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و بهزیستی روانشناختی افراد سالمند
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چکیده:
زمينه و هدف :امروزه تمایل سالمندان به انجام فعاليت بدنی روزمره و ورزش کاهش یافته و این امر باعث
افزایش چاقی در این قشر از جامعه شده است .تحقيق حاضر با هدف تعيين نقش تعاملی سطوح فعاليت جسمانی
و شاخص توده ی بدنی بر عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی افراد سالمند انجام شد.
روش بررسی :روش تحقيق حاضر از نوع علی مقایسه ای می باشد .آزمودنی ها شامل 200سالمند  60سال به
باالی ساکن شهر تهران بودند که در سال  1393-94با روش نمونه گيری مبتنی بر هدف انتخاب شدند .سالمندان
پرسشنامه های دموگرافيک ،عملکرد شناختی ،بهزیستی روانشناختی و فعاليت جسمانی چامپس را تکميل کردند.
همچنين قد و وزن تمامی شرکت کنندگان جهت تعيين سطوح شاخص توده ی بدنی ارزیابی شد .داده ها با
استفاده از تحليل واریانس دو عاملی و آزمون تعقيبی بونفرونی با از نرم افزار  SPSSتحليل شد.
یافته ها :نتایج نشان داد بين عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی سالمندان با سطوح شاخص توده ی بدنی
متفاوت در سه سطح فعاليت جسمانی تفاوت معنی دار بود ( .)P>0/05سالمندان با سطح فعاليت جسمانی باال و
شاخص توده ی بدنی طبيعی عملکرد شناختی و بهزیستی شناختی باالتری نسبت به دیگر سالمندان دارند
( .)P<0/05سالمندان با سطح فعاليت جسمانی پایين و شاخص توده ی بدنی طبيعی بهزیستی روانشناختی باالتری
نسبت به سالمندان با سطح فعاليت جسمانی پایين و شاخص توده ی بدنی باال دارند.
نتيجه گيری :انتخاب سبک زندگی فعال و جلوگيری از افزایش شاخص توده ی بدنی به منظور ارتقاء سطوح
عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی به سالمندان توصيه می شود.
واژه های کليدی :شاخص توده ی بدنی ،بهزیستی روانشناختی ،سالمندان ،عملکرد شناختی ،فعاليت جسمانی.

مقدمه:
در دوران سالمندی اکثر سیستمهای بدن و

افراد باالی  80سال مشاهده میگردد ( .)1فقدان

عملکرد فیزیولژیک آن ها دچار تغییرات فرسایشی

استقالل ،خودمختاری و عدم توانایی در انجام فعالیتهای

می شود و اختالل در عملکرد سالمندان به ویژه عملکرد

روزانه منجر به زوال و کاهش عملکرد شناختی در

سیستم عصبی افزایش مییابد .لذا به دلیل کلسیفه شدن

سالمندان می گردد .وضعیت شناختی وابسته به کارکرد

و کاهش سرعت انتقال دهنده های عصبی ،کاهش حجم

کامل سیستم های مختلف مغزی بوده و با افزایش سن ،و

مغز و انعطاف پذیری سلولهای عصبی ،افت شدید در

تغییرات تحلیل رونده فیزیولوژیکی و عملکردی این

عملکرد شناختی سالمندان مشاهده شده است .اختالل

ناحیه باعث اختالل در کارکرد مغز و اشکاالت شناختی

در عملکرد شناختی در  %5افراد باالی  65سال و  %20از

در فرد سالمند می گردد ( .)2شدت این اختالالت بسیار
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فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی افراد سالمند

متفاوت بوده و طیف گسترده ای از سالمندان را شامل

نشان داده شده شرکت در برنامه تمرینی هوازی جهت

می شود .اختالالت شناختی نظیر زوال عقل و روان

افزایش بهزیستی روانشناختی در سالمندان الزم و ضروری

آشفتگی ( )Deliriumاز مشکالت شایع دوران سالمندی

است ( .)12سالمندانی که سطح فعالیت جسمانی باالتری

میباشد ( .)3زوال عقل بیماری مزمن و پیشرونده و

دارند از بهزیستی روانی مناسب تر و مطلوب تری

همچنان عالج ناپذیر در سالمندان است .بنابراین ،تعیین

برخوردار هستند ( .)13پژوهشگران بر این امر تأکید

عوامل خطر مرتبط با افت عملکرد شناختی و رشد زوال

داشتند که سطح فعالیت جسمانی با بهزیستی روانی

عقل از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (.)4

رابطه ای مثبت دارد (.)14

از دیگر عوامل مهم روانشناختی در سالمندان که

با این وجود ،همچنان در برخی از مطالعات

میتواند زندگی روزمره سالمندان را متأثر کند ،بهزیستی

مکانیزم تأثیر فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و

روانی می باشد .بهداشت و سالمت روان یکی از نیازهای

بهزیستی روانی کامالً مشخص نشده است ( .)4عالوه بر

اجتماعی فرد در جامعه است چرا که عملکرد مطلوب

وجود یافته های متناقض درباره تأثیر نوع شدت فعالیت

یک جامعه مستلزم برخورداری افراد جامعه از سالمت و

جسمانی بر بهزیستی روانی و عملکرد شناختی سالمندان،

بهداشت روان در وضعیت مطلوب است .بهزیسـتی بـه

پژوهش های متعدد نشان داده اند با افزایش سن ،توانایی و

معنـای تالش برای استعال و ارتقاء اسـت کـه در تحقـق

انگیزه انجام فعالیت های هوازی مانند دوچرخه سواری،

اسـتعدادها و توانایی های فرد متجلی می شـود (.)6،5

شنا و دویدن در افراد سالمند کاهش می یابد ( .)15با

در سالمندان با افزایش سن و با کاهش استقالل و

توجه به نتایج پژوهش ها در زمینه کاهش فعالیت جسمانی

توانایی های جسمانی ،سطوح بهزیستی روانشناختی

در سالمندان و به دنبال آن افزایش شاخص های آنتروپومتریکی

کاهش می یابد ( .)7از سوی دیگر ،فعالیت جسمانی نقش

نظیر شاخص توده ی بدنی (،)Body Mass Index

به سزایی در بهبود عوامل روانشناختی در سالمندان دارد.

شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین شاخصهای

پژوهشگران در تحقیقات خود نشان دادند فعالیت ورزشی

آنتروپومتریکی و عوامل روانشناختی نظیر بهزیستی روانی

در سطوح پایین تا متوسط  %35خطر مبتال شدن به

و عملکرد شناختی وجود دارد ( .)16یافته های

اختالالت شناختی در افراد باالی  65سال را کاهش

پژوهشگران نشان داده است که افزایش شاخص توده ی

می دهد ( )8و فعالیت جسمانی باعث افزایش تکثیر

بدنی در دوران سالمندی تأثیر مستقیمی بر روی عملکرد

سلولی و طول عمر سلول ها و افزایش تولید میانجی

شناختی دارد ( .)4افرادی که شاخص توده ی بدنی

گرهای عصبی در مناطق متفاوت عصبی درگیر در

باالتری در دوران میانسالی دارند بیشتر در معرض خطر

عملکرد شناختی می شود (.)9

مبتال شدن به اختالالت شناختی و زوال عقل در دوره

یافته های پژوهشی نشان می دهند داشتن سطح

سالمندی می شوند ( .)17چاقی و کم وزنی در سالمندان

کافی فعالیت جسمانی منجر به بهبود سالمت روانی نیز

با کاهش عملکرد شناختی در ارتباط می باشد و افزایش

در سالمندان می شود .همچنین ،فعالیت جسمانی منظم

شاخص توده ی بدنی در سالمندان باعث افت عملکرد در

منجر به بهبود سالمت جسمانی و بهزیستی روانی در

آزمون عملکرد اجرایی می شود ( .)19،18همچنین

سالمندان می گردد ( .)10برخی از پژوهشها نیز به

پژوهشگران در مطالعات خود به این یافته دست یافتند که

فعالیت جسمانی به عنوان عاملی در افزایش شادکامی،

افزایش شاخص توده ی بدنی ،خطر ابتال به زوال عقل را

اعتماد به نفس و کاهش افسردگی در طول عمر اشاره

افزایش و بهزیستی روانی را کاهش می دهد (.)21،20

نموده اند و ارتباط باالیی بین فعالیت جسمانی و بهزیستی

از آنجا که سالمندان یکی از گروه های اجتماعی

روانی گزارش کرده اند ( .)11در پژوهشی روی سالمندان

رو به افزایش در جوامع امروزی هستند و با توجه به
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جایگاه آنان در هرم سنی کشور ،بررسی مسائل مربوط

جدی به جمجمه ،عدم سابقه بیهوشی ،عدم اختالل

به این قشر جامعه دارای اهمیت ویژه ای است؛ بنابراین،

حرکتی و داشتن سطح پایه فعالیت فیزیک بود .معیار

هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد آن ها

خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به همکاری در حین

نیازمند شناخت دقیق و مبتنی بر مشاهدان عینی و علمی

اجرا بود .تمامی موارد ذکر شده توسط پرسشنامه

است .لذا ،پژوهش حاضر به این دلیل ضرورت پیدا

جمعیت شناختی کنترل شد.

می کند که نقش تعاملی فعالیت جسمانی و شاخص های

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر برای

آنتروپومتریکی بر روی شناخت عملکردی و بهزیستی

سنجش متغیر های تحقیق شامل پرسشنامه دموگرافیک،

روانی را تعیین کند تا پژوهشگران به رهنمودهایی در

ترازوی آزمایشگاهی پرتابل دیجیتالی  Secaساخت

رابطه با این اثر تعاملی برای قشر سالمند دست یابند .این

کشور آلمان با دقت  100گرم ،قدسنج ،پرسشنامه های

رهنمودها می تواند برای نهادهای مختلف اجتماعی جهت

بررسی وضعیت شناختی سالمندان ( ،)ATMبهزیستی

حفظ و ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی سالمندان مفید

روانشناختی و سطح فعالیت جسمانی چامپس بود.

واقع شود .همچنین برای افزایش انگیزه بهبود روابط

در پژوهش حاضر از پرسشنامه سطح فعالیت

اجتماعی و مقابله با اختالالت شناختی و تأمین و تضمین

جسمانی سالمندان چامپس برای تعیین سطح فعالیت

بیشتر بهزیستی روانشناختی در سالمندان در جهت توسعه

جسمانی سالمندان ،استفاده شد .این پرسشنامه توسط

و تکامل جامعه از طریق تشویق سالمندان به داشتن سبک

 Stwartو همکاران ساخته شد ( .)22پرسشنامه دارای

زندگی فعال و تالش برای دستیابی به ویژگی های

 41سوال می باشد و فعالیت هایی را شامل می شود که

آنتروپومتری نرمال ،سود ببرند.

فرد سالمند در طول یک هفته مربوط به ماه قبل انجام
داده است .شدت فعــــالیت فیــــزیکی بر اساس متد

روش بررسی:

( )Metabolic Equivalent Test= METمحاسبه شد

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و

که واحدی برای تخمین خرج متابولیک در فعالیت

علی -مقایسه ای می باشد .در این تحقیق برای

جسمی است .در این پرسشنامه مقدار امتیاز  METکلی

جمع آوری داده ها از روش های میدانی و پیمایشی

هر سالمند را در تعداد کل سواالت بر اساس تعداد

استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان سالمند

دفعات فعالیت در هفته و تعداد ساعات تمرین در هفته

باالی  60سال که در سال  1393-94ساکن شهر تهران

(به طور جداگانه) محاسبه کرد .در ایران صحاف و

بودند ،تشکیل داد .پس از بررسی های انجام شده

همکاران نشان دادند .بیش از  %85آیتم ها کیفیت

با توجه به اینکه اطالعات دقیقی از تعداد افراد جامعه در

ترجمه مطلوبی داشتند .روایی ظاهری مناسب نسخه

اختیار نبود ،جامعه پژوهش حاضر نامحدود فرض شد و

فارسی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی چامپس حاصل

با استفاده از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه در

شد .بیش از  %96سواالت همبستگی باالیی را با خرده

جامعه نامحدود ،نمونه این تحقیق مشتمل بر  200نفر

مقیاس مربوطه نشان دادند .ضریب همبستگی درون

تعیین گردید .برای تعیین این تعداد نمونه از جامعه مورد

رده ای ( )ICCبرای نمره خرده مقیاس ها و نمره کل

نظر از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد.

بیش از  0/49به دست آمد .همچنین در مورد همخوانی

معیارهای ورود به مطالعه شامل نداشتن سابقه بیماری

درونی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/76و ضریب

آسم و دستگاه تنفسی و قلبی -عروقی ،نداشتن هرگونه

همبستگی آزمون -آزمون مجدد در دامنه %64-%78

نقص عضو یا استفاده از وسایل کمک حرکتی مانند

به دست آمد .ضریب روایی محتوی ( )CVIبرابر با

عصا و ویلچر ،نداشتن سابقه سکته قلبی ،عدم آسیب

 0/83بود .برای روایی همگرا ،ضریب همبستگی بین
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فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی افراد سالمند

نمرات پرسشنامه چامپس با آزمون  6دقیقه راه رفتن و

به عنوان طبیعی و قابل قبول ،بین  25-30به عنوان اضافه

شاخص توده ی بدنی به ترتیب  %25و  %19به دست

وزن و  30-40به عنوان چاقی تلقی گردید.

آمد .برای روایی همزمان ،ضریب همبستگی بین نمرات

برای اندازه گیری وزن سالمندان از ترازوی

پرسشنامه چامپس با کیفیت زندگی و سطح ارتقاء دهنده

پرتابل دیجیتالی  Secaساخت کشور آلمان استفاده شد.

سالمت به ترتیب  %33و %42به دست آمد (.)23

آزمودنی ها بدون کفش و با لباس سبک روی ترازو

در پرسشنامه ی بررسی وضعیت شناختی

می ایستند و وزن آن ها بر حسب کیلوگرم ثبت

سالمندان برای بررسی توانایی ناختی سالمندان ،از آزمون

می شود .قد سالمندان نیز با دیوار مدرج تعیین شد .برای

()Mini Mental Status Examination

این کار ،از یک متر دیواری که کامالً عمود بر دیوار

استفاده شد .این پرسشنامه که  Folsteinبرای اولین بار آن

نصب شده بود و یک خط کش استفاده شد .سالمندان

را در سال 1975معرفی کرد ،یکی از متداول ترین ابزارهای

بدون کفش در حالی که پاشنه پا ،باسن ،کتف و پشت

ارزیابی وضعیت شناختی است که وضعیت شناختی را در

سرش با دیوار تماس داشت ،کامالً صاف می ایستد.

ابعاد جهت یابی ،ثبات در حافظه ،توجه ،محاسبه ،حافظه

سپس در انتهای بازدم و با استفاده از خط کش به طوری

اخیر ،زبان و توانایی های دیداری -ساختاری مورد بررسی

که کامالً مماس با قسمت باالی سر و موازی با خط افق

قرار می دهد و در نهایت یک نمره کلی ارائه میدهد.

بود ،میزان قد بر اساس سانتی متر تعیین شد.

مختصر شناختی

نسخه فارسی و پایایی و روایی این ابزار را سیدیان و

برای اجرا ،پرسشگران آموزش هایی را دریافت

همکاران معرفی نمودند) ( .)24پایایی درونی پرسشنامه بر

کردند و قبل از توزیع پرسشنامه سعی شد نکات و

اساس ضریب آلفای کرونباخ  %81و در نقطه برش 22

توضیحات الزم از جمله دقت در تکمیل پرسشنامه ها و

دارای حساسیت  %90و ویژگی  93/95است.

برگشت حتمی و به موقع آن ارائه گردد .پس از آن

پرسشنامه ی بهزیستی روانشناختی ریف یک

پرسشنامه های مورد نظر در بین افراد انتخاب شده

مقیاس  84سوالی با  6مولفه (تسلط محیطی ،استقالل،

به عنوان نمونه ی پژوهش ،توزیع گردید و سپس

روابط مثبت با دیگران ،رشد فردی ،هدفمندی و پذیرش

پرسشنامه های تکمیل شده توسط آزمودنی ها به فاصله ی

خود) است .ضریب پایایی آن توسط  Ryffو  Singerبه

حداکثر دو هفته جمع آوری شدند .بعد از تکمیل نمودن

روش بازآزمایی برای کل مقیاس  0/82و برای مولفه های

پرسشنامه ها توسط نفرات ،پرسشنامه های جمع آوری

آن بین  0/70تا  0/78گزارش شده است ( .)25بیانی و

شده ،به همراه تعیین شاخص توده ی بدنی مورد مطالعه

همکاران ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاس بهزیستی

و بررسی قرار گرفت.

روانشناختی ریف را  0/82و خرده مقیاسهای پذیرش

برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار

خود ،روابط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر

توصیفی شاخص های مرکزی و پراکندگی محاسبه

محیط ،زندگی هدفمند و رشد شخصی را به ترتیب ،0/71

شد و در بخش آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعی

 0/70 ،0/77 ،0/78 ،0/77و  0/78گزارش نمود (.)26

بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو  -ویلک ،تجانس

مقدار شاخص توده ی بدنی ( )BMIاز تقسیم

واریانس ها آزمون لون و برای آزمون فرضیه ها از

وزن (به کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) به دست آمد .با

آزمون تحلیل واریانس دو عاملی استفاده گردیده

استفاده از شاخص توده ی بدنی فرد ( )BMIوضعیت

است که در مواقع لزوم تحلیل تعقیبی به کار رفته

سالمند از نظر چاقی ،الغری و طبیعی مشخص شد.

است .برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS

داشتن  BMIکمتر از  19به عنوان کم وزن ،بین 19-25

استفاده شد.
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یافته ها:
شاخص توده ی بدنی کم وزن ،نرمال ،اضافه وزن و

اطالعات توصیفی مربوط به عملکرد شناختی

چاق در جدول شماره  1ارائه شده است.

سالمندان با سطح فعالیت جسمانی باال ،متوسط و پایین و

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی سالمندان با سطوح فعاليت
جسمانی و شاخص توده ی بدنی متفاوت
متغير
شاخص توده ی

فعاليت جسمانی

تعداد

عملکرد شناختی

بهزیستی روانشناختی

ميانگين  ±انحرف معيار

ميانگين  ±انحرف معيار

بدنی

کم وزن

نرمال

اضافه وزن

چاق

سطح فعاليت پایين

3

23/33±3/57

320/66±38/65

سطح فعاليت متوسط

4

25/26±3/08

344/25±45/85

سطح فعاليت باال

15

23/46±2/44

372/53±41/17

سطح فعاليت پایين

9

21/66±5/85

378/66±45/85

سطح فعاليت متوسط

40

25/17±2/64

352/60±57/53

سطح فعاليت باال

19

27/63±3/21

393/21±85/81

سطح فعاليت پایين

39

18/87±4/73

320/56±49/86

سطح فعاليت متوسط

29

25/33±4/77

355/79±45/26

سطح فعاليت باال

2

23/12±2/46

382/50±37/15

سطح فعاليت پایين

35

19/41±5/11

321/77±52/6

سطح فعاليت متوسط

2

21/50±4/94

377/01±94/10

سطح فعاليت باال

3

22/01±3/38

369/33±29/28

نتایج آزمون شاپیروویلک برای بررسی طبیعی

دادهها مفروضههای نرمالیتی و همگنی واریانسها را زیر

بودن توزیع دادهها نشان داد ،توزیع داده ها نرمال است

سوال نبردهاند و میتوان از آزمون تحلیل واریانس

( )P=0/71و نتایج آزمون لوین نشان داد بین واریانس

دو عاملی استفاده نمود .به منظور تعیین تفاوت معنی دار بین

متغیرها در گروهها همگنی واریانس وجود دارد (.)P=0/09

عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی در سالمندان با

با توجه به اینکه سطح معنیداری مقدار محاسبه شده

شاخص توده ی بدنی و سطح فعالیت جسمانی متفاوت از

آزمونهای شاپیروویلک و لوین بزرگ تر از  0/05بود،

تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد (جدول شماره .)2
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جدول شماره  :2نتایج عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی در سالمندان با شاخص توده ی بدنی و سطح
فعاليت جسمانی متفاوت
مجموع مربعات

df

مجذور ميانگين

ارزش F

مقدار P

اثر اصلی شاخص توده ی بدنی برای متغير عملکرد شناختی

186/99

3

62/33

5/03

*0/002

اثر اصلی فعاليت جسمانی برای متغير عملکرد شناختی

182/58

2

91/29

7/37

*0/001

اثر تعاملی شاخص توده ی بدنی× فعاليت جسمانی برای عملکرد شناختی

223/82

6

37/32

3/01

*0/008

اثر اصلی سطح فعاليت جسمانی برای متغير بهزیستی روانشناختی

22035/96

2

11017/98

7/39

*0/001

اثر اصلی شاخص توده ی بدنی برای متغير بهزیستی روانشناختی

12862/04

3

4286/34

2/87

*0/037

اثر تعاملی شاخص توده ی بدنی× فعاليتجسمانی برای بهزیستی روانشناختی

21948/11

6

3658/01

2/45

*0/026

متغير

* :معنی داری در سطح (.)P<0/05

برای متغیر عملکرد شناختی نتایج آزمون نشان

شناختی سالمندان چاق تفاوت معنی داری وجود دارد .اثر

داد ،اثر اصلی شاخص توده ی بدنی معنی دار است .به

اصلی سطح فعالیت جسمانی معنی دار بود .نتایج آزمون

منظور تعیین محل تفاوت های زوجی از آزمون تعقیبی

تعقیبی نشان داد بین عملکرد شناختی در فعالیت جسمانی

بونفرونی استفاده شد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین

با سطح پایین با سطوح فعالیت جسمانی متوسط و باال

عملکرد شناختی سالمندان دارای وزن نرمال با عملکرد

تفاوت معنی دار وجود دارد (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3نتایج آزمودن تعقيبی برای مقایسه زوجی اثرهای اصلی شاخص توده ی بدنی و سطح فعایت
بدنی در متغير عملکرد شناختی
تفاوت ميانگين

مقایسه گروه ها

مقدار P

وزن طبيعی

-0/8

0/99

اضافه وزن و چاق

1/62

0/86

اضافه وزن و چاق

وزن طبيعی

4/19

*0/004

سطح فعاليت پایين

سطح متوسط

-3/49

*0/002

سطح باال

-2/95

*0/017

سطح فعاليت باال

-0/53

0/98

کم وزن

سطح فعاليت متوسط

* :معنی داری در سطح (.)P<0/05
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اثر تعاملی شاخص توده ی بدنی (کم وزن،

بین عملکرد شناختی سالمندان با سطوح شاخص

وزن طبیعی ،اضافه وزن و چاق) در سطوح فعالیت

توده ی بدنی متفاوت در  3سطح باال ،متوسط و پایین

جسمانی (باال ،متوسط و پایین) معنی دار بود .نتایج

فعالیت جسمانی از نظر مقایسه های زوجی تفاوت

آزمون تعقیبی بونفرونی (جدول شماره  )4نشان داد،

معنی دار است.

جدول شماره  :4نتایج آزمودن تعقيبی برای مقایسه زوجی اثر تعاملی شاخص توده ی بدنی و سطح فعایت بدنی
در متغير عملکرد شناختی
تفاوت ميانگين

مقدار P

نرمال -سطح فعاليت کم

0/61

0/99

کم وزن -سطح فعاليت کم

1/17

0/99

نرمال -سطح فعاليت متوسط

-5/45

*0/001

چاق -سطح فعاليت متوسط

-5/46

*0/001

کم وزن -سطح فعاليت باال

-5/07

*0/001

چاق -سطح فعاليت باال

-5/17

0/24

نرمال -سطح فعاليت باال

-6/46

*0/001

کم وزن -سطح فعاليت کم

0/56

0/99

نرمال -سطح فعاليت متوسط

-6/07

*0/001

چاق -سطح فعاليت متوسط

-6/06

*0/001

کم وزن -سطح فعاليت یاال

-5/68

*0/001

چاق -سطح فعاليت باال

-5/41

0/19

نرمال -سطح فعاليت باال

-7/07

*0/001

نرمال -سطح فعاليت متوسط

-6/63

0/39

چاق -سطح فعاليت متوسط

-6/64

0/46

کم وزن -سطح فعاليت باال

-6/25

0/68

چاق -سطح فعاليت باال

-6/25

0/99

نرمال -سطح فعاليت باال

7/63

0/19

مقایسه گروه ها

چاق -سطح فعاليت کم

نرمال -سطح فعاليت کم

کم وزن -سطح فعاليت کم
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برای متغیر بهزیستی روانشناختی نتایج در جدول

اضافه وزن و چاق تفاوت معنی داری وجود دارد .اثر اصلی

شماره  2نشان داد ،اثر اصلی شاخص توده ی بدنی معنی دار

سطح فعالیت جسمانی معنی دار بود .نتایج آزمون تعقیبی

است ( .(P>0/05نتایج آزمون تعقیبی نشان داد ،بین بهزیستی

بونفرونی نشان داد ،بین بهزیستی روانشناختی در فعالیت

روانشناختی سالمندان دارای وزن نرمال با بهزیستی

جسمانی با سطح پایین با سطح فعالیت جسمانی و باال تفاوت

روانشناختی سالمندان با شاخص توده ی بدنی کم وزن با

معنی دار وجود دارد (( (P>0/05جدول شماره .)5

جدول شماره  :5نتایج آزمودن تعقيبی برای مقایسه زوجی اثرهای اصلی شاخص توده ی بدنی و سطح فعاليت
بدنی در متغير بهزیستی روانشناختی
تفاوت ميانگين

مقدار P

وزن طبيعی

29/07

0/087

اضافه وزن و چاق

7/13

0/99

اضافه وزن و چاق

وزن طبيعی

21/94

0/031

سطح فعاليت پایين

سطح متوسط

-21/99

0/14

سطح باال

-44/03

*0/003

سطح فعاليت باال

-22/06

0/26

مقایسه گروه ها
کم وزن

سطح فعاليت متوسط

اثر تعاملی شاخص توده ی بدنی (کم وزن ،وزن

بحث:

طبیعی ،اضافه وزن و چاق) در سطوح فعالیت جسمانی

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعاملی

(باال ،متوسط و پایین) معنی دار بود .نتایج آزمون تعقیبی

فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی بر عملکرد

بونفرونی نشان داد ،بین بهزیستی روانشناختی سالمندان با

شناختی و بهزیستی روانشناختی افراد سالمند انجام شد.

سطوح شاخص توده ی بدنی متفاوت در  3سطح فعالیت

نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین عملکرد شناختی

جسمانی باال ،متوسط و پایین از نظر مقایسه های زوجی

سالمندان با سطوح شاخص توده ی بدنی متفاوت (چاق،

تفاوت معنی دار بود ( .)P>0/05بین بهزیستی روانشناختی

دارای اضافه وزن ،وزن نرمال) در  3سطح فعالیت

سالمندان با سطح فعالیت جسمانی باال با وزن طبیعی با

جسمانی باال ،متوسط و پایین تفاوت معنی دار وجود

شاخص های توده ی بدنی کم وزن و اضافه وزن تفاوت

دارد .سالمندان با سطح فعالیت جسمانی باال و شاخص

آماری معنی داری وجود داشت .بررسی میانگین ها در

توده ی بدنی طبیعی بهترین عملکرد شناختی را نسبت به

جدول شماره  1نشان داد ،بهزیستی روانشناختی سالمندان

دیگر سالمندان دارند .نتایج به دست آمده با یافته های

در سطح فعالیت بدنی باال و متوسط با شاخص توده ی

 Brubacherو همکاران و  Gunstadو همکاران همسو

بدنی طبیعی ،بهتر از سالمندان دارای اضافه وزن و چاق با

می باشد ( .)19،18در پژوهشی که  Gustafsonبر روی

سطح فعالیت بدنی پایین بود.

زنان سالمند انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که در
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افراد سالمند به ازای هر درجه افزایش شاخص توده ی

شود .همچنین به دلیل کاهش سطح فعالیت بدنی همراه

بدن ،خطر ابتال به آلزایمر و کاهش عملکرد شناختی %63

با افزایش سن ،سالمندان بیشتر در معرض بیماری

افزایش مییابد و اضافه وزن در دوران سالمندی خطر

افسردگی و گوشه نشینی قرار دارند ،در نتیجه کم

ابتال به دمانس به ویژه آلزایمر را افزایش می دهد (.)27

تحرکی با افرایش چاقی و افزایش تعداد سلولهای

 Fitzpatrickو همکاران اظهار نمودند که چاقی در دوران

چربی در افراد همراه است و نقش هیجانی منفی چاقی

میانسالی با خطر مبتال شدن به دمانس و افسردگی در

در افراد ،منجر به منزوی شدن و تشدید افسردگی در

سالمندی ارتباط دارد .همچنین چاقی در سالمندان با تغییر

سالمندان می شود .این در حالی است که افسردگی خود

در ساختار و عملکرد مغز که با کاهش عملکرد شناختی،

عاملی برای کاهش عملکرد شناختی و حافظه در

دمانس و آلزایمر همراه است ،در ارتباط است ( .)28این

سالمندان است ،اما فعالیت و انتخاب سبک زندگی فعال

تغییر شامل کاهش حجم ماده خاکستری ،افزایش مواد

باعث کاهش وزن ،افزایش جریان خونرسانی به مغز و

ضایع در ماده سفید مغز و کاهش ارتباطات عصبی در

جلوگیری سالمندان از ابتال به افسردگی شده ،در نتیجه

بخش ماده سفید مغز می باشد .این تغییرات به ویژه در

سالمندان فعال دارای عملکرد شناخت باالتری نسبت به

ناحیه بادامه مغز ،هیپوتاالموس و قشر فرونتال مشاهده

سالمندان غیر فعال خواهند بود.

می شود و با کاهش ارتباطات عملکردی در مغز همراه

اما نتایج تحقیق حاضر در رابطه با تأثیرگذاری

است ( Luchsinger .)27و  Gustafsonنیز در پژوهش

چاقی بر عملکرد شناختی با نتایج  Aslanو همکاران

خود بیان نمودند که شواهد بیولوژیکی ای وجود دارد

ناهمسو بود ( .)13بر اساس نتایج این تحقیقات ،شاخص

که نشان دهنده ارتباط چاقی با خطر ابتال به دمانس در

توده ی بدنی تأثیر معنی داری بر سطح عملکرد شناختی

سالمندان است و چاقی عمدتاً با افزایش فشار خون،

و ابعاد آن نداشت ( .)13همچنین در پژوهش  Attiو

بیماری های قلبی -عروقی و دیابت نوع  2خطر مبتال

همکاران که بر روی سالمندان  65تا  94ساله انجام دادند

شدن به دمانس را افزایش میدهد (.)29

نتایج نشان داد ،سالمندانی که اضافه وزن دارند و چاق

لذا با مرور پیشینه پژوهشی میتوان یافته پژوهش

هستند عملکرد شناختی بهتری در آزمون سرعت

حاضر را این گونه تبیین نمود که با عنایت به این امر که

پردازش تصویرسازی فضایی و استدالل نسبت به

پژوهشگران معتقدند چاقی با پیامدهای عصب شناختی

سالمندان با وزن نرمال دارند .این پژوهشگران معتقدند

مضر مانند تحلیل رفتگی قشر پیشانی و آسیب به ماده

که عملکرد شناختی مستقل از چاقی سطح شاخص

سفید و قشر خاکستری مغز همراه است ،میتواند

توده ی بدنی در افراد است ( .)30احتماالً جامعه های

به عنوان عامل خطر برای ابتال به آلزایمر و دلیریوم است.

آماری متفاوت ،روش های متفاوت پژوهش و وجود

همچنین چاقی منجر به اختالل در زمان عکس العمل،

تفاوت های فرهنگی در جامعه های تحت بررسی در

حافظه آشکار ،حافظه پنهان ،توجه انتخابی و هشیاری

تحقیقات می تواند از علل این ناهمسویی باشد.

می شود ( .)21چاقی باعث افزایش قطر ضخامت و

از دیگر نتایج این تحقیق وجود تفاوت معنی دار

سخت شدن رگ های مغزی ،افزایش مقاومت در ترشح

بین عملکرد شناختی در سالمندان با فعالیت جسمانی با

انسولین می شود .در نتیجه افراد چاق به مقدار برون ده

سطح پایین نسبت به سطوح فعالیت جسمانی متوسط و

قلبی بیشتری برای خونرسانی به سایر بافت های بدن نیاز

باال بوده است .بررسی میانگین ها نشان داد عملکرد

دارند و این باعث می شود جریان خونرسانی به عروق

شناختی سالمندان با سطوح فعالیت جسمانی باال و

مغزی کاهش یابد .کاهش در جریان خونرسانی به مغز

متوسط بیشتر از عملکرد شناختی سالمندان با سطح

میتواند منجر به اختالل در عملکرد شناختی سالمندان

فعالیت جسمانی پایین بود .نتایج به دست آمده از
68

پروانه شمسی پور دهکردی و متین موت آبادی

فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی افراد سالمند

پژوهش حاضر با یافته های  Intlekoferو ،Cotman

سطح فعالیت بدنی با کاهش حجم ماده خاکستری،

 Martinو همکاران و رحمانی نیا و همکاران که در

افزایش مواد ضایع در ماده سفید مغز و کاهش ارتباطات

پژوهش خود تأثیر معنی دار فعالیت جسمانی با شدت

عصبی در بخش ماده سفید مغز و افزایش خطر ابتال به

باال بر عملکرد شناختی سالمندان را نشان دادند ،همسو

افسردگی همراه است ،لذا در پژوهش حاضر سالمندانی

می باشد ( Hoffman .)31،8،1و  Hoffmanدر پژوهش

که دارای سبک زندگی کم تحرک هستند ،بیشتر

خود بیان کردند ،ورزش سبب بهبود توانایی آمادگی

ضعف در عملکرد شناختی را تجربه می نمایند.

جسمانی و تحرک ،بهبود عملکرد شناختی و ارتقاء

این در حالی است که نتایج تحقیق حاضر با

سطح عملکرد روانی میشود .این پژوهشگران معتقدند

نتایج پژوهش  Broeو همکاران ناهمسو است Broe .و

فعالیت جسمانی هوازی با شدت متوسط و فعالیت

همکاران در یک پژوهش طولی که بر روی  327فرد

کششی و ایزومتریک تأثیر بیشتری بر افزایش استقالل

مسن  3سال به طول انجامید ،ارتباط معنی داری بین

در عملکرد می شود ( .)32همچنین Lautenschlager

فعالیت جسمانی و کاهش آلزایمر و دمانس در سالمندان

و همکاران با اعمال مداخله تمرینی  24هفته فعالیت

گزارش نکردند ( Dietrich .)35و  Audiffrenنیز بیان

جسمانی روی افراد سالمند که در معرض خطر آلزایمر

کردند که به دست آمدن نتایج ناهمسو در رابطه با تأثیر

بودند ،بدین نتیجه رسیدند که فعالیت جسمانی موجب

فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی احتماالً به دلیل

بهبود عملکرد شناختی سالمندان میشود ( .)33عالوه بر

شیوه ارزیابی متفاوت سطوح فعالیت جسمانی در

این Kramer ،و همکاران در یک مطالعه فرا تحلیل ،با

پژوهش های مختلف ،دامنه سنی نمونه آماری مورد

بررسی یافته های ناشی از مطالعات صورت گرفته بر روی

بررسی و نوع تکلیف شناختی مورد بررسی باشد (.)36

سالمندان باالی  55سال بین سال های  1966تا 2001

بنابراین ،با توجه به تأثیری که عدم تحرک و فعالیت

نشان دادند که ارتباط معنی داری بین فعالیت جسمانی

جسمانی می تواند با ایجاد اضافه وزن و چاقی بر

هوازی و کارکرد شناختی وجود دارد و بیشترین تأثیر

عملکرد شناختی داشته باشد و همچنین با توجه به اینکه

آمادگی هوازی بر کارکرد شناختی در تکالیفی بود که

یافته های پژوهشگران به کرار نشان داده اند که یکی از

نیازمند فرآیندهای کنترل شناختی مانند برنامه ریزی،

راه های کاهش وزن ،داشتن سبک زندگی فعال ،انجام

زمانبندی ،حافظه کاری ،کنترل مداخله و هماهنگی بود

فعالیت جسمانی منظم و مشارکت در ورزش است،

( Lojko .)34و همکاران در پژوهشی به وجود ارتباط

می بایست از فعالیت جسمانی به عنوان یک عنصری که

معنی دار بین فعالیت جسمانی با شدت باال و عملکرد

می تواند بر ارتقاء عملکرد شناختی و کاهش اضافه وزن

شناختی بهتر پی بردند ()4؛ لذا انجام فعالیت بدنی منجر

در سالمندان تأثیرگذار باشد ،نام برد و پیوسته داشتن

به افزایش جریان خونرسانی به بافت های مغز ،افزایش

سبک زندگی فعال را به سالمندان جامعه توصیه نمود.

حجم هیپوکمپ و افزایش سرعت انتقال دهنده های

یکی دیگر از یافته های پژوهش حاضر ،دستیابی

پیام های عصبی در مغز سالمندان می شود ،از طرفی

به این نتایج بود که بین بهزیستی روانشناختی سالمندان

داشتن سطح فعالیت بدنی باال منجر به داشتن وزن نرمال

دارای وزن نرمال با بهزیستی روانشناختی سالمندان با

در سالمندان می شود و از آنجایی که نرمال بودن وزن

شاخص توده ی بدنی کم وزن ،اضافه وزن و چاق

می تواند با عملکرد شناختی مطلوب همراه باشد ،از این

تفاوت معنی دار وجود دارد و سالمندان دارای وزن

جهت ،در پژوهش حاضر سالمندانی که دارای سطح

نرمال دارای میانگین بهزیستی روانشناختی باالتری

فعالیت بدنی باال و وزن نرمال بوده اند ،از عملکرد

بودند .سالمندان با سطح فعالیت جسمانی باال و وزن

شناختی بهینه نیز سود می برند .اما از آنجایی که کاهش

طبیعی بهزیستی روانشناختی باالتری داشتند .همچنین
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سالمندان با سطح فعالیت جسمانی پایین و شاخص

پژوهش حاضر نشان داد ،بهزیستی روانشناختی سالمندان

توده ی بدنی طبیعی بهزیستی روانشناختی باالتری نسبت

با سطوح فعالیت جسمانی باال و متوسط بیشتر از بهزیستی

به سالمندان با سطح فعالیت جسمانی پایین و شاخص

روانشناختی سالمندان با سطح فعالیت جسمانی پایین بود.

توده ی بدنی باال دارند .نتایج تحقیق حاضر با یافته های

این یافته ها با نتایج  Ryffو  Keyesهمسو می باشد .این

 Jacksonو همکاران همسو می باشد .در تحقیقی که

پژوهشگران معتقدند ورزش و فعالیت بدنی با تأثیرگذاری

 Jacksonو همکاران روی  5056سالمند باالی 50سال

بر معیار و عقاید فرد سالمند در زندگی اش ،باعث ارتقاء

انجام دادند ،دریافتند که چاقی و بهزیستی روانشناختی با

بهزیستی روانشناختی و عملکرد شناختی می شود (.)6

هم رابطه معنی دار دارند (.)37

 Beydounو همکاران و رحمانی نیا و همکاران نیز

در مطالعه ای دیگر که  Wangو همکاران

اثرات مثبت فعالیت بدنی بر بهزیستی روانی را گزارش

بر روی  342سالمند زن انجام دادند به این نتیجه رسیدند

نمودند ( Edwards .)42،31و  Steynمعتقدند از دالیلی

که شاخص توده ی بدنی پایین و افراد الغر در مقایسه با

که سطح فعالیت بدنی متوسط و باال می تواند منجر به

افراد چاق با شاخص توده ی بدنی باال و یا افراد نرمال

بهزیستی روانشناختی سالمندان شود ،میتوان به ماهیت

دارای بهزیستی روانشناختی ضعیف تری هستند ( .)20در

ورزش یعنی جذابیت و تأثیرات اجتماعی ویژه ای که

مطالعه ای که  Nohو همکاران بر روی  5672سالمند با

ورزش با ارتقاء روابط مثبت فرد با دیگران می تواند

دامنه سنی  50تا  102سال انجام دادند ،به وجود ارتباط

روی فرهنگ مردم گذارد ،اشاره کرد ( .)43آن ها در

بین چاقی و افسردگی که یکی از شاخص های بهزیستی

پژوهش های خود اشاره کردند که ورزش و فعالیت بدنی

روانشناختی ضعیف است ،پی بردند .این پژوهشگران

باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش مشکالت

دریافتند که سطح باالی افسردگی با اضافه وزن و چاقی

روانشناختی می شود .ورزش و فعالیت بدنی موجب

در ارتباط است .اگرچه در کشورهای غربی ارتباط مثبت

افزایش جنبه های مثبت مشروط به پاسخ و فراهم ساختن

بین چاقی و افسردگی را نشان می دهد ،ولی کشورهای

موقعیت هایی که سبب منحرف شدن توجه فرد از شرایط

آسیایی مثل ژاپن ،تایوان و هنگ کنگ رابطه منفی بین

تهدیدآور و اضطرابزا میشود و همچنین با ایجاد زمینه

چاقی و افسردگی را نشان می دهد .البته این تفاوت ها

ای مناسب برای افزایش احساس خود اثرمندی و خود

احتماالً از متغیرهایی مانند سن ،جنس ،وضعیت اقتصادی

ارزشمندی ،میتواند باعث افزایش بهزیستی روانشناختی در

و اجتماعی تأثیرپذیر است ( .)38در پژوهشی دیگر که

افراد شود .بر اساس نظریه صفات شخصیتی  Fistو ،Fist

 Yanو همکاران روی شرکت کنندگان باالی  65سال

ورزش و فعالیت های منظم بدنی با ایجاد تغییراتی در

انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که سالمندان با وزن

سطح انگیختگی مغز ،ساختار بیوشیمیایی و روانی فرد باعث

نرمال در مقایسه با سالمندان کم وزن و چاق از کیفیت

تقویت و رشد فرآیندهای اجتماعی همچون عزت نفس،

مطلوب زندگی مخصوصاً بهزیستی روانشناختی و

استقالل ،همدلی ،همنوایی و کاهش پرخاشگری و

عملکرد بدنی بهتری برخوردارند ( .)39یافته های  Fordو

رفتارهای ضد اجتماعی می شوند ( .)44بر اساس این

همکاران نیز بیانگر این امر بود که افراد چاق در بهزیستی

دیدگاه ورزش و فعالیت های بدنی میتواند با افزایش

روانشناختی و اجتماعی دچار اختالل هستند (.)40

جنبه های شخصیتی مثبت و کاهش رفتارهای ناپسند

همچنین پژوهشگران در برخی از مطالعات خود

منجر به تقویت و رشد بهزیستی روانشناختی به عنوان

نشان دادند که چاقی با اختالل در عملکرد جسمانی که

یکی از سازه های روانشناسی مثبت نگر شود که نقش

یکی از معیارهای داشتن کیفیت مطلوب زندگی است،

مهمی در سازگاری ،افزایش رضایت از زندگی و

در ارتباط است ( .)41این در حالی است که یافته های

سالمت روان دارد .پژوهشگران اظهار نمودند فعالیت
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بدنی باعث کاهش محدودیت های فعالیت ،استقالل بیشتر،

نتیجه گیری:

افزایش ایفای نقش و زندگی خوش و موفق می شود و در

بر اساس یافته های پژوهش حاضر می تون نتیجه

نتیجه منجر به افزایش کیفیت زندگی و احساس خوب

گرفت که انتخاب سبک زندگی فعال جهت جلوگیری از

بودن و بهزیستی روانی در جمعیت سالمند می شود.

افزایش شاخص توده ی بدنی و چاقی به منظور ارتقاء

از طرفی نتایج این پژوهش با یافته های

سطوح عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی در

تحقیقات  Mummeryو همکاران همسو نمی باشد.

سالمندان از اهمیت باالیی برخوردار می باشد .بنابراین با

بر اساس نتایج تحقیقات  Mummeryو همکاران فعالیت

حمایت مدیران و برنامه ریزان تربیت بدنی و با ترویج

بدنی تأثیر معنی داری بر سطح بهزیستی روانی و ابعاد

ورزش و فعالیت جسمانی در سالمندان و تبلیغ اثرات سوء

آن نداشت ( Abu-Omar .)45و همکاران با مرور

فعالیت نداشتن در سالمندان و برنامه ریزی بلند مدت برای

 25مطالعه ،تمرین با شدت متوسط را در کاهش تنش،

آنان می توانیم به این قشر جامعه که در حال افزایش است

افسردگی ،خشم ،سردرگمی و بهزیستی روانی موثر و

و از اهمیت باالیی برخوردارند کمک شایانی کنیم.

تمرین با شدت باال را غیر موثر یافتند ( Hoffman .)46و

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و

 Hoffmanنشان دادند یک جلسه  30دقیقه ای فعالیت

اینکه عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی از زیر

هوازی با شدت متوسط در مقایسه با تمرین با شدت باال،

شاخه های متعدد و گسترده ای برخوردارند .پیشنهاد

سبب افزایش بیشتری در مولفه های بهزیستی روانی در

میشود که در پژوهش های آینده پژوهشگران و

افرادی با افسردگی شدید بالینی می شود (.)32

متخصصان سالمندشناسی نگاه تیزبینانه تری نسبت به این
دو فاکتور در تحقیقات خود داشته باشند و با توجه به اینکه

با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و نتایج پژوهش

تغییرات در میانسالی ارتباط تنگاتنگی با دوران سالمندی

حاضر مشخص میشود ،فعالیت فیزیکی پیوسته و داشتن

دارد پیشنهاد میشود که این پژوهش را در مقطع میانسالی

وزن نرمال عالوه بر تأثیرگذاری بر سالمت جسمانی ،با

و به دنبال آن در فرایند طولی تغییراتی که در سالمندی

کاهش سطح شاخص توده ی بدنی و اضافه وزن

دارد ،نیز بررسی شود .همواره پژوهشگران در تحقیقات

می تواند بر عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی

خود با محدودیت هایی مواجه هستند که پژوهش حاضر

سالمندان نیز تأثیر مطلوب گذارد .لذا انجام فعالیت

نیز از این امر مستثنی نیست .از آنجایی که پژوهشگران در

فیزیکی یکی از راههای ایجاد احساس خوب در طول

پژوهش حاضر صرفاً از آزمودنی های زن شهر تهران

روز است .زیرا عالوه بر اینکه همه تنشهای روزانه و

استفاده نمودند ،داده های پژوهش حاضر از نظر مکانی

همه استرسهای وارد شده بر بدن و ذهن انسان را دور

متعلق به حوزه جغرافیایی تهران می باشد و یافته ها قابل

میکند باعث می شود فرد از فشارهای روانی رها شود

تعمیم به کلیه سالمندان زن استان های دیگر نمی باشد.

که این عوامل باعث ارتقاء بهزیستی روانشناختی و

نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به سالمندان مرد نمی باشد.

عملکرد حافظه در افراد سالمند میشود .در هنگام

همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر روی سالمندان

فعالیت فیزیکی ،با ترشح اندورفینها ،بتا اندورفینها،

انجام شده است ،نتایج قابلیت تعمیم به افراد جوان و

فعالیت میانجیگرهای عصبی و هورمون های سرخوشی

میانسال ندارد .به عالوه عدم کنترل فاکتورهای آمادگی

درونزاد و هورمون کورتیزول از مغز انسان احساس

جسمانی قدرت سالمندان نیز از دیگر محدودیت های

آسودگی و آرامش خاطر میکند که بدین ترتیب باعث

پژوهش حاضر بود .همچنین عدم انتخاب شرکت کنندگان

ایجاد نشاط و سرمستی خواهد شد و به دنبال آن اعتماد

به صورت تصادفی از عوامل مخل اعتبار درونی این

به نفس نیز افزایش و عملکرد شناختی ،ارتقاء می یابد.

پژوهش می باشد.
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این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مصوب در معاونت

:تشکر و قدردانی

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پژوهشگران بر خود الزم می بینند از جناب

1392  مورخ29655/1/ت/801/92 با شماره قرارداد

آقای رضا رمضانی و حدیث محمدی و تمامی

 بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه جهت.می باشد

سالمندانی که ما را در جمع آوری داده های پژوهش

.تأمین هزینه های پژوهش حاضر تشکر می شود

 همچنین. تشکر و قدردانی نمایند،حاضر یاری نمودند
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Background and aims: The elderly tend to perform daily physical activity and exercise has
reduced and this leads to an increase in obesity in this stratum of society. This study aimed to
investigate interactive role of physical activity and body mass indices levels on cognitive
function and psychological well-being of the elderly.
Methods: The study is causal-comparative method. The subjects were 200 elderly women aged
60 years and above and the inclusion criteria were selected. The subjects completed
demographic, cognitive function, psychological well-being and physical activity Champs
questionnaires. Also, the height and weight of all the participants was assessed to determine the
levels of body mass index. All data were analyzed using two-way ANOVA and Bonferroni post
hoc test with using the software SPSS.
Results: The results showed for Variable of cognitive function and psychological well-being
were significant (P<0.05). Checking average showed between cognitive function and
psychological well-being in elderly with different levels of body mass index in physical activity
with high, medium and low levels is significant difference (P<0.05). Elderly people with high
physical activity level and natural body mass index were most cognitive function and
psychological well-being than their seniors. Alder adults with low physical activity level and
normal body mass index have psychological well-being higher than elderly people with low
physical activity levels and overweight and obese body mass index.
Conclusion: Select active lifestyle and prevention an increase in body mass index to enhance
cognitive function and psychological well-being of the elderly is recommended.
Keywords: Body Mass Index, Well-Being, Elderly, Cognitive Function, Physical Activity.
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