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ايران دوست3

 .0کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی ،قزوين ايران2و .3دانشيار،
دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی ،قزوين ،ايران

چکيده
افزایش نرخ جمعیت سالمندان و هزینههای ناشی از آن ،بخش عمدهای از منابع بهداشتی و درمانی هر جامعهای را به خود
اختصاص داده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره مداخالت ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه،
سرعت واکنش و پردازش اطالعات زنان سالمند دارای اختالل خواب بود .بر این اساس  35نفر بهصورت در دسترس و
هدفمند با دامنۀ سنی  53-53سال انتخاب شدند .همگی آنها از کمخوابی رنج میبردند .آزمودنیها بهصورت تصادفی به
چهار گروه تمرین هوازی ،تمرین هوازی-مکمل ویتامین دی  ،مکمل ویتامین دی و گروه کنترل تقسیم شدند .مصرف
ویتامین دی در دو گروه بهصورت  0222واحد روزانه مصرف میشد .از پرسشنامۀ تشخیصی آمادگی فعالیت بدنی
( )PARQبرای آگاهی از سطح آمادگی جسمانی آزمودنیها و از پرسشنامۀ یادآمد  02ساعتۀ رژیم غذایی گیبسون روز
قبل از پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .برای استخراج نیمرخ وضعیت خواب از مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ
استفاده شد .از آزمون روانی-حرکتی  COGنیز بهمنظور بررسی مؤلفههای شناختی و ذهنی و پردازش اطالعات استفاده
شد .نتایج نشان داد گروههای هوازی ،مکمل و هوازی-مکمل بهبود معناداری در توجه انتخابی و زمان واکنش داشتند.
همچنین گروه هوازی-مکمل به نسبت گروه هوازی و گروه مکمل بهبود معناداری در توجه انتخابی و زمان واکنش داشت.
بهنظر میرسد تمرینات هوازی بههمراه مصرف مکمل ویتامین دی موجب بهبود عملکرد روانی حرکتی زنان سالمند
میشود .ازاینرو مصرف مکمل ویتامین دی و تمرینات هوازی در تعامل با هم برای زنان سالمند توصیه میشود.

واژههای کليدی
اختالل خواب ،پردازش اطالعات ،سالمند ،عملکرد روانی-حرکتی ،ویتامین .D
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مقدمه
افزایش رو به رشد جمعیت سالمند در جهان ،پدیدهای است که خاکستری شدن جمعیت یا سالمندی
اجباری خوانده میشود ()2؛ ازاینرو بخش عمده ای از منابع بهداشتی و درمانی هر جامعهای به افراد
سالمند اختصاص مییابد  .پیامدهای ناشی از این دوران سنی در قالب تغییرات اضمحاللی در عملکرد
فیزیولوژیکی سالمندان ،کارکردهای شناختی و عملکرد روانی حرکتی بهدفعات در پژوهشهای متفاوت
به اثبات رسیده است .در این بین خواب رفتاری فیزیولوژیکی است که قسمتی از زندگی روزانۀ هر فرد را
تشکیل میدهد و بهعنوان روند مناسبی بهمنظور بازیافت ،تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و
دستگاههای فیزیولوژیکی بدن مطرح است و همینطور میتواند بر ساعت درونی بدن تأثیرگذار باشد.
تحقیقات نشان میدهد اختالل خواب پس از سردرد و اختاللهای گوارشی در رتبۀ سوم مشکالت افراد
سالمند قرار دارد .در همین زمینه اختالالت رفتاری در حین خواب همچون بیدار شدنهای مکرر در طول
شب ،بیدار شدن زودهنگام ،خور و پف کردن و کاهش میزان خواب در افراد سالمند گزارش شده است
( .)0نتایج تحقیقاتی که به مقایسۀ خواب اشخاص سالمند با دیگر افراد پرداختهاند ،نشان میدهد که
سالمندان زمان کمتری به خواب با امواج کند و آهسته یا خواب عمیق میروند .نتایج فراتحلیلی شامل
 53بررسی با  5355شرکتکنندۀ با دامنه سنی  3تا  220ساله ،نشان داد همزمان با افزایش سن ،زمان
صرفشده در مراحل سبکتر خواب افزایش مییابد؛ ضمن اینکه زمان صرفشده در خواب با حرکات سریع
چشم و خواب با امواج آهسته کاهش مییابد .نتایج نشان داده است خواب با افزایش سن بخشبندی
میشود؛ بهگونهای که مرتبط با سن مراحل خواب بهطور مکرر تغییر موضع میدهد و زمان بیداری تغییر
می کند .این امر به کاهش کارایی خواب یعنی تناسب زمان خواب واقعی نسبت به زمان سپریشده در
بستر منتج میشود و اثربخشی خواب با افزایش سن کاهش مییابد ،با وجود این تناسب خواب دارای
موجکوتاه و آهسته ثابت میماند.
در اختالالت خواب فرد از خواب کافی و رضایتبخش بهرهمند نیست و ممکن است مشکالتی در به
خواب رفتن داشته باشد یا بسیار زودتر از موعد بیدار شود یا خواب ناپیوستهای را در میانۀ شب تجربه
کند .اختالل خواب با افزایش احتمال افزایش فشار خون ،کلسترول باال ،چربی خون باال ،دیابت نوع دو و
چاقی مرتبط است .امروزه فرضیهای مطرح شده که ویتامین دی در ساقۀ مغز در کنترل خواب نقش دارد
و عنوان شده است که علت اپیدمی اختالل خواب ،اپیدمی کمبود ویتامین Dاست ( .)5کارآزمایی بالینی
کنترلنشدۀ زیادی روی مکمل ویتامین  Dکه با حفظ سطح ویتامین دی سرمی صورت گرفته ،نشان
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میدهد که ویتامین دی در بروز انواع مختلف اختالالت خواب مؤثر است ( .)2اثربخشی برنامههای ورزشی
سازماندهیشده همچون تمرینات کاهندۀ وزن ( ،)3تمرینات قدرتی ( ،)5تمرینات هوازی ( )8 ،5و
آبدرمانی ( )9بر کیفیت خواب در تحقیقات به اثبات رسیده است .نتایج تحقیق اشپیگل و همکاران
( ) 0223نشان داد اختالالت خواب در چند روز متوالی ،موجب افزایش مقاومت بافتهای محیطی در برابر
انسولین ،اختالل در تحمل گلوکز ،افزایش احساس گرسنگی و مصرف مواد غذایی میشود که همۀ این
عوامل بهنوعی محرکی برای برهم زدن تعادل هورمونی در بدن هستند ( .)22در تحقیقی نشان داده شد
که هرچه کیفیت خواب پایینتر باشد ،هورمونهای استرسزای بیشتری در بدن تولید میشود ( .)22از
طرفی استفاده از داروهای خوابآور ممکن است تأثیرات زیانآوری مانند گیجی ،افتادن ،خوابآلودگی،
بیقراری بههمراه تعامالت مضر با داروهای دیگر برای این گروه سنی داشته باشد ( .)20بنابراین ،ضرورت
شناسایی جایگزینها ی غیردارویی برای افزایش کیفیت خواب در میان سالمندان اهمیت پیدا میکند.
متخصصان بهداشت و درمان اظهار داشتهاند در همین زمینه پروتکلهای ویژهای بهمنظور پیشگیری و
درمان این اختالالت مطرح بوده که انجام ورزشهای مناسب برای این اختالالت همواره بهعنوان سازوکار
عمل ویژه مطرح بوده است ( .)25تمرینها ی ورزشی ممکن است به بهبود کیفیت خواب در میان
سالمندان کمک کند ( .)22سازوکارهای زیربنایی اثر ورزش بر خواب ،شامل مجموعۀ پیچیدهای از
فعالیتهایی است که ممکن است فواید فیزیولوژیکی و روانشناختی داشته باشد .تمرینهای ورزشی با
افزایش مصرف انرژی ،ترشح اندوکراین و درجۀ حرارت ،کیفیت خواب را بهبود میبخشد ( .)23در مطالعه-
ای بهبود خواب زنان و مردان سالمندی که در تمرینات منظم ورزشی شرکت داشتند ،نشان داده شد (.)5
در زمینۀ تأثیر تمرینات ورزشی و مکملها ی غذایی در حوزۀ عملکرد روانی حرکتی و اختالالت خواب
سالمندان تحقیقات کمی صورت گرفته است .همچنین در اغلب این مطالعات ،انتقادهای روششناختی
متعددی مطرح شده است که نتایج آنها را زیر سؤال میبرد .اغلب تحقیقات قبلی بررسیهای موردی و
تکگروهی بدون همراه کردن گروه کنترل است که سبب ایجاد محدودیت در تعمیمپذیری و کاهش
اطمینان از مخدوش بودن نتایج تأثیرات عوامل دیگر میشود .ازاینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر
یک دوره مداخالت ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه ،سرعت واکنش و پردازش اطالعات زنان
سالمند دارای اختالل خواب است.
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی و کاربردی و بهصورت طرح تحقیق پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
است  .پس از اعالم فراخوان از طریق کلینیک مشاورۀ ورزشی دکتر ایراندوست 35 ،سالمند مراجعه و
تعداد  22نفر که شرایط احراز برای ورود به تحقیق را پیدا کردند ،بهصورت در دسترس و هدفمند انتخاب
شدند که در نهایت  55نفر تا اتمام کار در تحقیق باقی ماندند .همگی آنها از کمخوابی رنج میبردند.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از دامنۀ سنی  53-53سال ،ابتال به اختالل بیخوابی (نمرات باالی
 22در مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ) و استفاده نکردن از داروهای بیخوابی؛ مالکهای خروج نیز
عبارت بود از مصرف داروهای آرامبخش یا خوابآور حین مطالعه و رها کردن ورزش یا بیتمرینی.
این افراد با توجه به وضعیت بدنیشان ،برنامۀ غذایی ایزوکالریک داشتند .سپس آزمودنیها بهصورت
تصادفی به چهار گروه تمرین هوازی ،تمرین هوازی-مکمل ویتامین دی ،مکمل ویتامین دی و گروه کنترل،
تقسیم شدند .مصرف ویتامین دی در دو گروه روزانه  0222واحد بود.
ارزيابی آمادگی برای فعاليت بدنی
از پرسشنامۀ تشخیصی آمادگی فعالیت بدنی )25( )PARQ( 2برای آگاهی از سطح آمادگی جسمانی
آزمودنیها استفاده شد.
ارزيابی غذايی
از پرسشنامۀ یادآمد  02ساعتۀ رژیم غذایی گیبسون (بهمنظور کنترل تغذیۀ آزمودنیها) روز قبل از
پیشآزمون و پسآزمون بهمنظور کنترل این عامل استفاده شد .پرســشنامــه بــرای هــریــک از
آزمودنیها در دو نوبت پیش از اندازهگیریهای پیشآزمون ،پسآزمون تکمیل شد .سپس با برنامۀ نرمافزار
کـامپیوتری پردازشگر غذایی N4 0مقادیر ریزمغذیها و درشتمغذیها اندازهگیری و ثبت شد.

1. Physical Activity Readiness Questionnaire
2. Food Processor
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پروتکل تمرينی
برنامۀ تمرین هوازی  8هفته ،هفتهای  5جلسه ،به مدت  32دقیقه اجرا شد .پیش از آغاز پروتکل
تمرینی در جلسۀ پیشآزمون متغیرهای پژوهش در حالت پایه اندازهگیری شد .برنامۀ ورزشی آزمودنیها
به شرح زیر انجام گرفت .2 :مرحلۀ گرم کردن :این مرحله  22دقیقه ،شامل  8دقیقه پیادهروی آهسته و
 0دقیقه حرکات کششی و نرمش بود؛  .0مرحلۀ تمرینات اختصاصی :برنامۀ تمرین هوازی شامل  52دقیقه
ورزشهای هوازی به شکل پیادهروی سریعتر بود .شدت این تمرینات  53-33درصد حداکثر ضربان قلب
بود؛  .5مرحلۀ سرد کردن :سرد کردن در پایان همۀ تمرینها به مدت کمتر از  22دقیقه شامل  8دقیقه
راه رفتن آهسته و سپس  0دقیقه حرکات کششی بود.
ارزيابی مقياس خواب
برای استخراج نیمرخ وضعیت خواب آزمودنیها  ،از مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد و
افرادی که براساس ارزیابی نمرۀ باالتر از  22داشتند ،انتخاب شدند .این پرسشنامۀ خودگزارشی با هدف
بررسی کیفیت خواب توسط بایسه و همکاران ( )2989ساخته شده است ( .)25این پرسشنامه در اصل
دارای  9گویه است ،اما چون سؤال  3خود شامل  22گویۀ فرعی است ،بنابراین کل پرسشنامه دارای 29
آیتم است که در طیف لیکرت  2درجهای از  2تا  5نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه دارای  5زیرمقیاس
است که عبارتاند از :کیفیت ذهنی خواب ،تأخیر در به خواب رفتن ،مدت زمان خواب ،میزان بازدهی
خواب ،اختالالت خواب ،استفاده از داروهای خوابآور و اختالالت عملکردی روزانه .دامنۀ نمرۀ کل
پرسشنامه از صفر تا  02در نوسان است و هرچه نمرۀ بهدستآمده بیشتر باشد ،کیفیت خواب بدتر است.
روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران بهترتیب  2/85و  2/89بهدست آمد.
ارزيابی عملکرد روانی حرکتی
ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل مجموعۀ ابزار وینا بود که دارای یک صفحۀ نمایشگر ،یک صفحه
کلید شامل دو دستۀ فلزی است که بهمنظور ارزیابی عملکرد ادراکی حرکتی و همینطور عملکرد شناختی
در ردههای سنی مختلف صورت میپذیرد و روایی و پایایی آنها در تحقیقات مختلف گزارش شده است
( .)28 ،25در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون ،پژوهشگر از آزمون تعقیب بصری ،تشخیصی حرکت 2و
1 . Determination Test
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آزمون  COGاستفاده کرد .توضیح دو آزمون در شکل زیر آمده است .از آزمون روانی-حرکتی  2COGنیز
بهمنظور بررسی مؤلفههای شناختی و ذهنی مانند سرعت واکنش ،توجه انتخابی و پردازش اطالعات
آزمودنیها استفاده شد .در این آزمون ،چهار تصویر در یک ردیف و یک تصویر در زیر آن ظاهر میشود.
آزمودنی باید تصمیم بگیرد حداکثر در بازۀ زمانی  2/8ثانیهای تصمیم بگیرد که تصویر زیرین با کدامیک
از تصاویر چهارگانۀ باالیی مطابقت دارد .تعداد محرکهای ارائهشدۀ تصویر به تعداد  52محرک بود.
مؤلفههای آزمون شامل تعداد انتخابهای صحیح ،تعداد انصراف صحیح و میانگین زمان انتخاب صحیح
بود (.)29

شکل  .0پروتکل اجرايی .VPT
در این تمرین ،آزمودنی باید با تمرکز بر مسیرهای حرکتی که در شکل مشاهده میشود ،به محض قرار گرفتن
فلش روی هریک از مسیرها ،عدد مرتبط با آن را با فشار دادن آن عدد روی صفحه کلید اجرا کند .میزان سرعت
انتخاب صحیح شاخصی از توجه انتخابی تلقی میشود.

1. Cognitrone
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شکل  .2آزمون تشخيص حرکت ()MDT
در این تمرین ،آزمودنیها باید با تمرکز بر هریک از جدارههای آبی ،قرمز ،زرد و سبز تمرکز کنند و به
محض رفتن توپ به هر طرف ،دکمۀ آن رنگ را روی صفحه کلید فشار دهند .میزان سرعت انتخاب صحیح
بهعنوان شاخصی از پردازش اطالعات و زمان واکنش تلقی میشود.

روش تجزيهوتحليل دادهها
از تحلیل کوواریانس در سطح معناداری  P≤ 2/23بهمنظور تحلیل دادهها و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 02استفاده شد.

نتایج
جدول  .0متغيرهای ترکيب بدن آزمودنیهای چهار گروه پيش و پس از مداخله
متغير

گروه

تمرین هوازی
ویتامین دی
تمرین هوازی+
ویتامین دی
کنترل

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

وزن (کيلوگرم)
53/5±5/0
50/9±5/2
52/5±0/2
55/5±0/2
52/9±0/5
39/0±0/0
55/25±5/2
55/5±0/0

دور کمر به لگن
(متر)
2/95±2/22
2/95±2/22
2/95±2/22
2/93±2/22
2/93±2/22
2/90±2/22
2/93±2/22
2/95±2/22

درصد چربی بدن ()%
55/23±2/92
52/95±2/28
55/9±2/2
55/2±2/2
53/9±2/29
55/32±2/35
55/30±2/2
55/0±2/55
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نتایج نشان داد اختالف معناداری بین الگوهای غذایی آزمودنیها پیش از آغاز مداخالت تمرینی وجود
نداشت (جدول .)0
جدول  .2مقايسۀ ريزمغذیها و کالری دريافتی روزانه بين گروهها روز پيش از پسآزمون
آناليز
غذايی
گروه

تمرينات

مکمل

هوازی

ويتامين دی

تمرينات
هوازی+

گروه کنترل

ويتامين دی

P

کالری
دریافتی

2822/0±29/2

2532/0±25/9

2825/8±2/9

2589/2±5/5

2/02

کربوهیدرات
(گرم)

055±25/8

059±55/2

028±50/2

029±52/2

2/02

چربی
(گرم)

05±5/8

02/9±2/2

00/2±5/5

03±2/2

2/25

پروتئین
(گرم)

55/5±2/2

22/2±2/5

22/2±5/8

22±3/2

2/58

کلسیم
(میلیگرم)

055/5±33/5

058/2±55/5

059/8±29/0

058/2±59/2

2/25

29/5±3/3

32/0±2/0

32/3±2/5

35/2±28/5

2/22

ویتامین C
(میلیگرم)
ویتامینE

5/8±2/0

2/2±2/2

2/2±2/22

2/0±2/8

2/22

(میلیگرم)
سلنیوم
(میکروگرم)

25/5±9/8

28/2±8/5

25/5±8/3

32/2±8/5

2/25

فیبر (گرم)

22/5±0/5

25/3±5/5

22/2±2/2

25±5/5

2/02

کلسترول
(میلیگرم)

55/5±2/2

58/0±2/3

52/2±5/2

58±5/0

2/02

اطالعات توصیفی مرتبط با عملکرد روانی حرکتی آمده است (جدول .)5
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جدول  .3اطالعات توصيفی گروهها پيش و پس از مداخله
گروه/

تمرین

مکمل

تمرین-مکمل

کنترل

آزمون

()n=9

()n=11

()n=8

()n=8

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پردازش اطالعات

02/2±2/0

05/2±2/3

02/5±2/2

02/5±2/0

02/5±2/5

08/0±2/2

02/5±2/5

02/3±2/2

زمان واکنش

2/85±2/8

کيفيت خواب

8/35±2/22

25/9±2/55

2/39±2/22

2/85±2/25

9/32±2/52

20/03±2/25

5/03±2/25

20/32±2/22

2/58±2/22

2/55±2/22

2/55±2/22

2/82±2/25
20/50±2/25

عملکرد روانی – حرکتی

توجه انتخابی

52/2±2/29

53/5±2/9

52/0±2/0

52/5±2/8

52/5±2/2

59/2±2/2

52/5±2/5

52/2±2/0
2/82±2/23
20/55±2/90

یک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین دی بر عملکرد روانی حرکتی (پردازش اطالعات)
زنان سالمند دارای اختالل خواب تأثیر معناداری دارد.
پس از تعدیل پیشآزمون،

اختالف معناداری بین گروهها در مرحلۀ پسآزمون وجود دارد (;F=05/23

 .)P=2/222همچنین نتایج نشان داد یک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین دی ،اختالف
معناداری بین گروهها در مرحلۀ پسآزمون بهوجود آورد ( .)P=2/222 ;F=25/99بنابراین در عملکرد
روانی حرکتی (توجه انتخابی) زنان سالمند دارای اختالل خواب تأثیر معناداری دارد .همچنین یک دوره
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تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین دی بر عملکرد روانی حرکتی (زمان واکنش) زنان سالمند دارای
اختالل خواب تأثیر معناداری دارد ( .)P=2/222 ;F=22/595همچنین یک دوره تمرین هوازی و مصرف
مکمل ویتامین دی بر کیفیت خواب زنان سالمند تأثیر معناداری دارد (جدول .)2
جدول  .0نتايج تحليل کوواريانس بين گروههای هوازی ،مکمل و هوازی-مکمل با گروه کنترل
متغیر

منبع واریانس

مجموع

درجۀ آزادی

F

P

مجذورات

توجه انتخابی

پردازش اطالعات

زمان واکنش

کيفيت خواب

پیشآزمون

55/20

1

22/55

2/222

گروه

285/20

4

25/99

0/001

خطا

82/09

52

کل

22255/22

55

پیشآزمون

22/29

1

22/85

2/222

گروه

92/22

4

05/23

0/001

خطا

05/53

52

کل

00/52

55

پیشآزمون

2/25

1

59/32

2/222

گروه

2/020

4

22/595

0/001

خطا

2/25

52

کل

222/58

55

پیشآزمون

0/20

1

2/32

2/00

گروه

202/23

4

29/25

*0/001

خطا

29/30

52

کل

5595/22

55

نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد اختالف معناداری بین گروههای هوازی ،مکمل و هوازی-مکمل
با گروه کنترل وجود داشت ( .)P=2/222در واقع ،گروه هوازی-مکمل به نسبت گروه هوازی و گروه مکمل
بهبود معناداری در توجه انتخابی داشت (بهترتیب  .)P=2/225 ،P=2/20همچنین گروه هوازی-مکمل به
نسبت گروه هوازی و گروه مکمل بهبود معناداری در زمان عکسالعمل داشتند (بهترتیب ،P=2/222
 .)P=2/225از طرف دیگر ،گروه هوازی و هوازی مکمل نسبت به گروه مکمل بهبود معناداری در زمان
واکنش داشتند (بهترتیب .)P=2/220 ،P=2/22
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جدول  .4نتايج آزمون  LSDبين گروههای هوازی ،مکمل و هوازی-مکمل با گروه کنترل
متغير

مقايسۀ دوتايی
هوازی

توجه انتخابی

مکمل
هوازی مکمل
هوازی
پردازش اطالعات

مکمل
هوازی مکمل
هوازی
زمان واکنش

مکمل
هوازی مکمل
هوازی
کيفيت خواب

مکمل
هوازی مکمل
* نشاندهندۀ P=2/222

ميانگين تفاوت

سطح معناداری

مکمل

2/22

2/38

هوازی مکمل

-2/83

*2/20

کنترل

2/52

*2/222

هوازی مکمل

-0/05

*2/225

کنترل

2/52

*2/222

کنترل

5/35

*2/222

مکمل

-2/52

2/25

هوازی مکمل

-2/92

کنترل

5/52

هوازی مکمل

2/39

2/25

کنترل

3/53

*2/222

کنترل

2/03

*2/222

مکمل

2/20

2/23

هوازی مکمل

2/20

*2/222

کنترل

-2/29

*2/225

هوازی مکمل

-2/22

*2/225

کنترل

-2/22

*2/220

کنترل

-2/00

*2/222

مکمل

-2/55

*2/22

هوازی مکمل

2/82

2/02

کنترل

2/2

*2/222

هوازی مکمل

0/02

*2/220

کنترل

-0/59

*2/222

کنترل

-3/22

*2/222

2/23
*

2/222
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف مکمل ویتامین دی بر کیفیت خواب
و عملکرد روانی حرکتی زنان سالمند بود .نتایج نشان داد تأثیر معناداری از تمرینات هوازی و مصرف
مکمل ویتامین دی بر کیفیت خواب وجود دارد .همچنین هر سه عامل روانی حرکتی آزمودنیهای گروه
تجربی به نسبت گروه کنترل وضعیت بهتری داشتند و گروه تمرین  +مکمل ویتامین دی بهبود معنادارتری
داشتند .بهعبارتی ،هر دو عامل تغذیه و فعالیت بدنی اثر بهبودی مضاعفی بر وضعیت روانی حرکتی زنان
سالمند داشتند .در خصوص اثربخشی عامل ویتامین دی  ،نتایج با یافتههای فونتانی 2و همکاران ()0229
همخوانی دارد؛ آنها اشاره کردند مکمل درمانی میتواند زمان واکنش و فرایند پردازشی را سرعت بخشد
( .)02برخالف نتایج این تحقیق ،آنتیپا 0و همکاران ( )0229نشان دادند که مصرف مکملها در کنار
غذاهای اصلی تأثیر بسزایی در تغییر عملکرد اجرایی و تکالیفی که مستلزم تصمیمگیریاند ،ندارد (.)02
تفاوت در گروههای سنی بهکارگرفته شده (سالمندان در مقابل جوانان) ،مقدار مصرفی مکمل ،طرح
تحقیقی متفاوت از جمله دالیل واگرایی نتایج این دو تحقیق بود .نتایج نشان داد عملکرد ادراکی حرکتی
سالمندان پس از اجرای تمرینات هوازی بهطور معناداری بهبود یافت .در متغیر تعداد انتخابهای صحیح
که معیاری از پردازش اطالعات است ،نشان داده شد گروههایی که تحت مداخالت قرار گرفتند ،از وضعیت
بهتری برخورد ار بودند .از طرف دیگر ،تعداد انصراف صحیح آنها در آزمون که شاخصی از دقت تشخیص
آزمودنیهاست نیز بهطور معنا داری بهتر بود .شایان ذکر است شاخص دقت در اجرای تکالیف کیفیتی
است که در کنترل حرکتی سالمندان بسیار حائز اهمیت است ( .)00در همین زمینه نتایج این تحقیق در
خصوص اثربخشی تمرینات بر عملکرد روانی-حرکتی با نتایج تحقیق لئون 5و همکاران همراستاست که
نتیجه گرفتند تمرینات ورزشی موجب بهبود هماهنگی حرکتی سالمندان میشود .همراستا با پژوهش
حاضر ،برخی تحقیقات عنوان کردهاند هر نوع برنامۀ تمرینی که چالشهای تصمیمگیری را بههمراه داشته
باشد ،میتواند به بهبود اعمال شناختی سالمندان منجر شود ( .)05 ،02در توجیه این نتایج میتوان
گفت تغییرات و سازگاریهای سیستم عصبی عضالنی ناشی از تمرینات عملکردی ،عملکرد ادراکی حرکتی
را بهبود میدهد .سازوکار عمل این بهبود را میتوان در بهکارگیری واحدهای عصبی کارامدتر ،سازماندهی

1 . Fontani
2 . Antypa
3 . Leon

تأثير يک دوره مداخالت ورزشی و غذايی هدفمند بر ظرفيت توجه ،سرعت واکنش ...

031

مجدد در قشر حسی پیکری ،افزایش کارایی و قدرت ارتباطات سیناپسی ،افزایش فعالسازی دستگاه
عصبی ،کاهش رفلکسها ی بازدارندۀ عصبی ،کاهش مقاومت مسیرهای عصبی به انتقال تکانه و بهبود و
تسهیل در انتقال دروندادهای هریک از حواس دانست ( .)02در توجیه اثربخشی امگا 5بر عملکرد روانی
حرکتی میتوان به ویژگی کاهشدهند ۀ چربی خون و خاصیت ضدالتهابی ،ضدآریتمی قلبی ،ضد لختۀ
خون و گشادکنندگی رگ اشاره کرد که تمام این عوامل سهولت خونرسانی به مغز را بیشتر میکند و
بی شک بر فرایندهای پردازشی اثر بسزایی خواهد داشت ( .)03این کارکردهای اجرایی عصبی-شناختی
در هدایت و کنترل رفتار انسان نقش دارند و ارزیابی دقیق این کارکردها و ایجاد بستر برای بهبود آنها
باید در دستور کار متخصصان علوم ورزشی قرار گیرد .شواهد تحقیقی نشان میدهد فعالیتهایی که
فرایندهای پردازش اطالعات را بههمراه داشته باشد ،به افزایش عامل نروتروفیک مشتقشده از مغز 2منتج
میشود که این موضوع میتواند نشان دهندۀ سازوکار اثر تمرینات عملکردی بر بهبود عملکرد روانی-
حرکتی باشد.
نتایج تحقیق در خصوص تأثیر فعالیت بدنی بر کیفیت خواب سالمندان همراستا با شواهد تحقیقی
است که ادعا میکنند تمرینات ورزشی کمتر ،موجبات اختالل در خواب را ایجاد میکند ( .)05 ،05در
تحقیقی نشان داده شد کیفیت پایین خواب (بدخوابی) پیشبینیکنندۀ سطوح پایین فعالیت بدنی در -0
 5سال بعد است (.)08
یکی از محدودیتهای این تحقیق تعداد نسبتاً محدود با توجه به ماهیت تحقیق بود .از طرف دیگر،
ویژگیهای روانشناختی افراد با توجه به اصل تفاوتهای فردی از جمله ویژگیهایی است که میتواند
بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد ،بنابراین کنترل دقیقتر این عوامل در پژوهشهای بعدی توصیه میشود .در
مجموع تمرینات هوازی بههمراه مصرف مکمل ویتامین دی موجب بهبود عملکرد روانی حرکتی زنان
سالمند میشود .ازاینرو مصرف مکمل ویتامین دی و تمرینات هوازی در تعامل با هم برای زنان سالمند
توصیه میشود.
تقدير و تشکر
بدینوسیله از تمام آزمودنیها ی که در اجرای این تحقیق ما را یاری کردند ،سپاسگزاریم .این مقاله
مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه بینالمللی امام خمینی است.

1 . Brain Drived Neurotrophic Factor
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of an exercise and food
interventions on the psychomotor function of elderly women with sleep
disorders. Based on this, 42 people were selected basd on convenience
sampling with an age range of 60-70 years. They all suffered from insomnia.
Subjects were randomly divided into four groups: aerobic exercise, aerobic
exercise-vitamin D supplement, vitamin D supplement and control group.
Vitamin D intake in both groups was taken as 2000 units daily. The Physical
Activity Readiness Diagnostic Questionnaire (PARQ) was used to know the
level of physical fitness of the subjects and the Gibson 24-hour diet recall
questionnaire the day before the pre-test and post-test. The Pittsburgh Sleep
Quality Scale was used to extract the sleep profile. COG psychomotor test was
also used to assess cognitive and mental components and information
processing. The results showed that the aerobic, supplement and aerobicsupplement groups had a significant improvement in selective attention and
reaction time. Also, the aerobic-supplement group had a significant
improvement in selective attention and reaction time compared to the aerobic
group and the supplement group. Aerobic exercise along with vitamin D
supplementation seems to improve the motor and motor function of older
women. Therefore, vitamin D supplementation and aerobic exercise in
interaction are recommended for older women.
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