بهیادآوردن سه لغتی که قبلاً تکرار کرده بود) ،زبان
(نامبردن دو آیتم ،تکرار یک عبارت ،خواندن با صدای
بلند و فهميدن جمله ،نوشتن یک جمله و پيرویکردن
از فرمان سهمرحلهای) و ساختار بينایی (کپیکردن
یک طرح) (کونولی و همکاران .)3666 ،2آزمون
مذکور را میتوان در مدت  25دقيقه تکميل نمود.
شایانذکر است بالاترین نمرهای که میتوان از این
آزمون کسب کرد 26 ،بوده و نمرات پایينتر از 34
نشان از وجود زوال عقلی یا سندرمهای مرتبط دارد.
در پژوهش حاضر یکی از معيارهای ورود سالمندان
فعال ،کسب نمرۀ بالاتر از  34در آزمون وضعيت روانی
فرم کوتاه بود.
ج .مقیاس فعالیت بدنی شارکی
بهمنظور تعيين ميزان فعاليت بدنی در سالمندان،
برای شناسایی سالمندان فعال از پرسشنامۀ استاندارد
مقياس فعاليت بدنی شارکی 3استفاده شد .این
پرسشنامه دارای پنج سؤال میباشد که هر سؤال
دارای پنچ گزینه بوده و براساس طيف ليکرت تدوین
شده است .حداقل امتياز برای هر سؤال "یک" و
حداکثر امتياز "پنج" میباشد که برایناساس،

زندگی سالمندان
پرسشنامۀ اختصاصی سنجش کيفيت زندگی
سالمندان که شامل  25گویه میباشد ،در انگلستان
براساس الگوی جبران نيازها 5طراحی شد (هایدی،
ویگنز ،هيگز و بلان )3662 ،8و پس از آن در
کشورهای اروپایی موردآزمون قرار گرفت (سيم،
بارتلام و برنالد .)3622 ،6این پرسشنامه دارای چهار
خردهمقياس کنترل (چهار گویه) ،استقلال (پنج گویه)،
خودشکوفایی (پنج گویه) و لذت (پنج گویه) میباشد.
کمترین امتياز در این پرسشنامه ،صفر و بيشترین
امتياز ،سه است که امتياز صفر مربوط به گزینۀ
"هرگز" بوده و امتياز سه به گزینۀ "اغلب اوقات"
اختصاص مییابد .طراحان حداکثر نمرۀ پرسشنامه را
برای رضایت کامل از هر چهار بعد پرسشنامه برابر
با  56و حداقل نمره برای فقدان کامل کيفيت زندگی
را صفر در نظر گرفتهاند (هایدی و همکاران.)3662 ،
وندم کنسيبک ،واهرندورف ،هایدی و سيگریست6
( ،)3666در پژوهشی این پرسشنامه را برای مردان و
زنان سالمند  26کشور اروپایی شامل:

1. Connolly
2. Sharkey Physical Activity Index

3. Roberts, Dolansky & Weber
4. Older People's Quality of Life Questionnaire
)(CASP-19
5. Needs Satisfaction Model
6. Hyde, Wiggins, Higgs & Blane
7. Sim, Bartlam & Bernard
& 8. Von Dem Knesebeck, Wahrendorf, Hyde
Siegrist

4

تأثیر تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی ...

سوئد ،آلمان ،اتریش ،هلند ،ایتاليا ،فرانسه ،اسپانيا،
دانمارک ،یونان و سوئيس بهکار گرفتند .در ایران نيز
هروی و همکاران ( )3628نسخۀ فارسی پرسشنامۀ
اختصاصی سنجش کيفيت زندگی سالمندان را ارائه
دادند که این پژوهش بر روی  266سالمند انجام
گرفت و همسانی درونی (آلفای کرونباخ)
خردهمقياسها رضایتبخش بود ( .)6/6-6/66ميزان
آزمون ـ بازآزمون در دو مرحله نيز نشان از پایایی این
ابزار داشت (هروی کریموی ،رژه ،گرشاسبی ،نيکخواه
و منتظری.)3628 ،
شیوة گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر شرکتکنندگان با توجه به
معيارهای ورود به پژوهش و نتایج بهدستآمده از
پرسشنامۀ شارکی و آزمون وضعيت روانی فرم کوتاه
انتخاب گردیدند و از آنها خواسته شد که نسبت به
تکميل برگۀ رضایتنامه ـ اطلاعات شخصی و نيز
تکميل پرسشنامۀ اختصاصی سنجش کيفيت زندگی
سالمندان (پيشآزمون) اقدام نمایند .سپس،
صحبتهایی پيرامون تعهدات اخلاقی طرفين با
شرکتکنندگان صورت گرفت و آنها بهطور تصادفی
به چهار گروه تمرینات ذهنآگاهی (هشت نفر)،
تمرینات حافظۀ کاری حرکتی (هشت نفر) ،تمرینات
ترکيبی شامل تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ کاری
حرکتی (هشت نفر) و گروه کنترل (هشت نفر) تقسيم
شدند .براساس نمرات پيشآزمون کيفيت زندگی،
گروهها اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند .درادامه،

0

مداخلۀ مربوط به هر گروه طی  23جلسۀ  56دقيقهای
اجرا گردید .لازمبهذکر است که تمام شرکتکنندگان
این پژوهش در مجموعۀ ورزشی شهيد کشوری با
یک مربی و در زمان و کلاسی مشترک ،فعاليت
ورزشی خود را انجام میدادند و مداخلات مربوط به هر
گروه ،پيش از شروع تمرینات ورزشی آنها اعمال
میشد که در آن زمان گروه کنترل در سالن حضور
نداشت .گروه کنترل در مدت مداخلات مربوط به
گروههای آزمایشی ،تحت هيچ نوع مداخلهای قرار
نگرفت و به فعاليت ورزشی مشترک با گروههای
آزمایشی مشغول بود .در پایان مداخلات بهمنظور
بررسی اثربخشی مداخلات ذهنآگاهی ،حافظۀ کاری
حرکتی و ترکيبی بر کيفيت زندگی سالمندان فعال،
تمام شرکتکنندگان مجددأ نسبت به تکميل
پرسشنامۀ اختصاصی سنجش کيفيت زندگی
سالمندان اقدام نمودند .خلاصهای از روش انجام
تمرینات ذهنآگاهی (مورون ،گریکو و ویننر3666 ،2؛
پليمونز )3625 ،3و حافظۀ کاری حرکتی (طراحیشده
براساس ظرفيت محدود حافظۀ کاری (حدود  )3â 6از
نظر اتکينسون و شيفرن )2562( 2و منطبق با نرمافزار
کرسی بلاک که بهمنظور تقویت حافظۀ کاری،
تعدادی مربع بهصورت متوالی و تصادفی روشن شده
و شرکتکننده باید ترتيب روشنشدن چراغها را
تشخيص داده و مسير را علامتگذاری نماید) ،در
جدول یک ارائه شده است.

1. Morone, Greco & Weiner
2. Plemmons
3. Atkinson & Shiffrin
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جدول  .2محتوای جلسات آموزشی برای گروههای پژوهش
گروه

ذهنآگاهی

حافظۀ کاری حرکتی

ترکيب تمرینات
ذهنآگاهی همراه با
حافظۀ کاری حرکتی

محتوای جلسات آموزشی
جلسۀ اول :تعيين اهداف جلسه ،بيان قواعد گروه ،معرفی افراد ،آشنایی با تمرین و نحوۀ انجام تمرینات
جلسۀ دوم :تمرین تنفس (تنفس ذهنآگاهانه) ،تمرین انقباض عضلات مختلف بدن ،خودگزارشی شرکتکنندگان در رابظه با
تمرین تنفس و انقباض عضلات
جلسۀ سوم :تمرین تنفس ،تمرین انقباض عضلات ،تمرین خوردن کشمش ،خودگزارشی شرکتکنندگان در رابطه با تمرین
خوردن کشمش ،تمرین وارسی بدن ،پيادهروی ذهنآگاهانه ،ارائۀ تکليف خانگی :ثبت وقایع خوشایند و ناخوشایند
جلسۀ چهارم )پذیرش افکار مثبت و منفی):
تنفس ذهنآگاهانه ،تمرین مجسمه ،خودگزارشی شرکتکنندگان در رابطه با تمرین مجسمه ،بهخاطرآوردن وقایع خوشایند و
ناخوشایند و تمرین گذر ذهن از این وقایع ،تمرین افکار و احساسات (پيادهروی ذهنآگاهانه در سالن ورزشی) ،تأکيد بر
ذهنآگاهی حين گرمکردن ،تکليف خانگی :ثبت وقایع خوشایند و ناخوشایند و گذر ذهن از این وقایع
جلسۀ پنجم (تمرین پذیرش جزئيات):
تمرین شنيدن ذهنآگاهانه ( 25دقيقه) ،نشستن ذهنآگاهانه ( 26دقيقه) ،بازنگری تکاليف جلسۀ قبل ،تأکيد بر ذهنآگاهی حين
گرمکردن قبل از ورزش و تمرین تنفس سهدقيقهای
جلسۀ ششم :تمرین شنيدن و دیدن ذهنآگاهانه ( 25دقيقه) ،تمرین مجسمه ،راهرفتن ذهنآگاهانه ،تنفس ذهنآگاهانه ،تکليف:
شش یا هفت تنفس ذهنآگاهانه
جلسۀ هفتم (افزایش تعهد با ترسيم رابطۀ بين ارزشها ،اهداف و رفتارها):
شروع تمرین با تنفس ذهنآگاهانه ،بررسی تکاليف ارائهشده در جلسۀ قبل ،تمرین عدم قضاوت دربارۀ خود ،تمرین پذیرش نقاط
قوت و ضعف خود و تمرین کشش ذهنآگاهانه
جلسۀ هشتم :شروع با تنفس ذهنآگاهانه ،تمرین شنيدن و دیدن جزئيات اطراف ،تمرین راهرفتن ذهنآگاهانه ،گرمکردن
ذهنآگاهانه در شروع فعاليت ورزشی و خودگزارشی شرکتکنندگان در رابطه با گرمکردن ذهنآگاهانه ،تمرین عدم قضاوت
دربارۀ خود ،تکاليف :نشستن ذهنآگاهانه ،فضای تنفس سهدقيقهای (سهبار در هفته) و فضای تنفس سهدقيقهای مقابلهای
(هنگام تجربۀ احساسات ناخوشایند)
جلسۀ نهم (شروع با تمرکز حواس):
نشستن ذهنآگاهانه ( 25دقيقه) ،خلق ،افکار و تمرین نقطهنظرات یا افکار جایگزین ،فضای تنفس سهدقيقهای بهعنوان اولين
گام در ذهنآگاهی ،دویدن ذهنآگاهانه ،تکاليف :تنفس و راهرفتن ذهنآگاهانه
جلسۀ دهم :نشستن ذهنآگاهانه ( 25دقيقه) ،خلق ،افکار و تمرین نقطهنظرات یا افکار جایگزین ،تهيۀ فهرستی از فعاليتهای
لذتبخش و پيگيری برای اجرای آنها ،فضای تنفس سهدقيقهای و قدمزدن ذهنآگاهانه
جلسۀ یازدهم (مرور کل رویکرد ذهنآگاهی و اصول اصلی تمرکز حواس ،پذیرش و تعهد):
نشستن ذهنآگاهانه ( 25دقيقه) ،بازنگری کلی تمرینات ،قدمزدن ذهنآگاهانه ،انقباض عضلات و تمرین مجسمه
جلسۀ دوازدهم (مرور نهایی کل رویکرد و قواعد اصلی تمرکز حواس ،پذیرش و تعهد):
تمرین وارسی بدن ،صحبت درمورد تکاليف خانگی ،بازنگری کل برنامۀ تمرینی ،بحث درمورد نحوۀ تداوم تمرینها ،وارسی و
بحث درمورد برنامهها و یافتن دلایل مثبت برای ادامۀ روند انجام تمرینها ،اتمام تمرینات با آخرین مراقبه بهصورت تنفس
ذهنآگاهانه
این تمرینات بهصورت یک پروتکل تمرینی با درنظرگرفتن چهار یا پنج نقطۀ تصادفی برای جابهجایی و حرکت سالمند با کمک
قطعات کاغذی و سؤال درمورد ترتيب جابهجایی بين نقاط مشخص شده است و این تمرین بهعنوان یک نوع تمرین حافظۀ
کاری حرکتی برای تقویت حافظۀ کاری میباشد.
جلسۀ اول تا چهارم :انجام تمرینات با کمک سه تا شش قطعه که بر روی آنها اعداد تصادفی نوشته شده بود.
جلسۀ چهارم تا هشتم :انجام تمرینات با کمک پنج تا هفت قطعه که بر روی آنها اعداد تصادفی نوشته شده بود.
جلسۀ هشتم تا دهم :انجام تمرینات با کمک پنج تا هفت قطعه که بر روی آنها حروف الفبا بهصورت تصادفی نوشته شده بود.
جلسۀ دهم تا دوازدهم :انجام تمرینات با کمک هفت قطعه که بر روی آنها اعداد و حروف الفبا بهصورت ترکيبی و تصادفی
نوشته شده بود.
این گروه بهصورت ترکيبی ،تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی را انجام میدادند.
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روشهای پردازش دادهها
بهمنظور توصيف اطلاعات از شاخصهای مرکزی و
پراکندگی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی،
آزمون تحليل واریانس مختلط با آزمونهای تکراری
(چهار گروه * دو آزمون) برای بررسی معناداری
مداخلات هر گروه بر خردهمقياسها و نمرۀ کلی
پرسشنامۀ کيفيت زندگی مورداستفاده قرار گرفت.
همچنين ،آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف برای تعيين
نرمالبودن توزیع نمرات در تمام گروههای پژوهشی
بهکار رفت.

یافتهها
در پژوهش حاضر به بررسی تأثير تمرینات ذهنآگاهی

و حافظۀ کاری حرکتی بر کيفيت زندگی سالمندان
ورزشکار 65ـ 86سال شهر تهران (مجموعۀ ورزشی
شهيد کشوری) پرداخته شد .ميانگين سنی
شرکتکنندگان ( 23نفر) در این پژوهش  86/62سال
بود و از نظر مدرک دانشگاهی  66درصد دارای
مدرک ليسانس و بالاتر 36 ،درصد مدرک دیپلم و 26
درصد دارای تحصيلات در سطح دبيرستان و راهنمایی
بودند .افزونبراین 52/65 ،درصد از آنها متأهل بودند
و بهلحاظ شغلی نيز  26/65درصد کارفرما24/26 ،
درصد کارمند 5/26 ،درصد دارای شغل آزاد و 26/5
درصد در دستۀ بازنشستگان طبقهبندی شدند .جدول
دو نتایج آمار توصيفی در گروههای پژوهشی را نشان
میدهد.

جدول  .1آمار توصیفی از وضعیت متغیرها در گروههای ذهنآگاهی ،حافظۀ کاری ،ترکیبی و گروه کنترل
شاخص
کنترل
استقلال
پيشآزمون

خودشکوفایی
کاميابی
کيفيت زندگی
کنترل
استقلال

پسآزمون

خودشکوفایی
کاميابی
کيفيت زندگی

انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين

ذهنآگاهی

حافظۀ کاری حرکتی

ترکیبی

کنترل

2/86
8/56
2/26
6/65
2/68
22
2/45
22/23
4/5
26/26
2/53
5/26
3/23
22/26
2/86
23/83
2/26
23/83
4/68
48

2/62
6/35
2/88
5/35
2/68
22
2/68
22/56
2/66
46
2/53
6/26
2/26
26/26
2/86
23/26
2/85
23
6/32
42/23

2/86
6
2/66
5
3/25
26/83
2/66
22
6/24
26/83
3/26
8/65
3/66
26/56
2/55
22/26
2/56
23/35
5/25
46/66

2/65
5/35
2/52
8/56
3/38
26
2/85
26/56
5/53
23/35
2/86
5/56
3/63
6/56
3/86
5/35
3/35
5/35
4/62
22/56
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نتایج آزمون آماری کلموگروف ـ اسميرنوف نشان داد
که توزیع نمرات در تمام گروههای پژوهشی (گروه
ذهنآگاهی ،گروه حافظۀ کاری حرکتی ،گروه ترکيبی
و گروه کنترل) نرمال بوده است.
براساس نتایج بهدستآمده از آزمون تحليل واریانس
یکطرفه ،گروهها در پيشآزمون کيفيت زندگی
تفاوت معناداری نداشتند ( .)F=3/86 ،Pä 6/65نتایج
آزمون تحليل واریانس مختلط با آزمونهای تکراری
نيز بيانگر آن است که در خردهمقياس کنترل ،تفاوت
نمرات بين پيشآزمون و پسآزمون گروهها معنادار
نبوده است ( .)F=3/632 ،Pä 6/65ازسویدیگر،
نتایج حاصل از آزمون تحليل واریانس مختلط با
آزمونهای تکراری نشان داد که تفاوت بين
پيشآزمون و پسآزمون نمرات گروهها در
خردهمقياس استقلال معنادار است (،P=6/628
 .)F=8/564مقایسۀ بين گروهها در آزمون تعقيبی نيز
بيانگر آن بود که تفاوت بين گروه ذهنآگاهی با گروه

کنترل ( )P=6/636و گروه حافظۀ کاری حرکتی با
گروه کنترل معنادار است ( .)P=6/645علاوهبراین،
نتایج آزمون تحليل واریانس مختلط با آزمونهای
تکراری در ارتباط با خردهمقياس خودشکوفایی نشان
داد که تفاوت بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون
گروهها معنادار است ( .)F=4/226 ،P=6/646نتایج
مقایسۀ بين گروهها نيز مشخص کرد که صرفأ تفاوت
بين گروه ذهنآگاهی با گروه کنترل معنادار بوده است
( .)P=6/625ازسویدیگر ،براساس آزمون تحليل
واریانس مختلط با آزمونهای تکراری مشاهده شد که
اختلاف بين پيشآزمون و پسآزمون در نمرات
خردهمقياس کاميابی معنادار نبوده است (،Pä 6/65
 .)F=3/565نتایج آزمون تحليل واریانس مختلط با
آزمونهای تکراری در نمرۀ کلی پرسشنامۀ
اختصاصی سنجش کيفيت زندگی سالمندان در جدول
سه ارائه شده است.

جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط با آزمونهای تکراری در نمرات کیفیت زندگی
اثرات درونآزمودنیها
شاخص آماری
متغیر

مجموع مربعات

درجۀ
آزادی

میانگین مربعات

اف

سطح
معناداری

اندازة اثر

265/58
2
82/26
2
32/86
36
اثرات بین آزمودنیها

6/236
3/623

�6/666
6/658

6/355
6/322

2
2628/62
گروه (نوع تمرین)
36
3383/23
خطا
*تفاوتهای مشاهدهشده در سطح ( )α=6/65معنادار است.

245/86
45/66

6/886

�6/662

6/452

براساس نتایج ارائهشده در جدول سه دریافت میشود
که تفاوت بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون گروهها
معنادار است ( .)F=6/236 ،P=6/666همچنين ،تأثير
مداخلات هر سه گروه آموزشی (گروه ذهنآگاهی،

گروه حافظۀ کاری حرکتی و گروه ترکيبی) بر کيفيت
زندگی سالمندان فعال معنادار بوده است (،P=6/662
 .)F=6/886نتایج آزمون تعقيبی توکی نيز حاکی از
آن بود که علیرغم نبود اختلاف معنادار بين نمرات

آزمون
آزمون�گروه
خطا

265/58
262/58
864/66
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سه گروه آزمایشی ،تفاوت بين نمرات هر سه گروه
آزمایشی شامل :گروه ذهنآگاهی ( ،)P=6/663گروه
حافظۀ کاری حرکتی ( )P=6/663و گروه ذهنآگاهی
همراه با تمرینات حافظۀ کاری حرکتی ( )P=6/622با
گروه کنترل معنادار بوده است.

بحث و نتیجهگیری
حرکتی ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی در هر سه
گروه آموزشی (گروه ذهنآگاهی ،گروه حافظۀ کاری
حرکتی و گروه ترکيبی (ذهنآگاهی و حافظۀ کاری
حرکتی) منجر به افزایش سطح کيفيت زندگی در
سالمندان فعال گردید .براساس نتایج بهدستآمده،
علیرغم اینکه بين نمرات سه گروه آزمایشی اختلاف
معناداری وجود نداشت؛ اما تفاوت بين نمرات هر سه
گروه آزمایشی با گروه کنترل معنادار بود .یکی از
دلایل احتمالی برای معنادارنبودن اختلاف بين نمرات
سه گروه آزمایشی ممکن است اثربخشبودن هر دو
تمرین ذهنآگاهی و حافظۀ کاری و درنتيجه ،زمان
درنظرگرفتهشده برای پروتکلهای تمرینی در سه
گروه باشد .احتمالاً با افزایش زمان در تمرینات گروه
ترکيبی بتوان نتيجۀ بهتری از روند افزایش سطح
کيفيت زندگی در این گروه را مشاهده کرد.
ازسویدیگر ،تأثير مداخلات در سطح خردهمقياسهای
پرسشنامۀ کيفيت زندگی نيز موردبررسی قرار گرفت
و نتایج حاکی از آن بود که تأثير مداخلۀ ذهنآگاهی
بر خردهمقياس استقلال و خودشکوفایی که از
خردهمقياسهای پرسشنامۀ اختصاصی سنجش
کيفيت زندگی سالمندان است ،معنادار بوده و تمرین
حافظۀ کاری حرکتی نيز تأثير معناداری را بر
خردهمقياس استقلال اعمال کرده است.
شایانذکر است که نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
نجاتی و همکاران ( ،)3622ارنست و همکاران
( ،)3666زمردی و رسولزادۀ طباطبایی (،)3622
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ابراهيمزاده و همکاران ( )3626و براون و همکاران
( )3622همسو.
براساس مطالعات نجاتی و همکاران ( ،)3622ارتباط
معناداری بين سازۀ شناختی ذهنآگاهی با
شاخصهای کلی ابعاد روانی و جسمانی کيفيت
زندگی وجود دارد و پيشنهاد شده است که برای
ارتقای کيفيت زندگی در جانبازان نابينا از تمرینات
تقویتی ذهنآگاهی بهره گرفته شود .ارنست و
همکاران ( )3666در پژوهشی اثرات کاهندۀ استرس
مبتنیبر ذهنآگاهی را بر کيفيت زندگی سالمندان
ساکن در خانۀ سالمندان موردبررسی قرار دادند و
گزارش کردند که مداخلۀ مبتنیبر ذهنآگاهی ممکن
است موجب بهبود کيفيت زندگی مرتبط با سلامت و
کاهش علائم افسردگی شود .همچنين ،زمردی و
رسولزادۀ طباطبایی ( )3622پژوهشی را با عنوان
"مقایسۀ اثربخشی درمانگری شناختی ـ رفتاری و
درمانگری مبتنیبر ذهنآگاهی بر بهبود کيفيت زندگی
بيماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریکپذیر" انجام دادند
که نتایج این پژوهش نشاندهندۀ اختلاف معنادار
روش درمان مبتنیبر ذهنآگاهی درمقایسه با درمان
شناختی رفتاری در بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتلا
به سندرم رودۀ تحریکپذیر بود .همانطور که بيان
شد ،افزایش سن موجب بروز نقایص جسمانی و
شناختی در سالمندان شده و با سلامتی آنها در
تعارض میباشد .اگر سالمندان روشهای کسب
آرامش و آسایش را برای گذراندن باقیماندۀ عمر خود
بياموزند ،میتوانند عوامل کاهشدهندۀ کيفيت زندگی
خود را بهنحو مطلوبتری کنترل نمایند (حيدری و
شهبازی .)3623 ،با توجه به ماهيت مفهوم
ذهنآگاهی ،کيفيت بهرهمندی از سازۀ شناختی را
میتوان بهعنوان یک عامل تأثيرگذار بر کيفيت
زندگی افراد در نظر گرفت (نجاتی و همکاران،
.)3622
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یکی از تأثيرات مثبت روانشناختی که تمرینات
ذهنآگاهی میتوانند آن را ایجاد کنند ،حالت سبکبالی
است .اغلب روانشناسان ورزشی معتقد هستند که اوج
عملکرد یا قرارداشتن در محدودۀ روانی مطلوب با
حالت سبکبالی مرتبط است .سبکبالی عمدتاً هنگامی
اتفاق میافتد که فرد بتواند تعادلی را بين چالشهای
موقعيتی و توانایی خود برای برآوردن این چالشها
درک کند .در حالت سبکبالی ،فرد آنقدر درگير
تکليف دردستاجرا بوده و فعاليت را ذاتاً لذتبخش
تصور میکند که توجه به چيزهای دیگر برایش
اهميت ندارد .این حالت بهعنوان یک حالت
روانشناختی مطلوب در نظر گرفته میشود که در آن
ذهن و بدن سازگار هستند و افکار منفی و تردید
بهخود وجود ندارد .رسيدن به این حالت برای
ورزشکاران به اوج عملکرد میانجامد (جکسون و
همکاران .)3662 ،کروم و لانگر ( )3666در پژوهشی
با استفاده از دیدگاه ذهنآگاهی درمورد فعاليتهای
روزانه ،کاهش وزن و فشارخون ،چربی بدن و شاخص
ترکيب بدن را در افرادی که تمرین ذهنآگاهی را در
فعاليتهای روزانۀ خود (نسبت به گروه کنترل) بهکار
بسته بودند ،مشاهده کردند .احتمالأ ذهنآگاهی از
طریق تأثيرات فيزیولوژیک بيانشده و نيز کاهش
سطح استرس ،تأثير بر فرایند مربوط به آرامسازی،
افزایش هشياری ،کاهش قضاوت نسبت به خود،
کاهش تفکرات مربوط به گذشته و آینده ،کاهش
نشخوار ذهنی ،تمرکز بر رویدادهای زمان حال و غيره
توانسته است تأثير مثبتی بر سطح کيفيت زندگی افراد
شرکتکننده در این پژوهش بگذارد.
در پژوهش ابراهيمزاده و همکاران ( )3628نيز حافظۀ
کاری و کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به مولتيپل
اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد
که بيماران در حافظۀ فعال شنيداری و حافظه فعال
فضایی نسبت به افراد سالم ،آسيب معناداری داشتند و
این نقص شناختی در مراحل اوليۀ بيماری بهشکل
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بالقوهای بر کيفيت زندگی این بيماران تأثير منفی
داشته است .علاوهبراین ،در پژوهش براون و همکاران
( )3622یکی از نتایج جانبی تمرینات حافظه ،بهبود
کيفيت زندگی در شرکتکنندگان گزارش شده است.
همانطور که بيان گردید با افزایش سن ،انحطاط
دوپامينرژیک افزایش مییابد .در این ارتباط ،مطالعات
پيشين نشان دادهاند که دوپامين ممکن است در
عملکردهای شناختی و به ویژه توابع اجرایی مهم
باشد (بروزوسکی و همکاران .)2565 ،ازسویدیگر،
پژوهشهای مختلف حاکی از آن هستند که تمرین
حافظۀ کاری باعث بهبود تواناییهای شناختی؛ بهویژه
کنترل اجرایی میشود (تنگ و پوسنر .)3665 ،تمرین،
تغييراتی را در شبکههای کارکردی در مغز که وابسته
به یادگيری هستند ،ایجاد میکند و این شبکههای
کارکردی بهعنوان بازنمایی حافظۀ حرکتی در نظر
گرفته میشوند .فاستر حافظۀ حرکتی را بهعنوان یک
بازنمایی از اعمال حرکتی در تمامی اشکال آن (از
حرکات اسکلتی تا صحبتکردن) توصيف میکند که
از طریق تمرین و تجربه بهدست میآید (کانتک و
وینستين .)3623 ،احتمالأ تمرینات حافظۀ کاری
حرکتی از طریق تأثير مثبت بر موارد بيانشده و
همچنين ،تأثير بر بهبود ظرفيت حافظۀ کاری،
درگيرکردن مناطق مربوط به تمرینات شناختی ـ
حرکتی در مغز ،افزایش سطح توجه و غيره توانسته
است تأثير مثبتی بر کيفيت زندگی افراد شرکتکننده
در پژوهش حاضر داشته باشد.
علاوهبراین ،نتایج پژوهش والترز و همکاران ()3662
در ارزیابی کيفيت زندگی سالمندان حاکی از آن بود
که کيفيت زندگی مردان نسبت به زنان بهتر بوده و
این شاخص با افزایش سن نسبت معکوس دارد.
بدری ( )3622نيز کيفيت زندگی را در بين سالمندان
ورزشکار و غيرورزشکار را موردبررسی قرار داد و
گزارش کرد که اجزای تشکيلدهندۀ بهبود توانایی
عملکرد بهصورت مجزا و ترکيبی به سالمندان کمک
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میکند تا بتوانند دامنهای از حرکات روزمرۀ موردنياز را
انجام دهند و کيفيت زندگی خود را در ابعاد جسمانی و
روانی افزایش بخشند.
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش حاضر و با
استناد به پيشآزمون صورتگرفته در جامعۀ
موردبررسی در این پژوهش که مردان سالمند
ورزشکار بودند ،مشاهده شد که هرچند سالمندان
ورزشکار شرکتکننده در این پژوهش بهلحاظ کيفيت
زندگی ،جایگاه قابلقبولی را در پيشآزمون بهخود
اختصاص دادهاند؛ اما همانطور که انتظار میرفت،
نتایج بهدستآمده از پسآزمون حاکی از ارتقای سطح
کيفيت زندگی سالمندان ورزشکار نسبت به
پيشآزمون آنها بود که این امر نشاندهندۀ تأثير
تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی بر بهبود
کيفيت زندگی مردان سالمند ورزشکار میباشد؛
بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر (بهطورکلی) در تأیيد و
همراستا با ادبيات پژوهش (که نتایج برخی از آنها در
بالا ذکر شد) ،مؤید اثربخشی تمرینات ذهنآگاهی و
حافظۀ کاری حرکتی بر کيفيت زندگی سالمندان فعال
است؛ لذا ،با توجه به عدم نياز به تجهيزات خاص و
هزینههای زیاد و نيز عدم القای حس خستگی بهدليل
ماهيت خاص این تمرینات که نياز به حرکات بدنی
زیادی ندارد ،میتوان از تمرینات ذهنآگاهی و حافظۀ
کاری حرکتی بهطور مستمر در برنامههای ورزشی
سالمندان استفاده کرد .ازسویدیگر ،با توجه به اینکه
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر از نظر جنسيت،
وضعيت تأهل ،ميزان تحصيلات ،وضعيت اقتصادی و
فعاليت ورزشی منظمی که انجام میدهند ،در سطح
مطلوبی نسبت به سایر همسالان خود قرار داشته و
تأثير مداخلات اعمالشده در این پژوهش بر کيفيت
زندگی آنها معنادار بوده است ،شاید بتوان انتظار
داشت که مداخلات صورتگرفته در پژوهش حاضر،
تأثير مطلوبتری بر زنان سالمند فعال ،زنان و مردان
سالمند غيرفعال و گروههای خاص با شرایط متفاوت
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داشته باشد؛ ازاینرو ،پيشنهاد میشود که این امر در
ارتباط با گروههای فوق موردبررسی قرار گيرد.
درنهایت ،با توجه به اینکه سالمندان فعال نسبت به
سالمندان غيرفعال از سطح کيفيت زندگی بالاتری
برخوردار هستند و تمرینات ورزشی و سبک زندگی
فعال از طریق بازسازی ظرفيت عملکردی ،بهبود
قدرت عضلانی و استقامت هوازی باعث بهبود
ظرفيتهای شناختی ،عملکردی و کاهش خطر ابتلا
به زوال عقل سالمندان میشود (هوانگ و همکاران،
 )3665و احتمالأ میتواند کندشدن و افت عملکرد را
به تأخير انداخته و شدت آن را کاهش دهد و نيز با
توجه به این نکته که براساس نظر برخی از مدلهای
مشهور رشد حرکتی درطول عمر مانند مدل ساعت
شنی گالاهو ،هرچند با انتخاب یک سبک زندگی فعال
میتوان از شدت عوامل منفی در دورۀ سالمندی
کاست؛ اما قابلتأمل است که این عوامل درنهایت
اثرات خود را بر افراد سالمند فعال و کيفيت زندگی
آنها بر جای خواهند گذاشت .بهطورکلی ،نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که با استفاده از تمرینات
ذهنآگاهی و حافظۀ کاری حرکتی همراه با سبک
زندگی فعال میتوان تأثيرات مثبت بر سطح کيفيت
زندگی سالمندان را افزایش داد که برایناساس
پيشنهاد میشود مربيان و روانشناسان ورزشی،
تمرینات مذکور را درجهت بهبود سطح کيفيت زندگی
سالمندان فعال بهکار بندند.

تشكر و قدردانی
بدینوسيله از تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش،
جناب آقای اکبر مالکی (مسئول و مربی باشگاه
ورزشی جاویدان) ،مسئولان مجموعۀ ورزشی شهيد
کشوری و تمامی افرادی که در اجرای این پژوهش
سهيم بوده و ما را یاری رساندند ،تقدیر و تشکر
میشود.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of Mindfulness
and Motor-Working Memory training on quality of life in active elderly.
Participants were 32 athlete's elderly male from Tehran. Research method
was semi-experimental and the sample were selected conveniently and
then participants were randomly assigned into 4 experimental groups
(Mindfulness, Motor-Working memory, combined and control).
Participants completed the quality of life questionnaire in pre-test and
post-test. Interventions were performed during 12 sessions. Results
showed that, there is a significant effect of three methods on improving
the quality of life of the active elderly. Also, there was a significant effect
of mindfulness on Autonomy and Self-realization subscales and there was
a significant effect of Motor-Working memory on Autonomy. Generally,
the sport coaches and psychologists can to apply Mindfulness and MotorWorking Memory training as a simple and inexpensive way to improve
the quality of life in active elderly.
Keywords: Mindfulness, Motor-Working Memory, Quality of Life,
Athlete's Elderly
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