شماره  ،25پاییز  ،.1395صص 61-82

رفتار حرکتی

تأثیر تکلیف دوگانه ،مجرد و ترکیبی بر راهرفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون
تجربۀ افتادن
3

آزاده زنگانه ،1محمود شیخ ،2احمد فرخی ،2رضا نوری
*1

 .1دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،پردیس بینالملل دانشگاه تهران واحد کیش
 .2دانشیار گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه فیزیولوژی ورزش ،پردیس بینالملل دانشگاه تهران واحد کیش
تاریخ دریافت1394/06/03 :

تاریخ پذیرش1394/12/08:

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر تکلیف دوگانه ،مجرد و ترکیبی بر راهرفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ
افتادن میباشد .بدینمنظور 120 ،زن سالمند شهرستان بابل که در دامنۀ سنی 80ـ 60سال قرار داشتند به صورت داوطلبانه
انتخاب شدند و بهشکل تصادفی در گروههای کنترل و تمرینی دوگانه ،مجرد و ترکیبی جای گرفتند .جهت سنجش کیفیت
راهرفتن سالمندان از آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار استفاده شد .پس از مرحلۀ پیشآزمون ،گروههای مختلف تمرینی
براساس برنامۀ مشخص با توجه به گروه خود ،به تمرین راهرفتن با شرایط تکلیف مجرد ،دوگانه و ترکیبی پرداختند و پس از
دوماه ،مجدداً در آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار حضور یافتند .شایانذکر است که آزمون در دو شرایط تکلیف مجرد
و تکلیف دوگانه برای تمام گروهها انجام پذیرفت .نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان میدهد که اثر مداخله و اثر تعاملی
مداخله در گروه در دو شرایط آزمون با اجرای تکلیف مجرد و تکلیف دوگانه معنادار میباشد ( ،)P≥0.05اما تفاوت بین این دو
شرایط در پسآزمون معنادار نیست .این احتمال وجود دارد که افزایش قابلیت شناختی و جسمانی زنان سالمند ،زمینهساز
بهبود امتیازات کیفیت راهرفتن آنها بوده است.
واژگان کلیدی :کیفیت راهرفتن ،ظرفیت توجه ،سالمندان ،افتادن
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مقدمه
پیری ،بیماری یا نشانهای از بیماری نیست که افراد مسن از آن رنج ببرند؛ بلکه ،یک فرایند بیولوژیکی
کامالً طبیعی میباشد ( .)1با افزایش سن ،تغییرات زیستشناختی ،شیمیایی و سلولی در سالمندان بروز
پیدا میکند که درنهایت ،منجر به ضعف جسمانی میشود .بدیهی است که همراه با ضعف جسمانی،
قابلیتهای حرکتی در سالمندان کاهش مییابد ( )2و این کاهش در سنین پیری ممکن است منجر به
افزایش بسیاری از بیماریهایی شود که میتوانند بر کیفیت زندگی تأثیر داشته باشند ( .)1افتادن 1یا
زمینخوردن یکی از جدیترین نگرانیهای افراد مسن و کسانی است که درحال نزدیکشدن به سالهای
آخر عمر خود میباشند ( .)2زمین خوردن در میان افراد مسن عبارت است از افتادن بر روی یک سطح
پایینتر یا بر روی زمین ،بهواسطۀ عواملی غیر از نیروهای خارجی ،ازدستدادن هوشیاری و یا رخوت
ناگهانی ( .)2شایانذکر است که  27تا  65درصد از سالمندان ،حداقل یکبار در سال افتادن را تجربه
میکنند .این آمار در پژوهشی در داخل کشور 25 ،درصد گزارش شده است (.)3
عالوهبر آسیبهای جسمانی مانند شکستگیها که ممکن است درنتیجۀ افتادن اتفاق بیفتد ،این احتمال
وجود دارد که افراد مسن ،آسیبهای شناختی مانند احساس ترس ،افسردگی ،گوشهگیری و ازدستدادن
اعتمادبهنفس را پس از افتادن در خود افزایش دهند ( .)1با افزایش سن ،نهتنها شمار افتادنها ،بلکه شدت
صدمات نیز افزایش مییابد .در بین متداولترین دالیل مرگومیر ناشی از آسیبهای ناخواسته در میان
افراد 79ـ 50سال ،افتادن بهعنوان دومین دلیل گزارش شده است ،اما برای افراد باالی  80سال ،افتادن
اولین دلیل مرگومیر در آسیبهای ناخواسته محسوب میشود .پژوهشگران نشان دادهاند که بیشترین
درصد زمینخوردگی در افراد سالمند ،بهدلیل عکسالعملهای ضعیف و سرعت حرکت نامناسب بههنگام
خارجشدن مرکز ثقل از سطح اتکا رخ میدهد که این عکسالعملها به محیط پیرامون ،با افزایش سن ،رو
به زوال میرود .عالوهبر زمان واکنش ،یکی از اولین شروط افتادن ،ضعف قدرت اندام تحتانی است؛ به-
طوریکه اگر این قدرت بهبود یابد ،احتمال افتادن نیز کاهش پیدا میکند ()4؛ بنابراین ،میتوان چنین
اظهار داشت که محدودیت در حین راهرفتن ،مشکلی شایع در افراد سالمند بوده که زمینهساز افزایش
خطر زمینخوردن و ناتوانی آنها میشود؛ لذا ،حواسپرتی در حین راهرفتن از عوامل خطرزای زمین-
خوردن محسوب میگردد ( .)5،6با افزایش سن ،تغییرات ساختاری در مغز بهویژه در ناحیۀ پیشپیشانی
(مناطقی که همراه با اجرای عملکرد شناختی و سیستمهای توجهی است) اتفاق میافتد؛ بنابراین،
آزمودنیهای سالمند هنگامیکه تکلیف دیگری را حین راهرفتن اجرا میکنند ،تفاوتهایی را در اجرای
تکلیف دوگانه نشان میدهند .تاکنون ،پژوهشهای بسیاری به بررسی مقولههای نیازمند توجه درجهت
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حفظ تعادل ایستا در موقعیتهای مختلف برای سالمندان پرداختهاند ،اما درمقابل ،مطالعات اندکی تأثیر
بار توجهی بر راهرفتن سالمندان را بررسی کردهاند (.)7
پژوهشهای گستردهای درزمینۀ تأثیر فعالیت بدنی بر متغیرهای شناختی و حرکتی مرتبط با افتادن
صورت گرفته است .گروهی از آنها بیان میکنند که تمرین موجب بهبود عوامل شناختی مرتبط با افتادن
مانند زمان واکنش و ترس از افتادن میشود ( )8و تأثیر مثبتی بر عوامل حرکتی مانند قدرت و تعادل
دارد ( .)2،9،10درمقابل ،گروهی بیان کردهاند که تمرین تأثیری بر عوامل شناختی ( )11و حرکتی
(13ـ )11ندارد .هنگامیکه شخصی پیر میشود ،توانایی انجام کارهای همزمان در او کاهش مییابد .انجام
بیشتر فعالیتهای روزمره از قبیل لباسپوشیدن ،مسواکزدن و خریدکردن هنگامیکه همراه با پردازش
همزمان اطالعات بیرونی است ،نیازمند کنترل دقیق و هماهنگی در تعادل میباشد.
بیشتر مطالعات اخیر نشان میدهند که وقتی تکلیف شناختی همزمان با راهرفتن در سالمندان و جوانان
صورت گیرد ،سرعت راهرفتن تحتتأثیر قرار میگیرد ،اما تغییری در الگوی راهرفتن مشاهده نمیشود؛
لذا ،زمان واکنش تحتتأثیر فعالیت شناختی همزمان افزایش یافته است ( .)14،15در طول دو دهۀ
گذشته ،پژوهشهای زیادی بهمنظور بررسی نقش توجه و تمرکز حین راهرفتن صورت گرفته است که
استفاده از تکلیف دوگانه را رویکردی مناسب در بررسی نقش توجه و تمرکز بر راهرفتن دانستهاند .شایان-
ذکر است که راهرفتن ،یک فعالیت خودکار محسوب میشود و نیازهای توجه حین اجرای راهرفتن ،بسیار
محدود و یا بدون نیاز به توجه میباشد .بااینوجود ،راهرفتن سالمندان زمانیکه بهصورت همزمان با یک
تکلیف دوگانه انجام گیرد ،تحتتأثیر قرا میگیرد و بهخوبی اجرا نمیشود؛ لذا ،سالمندانی که در حین
راهرفتن تکلیف دیگری نظیر حل یک مشکل ذهنی ،گفتگو و یا حمل شی را بهصورت همزمان اجرا کنند،
کیفیت راهرفتن آنها تحتتأثیر قرار خواهد گرفت (.)7
عالوهبراین ،پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه نشان داده است سالمندانی که سابقۀ زمینخوردن
دارند ،درمقایسه با سالمندان بدون سابقۀ زمینخوردن ،آرامتر راه میروند ()16؛ ازاینرو ،بررسی نقش
تکلیف دوگانه با عنایت به سابقۀ زمینخوردن در سالمندان احتماالً میتواند سازوکارهای این مسأله را
بهشکل دقیقتری آشکار سازد .دانشمندانی که دربارۀ عملکرد انسان پژوهش میکنند نشان دادهاند که
فعالیتهای مربوط به توجه ،محدودیت مهمی را در عملکرد انسان ایجاد میکند .این محدودیت بهخوبی
نشان میدهد مشکلی که اغلب هنگام انجام همزمان بیش از دو عمل داریم ،بهدلیل نیاز به تقسیم توجه
میان تکالیف درحالاجرا میباشد.)3( .
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فرضیات و نظریات مختلفی در حیطۀ توجه انسان وجود دارد که ازاینمیان ،فرضیههایی که به توصیف
مطالب مربوط به ظرفیت توجه و امکان اجرای همزمان دو یا چند عمل میپردازند ،فرضیههای تککانالی
هستند .پیشفرض تمام فرضیههای تک کانالی این است که ظرفیت توجه ثابت است و اگر ظرفیت توجه
پاسخگوی نیازهای تکلیف نباشد ،اجرا دچار افت میگردد .این نظریهها برحسب مرحلۀ پردازش اطالعات
که به توجه نیاز دارند متفاوت میباشند ،اما درمجموع ،بیان میکنند که سیستم در هر لحظه تنها میتواند
یک محرک را موردپردازش قرار دهد .براساس نظریۀ تککانالی ولفورد ،1سیستم پردازش اطالعات انسان
بهعنوان یک کانال اطالعاتی مجرد در نظر گرفته میشود که در یک زمان ،تنها یک عملیات محرک پاسخ
را پردازش میکند .پذیرش این نظریه برابر است با باور این مطلب که انسان در یک زمان تنها میتواند
یک عمل را انجام دهد .درنتیجه ،هر تکلیف دیگری که در آن زمان انجام شود ،با تداخل شدید مواجه
شده و اجرا را متوقف میکند (.)18
از میان نظریههای مختلفی که درمورد توجه وجود دارد ،نظریات منبع مرکزی ،بیشتر موردتوجه
پژوهشگران میباشد .این نظریات وجود یک منبع مرکزی و واحد را برای توجه پیشنهاد میکنند و معتقد
هستند که ظرفیت این منبع ،تغییرناپذیر است و تمامی فعالیتها برای دستیابی به این منبع با هم رقابت
میکنند .براساس این نظریهها ،ما قادر به اجرای همزمان تکالیف میباشیم؛ بهشرطی که از محدودۀ
ظرفیت منبع پردازش اطالعات فراتر نرویم .اگر از این محدوده بگذریم ،دشواری مربوط به اجرای یک یا
تعداد بیشتری از این تکالیف را تجربه میکنیم ()18؛ برایمثال ،هنگامیکه دشواری دو تکلیف همزمان
افزایش مییابد ،ظرفیت بیشتری دردسترس قرار گرفته و بیشتر آن در پردازش مورداستفاده قرار میگیرد.
هنگامیکه خواست های تکلیف برای پردازش دو جریان اطالعات از ظرفیت حداکثر فراتر رود ،احتماالً
افتهایی در یک یا هر دو تکلیف ارائهشدۀ همزمان رخ میدهد؛ یعنی درحقیقت ،تداخل روی میدهد
( .)18درمقابل نظریههای منبع مرکزی ،نظریههای چندمنبعی یا منابع چندگانه قرار دارند .براساس این
نظریات ،چندین سازوکار برای توجه وجود دارد که هریک دارای منابع محدودی هستند و ذخیرۀ هر منبع
به بخشی از اجرای مهارتها اختصاص دارد .در طول دو دهۀ گذشته ،مطالعات زیادی بر نیاز راهرفتن به
تمرکز و توجه تأکید داشتهاند .تکلیف دوگانه روشی است که بیشترین عمومیت را برای بررسی اثر توجه
و تمرکز بر راهرفتن دارد .علیرغم خودکاربودن راهرفتن و عدم نیاز به توجه ،در سالمندان هنگامیکه
همزمان با یک تکلیف ثانویه اجرا میشود ،بهخوبی انجام نمیگیرد؛ بدینصورت که اگر درحین راهرفتن،
تکالیف دیگری از قبیل حل مشکل ذهنی ،گفتگوی ذهنی و یا حمل یک شی بهطور همزمان انجام شود،
اجرای تکلیف دوگانه منجر به تغییرات زیادی در اجرای راهرفتن میشود .عالوهبراین ،با افزایش سن،
تغییرات ساختاری در ناحیۀ پیشحرکتی (مناطقی که همراه با اجرای عملکرد شناختی و سیستمهای
1. Velford
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توجهی است) اتفاق میافتد ( .)18در این روش ،دو تکلیف یا بیشتر به فرد ارائه شده و از او خواسته
میشود که توجه کرده و به تمام آنها پاسخ دهد؛ بهعنوانمثال ،درحین راهرفتن محاسبات ریاضی انجام
دهد ،پیغامی شنیداری را تکرار کند و یا همزمان یک متن دیداری را دنبال کند .شایانذکر است که از
این شیوه جهت مطالعۀ تقسیم توجه استفاده میشود .تکلیف دوگانه بهصورت وسیعی جهت دستکاری
توجه و اثر آن بر اجرای حرکتی در بزرگساالن جوانتر و مسنتر برای تکالیف مختلف عملکردی زیادی
نظیر نشستن ،ایستادن و راهرفتن مورداستفاده قرار گرفته است ( .)19عالوهبراین ،راهرفتن ،همزمان با
انجام عملی که نیاز به توجه دارد تغییر مییابد .چگونگی تقسیم توجه بین دو عمل همزمان ،عمدت ًا به
سودمندی عملکردهای اجرایی و بار توجهی هرکدام از آنها بستگی دارد ( )20و بار توجهی بهعنوان یک
شاخص برای منابع سیستم عصبی مرکزی موردنیاز برای یک تکلیف موردتوجه قرار گرفته است (.)21
زمانیکه توجه روی تکلیف اولیه مانند راهرفتن متمرکز است ،منابع اضافۀ توجه به آن اختصاص مییابد
که منجر به کاهش منابع دردسترس برای تکلیف ثانویه میگردد .در این زمان است که عملکرد تکلیف
ثانویه ،نشاندهندۀ منابع اختصاصدادهشده به تکلیف اولیه میباشد ( .)20در پژوهشی که اسپارو 1و
همکاران ( )2006انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نیازمندی سالمندان به توجه ،حین راهرفتن افزایش
مییابد ()22؛ لذا ،کاهش توانایی سالمندان در انجام تکالیف چندگانه در موقعیتهای تعادلی مخاطرهآمیر
ال واضح و آشکار میگردد؛ بهطوریکه اگر ظرفیت پردازشی الزم برای دو تکلیف (یک تکلیف
و دشوار ،کام ً
وضعیتی و یک تکلیف شناختی) که بهطور همزمان انجام میشوند (تکلیف دوگانه) بیش از کل ظرفیت
پردازشی فرد باشد ،کاهش کارایی در یک و یا هر دو تکلیف درحالانجام رخ میدهد .با توجه به مطالعات
مختلف و با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی مشخص شده است که تعادل در شرایط تکلیف دوگانه
موجب عدم پایداری فرد میگردد و این مسأله در سالمندان با اختالالت تعادل و سابقۀ زمینخوردن
افزایش مییابد (.)23
بدینمنظور ،والمن )2001( 2آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار را روشی مناسب برای پیشبینی
زمینخوردن در آزمودنیهای سالمند معرفی نمود ( .)24دراینراستا ،والکوت و شاموی کوک )2002(3در
1. Sparrow
2. Wallman
3. Woollacott& Shumway-Cook

66

رفتار حرکتی شماره  ،25پاییز 1395

پژوهش خود نشان دادند که آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار تحت شرایط تکلیف دوگانه ،روشی
مناسب برای نشاندادن اختاللهای راه تعادل و خطر افتادن سالمندان است ()25؛ بنابراین ،سالمندانی
که حین راهرفتن تکلیف دیگری را اجرا میکنند ،تفاوتهایی را در اجرای تکالیف دوگانه نشان میدهند
( .)26همچنین ،ابرسباچ و همکاران )1995( 1به بررسی انجام همزمان تکالیف درحین راهرفتن با رویکرد
تکلیف دوگانه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حین راهرفتن ،زمان تکیهگاه دوپایی تحتتأثیر تکلیف
دوگانه افزایش یافته و زمان تابخوردن پاها ثابت باقی مانده است ( .)15شایانذکر است که کینماتیک
گامبرداشتن در زنان سالمند بهعلت افت عضالنی ،بیشتر از مردان سالمند است؛ بهطوریکه زمان تکیهگاه
دوپایی با افزایش  19درصدی در مردان و افزایش  26درصدی در زنان سالمند نسبت به همتایان جوان
خود همراه بوده است (.)27
ازآنجاییکه سالمندان بهعنوان شهروندان ارشد جامعه میبایست از سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی
شایستهای برخوردار باشند؛ لذا ،پیشگیری و غلبه بر ناتوانیهای سالمندان ،شناخت مشکالت گریبانگیر
آنها و بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت زندگی آنها بسیار مهم میباشد .پژوهشها نشان میدهند
تعداد زیادی از سالمندانی که در مراکز نگهداری سالمندان یا منازل زندگی میکنند ،در انجام مهارتهای
روزمرۀ زندگی از جمله کارهای شخصی و مراقبت از خود با مشکل روبهرو هستند که دلیل زیربنایی این
موضوع ،عدم استقالل در راهرفتن و کمبود خودکارآمدی است .یافتههای پژوهشی بیان میکنند که اجرای
تکالیف شناختی حین راهرفتن ممکن است زمان عکسالعمل تکلیف شناختی را افزایش داده و یا سرعت
راهرفتن را کاهش دهد ،اما تغییری در الگوی راهرفتن ایجاد نمیکند (.)3
بنابراین ،مسألۀ اساسی که در این پژوهش پیش روی ما قرار گرفته است این است که با توجه به اینکه
سالمندان حین راهرفتن بهمیزان توجه بیشتری نسبت به جوانان نیاز دارند (بهویژه هنگام انجام همزمان
راهرفتن با یک بار شناختی (انجام عملی نیازمند توجه)) و بیشتر دچار مشکل و عدم تعادل میگردند ،آیا
برنامههای تمرینی اعمالشده میتواند راهرفتن متعادل و همزمان با اجرای تکلیف شناختی در سالمندان
را بهبود بخشد و منجر به کاهش زمینخوردن شود؟ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر تکلیف
دوگانه ،مجرد و ترکیبی بر راهرفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن میباشد .شایانذکر
است که یافتههای پژوهش حاضر جهت ارتقای قابلیتهای حرکتی و جسمانی سالمندان در اجرای

1. Ebersbach et al.
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فعالیت های ورزشی و یا انجام کارهای منزل همراه با مکالمه و یا صحبت با دوستان که ممکن است
زمینهساز کاهش تعادل آنها شود ،مفید خواهد بود.
روش پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را  9450زن سالمند  60تا  80سالۀ شهرستان بابل تشکیل دادند (براساس
استعالم از ثبت احوال شهرستان بابل این تعداد مشخص شدند) .درادامه و بهمنظور انتخاب نمونه از میان
این افراد 187 ،نفر بهصورت داوطلبانه و بهشکل دردسترس از پارکها ،مراکز تفریحی و عمومی و
سازمانهای بازنشستگی با درج اطالعیه و یا مراجعۀ حضوری (مؤسسۀ حمایتی سالمندان بابالحوائج بابل)
انتخاب شدند .شایانذکر است که افراد انتخابشده ،بهلحاظ هوشیاری با استفاده از پرسشنامۀ ارزیابی
میزان هوشیاری موردبررسی قرار گرفتند و درنهایت ،از میان آنها  120نفر انتخاب شدند (.)27
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از :داشتن سن  60تا  80سال ،توانایی پاسخگویی به پرسشنامه،
داشتن استقالل عملکردی ،داشتن دید طبیعی ،توانایی دنبالکردن دستورات ساده و توانایی انجام
فعالیتهای زندگی روزانه .معیارهای خروج نیز عبارت بود از :داشتن اختالالت ذهنی (نمرۀ کمتر از24
پرسشنامه ام .ام .اس .ای) ،1بیماریهای قلبی تنفسی حاد ،بیماریهای حاد مفصلی ،پرفشار خونی ،فلج
بخشی از بدن و عدم قطع عضو که با استفاده از پرسشنامه و یا بهصورت شفاهی موردبررسی قرار گرفتند.
سپس ،این افراد فرم رضایتنامه را تکمیل نمودند و درادامه ،بهلحاظ متغیرهای پژوهش نظیر سابقه و یا
عدم زمینخوردن و امتیاز راهرفتن یکسانسازی شدند و با استفاده از روش انتصاب تصادفی ،در چهار گروه
 30نفره (هر گروه شامل 15 :نفر با سابقۀ افتادن و  15نفر بدون سابقۀ افتادن بود) جای گرفتند .شایانذکر
است در هر گروه ،یک نفر بهصورت ذخیره در نظر گرفته شد تا درصورت افت آزمودنی ،جایگزین وجود
داشته باشد .گروههای پژوهش حاضر عبارت بودند از :دو گروه کنترل با سابقۀ افتادن و بدون سابقۀ افتادن
(که در هیچگونه برنامۀ تمرینی مشارکت نداشتند) ،دو گروه تمرینی براساس تکلیف مجرد با سابقۀ افتادن
و بدون سابقۀ افتادن ،گروه تمرینی براساس تکلیف دوگانه با سابقۀ افتادن و بدون سابقۀ افتادن و گروه
تمرینی ترکیبی با سابقۀ افتادن و بدون سابقۀ افتادن.
پژوهش حاضر بهصورت نیمهتجربی با طرح پژوهش پیشآزمون ـ پسآزمون و گروه کنترل اجرا گردید.
در روز اجرای پیشآزمون ،از آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار که توسط ماتیاس 2و همکاران
1. Mini-Mental State Examination
2. Matias
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( )1986بهعنوان روشی سریع جهت تعیین مشکالت تعادلی اثرگذار روی مهارتهای حرکتی زندگی
روزمرۀ سالمندان طراحی شده است و تعادل پویا و چابکی را میسنجد ،در شرایط معمول و بدون اعمال
تکلیف منفرد ،دوگانه و یا ترکیبی استفاده شد (شرایط تکلیف مجرد) .این آزمون شامل سه مرحلۀ
برخاستن از صندلی ،راهرفتن ،چرخیدن و برگشتن میباشد که نمرهدهی آن توسط شخصی آموزشدیده
و بهصورت یک= اجرای طبیعی ،دو= اختالل بسیار اندک ،سه= اختالل مالیم ،چهار= اختالل باال و پنج=
اختالل شدید صورت گرفت .از یک دوربین نیز جهت تحلیل کیفی راهرفتن استفاده شد؛ بهصورتیکه محل
قرارگرفتن دوربین در قسمت جانبی مسیر راه آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار بود و زاویۀ آن
بهشکلی تنظیم شده بود که کل مسیر حرکت سالمند را پوشش میداد؛ لذا ،پس از اجرای آزمون توسط
سالمند ،آزمونگیرنده بهمنظور بررسی صحت امتیاز راهرفتن سالمندان و با عنایت به کیفیت راهرفتن،
امتیازات درنظرگرفتهشده را درصورت نیاز اصالح مینمود .پس از اجرای مرحلۀ پیشآزمون ،سالمندان در
گروههای مختلف بهصورت تصادفی جای داده شدند و از طریق آزمون تحلیل واریانس تکمتغیره ،عدم
تفاوت معنادار در امتیاز راهرفتن آنها محرز گردید .عالوهبراین ،پس از انجام پیشآزمون و اطمینان از
همگنبودن گروهها براساس امتیاز راهرفتن (برمبنای کیفیت راهرفتن و مشکالت تعادلی) و تقسیم هر
گروه به دو دستۀ با سابقۀ افتادن و بدون سابقۀ افتادن ،جلسات تمرینی شامل سه جلسۀ  50دقیقهای در
هفته را بهمدت دو ماه اجرا نمودند؛ بدینشکل که گروه تمرینی تکلیف مجرد ،تمرینات تعادلی پویا و
راهرفتن را اجرا کرد ،گروه تمرینی تکلیف دوگانۀ شناختی همانند گروه تکلیف مجرد تمرین میکرد با این
تفاوت که یک بار شناختی همزمان با اجرای تمرینات به آن اضافه میشد (شمارش معکوس یک سری
اعداد که بهصورت تصادفی توسط آزمونگر به آنها داده شد) ،گروه تمرینی ترکیبی ،ترکیبی از تمرینات
گروه یک و دو را انجام داد که بهلحاظ زمانی ،سهم هریک از این تمرینات  50درصد از کل زمان را بهخود
اختصاص میداد و درنهایت ،گروه کنترل که بدون انجام تمرینات به زندگی عادی و معمول خود ادامه
داد .پس از اتمام جلسات تمرینی ،پسآزمون در دو شرایط تکلیف مجرد ،تکلیف دوگانه و ترکیبی اجرا
گشت و دادهها ثبت گردید .شایانذکر است که بهمنظور جلوگیری از آسیبدیدگی سالمندان حاضر در
پژوهش ،سه تا پنج دقیقه فعالیت مناسب جهت گرمکردن در ابتدا و سردکردن در انتها در نظر گرفته
شد .اصالنخانی و همکاران ( )1394در بررسی روایی و پایایی آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار
نشان دادند که آزمون مذکور از روایی سازه و پایایی قابلقبولی برای سنجش راهرفتن سالمندان با سابقۀ
زمینخوردن و بدون سابقۀ زمینخوردن برخوردار میباشد ( .)26در بخش تجزیهوتحلیل آماری دادهها،
ابتدا با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد ،توصیفی از نمرات پیشآزمون و پسآزمون تعادل در شرایط
اجرای تکالیف مجرد و دوگانه در تمام گروهها ارائه گردید .سپس ،بهمنظور بررسی تأثیر تغییرات صورت-
گرفته ،از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد .عالوهبراین ،بهمنظور بررسی نرمالبودن توزیع دادهها،
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آزمون شاپیروویلک مورداستفاده قرار گرفت .همچنین ،هرچند که در ابتدای پژوهش گروهها بهلحاظ
چیدمان با توجه به امتیازات کیفیت راهرفتن همگنسازی شده بودند ،اما جهت اطمینان از عدم وجود
تفاوت معنادار در رابطه با امتیاز و کیفیت راهرفتن زنان سالمند در بین گروهها ،از آزمون تحلیل واریانس
تکمتغیره استفاده گردید و عدم وجود تفاوت معنادار در بین گروهها در مرحلۀ پیشآزمون تأیید گردید.
نتایج
ویژگیهای دموگرافیک (جمعیتشناختی) آزمودنیها از قبیل تعداد شرکتکنندگان ،سن ،قد و وزن و
نیز آمار توصیفی امتیازات کیفیت راهرفتن زنان سالمند در گروههای مختلف تمرینی در مرحلۀ پیشآزمون
و پسآزمون در شرایط تکلیف مجرد و دوگانه در جدول شماره یک ارائه شده است .درادامه نیز با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس مختلط به بررسی اثرات مداخله پرداخته شده است.
جدول 1ـ میانگین و انحراف استاندارد امتیازات کیفیت راهرفتن گروههای موردمطالعه در پیشآزمون و
پسآزمون در شرایط تکلیف دوگانه و مجرد
متغیر

گروهها

کیفیت راهرفتن

گروه تمرین
تکلیف مجرد با
سابقۀ افتادن
گروه تمرین
تکلیف مجرد
بدون سابقۀ
افتادن
گروه تمرین
تکلیف دوگانه
با سابقۀ افتادن
گروه تمرین
تکلیف دوگانه
بدون سابقۀ
افتادن
گروه تمرین
ترکیبی با
سابقۀ افتادن
گروه تمرین
ترکیبی بدون
سابقۀ افتادن
گروه کنترل با
سابقۀ افتادن
گروه کنترل
بدون سابقۀ
افتادن
کل

تعداد

سن

قد

وزن

پیشآزمون

پسآزمون
در شرایط
تکلیف
دوگانه

پسآزمون
در شرایط
تکلیف
مجرد

15

66/07±4/166

154/6±5/666

70/606±9/173

3/1±07/033

2/0±80/676

2/0±47/640

15

62/13±2/44

156/80±6/50

72/98±12/48

2/1±80/42

2/0±60/986

1/0±93/704

15

66/67±3/86

151/06±5/03

68/66±8/11

3/0±13/743

1/0±73/884

1/0±53/743

15

65/47±3/87

152/4±5/84

73/78±19/52

2/0±40/98

1/1±40/507

1/0±13/352

15

64/73±4/73

154/2±5/82

71/55±7/70

3/1±27/1

1/0±87/83

1/0±60/82

15

65/07±4/60

154/27±5/66

70/05±8/1

2/0±47/92

1/1±60/73

1/0±53/64

15

62/67±3/27

153/6±5/62

70/90±5/71

2/0±60/83

2/0±67/82

2/0±20/76

15

62/93±3/97

156/0±6/14

69/19±10/5

2/1±40/91

2/1±73/2

2/1±60/06

120

64/47±4/126

154/116±5/89

70/96±10/72

2/1±77/04

2/0±18/98

1/0±88/87
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همچنین ،بهمنظور بررسی اثرات مداخله در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون در شرایط تکلیف دوگانه،
آزمون تحلیل واریانس مختلط اجرا گشت که نتایج آن در جدول شماره دو نشان داده شده است .پیش از
این مرحله نیز طبیعیبودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیر و ویلک موردبررسی قرار گرفت که
برمبنای آن مشخص میشود دادههای پژوهش حاضر از توزیع نرمالی برخوردار میباشند (.)P<0.05
جدول 2ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط برای بررسی اثر اصلی مداخله و اثر تعامل مداخله و گروه در
عامل درونگروهی بر امتیازات کیفیت راهرفتن در شرایط آزمون تکلیف مجرد
منابع تغییر

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازۀ اثر

مداخله
مداخله *
گروه
خطا

1/000

47/70

64/32

0/0001

0/365

7/000

2/96

3/99

0/0001

0/200

112/000

0/742

نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط در دو اثر اصلی و تعاملی (جدول شماره دو) نشان میدهد که
تحتتأثیر مداخله ،کیفیت راهرفتن سالمندان بهشکل معناداری در شرایط آزمون اجرای تکلیف مجرد
( )P≤0.001بهبود یافته است ،اما اثر تعاملی مداخله و گروهها بیانگر آن است که تفاوت ایجادشده در
گروههای مختلف بهشکل معناداری ( )P≤0.001متفاوت میباشد .شایانذکر است که جهت مشخصشدن
محل تفاوت ،آزمون تحلیل واریانس با اندازۀ تکراری برای تمام گروهها در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون
در شرایط اجرای تکلیف مجرد انجام گرفت که نتایج آن حاکی از این است که به غیر از گروه تمرین
تکلیف مجرد با سابقۀ افتادن و گروه کنترل ،در تمامی گروههای تمرینی ،ارتقا و بهبود معناداری
( )P≥0.005در کیفیت راهرفتن زنان سالمند رخ داده است ،اما با توجه به شاخص اندازۀ اثر ،بیشترین
تغییرات و کمترین تغییرات رخداده تحتتأثیر مداخلۀ تمرینی بهترتیب مربوط به گروه تمرین تکلیف
دوگانه با سابقۀ افتادن ( )ηP2=0.711و گروه تمرین تکلیف مجرد بدون سابقۀ افتادن ()ηP2=0.322
میباشد.
درادامه و بهمنظور بررسی اثرات مداخله بر کیفیت راهرفتن سالمندان ،مرحلۀ پسآزمون در شرایط اجرای
تکلیف دوگانه نیز اجرا شد که نتایج آن با عنایت به آزمون تحلیل واریانس مختلط در جدول شماره سه
ارائه گردیده است.
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جدول 3ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط برای بررسی اثر اصلی مداخله و اثر تعامل مداخله و گروه در
عامل درونگروهی بر امتیازات کیفیت راهرفتن در شرایط آزمون تکلیف دوگانه
اندازۀ اثر
سطح معناداری
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
منابع تغییر
F
0/175
0/0001
23/698
21/004
1/000
مداخله
0/190
0/0001
3/744
3/318
7/000
مداخله * گروه
0/886
112/000
خطا

نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط در دو اثر اصلی و تعاملی نشان میدهد که تحتتأثیر مداخله ،کیفیت
راهرفتن سالمندان بهشکل معناداری در شرایط آزمون اجرای تکلیف دوگانه ( )P≤0.001بهبود یافته است،
اما اثر تعاملی مداخله و گروهها بیانگر این است که تفاوت ایجادشده در گروههای مختلف بهصورت
معناداری ( )P≤0.001متفاوت میباشد .شایانذکر است که جهت مشخصشدن محل تفاوت ،آزمون تحلیل
واریانس با اندازۀ تکراری برای کلیۀ گروهها در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون در شرایط اجرای تکلیف
دوگانه انجام گرفت و نتایج نشان داد که گروه تمرین تکلیف دوگانه با سابقۀ افتادن بهشکل معناداری
( )F)14,1(=19.056 ، P=0.001 ،ηP2=0.576در عملکردشان پیشرفت داشته اند .بوده است .عالوهبراین ،اثر
مداخله بر گروه تمرین تکلیف دوگانه بدون سابقۀ افتادن نیز معنادار (،P=0.006 ،ηP2=0.429
 )F)14,1(=10.50میباشد .عالوهبراین ،گروه تمرین تکلیف ترکیبی با سابقۀ افتادن و بدون سابقۀ افتادن
تحتتأثیر مداخله ،ارتقای معناداری را بهترتیب ( )F)14,1( =13.025 ،P=0.003 ،ηP2=0.483و (،ηP2=0.341
 )F)14,1(=7.258 ،P=0.017نشان میدهد؛ لذا ،با توجه به شاخص اندازۀ اثر میتوان چنین اظهار داشت که
گروه تمرین تکلیف دوگانه با سابقۀ افتادن ،بیشترین میزان تغییرات را تحتتأثیر مداخله کسب کرده
است.
همچنین ،بهمنظور بررسی و مقایسۀ اثرات مداخله بر کیفیت راهرفتن سالمندان در دو شرایط آزمون
تکلیف دوگانه و تکلیف مجرد در مرحلۀ پسآزمون ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازۀ تکراری استفاده شد
که یافتههای آن حاکی از این است که تفاوت معناداری میان هیچکدام از گروهها در دو شرایط آزمون
اجرای تکلیف دوگانه و مجرد وجود ندارد.
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شکل 1ـ تغییرات صورتگرفته در کیفیت راهرفتن زنان سالمند در گروههای مختلف در پیشآزمون و پسآزمون

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تکلیف دوگانه ،مجرد و ترکیبی بر راهرفتن زنان سالمند با تجربۀ
افتادن و بدون تجربۀ افتادن بود .با عنایت به هدف پژوهش ،یک دوره برنامۀ تمرینی در سه شرایط راهرفتن
با اجرای تکلیف مجرد ،راهرفتن با شرایط اجرای تکلیف دوگانه و راهرفتن با شرایط ترکیبی (نیمی از زمان
اجرای تمرین تکلیف مجرد در حین راهرفتن و نیمی از زمان اجرای تمرین تکلیف دوگانه در حین راهرفتن
انجام گرفت) طی دو ماه در هشت گروه (دو گروه کنترل) که نیمی از آنها دارای سابقۀ افتادن بودند و
نیمی افتادن را تجربه نکرده بودند اجرا گردید .نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد که اثرات
مداخله و اثرات تعاملی مداخله در گروه در هر دو شرایط آزمون در شرایط در تکلیف دوگانه و آزمون در
شرایط تکلیف مجرد معنادار بوده است؛ بدینمعنیکه تمرین تکلیف مجرد ،دوگانه و ترکیبی ،زمینهساز
بهبود تعادل و افزایش کیفیت راهرفتن زنان سالمند گردیده و میزان تغییرات در گروههای مختلف بهشکل
معناداری متفاوت بوده است؛ بهطوریکه گروههای کنترل (با سابقۀ افتادن و بدون سابقۀ افتادن) که در
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فعالیتهای معمول خود شرکت کرده بودند ،در شرایط آزمون تکلیف مجرد و تکلیف دوگانه ،نمرات بهتری
را کسب نکردند (نسبت به پیشآزمون) و لذا ،تغییرات معناداری در وضعیت راهرفتن آنها مشاهده نشده
است ،اما مقایسۀ امتیازات کیفیت راه رفتن زنان سالمند در دو شرایط آزمون با اجرای تکلیف مجرد و
آزمون با شرایط اجرای تکلیف دوگانه نشان داد که تفاوت معناداری در میزان امتیازات راهرفتن در دو
شرایط وجود ندارد .همچنین ،مقایسۀ شیب خط (سرعت تغییرات) در دو آزمون در شرایط تکلیف مجرد
و دوگانه نسبت به مرحلۀ پیشآزمون بیانگر آن بود که گروههایی که در برنامۀ تمرینی از اجرای راهرفتن
بههمراه تکلیف دوگانه و ترکیبی بهرهمند بودهاند ،مقادیر میانگین کیفیت راهرفتن بهتری داشتهاند و لذا
میتوان عدم معناداری در بحث تفاوت مقادیر میانگین نمرات در این دو وضعیت را (احتماالً) به کمبودن
تعداد نمونه نسبت داد .عالوهبراین ،گروه های تمرینی تکلیف مجرد در شرایط آزمون تکلیف مجرد نسبت
به پیشآزمون بهتر عمل کردند؛ درحالیکه این گروهها در شرایط آزمون تکلیف دوگانه نسبت به پیش-
آزمون ،امتیازات بیشتری را درمورد کیفیت راهرفتن بهدست آوردند ،اما نسبت به آزمون در شرایط تکلیف
مجرد ،امتیازات کیفیت راهرفتن پایینتری را کسب نمودند .در توجیه نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر،
تبیینهای مختلفی به شرح ذیل متصور است.
بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در حوزۀ سالمندان به این نتیجه رسیدهاند که تعادل ،مهمترین عاملی
است که میتوان در برنامههای پیشگیری از زمینخوردن سالمندان در نظر گرفت ( .)33البته ،مدارک و
اسنادی در حوزههای علمی وجود دارند که مدعی هستند تمرینات شناختی و حرکتی میتوانند تعادل،
باور و اعتماد به داشتن تعادل را در سالمندان ارتقا دهند ()34؛ برایمثال ،راباگو و ویلکن )2011( 1در
یک مطالعۀ موردی با استفاده از برنامۀ تمرینات واقعیت مجازی شامل تکالیف دوگانۀ شناختی ـ حرکتی
به این نتیجه رسیدند که تحتتأثیر این نوع برنامۀ مداخلهای ،تعادل ایستا و پویا بهبود مییابد ( .)35در
ایران نیز در یکی از جدیدترین مطالعات ،ایرانمنش و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان "تأثیر یک
دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان" بیان کردند که بین گروههای
تمرینی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و نیز تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر
تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین گروه های تمرینی تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و متغیر تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود ( .)20نتایج پژوهش حاضر با یافتههای ولف 2و همکاران ( ،)2001هس 3و

1. Rabago & Wilken
2. Wulf
3. Hess
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والکوت ( ،)2005صادقی و همکاران ( )1389و ایرانمنش و همکاران ( )1393که معتقد بودند مداخالت
تمرینی موجب بهبود تعادل و زمان راهرفتن در افراد سالمند میشود و نیز پژوهش سلیسوپادول 1و
همکاران ( 2009 ،2006الف2009 ،ب) و کرامر 2و همکاران ( )1995که بیان داشتند برنامۀ تمرینی
تکلیف منفرد و دوگانه موجب بهبود تعادل در زمان آزمون برخاستن و راهرفتن در شراط تکلیف منفرد
میشود همراستا میباشد ( 42ـ ،)20،36اما با نتایج پژوهش سائو و والکوت )2007( 3و رینس 4و همکاران
( )1992متناقض است .آنها باالبودن ظرفیت تعادلی آزمودنیها پیش از شروع برنامۀ تمرینی و نیز شدت
پایین برنامۀ تمرینی را علت عدم ارتقای معنادار تعادل سالمندان در پژوهش خود دانستهاند (43ـ)11؛ لذا،
برنامۀ تمرینی تکلیف منفرد و دوگانه موجب بهبود قابلیت فرد در تخصیص منابع توجه و افزایش قابلیت
فرد در کنترل خودکار مهارت حرکتی (راهرفتن) میشود و چنین مسألهای منجر به افزایش ظرفیت توجه
برای پردازش تکلیف ثانویه میگردد؛ ازاینرو ،این امر از تداخل تکالیف همزمان جلوگیری کرده و زمینهساز
بهبود کیفیت راهرفتن فرد خواهد بود (.)44
عالوهبراین ،بخشی از نتایج پژوهش حاضر با پژوهش ایرانمنش و همکاران ( )1393همراستا نمیباشد.
در پژوهش آنها بین دو گروهی که به روش تکلیف دوگانه تمرین کرده بودند نسبت به گروه تمرین
تکلیف منفرد در تعادل و راهرفتن در شرایط تکلیف منفرد تفاوت معناداری وجود داشت؛ بهاینصورت که
تمرین به روش تکلیف دوگانه موجب پیشرفت بهتر در آزمون تعادلی برگ 5و کاهش زمان راهرفتن در
شرایط تکلیف منفرد به نسبت گروه تمرین تکلیف منفرد گردید .البته ،این روند در پژوهش حاضر نیز با
توجه به شکل شماره یک مشخص و مبرهن است و با مقایسۀ شیب خط گروههای مختلف تمرینی ،این
مهم به روشنی قابلتشخص میباشد ،اما احتماالً عدم تفاوت معنادار بین گروهها در دو شرایط آزمون
تکلیف مجرد و دوگانه ،ناشی از تعداد کم نمونۀ آماری میباشد .به اعتقاد پارکر 6و همکاران (،)2005
تمرینات شناختی و حرکتی بهمیزان بیشتری نسبت به تمرینات جنبشپذیری ،قابلیت بهبود تعادل
سالمندان را دارند ()21؛ لذا ،با توجه به اینکه یکی از عوامل اثرگذار در کیفیت تعادل و راهرفتن در دوران
سالمندی مربوط به عوامل شناختی و توجه میباشد و بیشتر این اختالالت ناشی از ضعف در تقسیم
مناسب توجه بین تکلیف تعادلی و تکلیفی است که همزمان با آن انجام میگیرد ،در گروه تمرین تکلیف
دوگانه و ترکیبی ،سالمندان این فرصت را داشتند تا قابلیت شناختی خود را در تقسیم توجه به موارد
1. Silsupadol
2. Kramer
3. Seo & Woollacott
4. Reinsch
5. Berge Test
6. Parker
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جداگانهای ارتقا بخشند که این مسأله در مواجهه و مقابله با موانع درحین راهرفتن بسیار کمککننده
خواهد بود؛ بنابراین ،تمرین بهشکل راهرفتن و اجرای تکلیف شناختی دیگر بهصورت تکلیف دوگانه و یا
ترکیبی ،زمینه ساز افزایش قابلیت فرد در تخصیص و تقسیم توجه خواهد بود و افزایش در این قابلیت
شناختی نیز منجر به بهبود در آزمون تعادلی و درنتیجه ،بهبود کیفیت راهرفتن فرد خواهد گردید؛ در-
حالیکه تمرین در گروه تکیف مجرد این قابلیت را ایجاد نمیکند و یا تغییرات کمتری را فراهم میسازد.
در ارتباط با نتایج پژوهش حاضر میتوان به این نکته نیز اشاره نمود که بهبود کیفیت راهرفتن گروه تمرین
مجرد در شرایط تکلیف دوگانه و مجرد مربوط به افزایش قابلیت توجه در زنان سالمند میباشد؛ بهطوریکه
برمبنای تئوری ظرفیت محدود توجه ،ظرفیت یا منابع پردازش اطالعات مغز محدود بوده و اجرای هر
تکلیف ،نیازمند بخشی از ظرفیت توجهی هر فرد است .براساس این دیدگاه ،تمرین یک مهارت موجب
خودکارشدن آن مهارت میشود و با افزایش خودکارشدن یک مهارت ،نیازهای توجهی تکلیف تمرینشده
کاهش مییابد و منابع توجهی بیشتری برای اجرای تکلیف ثانویه باقی میماند؛ ازاینرو ،در نظریههای
توجهی محدود پیشبینی می شود که با تمرین تکلیف مجرد ،عملکرد در شرایط آزمون تکلیف دوگانه
بهبود یابد.
این بخش از نتایج پژوهش حاضر با یافتههای ایرانمنش و همکاران ( ،)1393تاگارت 1و همکاران (،)2002
ولف و همکاران ( )2001و هس و ولکات ( )2005که اشاره داشتند مداخالت تمرینی موجب بهبود تعادل
و زمان راهرفتن در سالمندان میشود همراستا میباشد .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که توانایی
اختصاص توجه ،یکی از مهمترین عوامل در عملکرد تکلیف دوگانه میباشد .شایانذکر است که با افزایش
سن ،قابلیت سالمندان در اختصاص توجه کاهش مییابد و سالمندان در اجرای تکالیف دوگانه دچار مشکل
میشوند ،اما در پژوهش حاضر و با تمرین تکالیف دوگانه ،زنان سالمند قابلیت تخصیص میزان مشخصی
از ظرفیت توجه خود به اعمال مختلف را تمرین نمودند و نتایج نشان داد که تمرین یک تکلیف حرکتی
و شناختی بهصورت همزمان ،قابلیت تخصیص توجه را در این افراد افزایش میدهد .نکتۀ مهمی که
میبایست در پژوهش حاضر به آن توجه نمود ،بهبود تعادل در گروههایی بود که تمرین تکلیف دوگانه و
ترکیبی را انجام دادند .احتماالً ،علت این بهبود کیفیت راهرفتن با نظریۀ ظرفیت عمل محدود قابلیت
توجیه خواهد داشت .بر اساس نظریۀ ظرفیت محدود توجه ،منابع پردازش اطالعات و یا ظرفیت مغز برای
پردازش در اجرای تکالیف ،نیازمند بخشی از ظرفیت توجهی هر فرد میباشد .با توجه به این رویکرد،
تمرین یک مهارت موجب می شود که آن مهارت به سمت خودکاری سو پیدا کند و درنتیجه ،از
1. Tagartt
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نیازمندیهای توجه برای اجرای آن کاسته خواهد شد؛ لذا ،تمرین تکلیف دوگانه ،زمینهساز افزایش
خودکاری در تکلیف اولیه و افزایش ظرفیت توجه برای اجرای تکلیف ثانویه خواهد بود .برمبنای همین
مسأله است که طرفداران نظریۀ ظرفیت محدود توجه اظهار میدارند که تمرین تکلیف منفرد نیز زمینهساز
بهبود اجرا در تکلیف ثانویه خواهد بود (.)46
عالوهبراین ،در نگاهی دیگر میتوان بهبود کیفیت راهرفتن زنان سالمند پژوهش حاضر را عالوهبر بهبود
قابلیت شناختی ،به افزایش و بهبود قابلیت جسمانی نیز نسبت داد؛ زیرا ،راهرفتن و شرکت در تمرینات
مربوط به پژوهش حاضر ،زمینهساز افزایش قابلیت جسمانی سالمندان ،بهویژه در اندام تحتانی بوده است
و افزایش قدرت و استقامت عضالت اندام تحتانی نیز بهعنوان عاملی اثرگذار در بهبود تعادل و درنتیجه،
بهبود کیفیت راهرفتن سالمندان معرفی شده است (45ـ .)37ازسویدیگر ،افزایش راهرفتن و فعالیت بدنی
زمینهساز افزایش جریان خون در مغز و دستگاه عصبی مرکزی میشود که کارایی بیشتر مخچه بهعنوان
مرکز عصبی کنترل تعادل و سلولهای هرمی برای انتقال پیام به اندامها را بهدنبال دارد؛ لذا ،افزایش
قابلیت جسمانی سبب بهبود هماهنگی عصبی عضالنی ،بهبود تفسیر اطالعات حسی ،بهکارگیری واحدهای
حرکتی بیشتر و بهبود تعادل میشود ( .)4با توجه به نتایج پژوهش حاضر و دردسترس بودن فضای
مناسب برای تمریناتی نظیر پیادهروی و راهرفتن و نیز بهرهمندی از تکالیف شناختی دوگانه و ترکیبی
بهعنوان روشی که نیاز به وسیله و تجهیزات خاصی ندارد،تمرینات استفاده شده در پژوهش حاضر و
تمرینات مشابه می تواند در ارتقا و بهبود تعادل سالمندان مورداستفاده قرار گیرد .با توجه به نتایج میتوان
اظهار داشت که بهرهمندی از تمرینات راهرفتن همزمان با اجرای تکالیف دوگانه و یا ترکیبی نسبت به
تمرین با تکلیف مجرد ،زمینهساز افزایش تعادل و بهترشدن کیفیت راهرفتن در زنان سالمند خواهد بود.
با عنایت به وجود مشکالت تعادلی در بیماران پارکینسون و بیماران تصلب چندگانه پیشنهاد میشود که
برنامههای تمرینی حاضر بهمنظور بهبود قابلیت شناختی این افراد موردبررسی قرار گیرد .درنهایت ،میتوان
چنین اظهار داشت که یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم استفاده از مردان سالمند بهعنوان نمونه
بوده است .همچنین ،با توجه به تفاوتهای فیزیولوژیکی و شناختی ،انجام پژوهشی بهمنظور مقایسۀ
اثرپذیری تمرینات حاضر بر بهبود تعادل سالمندان در دوجنس ضروری بهنظر میرسد .درعینحال ،می-
توان با استفاده از تجهیزات دقیقتر نظیر الکتروانسفالوگرام ،1تغییرات احتمالی مغز این افراد را بهشکل
دقیقتری مورد تجزیهوتحلیل قرار داد.
پیام مقاله :با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر که حاکی از بهبود عملکرد سالمندان در همه گروه
ها در پایان پژوهش می باشد،می توان چنین متصور بود که تمرینات راه رفتن علی الخصوص تمرینات راه
رفتن همزمان با انجام یک تمرین شناختی می تواند بهبود در راه رفتن  ،تعادل و اعتماد بیشتر در راه
)1. EEG (Electro Encephalo Gram
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رفتن را برای سالمند به ارمغان اورد و از انزوا و گوشه گزینی سالمندان جلوگیری کرده و انها را به افراد
اجتماعی تر و فعال تری تبدیل نماید و از طرف دیگر در هزینه های بهداشتی و درمانی جامعه که در اثر
. شکستگی ها و بستری شدن های سالمند بوجود می اید می توان صرفه جویی نمود، زمین خوردن ها
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Abstract
The main aim of this study was to determine the effect of dual-task, single-task, and
combined-task training on older adults’ gait, with or without the experience of falling.
For this purpose, we recruited 120 volunteers in Babol in the 60–80 age range. The
participants were randomly divided into different groups, including: two control groups,
two experimental groups assigned with single task, two experimental groups assigned
with dual task, and two groups assigned with combined task. To evaluate the quality of
gait in older adults, we applied the ‘Timed up and go test (TUG).’ After pre-examining
the participants according to the task their groups were assigned, they participated in
single-task, dual-task, and combined-task exercises. After about two months, the
subjects participated in TUG again. All groups were assessed in both single-task and
dual-task conditions. The results of mixed ANOVA test showed that the effect of
intervention, and the interactive effect of intervention and group under both test
conditions were meaningful, but the post-test difference between these two conditions
was not significant. Probably, the increase in cognitive and physical ability is the key
reason for a better quality of gait.
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