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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر یک دوره تمرینات مداخلهای ادراکی -حرکتی بر شناسایی حرکت و هماهنگی حرکتی زنان سالمند بود.
مواد و روشها :در این تحقیق نیمه آزمایشی 19 ،زن سالمند به صورت تصادفی در دو گروه تجربی ( 10نفر) و شاهد ( 9نفر) قرار گرفتند .دادهها با استفاده از آزمونهای هماهنگی
دو دست و شناسایی حرکت در سیستم نرمافزار  Viennaجمعآوری شد .مداخله تمرینی در گروه تجربی ،استفاده از تمرینات ادراکی -حرکتی بود که با استفاده از بسته یونیورسال
 Viennaبه مدت  8هفته به شکل کوششهای تعقیب بینایی به عنوان شاخصی از ادراک دیداری -حرکتی و پروتکل تمرینی شناسایی حرکت انجام گرفت .گروههای تجربی به
مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه تمرینات مذکور را به مدت  30دقیقه اجرا نمودند .از آزمونهای ادراکی -حرکتی تشخیصی و هماهنگی دو دستی در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون استفاده گردید .دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل کواریانس و  Paired tدر نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی شرکتکنندگان 58/3 ± 4/2 ،سال بود .بر اساس یافتهها ،هر دو عامل زمان شناسایی حرکت و هماهنگی دو دستی بهبود معنیداری را در گروه تجربی نشان
داد ()P = 0/001؛ در حالی که گروه شاهد تغییر معنیداری را در مرحله پسآزمون تجربه نکرد.
نتیجهگیري :تمرینات مداخلهای ادراکی -حرکتی میتواند زمینه بهبود ویژگیهای ادراکی -حرکتی همچون شناسایی حرکت و هماهنگی حرکتی را مهیا نماید.
واژههاي کلیدي :سالمند ،عملکرد ادراکی -حرکتی ،تمرین ،ادراک

پذیرش مقاله1396/11/16 :

دریافت مقاله1396/9/11 :

مقدمه

دیگر ،افت هماهنگی ،تعادل ،قدرت عضالنی و انعطا پذیری ،در افزای خطهر
سقوط تأثیر میگذارد ( .)7در همین راستا ،کارکردههای اجرایهی عص شهناختی،
ساختارهای مهمی هستند که همراه با فرایندهای روانی ،بهه سهازماندهی رفتهار
حرکتی کم مینماید .این فرایندها شامل سهازماندهی ،تصهمیمگیری ،حافظهه
کاری ،ادراک زمان ،فرایند پی بینی و حل مسهأله اسهت کهه همگهی در قاله
فرایند عملکرد ادراکی -حرکتی تجلی پیدا میکند ( )2 ،6 ،8 ،9و بهبود آنها در
دوران سالمندی میتواند زمینه بهزیستی را ایجاد نماید.
حسینپور و همکاران در تحقیق خود که با هد بررسی آثار ی پروتکهل
تمرینی بر سالمت جسمی و شناختی زنان سالمند ساکن در ی مرکز نگهداری
از سالمندان انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که برنامه تمرینی شناختی -حرکتی
میتواند بر بهبود عملکرد حرکتی و عوامل شناختی در زنان سهالمند مهثثر باشهد
( .)10در همههین راسههتا ،یکههی از مههواردی کههه میتوانههد زنههان را در خصههو
آسی پذیری به اختاللت ادراکی مستعدتر سازد ،ت ییرات ترکی بدن بهه ویههه
تحلیل عضله و همچنین ،آغاز سریعتر افتهای هورمهونی اسهت کهه در سهنین
سالمندی صورت میگیرد ( .)11از آنجایی که برنامهریزیهای تمرینی بر اساس

 -1استادیار ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -2دانشیار ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
نویسنده مسؤول :مرتضی طاهری
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امروزه به دلیل اقتضائات موجود در کشور ،نسبت افراد سالمند بهه جوانهان دچهار
فزونههی شههده اسههت کههه بهها افههزای سههن بههه دلیههل متفههاوت فیزیولو یه و
روانشناختی ،عملکرد شناختی و حرکتی این گروه آسهی پذیر از اجتمها رو بهه
زوال میرود و زمینه افت عملکرد جسمانی و روانی -حرکتی را ایجاد نمایهد (.)1
سههالمندی دورهای اسههت کههه بهها ت ییههرات فرسایشههی تههدریجی ،پی رونههده و
خودبهخودی در بیشتر دستگاهها و عملکردهای فیزیولو ی بدن همراه میباشد.
از جمله این ت ییرات ،میتوان به ت ییر در دستگاههای درگیر در عملکرد ادراکی-
حرکتی اشاره کرد که سالمندان را در معرض صدمات جدی قرار میدهد و جامعه
را متحمل هزینههای درمانی بالیی میکند (.)2
حیطه کنترل حرکتی ،از موضوعات بسیار مهم و کلیدی به شمار میرود که
در دوران میانسالی برای بهزیستی هرچه بهتر ،نمود بیشتری پیدا میکند .برخهی
ت ییرات رفتاری قابل مشاهده در دوران سالمندی همچون اختالل کنترل قامهت
و ت ییرات در الگوهای راه رفتن ،ناشی از ت ییرات جسمی و فیزیولو ی میباشد
که افت زمان واکن و نقصان توجه و تمرکز را به دنبهال دارد ( .)6-3از طهر

تاریخ چاپ1397/1/15 :
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تمرینات ادراکی -حرکتی و هماهنگی حرکتی زنان

شرایطی که سالمندان در آن قرار دارند ،میتواند زمینه را بهرای بهبهود وضهعیت
جسمانی و روانی آنها ایجاد نمایهد و از آسهی هایی ماننهد فراموشهی ،اخهتالل
حافظه و یا مشکالت حرکتی ناشی از فقدان توجه و افتادن جلوگیری کند ،هد
از انجام تحقیق حاضر ،بررسهی تهأثیر یه دوره تمرینهات مداخلههای ادراکهی-
حرکتی بر شناسایی حرکت و هماهنگی حرکتی زنان سالمند بود.

مواد و روشها

شکل  .1پروتکل اجرایی آزمون تعقیب بینایی

در تمرین بعدی که در شکل  2قابل مشاهده است ،آزمودنی باید بر هر ی
از جدارههای آبی ،قرمز ،زرد و سبز تمرکز کند و به محض رفهتن تهوب بهه ههر
طر  ،دکمه آن رنگ را روی صفحه کلید فشهار دههد .میهزان سهرعت انت ها
صحیح ،به عنوان شاخصی از ادراک دیداری -حرکتی تلقی میگردد.

به منظور بررسی وضعیت افسردگی ،از پرس نامه  BDIاستفاده شد .ایهن
مقیاس ی ابزار سنج خودارزیابی و دارای  21آیتم میباشد که بهرای تعیهین
شدت افسردگی به کار میرود .اعتبار محتوایی مقیاس  BDIدر مطالعات بسهیار
زیادی در سطح دنیا مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .در تحلیل نتایج مربوط
به آزمون مذکور بر اساس راهنمای تفسیر آن ،نمرات صهفر تها  9غیهر افسهرده،
 10تا  16افسردگی خفیف 17 ،تا  29افسردگی متوسط و 30بهه بهال افسهردگی
شدید طبقهبندی شهده اسهت ( .)17در مرحلهه پی آزمهون ،آزمودنیهها پهس از
خوردن صبحانه ایزوکالریه  ،در آزمونههای همهاهنگی دو دسهتی و شناسهایی
حرکت شرکت نمودند .سپس به مدت  8هفتهه بهه تمرینهات ادراکهی -حرکتهی
تعقی بینایی و تمرینات شناسایی حرکت پرداختند و در مرحله پسآزمون دوباره
آزمونهای مرحله پی آزمون به عمل آمد.
مطالعه حاضر پس از کس مجوز از کمیته اخالق دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) به شماره  17628و اخذ رضایتنامه از آزمودنیها انجام گرفت و اصول اخالقی بر
اساس معاهده  Helsinkiدر مورد مطالعات بالینی در انسان رعایت شده است .دادهها
با استفاده از آزمونهای  Paired tو تحلیل کواریانس در نرمافزار  SPSSنسه ه 21
( )version 21, IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجزیهه و تحلیهل
قرار گرفت P > 0/05 .به عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر گرفته شد.
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شکل  .2پروتکل اجرایی شناسایی حرکت
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این مطالعه از نو نیمه آزمایشی و جامعه آن شامل کلیهه زنهان سهالمند اسهتان
قزوین بود 19 .نفر از زنان سهالمند بها میهانگین سهنی  58/3 ± 4/2سهال ،قهد
 158/1 ± 2/7سانتیمتر و درصد چربی بدن  30/1 ± 1/8به صورت داوطلبانهه
برای شهرکت در پههوه اعهالم آمهادگی کردنهد و جههت ارزیهابی سهالمت و
آزمونهای پیکرسنجی و روانشناختی به مرکز مشاوره ورزشهی هیهأت پزشهکی
ورزشی استان قزوین در سال  1396مراجعه نمودند .سپس به صهورت تصهادفی
ساده به دو گروه شاهد ( 9نفر) و تجربی ( 10نفر) تقسیم شدند .معیارههای ورود
به پهوه شامل توانایی اسهتقالل عملکهردی (قابلیهت  45دقیقهه پیهادهروی و
اجرای نرم های سب ) و فقدان اختاللت شناختی اعم از فراموشی (به استناد
خوداظهههاری) و افسههردگی [کنتههرل شههده بهها پرسهه نامه افسههردگی Beck
( Beck Depression Inventoryیا  ])BDIبود .غیبت بی از دو جلسه در
جلسات تمرینی ،بیماریهایی که در طول تحقیق حادث و بر فرایندهای ادراکی-
حرکتی اثرگذار بود نیز به عنوان معیارهای خروج در نظر گرفته شد.
در مرحلههههه پی آزمههههون و پسآزمههههون ،از آزمههههون تش یصههههی
حرکههههت ( )Determination testو آزمههههون همههههاهنگی دو دسههههتی
( )Hand test for motor coordinationاستفاده گردید ( .)12 ،13به دلیهل
این که شرکتکنندگان تحت کنترل وزن مرکز سالمت بودند ،برنامههای غذایی
آنها به عنوان عامل مثثری در فرایندهای ادراکی -حرکتی با پرس نامه بسامد
خوراک ( )Recall Food Questionnaireکنتهرل شهد ( .)14بسهته تمهرین
ادراکی -حرکتی در گروه تجربی با استفاده از نرمافزار  Viennaبه مدت  8هفته
به شهکل کوشه های تعقیه بینهایی ( )Visual Pursuit Testبهه عنهوان
شاخصی از ادراک دیداری -حرکتهی کهه بهه منظهور تقویهت توجهه انت هابی و
جهتیابی بود ،مورد استفاده قرار گرفت .همچنین ،بسته تمرینی شناسایی حرکت
( )Movement detection testبهه منظهور بهبهود توجهه انت هابی ،سهرعت
تصهههمیمگیری ( )Decision speedو سهههرعت عکسالعمهههل حرکتهههی
( )Motor reaction speedاستفاده گردید .مدتزمان تمرین این دو روش در
هر جلسه  30دقیقه و به مدت  8هفته بود.
ابزار تحقیق ،مجموعه ابزار  Viennaمتشکل از یه صهفحه نمایشهگر و
ی صفحه کلید شامل دو دسته فلزی میباشد که بهه منظهور ارزیهابی عملکهرد
ادراکی -حرکتی و عملکرد شناختی در ردههای سنی م تلف مورد استفاده قهرار
میگیرد و روایی و اعتبار آنها در مطالعات م تلف تأیید شده است ( .)15 ،16در
این تمرین ،آزمودنی باید با تمرکز بر مسیرهای حرکتی که در شکل  1مشهاهده
میشود ،به محض قرار گرفتن فل روی هر ی از مسیرها ،عدد مرتبط بها آن
را با فشار دادن آن عدد روی صفحه کلیهد اجهرا کنهد .میهزان سهرعت انت ها
صحیح ،به عنهوان شاخصهی از ادراک دیهداری -حرکتهی تلقهی میگهردد .ایهن
پروتکل تمرینی در هر جلسه تکرار میشد.

مرتضی طاهری و همکاران

جدول  .1نتایج آزمون  Paired tبرای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون گروهها
گروه
آزمون
هماهنگی دو دستی (زمان عکسالعمل)
پاسخ صحیح
شناسایی حرکت
پاسخ غلط

شاهد

تجربی
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

45/09 ± 1/17
206/40 ± 1/77
7/20 ± 1/30

± 1/16
*213/80 ± 3/70
*4/20 ± 1/30

44/34 ± 1/11
205/50 ± 1/87
7/10 ± 1/22

45/01 ± 0/68
207/10 ± 1/90
6/20 ± 1/30

*42/20

*P > 0/050

یافتهها

بحث و نتیجهگیری
هد از انجام تحقیق حاضر ،تأثیر ی دوره تمرینات مداخلهای ادراکی -حرکتی
بر شناسایی حرکت ،ادراک بینایی و هماهنگی حرکتی زنان سهالمند بهود .نتهایج

جدول  .2مقایسه گروههای تجربی و شاهد در آزمون هماهنگی دو دستی
آزمون
هماهنگی دو دستی

متوسط زمان

پی آزمون

1/527

1

گروه

30/186

1

خطا
کل

13/937
50360/380

15
19

مقدار P

1/643

0/219

100/550

*0/001

پی آزمون

0/109

1

0/227

0/070

گروه

13/195

1

28/740

*0/001

خطا

7/345

15

کل

18298/780

19

*P > 0/050
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متغیر

منبع واریانس

مجموع مجذورات

نمره کلی

درجه آزادی

آماره F
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میانگین سنی شرکتکنندگان 58/3 ± 4/2 ،سال بود .قبل از انجام طرح ،آزمون
 Kolmogorov-Smirnovجهت تعیین نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد
و دادههای تحقیق نرمهال بهود .نتهایج آزمهون  Paired tنشهان داد کهه زمهان
عکسالعمل در هماهنگی دو دستی بهه طهور معنهیداری در مرحلهه پسآزمهون
بهبود یافت ( .)P = 0/001در میزان پاسخهای صحیح و غلهط نیهز ایهن بهبهود
عملکرد مشهود بهود (بهه ترتیه  P =0/001و  .)P = 0/005نتهایج گروهههای
تجربی و شاهد در پی آزمون و پسآزمون در جدول  1ارایه شده است.
پس از حذ واریانسهای پی آزمهون ،تفهاوت بهین گروهههای تجربهی و
شاهد معنیدار بود ( .)P = 0/001 ،F = 100/550بنهابراین ،تمرینهات ادراکهی-
حرکتی بر هماهنگی بین دو دست (عامل متوسط زمان) تأثیر معنیداری داشهت.
از طر دیگر ،پس از تعدیل پی آزمون ،تفاوت بین گروههها معنهیدار گهزارش
گردیههد ( )P = 0/001 ،F = 28/740و میتههوان گفههت کههه تمرینههات ادراکههی-
حرکتههی بههر همههاهنگی دو دسههتی (نمههره کلههی) تههأثیر معنههیداری را نشههان داد
(جدول  .)2نتایج آزمون تحلیل کواریانس ت مت یره در جهدول  3آمهده اسهت.
پس از حذ واریانسهای پی آزمون ،تفاوت معنیداری بین دو گروه تجربهی و
شاهد وجود داشت ( .)P = 0/001 ،F = 23/384از طر دیگر ،پهس از تعهدیل
پی آزمون نیز تفاوت معنیداری بهین دو گهروه تجربهی و شهاهد گهزارش شهد
( .)P = 0/005 ،F = 10/670این نتیجه در مورد متوسط زمهان عکسالعمهل در
شناسایی حرکت نیز مشاهده شد (.)P = 0/004 ،F = 11/280

نشان داد که عملکرد ادراکی -حرکتی سالمندان مشتمل بر هماهنگی حرکتهی و
شناسایی حرکت ،پس از انجام مداخالت به طور معنیداری بهبود یافت .در مت یر
شناسایی حرکت مش ص شد گروهی که تحت مداخالت ادراکی -حرکتی قهرار
گرفتند ،در انت ا پاسخهای صحیح در مواجهه با محرکهای اعمهال شهده ،از
وضعیت بهتری برخوردار بودند .از طر دیگر ،تعداد پاسخهای اشهتباه آنهها در
آزمون نیز به طور معنیداری کمتر بود .از آنجا که نسبت پاسخهای صهحیح بهه
غلط ،نموداری از میزان دقت افراد است؛ میتوان گفت شاخص دقهت آنهها بهه
عنوان عاملی کلیدی در کنترل حرکتی ،بهبود یافت .در همین راسهتا ،نتهایج بهه
دست آمده با یافتههای مطالعه  Leonو همکهاران ( )2هم هوانی داشهت .آنهان
نتیجه گرفتند که تمرینات ادراکی -حرکتهی موجه بهبهود همهاهنگی حرکتهی
سالمندان میشود ( .)2مشابه با نتایج پهوه حاضهر ،برخهی تحقیقهات عنهوان
کردهاند هر نو برنامه تمرینی که چال های تصمیمگیری را بهه همهراه داشهته
باشد ،میتواند منجر به بهبود اعمال شناختی سالمندان شود (.)15 ،18
ت ییرات و سهازگاریهای سیسهتم عصهبی -عضهالنی ناشهی از تمرینهات
ادراکی -حرکتی ،عملکرد ادراکی -حرکتی را بهبود میب شهد .از دلیهل بهبهود
عملکرد ادراکی -حرکتی سالمندان ،میتوان به افهزای سهازگاریهای عصهبی
ناشی از تمرین مانند به کارگیری واحدهای عصبی کارامدتر ،سازماندهی مجهدد
در قشر حسی پیکری ،افزای کهارایی و قهدرت ارتباطهات سیناپسهی ،افهزای
فعالسازی دستگاه عصبی ،کاه رفلکسهای بازدارنده عصبی ،کاه مقاومت
مسیرهای عصبی به انتقال تکانه و بهبود و تسهیل در انتقال دروندادههای ههر
ی از حواس اشاره نمود .تمرینات ادراکی -حرکتی با تحریه حهواس درگیهر،
شرایطى را براى به چال کشیدن دستگاه ادراکی -حرکتی فراهم مهیآورد و از
این طریهق میتوانهد در بهبهود عملکهرد روانهی -حرکتهی افهراد سهالمند مهثثر
باشد (.)19

 حرکتی و هماهنگی حرکتی زنان-تمرینات ادراکی

 مقایسه گروههای تجربی و شاهد در آزمون شناسایی حرکت.3 جدول
P مقدار

F آماره

0/051
*0/001

5/040
23/384

0/220

1/604
10/670

*0/005

0/880
*0/004

0/023
11/280

درجه آزادی
1
1
15
19
1
1
15
19
1
1
15
19

مجموع مجذورات
27/136
26/015
80/768
84/331
2/900
5/887
27/120
556/000
5/672
0/001
0/037
13/903

منبع واریانس
پی آزمون
گروه
خطا
کل
پی آزمون
گروه
خطا
کل
پی آزمون
گروه
خطا
کل

متغیر
پاسخ صحیح

آزمون
شناسایی حرکت

پاسخ غلط

نمره کلی

P > 0/050*

-هماهنگی حرکات و توانایی شناسهایی حرکهات بها اجهرای مهداخالت ادراکهی
حرکتی قابلیت رشد دارد که این موضو در یادگیری و کنترل حرکتی بسیار حایز
.اهمیت است

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.3.9 ]
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سپاسگزاری
 مصهو دانشهگاه،11792 پهوه حاضر برگرفته از طرح پهوهشهی بها شهماره
 بدین وسیله از خانم زهرا دادمهر بهه جههت.بینالمللی امام خمینی (ره) میباشد
 از تمههام، همچنههین. سپاسههگزاری میگههردد،همکههاری در جمههعآوری اطالعههات
 تشهکر و قهدردانی بهه،آزمودنیهایی که در انجهام ایهن مطالعهه یهاری نمودنهد
.عمل میآید

 شناختی در هدایت و کنترل رفتار انسان نق-کارکردهای اجرایی عصبی
بسزایی دارند و ارزیابی دقیق این کارکردها و ایجاد بستر برای بهبود آنهها بایهد
 شواهد برخی تحقیقات نشهان.در دستور کار مت صصان رفتار حرکتی قرار گیرد
،میدهد فعالیتهایی که فرایندهای پردازش اطالعات را به همراه داشهته باشهد
منجههههر بههههه افههههزای عامههههل نروتروفیهههه مشههههتق شههههده از م ههههز
) میشود که این موضهو میتوانهدBrain-drived neurotrophic factor(
 حرکتی باشد-نشان دهنده مکانیسم اثر این تمرینات بر بهبود فرایندهای ادراکی
.)12 ،20(
 هر مداخلهای که سالمندان را از نظر فرایندهای پردازشی دچار،به طور کلی
 میتواند موجه تقویهت،چال ذهنی کند و آنها را به فرایند حل مسأله وادارد
 الگوههای، همهانطور کهه پی تهر عنهوان شهد. حرکتی شهود-عملکرد ادراکی

References
1. Janizadeh E, Badami R, Torkan A. A comparison of the effectiveness of yoga and lavender on symptoms of depression in
elderly women. J Res Behav Sci 2016; 14(4): 421-7.
2. Leon J, Urena A, Bolanos MJ, Bilbao A, Ona A. A combination of physical and cognitive exercise improves reaction time in
persons 61-84 years old. J Aging Phys Act 2015; 23(1): 72-7.
3. Seghatoleslami A, Hemmati Afif A, Irandoust K, Taheri M. The impact of pilates exercises on motor control of inactive
middle-aged women. Sleep and Hypnosis 2018; 20(4): 262-6.
4. Sato D, Seko C, Hashitomi T, Sengoku Y, Nomura T. Differential effects of water-based exercise on the cognitive function in
independent elderly adults. Aging Clin Exp Res 2015; 27(2): 149-59.
5. Alikhajeh Y, Hosseini SRA, Moghaddam A. Effects of hydrotherapy in static and dynamic balance among elderly men.
Procedia Soc Behav Sci 2012; 46: 2220-4.
6. Taheri M, Irandoust K. The effect of balance exercises and computerized cognitive training on psychomotor performance in
elderly. J Phys Ther Sci 2017; 29(12): 2097-9.
7. Kallus KW, Schmitt JA, Benton D. Attention, psychomotor functions and age. Eur J Nutr 2005; 44(8): 465-84.
8. Taheri M, Irandoost K, Yousefi S, Jamali A. Effect of 8-week lower extremity weight-bearing exercise protocol and acute
caffeine consumption on reaction time in postmenopausal women. Salmand Iran J Ageing 2017; 12(1): 18-29. [In Persian].
9. Irandoust K, Taheri M. The effects of aquatic exercise on body composition and nonspecific low back pain in elderly males.
J Phys Ther Sci 2015; 27(2): 433-5.
10. Hosseinpour S, Behpour N, Tadibi V, Ramezankhani A. Effect of cognitive-motor exercises on physical health and cognitive
status in elderly. Iran J Health Educ Health Promot 2017; 5(4): 336-44.
11. Spirduso WW. Physical fitness, aging, and psychomotor speed: A review. J Gerontol 1980; 35(6): 850-65.
12. Ong NC. The use of the Vienna Test System in sport psychology research: A review. Int Rev Sport Exerc Psychol 2015;

1397 / 1  شماره/ 16  دوره/ تحقیقات علوم رفتاری

18
http://rbs.mui.ac.ir

مرتضی طاهری و همکاران

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.3.9 ]

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-09-29 ]

8(1): 204-23.
13. Alimohammadi I, Sandrock S, Gohari MR. The effects of low frequency noise on mental performance and annoyance.
Environ Monit Assess 2013; 185(8): 7043-51.
14. Keshteli A, Esmaillzadeh A, Rajaie S, Askari G, Feinle-Bisset C, Adibi P. A dish-based semi-quantitative food frequency
questionnaire for assessment of dietary intakes in epidemiologic studies in Iran: Design and development. Int J Prev Med
2014; 5(1): 29-36.
15. Shmygalev S, Dagtekin O, Gerbershagen HJ, Marcus H, Jubner M, Sabatowski R, et al. Assessing cognitive and psychomotor
performance in patients with fibromyalgia syndrome. Pain Ther 2014; 3(2): 85-101.
16. Petru R, Wittmann M, Nowak D, Birkholz B, Angerer P. Effects of working permanent night shifts and two shifts on
cognitive and psychomotor performance. Int Arch Occup Environ Health 2005; 78(2): 109-16.
17. Irandoust K, Taheri M. The Effect of Vitamin D supplement and Indoor Vs outdoor physical activity on depression of obese
depressed women. Asian J Sports Med 2017; 8(3): e13311.
18. Kim BK, Rhim YT, Park IS. Effect of regular aerobic exercise on the prevention of cognitive decline and brain disease in
elderly people. Journal of Korean Society for the Study of Physical Education 2013; 18(2): 217-29.
19. Boyke J, Driemeyer J, Gaser C, Buchel C, May A. Training-induced brain structure changes in the elderly. J Neurosci 2008;
28(28): 7031-5.
20. Sharifi GR, Bani Hashemi Emam Gheysi M, Rahnama N, Babai Mazrae No AR. Comparison of the effect of 8 weeks aerobic
exercise with resistance exercise on brain-derived neurotropic factor in elderly men. Salmand Iran J Ageing 2015; 10(3):
148-55. [In Persian].

1397 / 1  شماره/ 16  دوره/ تحقیقات علوم رفتاری

19
http://rbs.mui.ac.ir

 حرکتی و هماهنگی حرکتی زنان-تمرینات ادراکی

The Effect of Perceptual-Motor Exercises on Movement Detection and Motor
Coordination among Elderly Women
Morteza Taheri1, Khadijeh Irandoust2, Ali Hemmati-Afif1, Mina Rezaei3
Original Article

Abstract

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.3.9 ]

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-09-29 ]

Aim and Background: The purpose of this study was to investigate the effect of perceptual-motor exercises
intervention on movement detection and motor coordination among aged women.
Methods and Materials: In this semi-experimental study, 19 elderly women were randomly assigned into two
groups of experimental (n = 10) and control (n = 9). Data were collected using Vienna software. Exercise
intervention was perceptual-motor exercises based on Vienna Universal package, including movement detection test
and visual pursuit test protocols, which were applied in experimental group 3 sessions a week for 8 weeks. Detection
and motor coordination tests were used in pretest and posttest. Analysis of covariance and paired t tests were used to
analyze the data.
Findings: The mean age of participants was 58.3 ± 4.2 years. Both the movement detection and coordination
capabilities were improved in experimental group significantly at posttest (P = 0.001); while no significant change
was found in control group.
Conclusions: Perceptual-motor exercise can lead to better psychomotor performances such as movement detection
and motor coordination.
Keywords: Aged, Psychomotor Performance, Exercise, Perception
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