
بازی ها کمک می کنند تا حافظه خود را در سنین باالتر حفظ کنید

دوباره بازی کنید
بازی های فکری توجه 
سالمند را از موضوعات 
پیرامونش که بیشتر به 
خاص  شرایط  دلیل 
دوران سالمندی و مشکالت متعدد 
تنش زا ایجاد می شود و از دالیل عمده 
بروز افسردگی  و زمینه ساز فراموشی در 
این سن است، دور می کند بنابراین بهتر 
است روی موضوع بازی تمرکز  کرده 
و برای لحظاتی سالمند را از این عوامل 
تنش زا دور کنیم تا سبب ایجاد نشاط 
و شادمانی در او شویم. بازی ها نقش 
بسیار مهمی در پیشگیری از فراموشی 

و تقویت حافظه دارند.
 به تناسب فرهنگ، سطح سواد و امکانات 
موجود می توان بازی ها و فعالیت های 
فکری متنوعی را برای سالمند طراحی 

و اجرا کرد.

بازی  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
شطرنج، منچ، کارت بازی و جدول کلمات 
متقاطع باعث می شوند ذهن ما فعال شود. 
همچنین بازی های تخته ای می تواند به 
افراد مسن کمک کند تا خاطرات خود 
را به خوبی در ذهن نگه دارند. افرادی 
که مرتب بازی هایی مانند شطرنج و دبرنا، 
بازی می کنند، مهارت های تفکر خود را 
باال می برند. برای این مطالعه، دانشجویان 
دانشگاه ادینبورگ 1 میلیون و 91 هزار 
نفر را که همه آنها در سال 1939 میالدی 
متولد شده بودند، ارزیابی کردند. عملکرد 
عمومی  شناختی شرکت کنندگان سنین 
11 و 70 سالگی مشاهده شد. همچنین 
تست های شناختی در سنین 70،73، 76 

و 79 سالگی انجام شد.
از افراد سنین 70 و 76 سالگی پرسیدند 
که چند وقت یکبار فعالیت هایی مثل 
کارت بازی، شطرنج و دبرنا و جدول 

کلمات متقاطع را انجام می دهند.
محققان سعی کردند دریابند آیا ارتباطی 
و  می کنند  آنها  که  بازی هایی  بین 
توانایی های شناختی آنها وجود دارد یا نه.
مطالعاتی که در مجله پیری شناسی در زمینه 
علوم روان شناختی منتشر شد، نشان داد 
احتمال افت مهارت های تفکر در کسانی 
که در سال های سالمندی خود بازی های 

بیشتری انجام داده اند، کمتر است. این 
موضوع به ویژه با توجه به عملکرد حافظه و 
سرعت تفکر شرکت کنندگان آشکار شد.
دکتر درو آلتچول، از دانشکده فلسفه، 
دانشگاه  زبان  علوم  و  روان شناسی 
ادینبورگ گفت: »این گونه به نظر می رسد 
که انجام بازی های غیردیجیتالی می تواند 
برای کسانی که در دهه 70 یا باالتر هستند، 

رفتار مثبتی باشد.«
عوامل دیگر مثل شرایط جسمی متناسب، 
نکشیدن سیگار، مصرف نکردن الکل، 

فعال بودن و داشتن رژیم غذایی سالم 
نیز جزو رفتارهای مفید و سالم است. 
مطالعه پژوهشگران همچنین نشان داد 
تغییر رفتار در زندگی سالمندی می تواند 
مهارت حل مساله، توانایی در سرعت 
تفکر و... را در سالمندان افزایش دهد. 
همچنین مطالعات اخیر نشان داده  ترکیب 
بیشتر زغال اخته یا آجیل در رژیم غذایی 
سالمندان می تواند به تقویت مهارت های 
شناختی آنها کمک کند. فعالیت تفریحی 

هم  نتایج خوبی برای این افراد دارد.
از سوی دیگر، بازی های فکری آنالین 
می توانند مهارت های شناختی افراد مسن 
را به همان اندازه تقویت کنند، مانند افرادی 
که 10 سال از آنها جوان تر هستند. مغز 
ماهیچه ای نیست اما مانند بدن  که اگر 
کار کنیم، آن را فعال نگه داشته ایم، با 
انجام این بازی ها می توانیم عملکرد ذهنی 
خود را نیز بهبود ببخشیم. افراد در تمام 
سنین می توانند توانایی و مهارت ذهنی 

خود را افزایش دهند.

محققان دریافتند بازیکنان مسن تری که 
بازی های فکری انجام می دادند، نسبت 
به کسانی که جوان تر بودند، به همان 
خوبی یا بهتر از آنها عمل می کردند و 
به بازی های آنالین عادت نمی کردند. 
پیشرفت تکنولوژی و بهبود شیوه زندگی 
به ما این امکان را می دهد که زندگی 
طوالنی تری داشته باشیم. این بازی ها 
سرگرم کننده و ارزان هستند و مطمئنا 
آسیبی نمی رسانند. آلتچول می گوید: 
کالس  نوشتن،  خواندن،  »برخالف 
رفتن، بازدید از موزه، رفتن به کتابخانه 
یا دیدار دوستان و نزدیکان، بازی ها به 
طور فعال تری می توانند حافظه، سرعت 
تفکر و استدالل را درگیر  کنند و به 
نوعی ورزش دادن توانایی های ذهنی 
افراد را به شکل بهتری حفظ می کند. 
همان طور که فعال نگه داشتن بدن به 
پیشگیری از بیماری های قلبی کمک 
می کند، فعال نگه داشتن ذهن نیز مانع 

زوال عقل می شود.«

دکتر ادلمایر هم پیش بینی کرد آلزایمر و 
دیگر بیماری های زوال عقل مانند بیماری 
قلبی درمان خواهند شد. او معتقد است 
نه تنها شما داروهای تاییدشده برای درمان 
زوال عقل را خواهید دید، بلکه به راه هایی 

که می توان  شیوه زندگی خود 
را تغییر داد نیز دست خواهید 
یافت. این درمان خطر ابتال 
به کاهش ادراکی را کاهش 
می دهد. آزمایش بزرگ این 
است که بسنجد آیا ترکیبی 
از تعامل اجتماعی و ادراکی،  
همراه تغذیه سالم، فعالیت 
موثر  مدیریت  و  بدنی 
سالمت قلب می تواند به 
حفظ عملکرد ذهنی فرد 

کمک کند یا نه.
هم  کنار  که  عواملی 
شده اند،  آزمایش 
کمک  ما  به  می توانند 
بفهمیم  بهتر  تا  کنند 

دستورالعمل داشتن  زندگی مفید چیست.
به گفته کارشناسان، بازی های ویدئویی با 
کنترل های پیچیده و سرعت سریع خود 
می توانند تمرین ذهنی را برای سالمندان 
فراهم کنند. طیف وسیعی از بازی های 
ویدئویی روی افراد مسن تاثیر مثبت 
می گذارد که یکی از آنها ارتباط اجتماعی 
و فعال است و ما با گذشت زمان می بینیم 

این ارتباط  در حال پیشرفت است.
 وقتی سالمندان به دنیای باز های بچه ها 
وارد می شوند می دانند که باید طبق قوانین 
اینترنت بازی کنند و بازیکنان بد را به 
صورت آنالین هدایت کنند و مراقب 
باشند اطالعات شخصی زیادی را به 
اشتراک نگذارند و جزییات را فاش نکنند 
زیرا ممکن است موجب آزار و اذیت 

آنها در دنیای واقعی شود.
یکی از بازیکنان مسن به نام کوری که 
طرفداران او به پیشرفت اش در بازی های 
آنالین کمک کرده اند، معتقد است اگر 
بازی نمی کرد، در خانه می نشست یا در 
رختخواب بود و فقط کتاب می خواند.  
این کارها قطعا کسل کننده می شد و کوری 
افسردگی  احتماال  و  دچار خستگی  
می شد. او مشوق بسیاری از همسن و 
سال های خودش بوده  و معتقد است 
گرچه یادگیری این بازی ها نیاز به زمان 
بیشتری دارد، با صبر می توان بهره های 

زیادی از بازی برد.
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 ترجمه: 
مهتا  

زمانی نیک

وقتی سالمندان به دنیای باز های 
بچه ها وارد می شوند می دانند که 

باید طبق قوانین اینترنت بازی 
کنند و بازیکنان بد را به صورت 

آنالین هدایت کنند و مراقب 
باشند اطالعات شخصی زیادی را به 

اشتراک نگذارند و جزییات را فاش 
نکنند زیرا ممکن است موجب آزار 

و اذیت آنها در دنیای واقعی شود
در مجموع 10 دلیل مفید بودن بازی های 

رایانه ای برای ذهن مطرح است:

1. تقویت حافظه

2. توانایی تجسم بهتر

3. توانایی درک و مشاهده 

4. قدرت تصمیم گیری 
5. توانایی حل مساله

6. خوش خلقی

7. مهارت های اجتماعی
8. تناسب اندام 

9. جوان نگه داشتن ذهن

1. تقویت حس کنجکاوی و یادگیری 0

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد افراد جوان نسبت 
به نسل های قدیمی تر دیگران را بیشتر به خود جذب 
می کنند. این روند درمورد تمام نسل های قرن گذشته 
صادق است. کارشناسان معتقدند افراد مسن تمایل کمتری 
به خودشیفتگی دارند زیرا آموخته های آنها در طول 
زندگی راهی برای فروتن کردن افراد است. مطالعات 
جدید همچنین نشان می دهد افراد جوان بیشتر مستعد 
رفتار خودمحورانه هستند. محققان دریافتند بیشتر افراد 
با پیر شدن، کمتر خودشیفته می شوند. افراد خودبین 
نسبت به افرادی که به طور طبیعی همدل هستند، تمایل 

به خودشیفتگی بیشتری دارند.
به گفته دکتر ویلیام جی چوپیک، استادیار دانشگاه ایالتی 
میشیگان و دکتر کوین جی گریم، استاد دانشگاه ایالتی 
به خودمحوری  تمایل  افراد،  افزایش سن  با  آریزونا، 
کمرنگ می شود، شکل های ناسازگارانه تر خودشیفتگی 
مانند حساسیت در طول زندگی کاهش می یابد و استقالل 

فردی در طول زندگی افزایش خواهد یافت.
خودشیفتگی با گذشت زمان بهتر می شود و بیشتر افراد 
در زندگی با مسائلی مواجه می شوند که آنها را فروتن تر 
می کند. اولین کار؛ یعنی جایی که شما باید به عنوان 
عضوی از یک تیم کار کنید، می تواند شما را بیشتر 
فروتن و ازخودگذشته  کند. در عین حال افراد در طول 
زندگی خود را با شرایط وفق می دهند. برخی افراد به 
طرز چشمگیری تغییر می کنند، در حالی که بعضی افراد 

به هیچ وجه تغییر نمی کنند. یکی از اسرار بزرگ در تمام 
تحقیقات شخصیتی این است که چرا مردم تغییر می کنند؟ 

نظریه ذوب شدن دانه برف
برخالف »نظریه دانه برف« در مورد جوانان حساس قرن 
21، محققانی که خودشیفتگی 747 شرکت کننده متولد 
سال های 1923 و 1969میالدی را مطالعه کردند، دریافتند 
نسل های گذشته وقتی که جوان تر از کسانی بودند که 
بعدها متولد شدند، کمی خودشیفته تر بودند. هم گروه های 
اخیر در مقایسه با گروه های کم سن تر حساسیت کمتری 
داشتند و از نظر استقالل باالتر بودند. این اختالفات بیشتر 

بین کسانی دیده شد که پس از دهه 1930 به دنیا آمدند.  
به طور کلی، نسل ها واقعا متفاوت از یکدیگر نیستند.

شرکت کنندگان این مطالعه که حدود سه چهارم آنها زن 
بودند، از سن 13 تا 77 سالگی مورد مطالعه قرار گرفتند. 
نتایج تحقیق نشان داد مردان نسبت به زنان بیشتر تمایل 
به خودشیفتگی دارند. محققان چند گروه مختلف از 
ارزیابی های  برخی  کردند.  بررسی  را  شرکت کنندگان 
شخصیتی را از اوایل سال 1923 میالدی آغاز کرده و 
بیش از 70 سال پیگیری کردند. کلینتون مور، روان شناس 
بالینی سیدنی استرالیا، که تخصص او خودشیفتگی، روابط 
و کمال گرایی است، گفت: »تحقیقات باکیفیت درمورد 
خودشیفتگی در طول زندگی وجود ندارد. با این حال یکی 
از متغیرهای مهم که باید به آن توجه کرد این است که آیا 
ما در مورد شکل کلی از خودبینی یا اختالل شخصیت 
خودشیفتگی)NDP( صحبت می کنیم؟ از این دیدگاه 
ممکن است شاهد تغییر در خودبینی از کودکی و فشارهای 
شدید اجتماعی که در دوران نوجوانی تا میانسالی با آن 
روبرو هستیم، باشیم.« به طور کلی، طول زندگی درمان 
خوبی برای این نوع خودشیفتگی است. هنگام برخورد 
با خودشیفتگی، در مورد ویژگی شخصیتی نسبتا پایداری 
صحبت می شود که در عین حال بی فایده است و در طول 
چرخه زندگی به خوبی حفظ خواهد شد. به این ترتیب 
انتظار نداریم این صفت کمرنگ شود اما ممکن است 
نحوه ارائه شخص تغییر کند. به عنوان مثال، یک مرد جوان 

با ابهت و عضله ای ممکن است در سن 80 سالگی که 
سرمایه اجتماعی کمتری دارد، کمتر مردم را تحت تاثیر 
قرار دهد. به همین ترتیب، این شجاعت ممکن است به 
تلخی بیشتری تبدیل شود. با این حال، هنوز هم ممکن 
است این شخص احساس  کند از اطرافیان خود ویژه تر 
است بنابراین در بعضی موارد ممکن است خودشیفتگی 
با گذشت زمان بدتر  شود. دکتر تیتلبام گفت: »نیاز به 
تایید میان برخی خودشیفته ها آنچنان قدرتمند است که 
موجب افزایش ناامیدی از انتظارات برآورده نشده شود 
و هر چه مسن تر می شوند، تالش شان بیشتر می شود. این 
موضوع منجر به شکاف گسترده ای بین توهم و واقعیت 
می شود. خودشیفته ها در جستجوی پر کردن این شکاف 
به طور فزاینده ای جذب می شوند. به عبارت دیگر، افراد 
تمایل دارند هر چه پیرتر می شوند، به سوی زندگی 
سالم پیشرفت  کنند و خودشیفته نباشند. از سوی دیگر 
باید گفت افرادی که در هر مرحله از زندگی به طور 
موفقیت آمیز کار نمی کنند، ممکن است کمتر جذب این 
تفکر شوند زیرا نمی توانند رشد شخصی و بینش الزم 
را برای تأمل کسب کنند. دکتر کاپیل گوپتا، مربی روابط 
بین فردی می گوید: »فکر می کنم جذب کمتر تابعی از این 
موضوع است که مسوولیت تاثیرگذاری بر اطرافیان خود 
را برعهده بگیریم بنابراین همان طور که ما فرد مسوولی 
می شویم و بیشتر در زندگی شخصی و حرفه ای خود 
فعالیت می کنیم، کمتر خودشیفته خواهیم شد و بر این 

اساس احساس ارزشمند خود را تعریف خواهیم کرد.«
Everyday Health :منبع

 هرچه پیرتر می شوید، خودشیفتگی تان کمتر می شود
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