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  چكيده
تعداد اعضاي نمونة تحقيق حاضر . ندك فعاليت بدني بر حافظه و تعادل مردان سالمند را بررسي مي تحقيق حاضر تأثير

برنامة تمرين در آب در اين تحقيق شامل . پانزده نفر براي هر گروه است كه داوطلبانه از بين جامعة آماري انتخاب شدند
سازي ذهني مردان سالمند  منظور آرام از تمرينات يوگا نيز به. دقيقه بود 45جلسة تمريني، هر جلسه به مدت  18

. ها پس از اعمال مداخلة تمريني از آزمون حافظة وكسلر استفاده شد منظور بررسي وضع حافظة آزمودني به .استفاده شد
نتايج نشان داد كه تمرينات هوازي و يوگا . گيري تعادل پويا استفاده شد از آزمون باال و پايين رفتن از صندلي براي اندازه

در حالت كلي استنتاج . مردان سالمند داشته است) =01/0P(اي و تعادل پوي) =003/0P(تأثير مثبت بر حافظة كلي 
ديدگي  ويژه ورزش در آب كه از حيث آسيب هاي منتخب تمريني براي گروه سني سالمندان به شد كه اتخاد برنامه

 .همراه دارد، بسيار حائز اهميت است كمترين پتانسيل را به

  هاي كليدي واژه
 . د، يوگاتعادل، تمرينات آبي حافظه، سالمن

                                                           
                                            09124070721Email: taheri_morteza@yahoo.com: تلفن : سندة مسئول نوي   **
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  مقدمه
هاي واگيردار، طول عمر انسان افزايش  هاي پيشگيرانه و كنترل بيماري با پيشرفت بهداشت و مراقبت

در . شدت در حال افزايش است يافته و شمار سالمندان در كشورهاي پيشرفته و نيز در حال توسعه به
از اين . دهد قشر سالمند تشكيل ميدرصد جمعيت كشور را  7اكنون  ايران نيز براساس آخرين آمارها هم

براساس مطالعات و . رو شناسايي مشكالت و مسائل سالمندان با هدف ارتقاي سالمت آنها ضروري است
شواهد عيني با افزايش سن مشكالت شناختي و حركتي همچون آلزايمر و خطر افتادن در سالمندان 

با ). 1،8(يز در تمامي ابعاد زندگي سالمندان باشد انگ تواند عاملي مخاطره يابد كه اين امر مي افزايش مي
عضالني، دهليزي، حسي پيكري و - هاي اسكلتي ورود به دورة سالمندي، تغييراتي در عملكرد سيستم

دهد كه يكي از علل اصلي زمين خوردن  هاي فيزيولوژيك درگير در تعادل رخ مي عنوان سيستم بينايي به
حرز شده كه فعاليت بدني نقش مهمي در حفظ كاركردهاي شناختي از طرفي م). 12(رود  شمار مي به

توانند با تمرينات  امروزه بيش از پيش آشكار شده است كه افراد مسن مي). 4،8(سالمندان دارد 
و هرچه دفعات ) 18،9( و ظرفيت كار بدني خود را توسعه يا بهبود بخشند  سازگاري حاصل كنند ورزشي

روي در افراد سالمند بيشتر باشد، اثرهاي سودمند آن از  اي همچون پياده مرههاي روز مشاركت در فعاليت
  ).13( منظر افزايش طول عمر و كاهش عالئم افسردگي بيشتر خواهد شد

هاي بقاي زندگي و حفظ  سازوكارترين  ترين و اساسي توان از مهم فرايند يادگيري و حافظه را مي
نتايج تحقيقات نشان ). 2،3،7،17( ها و جانوران دانست ط هومئوستاتيك بدن در ميان انسانيشرا
تواند  مي KSDدهد عواملي همچون فعال بودن به لحاظ جسماني، تمرينات يوگا، تاي چي و تمرينات  مي

 32روي  در مطالعه) 2008(و همكاران   1بوس. در سالمت رواني افراد سالمند تأثير بسزايي داشته باشد
 2فلول). 9(فظه اثرهاي مثبت تمرينات مقاومتي بر عملكرد حافظه را نشان دادند سالمند با اختالالت حا

گزارش كردند كه حتي سطح پايين فعاليت بدني اثرهاي مفيدي بر عملكرد حافظه ) 2009(و همكاران 
تحقيقي خود بيان كردند كه كاركردهاي شناختي  ةپاول و همكاران در مطالع .در افراد سالمند دارد

، در )2004(چانگ و همكاران ). 8( نكرده ندارد تفاوتي با سالمندان تمرين كرده ن تمرينسالمندا
روي، يوگا، ايروبيك و حركات كششي  هايي همچون پياده پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت

در ). 10(شناختي و مشكالت حركتي همچون زمين خوردن شود  تواند موجب كاهش اختالالت روان مي

                                                           
1.Busse  
2.Flol  
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 30در اين تحقيق. شناختي افراد افسرده، بررسي شد ، تأثير يوگا بر عملكرد عصب2006قي در سالتحقي
نفر شركت داشتند كه بعد از هشت هفته تمرين، بهبودي در عملكرد اجرايي، حافظة كاري كالمي، توجه 

عنوان "در پژوهشي با ) 2009(و همكاران  1يانگ مي ليم). 20(حركتي مشاهده شد - و سرعت ديداري
به اين نتيجه رسيدند كه  "بر آمادگي جسماني و وضعيت عاطفي سالمندان كره KSDتأثير تمرينات 

اي بسيار مهمي در سالمت جسماني و رواني اين گروه از جامعه  تواند نقش مداخله اين تمرينات مي
المت روان تأثير تمرينات ورزش در آب را بر س) 1390(عرب عامري و همكاران ). 22(داشته باشد 

). 5(بررسي كردند و دريافتند كه تمرينات هوازي تأثير معناداري بر سالمت روان زنان سالمند داشت 
 تأثير ورزش و فعاليت بدني را بر عملكرد دستگاه اعصاب حركتي انسان در كهنسالي) 1371(كارگر 

مادگي دستگاه آ ،در اين پژوهش محقق به اين نتيجه رسيد كه ورزش و فعاليت بدني .كردبررسي 
براساس نتايج حاصل از يك . )6(است  اعصاب حركتي افراد سالمند را در حد مطلوبي حفظ كرده

تواند موجب افزايش قدرت و انعطاف مفصل ران شده و كاهش ميزان چرخش  پژوهش تمرينات يوگا مي
اين موضوع كه  حال. شود قدامي لگن خاصره شود كه از عوامل اصلي افتادن در سالمندي محسوب مي

همچون قدرت و (تواند تأثيرات متفاوتي را بر عوامل تأثيرگذار بر تعادل  آيا فضاي آب و خشكي مي
داشته باشد يا خير، بايد بررسي شود و از يك سو تغييرات احتمالي در عوامل ) انعطاف مفصل ران

اوت تحت تأثير اين دو نوع نحوي متف تواند به شناختي همچون حافظه از جمله مواردي است كه مي روان
هاي تمريني  با توجه به اهميت دوران سالمندي و ضرورت تمهيد برنامه بنابراين. مداخله قرار گيرد
پژوهش حاضر مقايسة اثربخشي تمرينات هوازي در آب و يوگا بر حافظه و تعادل پوياي درخور، هدف از 

  .استمردان سالمند 
  

   روش تحقيق

صورت جامعة در دسترس بوده كه در آن  روش انتخاب نمونه به. تجربي است مهتحقيق حاضر از نوع ني 
منظور ورزش صبحگاهي حاضر بودند، داوطلبانه پس ار پر  هاي شهر قزوين به سالمنداني كه در پارك

انتخاب و سپس با روند و ) پانزده نفر در هر گروه(نفر  45صورت تصادفي به تعداد  كردن رضايتنامه، به
شايان ذكر . صورت تصادفي به دو گروه كنترل و تجربي تقسيم شدند شدند، سپس به تحقيق آشنا اجراي 

هاي تحقيق از پرسشنامة اطالعات شخصي و وضعيت فعاليت  سازي آزمودني منظور همگن است كه به
                                                           

1.Young Mi Lim & et al 
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  :معيارهاي گزينش در تحقيق مشتمل بر موارد زير بود. بدني استفاده شد
 سال؛  60سن باالتر از  .1

  گونه وسيلة كمكي؛ قادر به راه رفتن بدون هيچ  .2

 ؛)تأييد نهايي توسط پزشك(نداشتن سابقة بيماري شديد قلبي عروقي و ريوي شديد  .3

  .هاي تمريني  قادر به مشاركت در برنامه .4
آمده از  دست طور منظم ورزش نكرده و از حيث اطالعات به افرادي كه از حيث فعاليت بدني به 

تقسيم ) دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل(طور تصادفي به سه گروه  ودند، غربال شده و بهبرخوردار بهمگني 
  . شدند

  روش اجراي كار
. گرفت دقيقه انجام مي 45برنامة تمرين در آب شامل هجده جلسة تمريني بود كه هر جلسه به مدت 

نات و حركات بدني در حد ها ثبت و سپس تحت تأثير تمري بدين ترتيب كه ابتدا ضربان قلب آزمودني
  ).5) (سنج پوالر كنترل با ضربان(شد  درصد حداكثر ضربان بيشينه نگه داشته مي 40

  پروتكل تمريني ورزش در آب. 1جدول 

  ست×تكرار  محتوا  مرحله
گرم كردن 

  دقيقه 15
هاي عمدة عضالني، راه رفتن به جلو، عقب، طرفين،حركات كششي در تمامي مفاصل و گروه

  3×8  اشنه و پنجه و جاگينگ در آّبروي پ

 30تمرين 
  دقيقه

انتقال وزن از جلو به عقب، چرخش حول يك مربع، تمرين تعادلي پا، ايستادن روي يك پا
، انتقال وزن از يك طرف به طرف ديگر، گام برداشتن از پهلو، اسكات، )ثانيه مكث 20هر بار (

پا، تمرين پاندولي، رساندن  رخة يكبه عقب كشيدن همسترينگ، باز كردن ران، پاي دوچ
  ها آرنج به زانوي پاي مقابل در حالت ايستاده، تمرين پاندولي دست

8×3  

بازگشت به 
  3×8  تمرينات كششي، تنفس عميق و تمرينات شناوري  حالت اوليه

  
در تمام عضالت  كه يصورت بهي نرمش ي،حركات كشش( آسانا يناتتمر يني يوگا شاملتمر ةبرنام

حالت ( ياماپرانا ، تمرينات)يقهدق 45مدت  ادامه داشت و انقباض عضالت به درد كشش تا سر حد ،يردرگ
با حبس نفس براي مدت  وهماهنگ  خاص و يتمبا ر يقو همراه با دم و بازدم عم صاف نشسته با پشت

ضالت ع يزومتريكانقباضات ا يتم مناسب،در خلوت، تنفس با ر يدنخواب(مراقبه  يناتو تمر) كوتاه
منظور بررسي وضع  به). 16(بود  )يقهدق 20 تا 15مدت  و تمركز به يكردن، وانهادگ رها بزرگ، كشش و
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ها پس از اعمال مداخلة تمريني، از آزمون حافظة وكسلر استفاده شد كه مشتمل بر  حافظة آزمودني
به جلو و معكوس و  يابي، كنترل ذهني، حافظة منطقي، تكرار ارقام رو هفت آزمون حافظة عمومي، جهت

گزارش شده است  81/0اي پايايي آزمون حافظة وكسلر در مطالعه. است حافظة بينايي يادگيري تداعي
گيري تعادل پوياي سالمندان استفاده شد، بدين نحو  براي اندازه 1آزمون باال و پايين رفتن از صندلي). 5(

  ).14(روند  متر باال و پايين مي تيسان 20ها هفت بار از يك صندلي با ارتفاع  كه آزمودني

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

يابي، كنترل ذهني،  هاي حافظة عمومي، جهت آزمون نتايج نشان داد كه تمرين در آب و يوگا بر خرده
  .يادگيري تداعي و تعادل پويا مردان سالمند تأثير معناداري دارد

  ميانگين حافظة مردان سالمند نتايج آزمون تحليل واريانس  براي مقايسة. 2جدول 
 آزمون خرده

  سطح معناداري F  انحراف معيار ±ميانگين گروه

  حافظة عمومي
 8/3±6/0 يوگا

 6/4±5/0  تمرين در آب  *001/0  52/6

 8/2±6/0 كنترل

  يابي جهت
 9/4±4/0 يوگا

 8/3±6/0 تمرين در آب  *009/0  15/4

 7/3±5/0 كنترل

  
  كنترل ذهني

 4/4±4/0 يوگا

 9/2±3/0 تمرين در آب  *044/0  51/3

 8/2±4/0 كنترل

  حافظة منطقي
 5/3±5/0 يوگا

 6/3±6/0 تمرين در آب  24/0  57/1

 5/3±6/0 كنترل

  تكرار ارقام
 4/3±3/0 يوگا

 4/3±2/0 تمرين در آب  19/0  76/1

 1/3±4/0 كنترل

  حافظة بينايي
 3/3±5/0 يوگا

 9/2±6/0 تمرين در آب  11/0  53/2

 0/3±4/0 كنترل

 ≥05/0Pمعناداري در سطح *

                                                           
1.The Timed Up and Down Stair Test 
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  نتايج آزمون تحليل واريانس  براي مقايسة ميانگين حافظة مردان سالمند. 2جدول ادامة 
 آزمون خرده

  سطح معناداري F  انحراف معيار ±ميانگين گروه

  يتداع يادگيري
 4/2±4/0 يوگا

 6/2±6/0 تمرين در آب  *030/0  94/3

 5/2±5/0 كنترل

 ≥05/0Pمعناداري در سطح *

  
هايي كه به  هاي حافظة عمومي آزمودني آزمون نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه در خرده

هاي گروه تمرين در آب  و عملكرد آزمودني) P=003/0(تمرينات يوگا پرداختند، عملكرد بهتري داشتند 
هاي گروه يوگا در قياس  يابي، آزمودني در آزمون جهت). P=003/0(بود  در قياس با گروه كنترل، بهتر

در آزمون كنترل ذهني ). P=002/0(با گروه كنترل و گروه ورزش در آب، عملكرد بهتري داشتند 
هاي ورزش در آب و  مقايسة سه گروه مورد نظر، نشان داد كه گروه يوگا عملكرد بهتري نسبت به گروه

و در آزمون يادگيري تداعي گروه يوگا عملكرد بهتري ) P=004/0و P=03/0ترتيب  به(كنترل داشتند 
نتايج آزمون ).  P=003/0و  P=02/0ترتيب  به(هاي ورزش در آب و كنترل داشتند  نسبت به گروه

هاي گروه يوگا در آزمون تعادل پويا به نسبت گروه ورزش در آب و  تعقيبي توكي نشان داد كه آزمودني
كرده در آب در  و عملكرد گروه تمرين) P=004/0و  P=02/0ترتيب  به(لكرد بهتري داشتند كنترل عم

 ).P=01/0(قياس با گروه  كنترل بهتر بود 

 
  ها در آزمون تعادل مقايسة گروه. 1شكل 

  )≥001/0P(تفاوت معنادار بين گروه يوگا و كنترل ***
  )≥05/0P(ش در آب تفاوت معنادار بين گروه يوگا و گروه ورز &
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  گيري بحث و نتيجه
هاي حافظة عمومي، كنترل ذهني،  هاي تحقيق عنوان شد، شاخص طوركه پيشتر در بخش يافته همان
يابي، يادگيري تداعي و تعادل پويا به تبع اجراي تمرينات ورزشي در آب و يوگا دستخوش  جهت

رقام و حافظة بينايي تغييرات معناداري را هاي حافظة منطقي، تكرار ا تغييراتي معنادار شد، اما شاخص
و  2، شانوي)2008(، بوس و همكاران )2006(و همكاران  1هاي كارمر اين نتايج با يافته. نشان ندادند

طوركه  همان. همگرايي دارد) 1390(، يانگ ليم و عرب عامري )2004(، چانگ )2006(همكاران 
هاي پيشين همخواني دارد كه در  هاي پژوهش ز يافتهشود، نتايج اين تحقيق با بسياري ا مشاهده مي

رسد  نظر مي به. هاي جديد در مغز به اثبات رسيده است همة اين تحقيقات افزايش حافظه و توليد نورون
يكي از . هاي دارويي براي افراد سالمند باشد تواند مكمل و جايگزين روش هاي تمريني مي اين روش

شود، دستگاه نتيجة افزايش سن و پيري دچار تغييرات اساسي ميهاي بدن كه در ترين بخش مهم
از لحاظ ساختاري، در دوران سالمندي كورتكس مغز و هيپوكمپ دچار . است CNSعصبي مركزي يا 

 بدني فعاليت اينكه بر  مبني فراواني شواهد. يابدشود و در نتيجه عملكرد مغز كاهش مي آتروفي مي

 تعداد كه مشخص شده راستا اين در و دارد وجود باشد، مؤثر مغز تسالم حفظ در تواندمي منظم

 هوازي طوركه اشاره شد، ورزش همان .يابد مي افزايش بدني منظم فعاليت تأثير تحت مغزي هاي نورون

 بيانگر فوق يها يافته .شود مي يادگيري حافظه و  افزايش سبب مغز در پالستيسيتي طريق تغيير از

حافظه  و يادگيري قابليت تقويت خصوص به هيپوكمپ به رفتار وابسته در مدت وتاهك ورزش مثبت تأثير
سازگاري   توانند با تمرينات ورزشي امروزه بيش از پيش آشكار شده است كه افراد مسن مي. است

آزمون  در تحقيق حاضر در سه خرده .و ظرفيت كار بدني خود را توسعه يا بهبود بخشند  حاصل كنند
آزمون حافظة  در خرده. قي، حافظة بينايي و تكرار ارقام تفاوتي بين دو گروه مشاهده نشدحافظة منط

متوجه شديم چشم  e-chartها و با استفاده از جدول  بينايي بعد از تست چشم پزشكي از آزمودني
ها در معناداري  احتمال اينكه ضعف بينايي آزمودني .زنند بعضي از آنها ضعيف است و عينك نمي

در . گيري نام برد توان از خطاي اندازه از داليل ديگر مي. آزمون تأثيرگذار باشد وجود دارد دهخر
ها با  توان بيان كرد، از جمله تحليل رفتن حافظة آزمودني آزمون تكرار ارقام داليل مختلفي را مي خرده

  .شده افزايش سن، سطح تحصيالت، توجه، شدت و سختي آزمون گرفته
                                                           

1.Kramer  
2.Shumway  
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تايج اين پژوهش تأثير معنادار تمرين در آب و يوگا بر بهبود تعادل پوياي مردان يكي ديگر از ن
اي است كه در مورد سالخوردگان وجود  كننده يكي از مسائل مهم و نگران 1از آنجا كه افتادن. سالمند بود

 بسياري از محققان كنترل. شود دارد، با افزايش سن، احتمال خطر سقوط و شكستگي لگن بيشتر مي
بررسي توانايي تعادل رو  نياز هم. دانند بدن و تعادل را از عوامل تعيين استقالل زندگي افراد مسن مي

اين . سالمندان و عوامل مؤثر بر آنها، از جمله تمرينات ورزشي، مورد توجه محققان قرار گرفته است
مرينات مقاومتي و يوگا را است كه اثر مثبت ت) 2006(يافته همراستا با نتايج تحقيق شانوي و همكاران 
در پژوهشي به اين نتيجه ) 2004(چانگ و همكاران . در بهبود پاسچر پوياي سالمندان گزارش كردند

تواند موجب كاهش  روي، يوگا، ايروبيك و حركات كششي مي هايي همچون پياده رسيدند كه فعاليت
تأثير ) 1388(اكبر  علي جواهري،. شناختي و مشكالت حركتي همچون زمين خوردن شود اختالالت روان

هشت هفته تمرين در آّب در تعادل ايستا و پوياي مردان سالمند را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد 
كه تمرينات هوازي تأثير معناداري بر تعادل در زنان سالمند داشت كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني 

رش كردند كه اجراي تمرينات آمادگي جسماني تأثيري گزا) 2007(كه كرامول و همكاران  درحالي. دارد
هاي موجود  دليل برخي محدوديت افراد سالمند به. در بهبود تعادل و توانايي راه رفتن افراد سالمند ندارد

هاي  ورزشبراي مثال . به لحاظ فيزيولوژيكي، جسماني و حركتي قادر به انجام هر نوع فعاليتي نيستند
است كه به اين دليل  شود و ميغيرمعمولي فشار خون  افزايشموجب  )طول مانقباض ه( ايزومتريك

 ند،هاي قلبي و گردش خون دچار خصوص افرادي كه به بيماري هها براي افراد مسن و ب گونه ورزش اين
ترين راهبردها براي كاهش افتادن در بين افراد مسن، حفظ سبك زندگي  يكي از مهم .شود توصيه نمي
تواند به بهترين نحو از طريق اجراي تمرينات در آب صورت  ظ جسماني است كه اين امر ميفعال به لحا

هاي گام  پذيري و استقامت عضالني و قلبي عروقي، همگي به تغيير الگو كاهش قدرت، انعطاف. پذيرد
در  اي براي افتادن هستند كه يك برنامة منتخب تمرينات هوازي كند و عوامل بالقوه برداشتن كمك مي

از طرف ديگر نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيق . هايي را جبران كند تواند افت در چنين حوزه آب مي
ت در راه رفتن را عتوانند قدرت عضالني و سر نشان دادند سالمندان مي كه) 1997(و همكاران  2الدبور

و قدرت دو  همسوست، چراكه سرعت افزايش دهند چشمگيريطور  هاز طريق تمرينات مقاومتي ب
  . دهند طور مستقيم تحت تأثير قرار مي اي هستند كه تعادل پويا را به مؤلفه

                                                           
1. Falling 
2. Deboral 
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هاي جسماني و  گرفته در حوزة ورزش و فعاليت طوركه مشاهده شد، غالب تحقيقات صورت همان
عنوان يك عامل  بهبود تعادل به. همراه داشته است حافظه و تعادل افراد سالمند نتايج مثبتي را به

هاي منتخب  همراه دارد كه اتخاذ برنامه اي ادراكي اين منطق را به عنوان مقوله حركتي و حافظه به ستزي
ديدگي كمترين پتانسيل را  ويژه ورزش در آب كه از حيث آسيب تمريني براي گروه سني سالمندان به

پذيرد، در  بي صورت ميماساژ با آب كه متعاقب اجراي تمرينات آ. همراه دارد، بسيار حائز اهميت است به
تواند موجبات بهينگي حافظه و يادداري را در  بهبود خلق و خوي افراد نقش بارزي دارد كه اين امر مي

  .ها مهيا سازد آزمودني
 

  و مĤخذ منابع 
. محسن ارجمند و حسن رفيعيترجمة  ".هيلگاردروانشناسي  ةزمين" ).1391( .ريتال اتكينسون، .1

 . 234-223: ص فروزش،انتشارات تهران، 

حسن خلجي و داريوش  ةترجم ."رشد حركتي انسان" .)1386( .، لريايساكس .، گري گوريپاين .2
 . 751-744 :صخواجوي، اراك، انتشارات دانشگاه اراك، 

نشر  ،تهران. يحيي سيد محمدي ترجمة ."هاي يادگيري انسان نظريه"). 1390( .گي آر ،لفرانسوا .3
 .125-123: ، صروان

: ، صريكب ريتهران؛ انتشارات ام ."م؟يشو مي ريچرا پ ست؟يچ يريپ" ).1364( .يمعلشاملو، غال .4
135 -139. 

تأثير تمرينات ورزش در آب بر سالمت روان زنان "). 1390. (طاهري، مرتضي. عرب عامري، الهه .5
 .212-209: نشرية علمي پژوهشي ارتش، ص. "سالمند

فعاليت بدني را بر عملكرد دستگاه اعصاب حركتي  بررسي تأثير ورزش و"). 1371( .كارگر غالمعلي .6

 .39-35: دانشگاه تربيت مدرس، ص. ")سال 65تا  55مردان (انسان در كهنسالي 

7. Arthur F. Kramer. (2006): "Exercise, cognition and the aging brain" J 

Appl Physiol, 101(4), PP: 1237-42.  

8. Arthur F, Ruscheweyh R, Krüger K, Willemer C, et al. A.et al. (2009). 

"Physical activity and memory functions: Are neurotrophins and cerebral 

gray matter volume the missing link?". Neuroimage, 3, PP: 2756-2763.    



 1393 زمستان ، 4شمارة ، 6دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

472

9. Busse AL, Jacob-Filho W, Magaldi RM, et al. (2008). "Effects of Resis-

tance Training Exercise on Cognitive Performance in Elderly Individuals 

with Memory Impairment: Results of a Controlled Trial". Einstein, 6, PP: 

402-407.  

10. Chang, J. T., Morton, S. C., Rubenstein, L. Z., Mojica,W. A., Maglione, 

M., Suttorp, M. J., et al. (2004). "Interventions for the prevention of falls 

in older adults: Systematic review and meta-analysis of randomized 

clinical trials". British Medicine Journal, 328, PP: 680–683.  

11. Deboral, F., Ellen, T. (1997). "Effects of resistance, balance and gait 

training on reduction of risk factors leading to falls in elders". J Aging & 

Physic Act, 5, PP: 213- 28.  

12. Gazzaley, A. Clapp, W. Kelley, J.  Kevin, M. et al. (2008). "Age-related 

top-down suppression deficit in the early stages of cortical visual memory 

processing". Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A, 105, PP: 13122–13126.  

13. Glass TA, Mendes de Leon CF, Bassuk SS, 13-Berkman LF. (2006). 

"Social engagement and depressive symptoms in late life: longitudinal 

findings". J Aging Health, 18, PP: 604–28.  

14. Jonsson, E., Katro, H. (2005). "Effects of healthy aging on balance: a 

quantitative analysis of clinical tests". J Athl Train, 4, pp: 32-38.  

15. Kramer,F;stanly,j. (2005). "fitness,agingand neuroconitive function" 

;Neurobiology of Aging , 26, PP: 124-127. 

16. Margarete DiBenedetto, et.al. (2005). "Effect of a Gentle Iyengar Yoga 

Program on Gait in the Elderly": An Exploratory Study Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation, 9, PP: 1830–1837. 

17. Potter,D;Keeling,D. (2005). "Effects of moderate exercise and circuit 

rhythmic on human memory"; Sport and Exercise Psychology, pp: 27, 

117. 

18. Powel, R. pohnford,R. (1971). "Comparisons of adult exerciser and non 

exerciser on fluid intelligence". research quarterly, PP: 42,70-77. 

19. Shumway-cook, A., Woollacot, M. (2006). "Motor control, Theory and 

practical applications, Lippincot Williams & Wilkins, Maryland". USA, 

PP: 125-28. 



  مقايسة اثربخشي تمرينات هوازي در آب و يوگا بر حافظه و تعادل پوياي مردان سالمند 

 

473

20. Shama V.K, Das S, MonDal S, Goswami U and Gandhi A. (2006). 

"Effect of sahaj yoga on neuro-cognitive functions in patients suffering 

from major depression". Indian J pharmacol, 50, 4, PP: 375–383. 

21. Weinberg, RS Gould, D. (1995). "Foundations of sport and exercise 

psychology". Human Kinetics, PP:70-77. 

22. Young Mi Lim, Gwi-Ryung Son Hong. (2009). "Effect of 16-week 

Kouk-Sun-Do exercise on physical fitness, Emotional state, and 

immunoglobulin A in community-dwelling elders in Korea". A pilot 

study, Applied Nursing Research, PP: 91-100. 

  
  




