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Objec ves The aims of the present inves ga on was the evalua on of divided a en on deficits in Al-
zheimer's disease (AD) pa ents by using dual-task paradigm in order to ascertain whether this method 
can be useful in the early diagnosis of AD or not.
Materials & Methods A total of 23 elderly individuals (11 females and 12 males) voluntarily par cipated 
in the inves ga on: 13 pa ents with Alzheimer's disease (AD) and 10 healthy elderly individuals. The 
experimental setup consisted of (a) single -task and (b) dual-task trials at two levels of difficulty. In single-
task condi on, the par cipants were asked to recite the months of the year con nuously with normal 
order (easy) and backward (difficult). They also performed a computerized visuospa al/motor tracking 
task. The par cipants then performed the tracking task in conjunc on with each of the months reci ng 
tasks as dual-task condi on.
Results The results showed a significant interac on (disease × level of difficulty) effect. So that, the per-
formance impairment on combine performance in two simultaneous tasks was related to task difficulty, 
but the elderly control group did not differ in the easy and difficult condi ons. 
Conclusion These findings not only increase our understanding of the a en on deficits in AD pa ents, 
but also have implica ons for the media ng effect of cogni ve load in using dual-task paradigm for 
studying a en on mechanisms of cogni vely suffered individuals. 
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اهداف هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقص تقسیم توجه در بیماران آلزایمـر  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقص تقسیم توجه در بیماران آلزایمـر (AD) با استفاده از روش تکلیف دوگانه است تا مشخص شود  با استفاده از روش تکلیف دوگانه است تا مشخص شود 
که آیا از این روش می توان براي تشخیص زودهنگام که آیا از این روش می توان براي تشخیص زودهنگام AD استفاده کرد یا خیر. استفاده کرد یا خیر.

مواد و روش ها 2323 فرد مسن (یازده زن و دوازده مرد) به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت  کردند: سیزده بیمار  فرد مسن (یازده زن و دوازده مرد) به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت  کردند: سیزده بیمار AD و ده فرد  و ده فرد 
مسن سالم گروه کنترل. کاربندي آزمایشی شامل کوشش هاي مجزا و هم زمان با دو سطح دشواري بود. در وضعیت تک کاره از مسن سالم گروه کنترل. کاربندي آزمایشی شامل کوشش هاي مجزا و هم زمان با دو سطح دشواري بود. در وضعیت تک کاره از 
شرکت کنندگان خواسته شد ماه هاي سال را با ترتیب معمولی (آسان) و معکوس (دشوار) پشت سرهم بیان کنند. آنها یک تکلیف شرکت کنندگان خواسته شد ماه هاي سال را با ترتیب معمولی (آسان) و معکوس (دشوار) پشت سرهم بیان کنند. آنها یک تکلیف 
بینایی،  فضایی  و  حرکتی  کامپیوتري از نوع پیگردي را نیز اجرا کردند. در وضعیت دوگانه، شرکت کنندگان هم زمان با اجراي بینایی،  فضایی  و  حرکتی  کامپیوتري از نوع پیگردي را نیز اجرا کردند. در وضعیت دوگانه، شرکت کنندگان هم زمان با اجراي 

تکلیف پیگردي، یکی از تکالیف یادآوري ماه هاي سال را نیز اجرا می کردند.تکلیف پیگردي، یکی از تکالیف یادآوري ماه هاي سال را نیز اجرا می کردند.

یافته ها یک اثر تعاملی (بیماري یک اثر تعاملی (بیماري×سطح دشواري) معنادار مشاهده شد. به این صورت که در بیماران سطح دشواري) معنادار مشاهده شد. به این صورت که در بیماران AD افت عملکرد اجراي هم زمان دو  افت عملکرد اجراي هم زمان دو 
تکلیف تابع سطح دشواري تکلیف بود، در حالی که براي افراد مسن گروه کنترل این گونه نبود. تکلیف تابع سطح دشواري تکلیف بود، در حالی که براي افراد مسن گروه کنترل این گونه نبود. 

نتیجه گیرى نتایج تحقیق حاضر درك ما در زمینه نقص هاي توجه بیماران  نتایج تحقیق حاضر درك ما در زمینه نقص هاي توجه بیماران AD را افزایش مى دهد و نیز نشان مى دهد در ارزیابی توجه  را افزایش مى دهد و نیز نشان مى دهد در ارزیابی توجه 
افراد مبتال به مشکالت شناختی، باید نقش بار شناختی تکالیف به کار رفته در روش تکلیف دوگانه نیز به عنوان یک عامل میانجی در نظر افراد مبتال به مشکالت شناختی، باید نقش بار شناختی تکالیف به کار رفته در روش تکلیف دوگانه نیز به عنوان یک عامل میانجی در نظر 

گرفته شود. گرفته شود. 
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مقدمهمقدمه
بیماري آلزایمر بیماري آلزایمر (AD) 1 شایع ترین نوع دمانس یا زوال عقل شایع ترین نوع دمانس یا زوال عقل 
است. برآوردها نشان می دهد در کل دنیا است. برآوردها نشان می دهد در کل دنیا 2525 میلیون نفر به آن  میلیون نفر به آن 
دچارند و انتظار می رود در آیندة نزدیک به دلیل پیرشدن جوامع دچارند و انتظار می رود در آیندة نزدیک به دلیل پیرشدن جوامع 
داده  تشخیص  بیماري  این  به  مبتال  که  مواردي  آمار  داده انسانی،  تشخیص  بیماري  این  به  مبتال  که  مواردي  آمار  انسانی، 
می شوند به نحو چشمگیري افزایش یابد [می شوند به نحو چشمگیري افزایش یابد [1]. در مناطق مختلف ]. در مناطق مختلف 
دنیا آمار مبتالیان به زوال عقل نوع دنیا آمار مبتالیان به زوال عقل نوع AD در افراد باالي شصت  در افراد باالي شصت 
سال سال 6/4-1/6 درصد گزارش [ درصد گزارش [2] و مشخص شده است که بعد ] و مشخص شده است که بعد 
از سن از سن 6565 سالگی، شیوع وابسته به سال  سالگی، شیوع وابسته به سال AD 2 هر پنج سال دو  هر پنج سال دو 

برابر می شود [برابر می شود [1]. ]. 

زوال عقل از نوع زوال عقل از نوع AD یک بیماري چندعاملى است. بر اساس  یک بیماري چندعاملى است. بر اساس 
 AD 3 اولین نشانه هایى که در شروع  اولین نشانه هایى که در شروع DSM-IV-TR معیارهاي معیارهاي

Alzheimer’s Disease (AD)Alzheimer’s Disease (AD) .1
ageage-specificspecific prevalenceprevalence .2

 Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental Disorders,Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental Disorders,  .3
 Fourth Edi on Text Revision (DSM-IV-TR)Fourth Edi on Text Revision (DSM-IV-TR) 

و  توجه  شناخت،  حافظه،  متعدد  نقص هاي  می شود  و ظاهر  توجه  شناخت،  حافظه،  متعدد  نقص هاي  می شود  ظاهر 
سازوکارهاي تصمیم گیري مرکزيسازوکارهاي تصمیم گیري مرکزي4 است که باعث اختالل در  است که باعث اختالل در 
فعالیت هاي روزانه و اجتماعی می شود [فعالیت هاي روزانه و اجتماعی می شود [3]. براي ارزیابی توجه ]. براي ارزیابی توجه 
و سازوکارهاي تصمیم گیري مرکزي و سازوکارهاي تصمیم گیري مرکزي AD، بیشتر از روش  تکلیف ، بیشتر از روش  تکلیف 

دوگانه استفاده می شود. دوگانه استفاده می شود. 

ارائه  ارائه   هم زمان6  هم زمانو  مجزا5 و  صورت  به  تکلیف  دو  روش،  این  مجزادر  صورت  به  تکلیف  دو  روش،  این  در 
تقسیم  تکلیف  دو  بین  را  خود  توجه  بتواند  باید  فرد  تقسیم می شود.  تکلیف  دو  بین  را  خود  توجه  باید بتواند  فرد  می شود. 
نمایند. اگر آزمودنی در اجراي یکی از تکالیف یا هر دو تکلیف نمایند. اگر آزمودنی در اجراي یکی از تکالیف یا هر دو تکلیف 
دچار افت (تداخل) شود این گونه استدالل می شود که سازوکار دچار افت (تداخل) شود این گونه استدالل می شود که سازوکار 
تقسیم توجهتقسیم توجه7 (توانایی تقسیم منابع توجه بین چند محرك)  (توانایی تقسیم منابع توجه بین چند محرك) 
او نقص دارد [او نقص دارد [4-7]. بسیاري از پژوهشگران آسیب، در برخی ]. بسیاري از پژوهشگران آسیب، در برخی 
از جنبه هاي توجه و سازوکارهاي تصمیم گیري مرکزي از جنبه هاي توجه و سازوکارهاي تصمیم گیري مرکزي AD را  را 
مشخص شده که  مشخص شده که ]. با این وجود اخیراً  گزارش کرده اند [گزارش کرده اند [8-1010]. با این وجود اخیراً 

centralcentral execu veexecu ve func oningfunc oning .4
SingleSingle-TaskTask .5

DualDual-TaskTask .6
divideddivided a en ona en on .7

1. اسـتادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتى، دانشکده تربیت بدنى، دانشـگاه اصفهان، اصفهان، ایران.. اسـتادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتى، دانشکده تربیت بدنى، دانشـگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2. کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتى، دانشکده تربیت بدنى، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.. کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتى، دانشکده تربیت بدنى، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

نقص توجه بیماران آلزایمر در اجراي تکلیف دوگانه نقص توجه بیماران آلزایمر در اجراي تکلیف دوگانه 
*حمید صالحىحمید صالحى1، مریم نزاکت الحسینی، مریم نزاکت الحسینی1، عبدالمجید آزادیان، عبدالمجید آزادیان2
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نمی شود  متأثر  توجه  جنبه هاي  همه  نمی شود   متأثر  توجه  جنبه هاي  همه   AD مختلف  مراحل  مختلف در  مراحل  در 
[1111 و و1212]. ]. 

تقسیم  آسیب  دربارة  متعدد  گزارش هاي  وجود  تقسیم علی رغم  آسیب  دربارة  متعدد  گزارش هاي  وجود  علی رغم 
توجه در سالمندان مبتال به توجه در سالمندان مبتال به AD، توافق کاملی در این زمینه ، توافق کاملی در این زمینه 
وجود ندارد [وجود ندارد [5 و و1313 ،  ، 1414، ، 1515]. نتایج برخی از تحقیقات، مانند ]. نتایج برخی از تحقیقات، مانند 
پژوهش لوژیه و همکاران (پژوهش لوژیه و همکاران (20042004) نشان داد ه که در افراد مبتال ) نشان داد ه که در افراد مبتال 
به به AD تغییر در ویژگی هاي یک تکلیف ساده نمی تواند اثري در  تغییر در ویژگی هاي یک تکلیف ساده نمی تواند اثري در 

اجراي تکلیف دوگانه ایجاد کند [اجراي تکلیف دوگانه ایجاد کند [1515]. ]. 

در همین ارتباط لونیه و همکاران (در همین ارتباط لونیه و همکاران (20092009) نیز نشان داده اند ) نیز نشان داده اند 
که روش تکلیف دوگانه (استفاده از نسخۀ قلم و کاغذي تکلیف که روش تکلیف دوگانه (استفاده از نسخۀ قلم و کاغذي تکلیف 
تعقیبی و تکلیف شمارش اعداد) حساسیت  کافی براي تشخیص تعقیبی و تکلیف شمارش اعداد) حساسیت  کافی براي تشخیص 
اولیۀ بیماران اولیۀ بیماران AD را ندارد و نمی توان بین عملکرد تکلیف دوگانه  را ندارد و نمی توان بین عملکرد تکلیف دوگانه 
افراد مسن سالم و مبتال به افراد مسن سالم و مبتال به AD تمایز قائل شد [ تمایز قائل شد [1616]، این در ]، این در 
حالی است که محققین دیگر نظر دیگري دارند. به عنوان مثال، حالی است که محققین دیگر نظر دیگري دارند. به عنوان مثال، 
(الف)  در  دوگانه  تکلیف  اجراي  (الف) )  در  دوگانه  تکلیف  اجراي   (20042004) همکاران  و  (کراسلی  همکاران  و  کراسلی 
تکالیف  (ب)  و  نمی شوند  اجرا  خودکار  به صورت  که  تکالیف تکالیفی  (ب)  و  نمی شوند  اجرا  خودکار  به صورت  که  تکالیفی 
آسان را در بیماران آسان را در بیماران AD و افراد مسن سالم  و افراد مسن سالم (EC) 8 بررسی و  بررسی و 

مقایسه کرده اند. مقایسه کرده اند. 

محسوس  وقتی  تنها  محسوس   وقتی  تنها   AD بیماران  نقص  دادند  نشان  بیماران آنان  نقص  دادند  نشان  آنان 
است که تکالیف جدید یا به اندازة کافی پیچیده باشند [است که تکالیف جدید یا به اندازة کافی پیچیده باشند [1414]. با ]. با 
توجه به نتایج این تحقیق و پژوهش هاي مشابه به نظر می رسد توجه به نتایج این تحقیق و پژوهش هاي مشابه به نظر می رسد 
مشاهده تداخل در اجراي تکلیف دوگانه در مشاهده تداخل در اجراي تکلیف دوگانه در AD تابع بار شناختی  تابع بار شناختی 
اعمال شده باشد؛ بنابراین می توان این  فرضیه را مطرح نمود که اعمال شده باشد؛ بنابراین می توان این  فرضیه را مطرح نمود که 
ظاهراً تنها وقتی می توان از روش تکلیف دوگانه براي تشخیص ظاهراً تنها وقتی می توان از روش تکلیف دوگانه براي تشخیص 
 AD در  مرکزي  تصمیم گیري  سازوکارهاي  و  توجه  در نقص هاي  مرکزي  تصمیم گیري  سازوکارهاي  و  توجه  نقص هاي 
استفاده نمود که از تکالیفی با پیچیدگى و بار شناختی کافی استفاده نمود که از تکالیفی با پیچیدگى و بار شناختی کافی 
آزمایش  بوتۀ  به  فرضیه  این  حاضر  پژوهش  در  شود.  آزمایش استفاده  بوتۀ  به  فرضیه  این  حاضر  پژوهش  در  شود.  استفاده 

گذاشته شده است. گذاشته شده است. 

در بیشتر پژوهش ها محققان تأکید مى کنند که براي باالبردن در بیشتر پژوهش ها محققان تأکید مى کنند که براي باالبردن 
ضریب موفقیت مداخله هاي دارویی براي درمان یا جلوگیري ضریب موفقیت مداخله هاي دارویی براي درمان یا جلوگیري 
از پیشرفت از پیشرفت AD تشخیص صحیح و زودهنگام الزم است [ تشخیص صحیح و زودهنگام الزم است [1]. ]. 
لیکن بر اساس نظرلیکن بر اساس نظر DSM-IV-TR یافته هاي آزمایشگاهی نشان  یافته هاي آزمایشگاهی نشان 
می دهد در حال حاضر هیچ نشانگر زیستیمی دهد در حال حاضر هیچ نشانگر زیستی9 اختصاصی و حساس  اختصاصی و حساس 
که تشخیص دهندة که تشخیص دهندة AD در افراد زنده باشد و پذیرش همگانی  در افراد زنده باشد و پذیرش همگانی 
ابزارهاي  تهیه  لحاظ  همین  به  ابزارهاي ].  تهیه  لحاظ  همین  به   .[3] ندارد  وجود  باشد  [داشته  ندارد  وجود  باشد  داشته 
و  دوگانه  تکلیف  روش  مانند:  رفتاري/عملکردي  و تشخیصی  دوگانه  تکلیف  روش  مانند:  رفتاري/عملکردي  تشخیصی 

باالبردن دقت آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود.باالبردن دقت آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود.

 در راستاي اهمیت و لزوم انجام تحقیقات در این زمینه و  در راستاي اهمیت و لزوم انجام تحقیقات در این زمینه و 
با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی 
اثر پیچیدگی (بار شناختی) تکلیف بر اجراي تکالیف استفاده اثر پیچیدگی (بار شناختی) تکلیف بر اجراي تکالیف استفاده 

Elderly Control (EC)Elderly Control (EC) .8
BiologicalBiological markermarker .9

شده در روش تکلیف دوگانه در شرایط هم زمان و مقایسه آن در شده در روش تکلیف دوگانه در شرایط هم زمان و مقایسه آن در 
سالمندان سالم سالمندان سالم (EC) و مبتال به  و مبتال به AD است.  است. 

توانایی  بر  آلزایمر  بیماري  به  ابتال  تأثیر  راستا  همین  توانایی در  بر  آلزایمر  بیماري  به  ابتال  تأثیر  راستا  همین  در 
اجراي تکلیف دوگانه در افراد مسن ارزیابی می شود تا مشخص اجراي تکلیف دوگانه در افراد مسن ارزیابی می شود تا مشخص 
 AD شود که آیا این روش ابزاري مفید براي تشخیص ابتال به شود که آیا این روش ابزاري مفید براي تشخیص ابتال به
هست یا نه. اگر هست یا نه. اگر AD با نقص هایی در پردازش هماهنگ و مؤثر  با نقص هایی در پردازش هماهنگ و مؤثر 
سازوکارهاي مرکزي توجه مرتبط باشد، پیش بینى می شود افت سازوکارهاي مرکزي توجه مرتبط باشد، پیش بینى می شود افت 
 (EC) بیشتر از گروه همساالن سالم  بیشتر از گروه همساالن سالم AD عملکرد هم زمان افراد عملکرد هم زمان افراد

خود باشد و این افت تابع بار شناختی شرایط هم زمان خود باشد و این افت تابع بار شناختی شرایط هم زمان باشد. باشد. 

روش مطالعهروش مطالعه

 شرکت کنندگان شرکت کنندگان

میدانی  به صورت  که  علمی-مقایسه اي  پژوهش  این  میدانی در  به صورت  که  علمی-مقایسه اي  پژوهش  این  در 
با  مرد)  دوازده  و  زن  (یازده  مسن  فرد  با   مرد)  دوازده  و  زن  (یازده  مسن  فرد  کل 2323  در  شد،  کل اجرا  در  شد،  اجرا 
 7070/1717±6363/5 سن  میانگین  و  سال  سن   میانگین  و  سال   8181 تا  تا    6262 سنی  سنی دامنۀ  دامنۀ 
سال از خانۀ سالمندان صادقیه اصفهان به صورت داوطلبانه و سال از خانۀ سالمندان صادقیه اصفهان به صورت داوطلبانه و 
براساس  شرکت کردند.  کتبی  یا  شفاهی  رضایتنامۀ  دریافت  براساس با  شرکت کردند.  کتبی  یا  شفاهی  رضایتنامۀ  دریافت  با 
پروندة پزشکی موجود در خانۀ سالمندان که حاوي تشخیص پروندة پزشکی موجود در خانۀ سالمندان که حاوي تشخیص 
با  و  با ]  و   [3] بود   ] بود   DSM-IV-TR معیار  شش  براساس  معیار روان پزشک  شش  براساس  روان پزشک 
استفاده از پرسشنامۀ وضعیت عقلی استفاده از پرسشنامۀ وضعیت عقلی (SPMSQ) 1010 [ [1717و و 1818]، ]، 
شناختی  عملکرد  با  مسن  افراد  دستۀ  در  عده  این  از  نفر  شناختی ده  عملکرد  با  مسن  افراد  دستۀ  در  عده  این  از  نفر  ده 
طبیعی، به عنوان افراد مسن کنترل طبیعی، به عنوان افراد مسن کنترل EC و سیزده نفر با عملکرد  و سیزده نفر با عملکرد 

شناختی غیرطبیعى، به عنوان گروه شناختی غیرطبیعى، به عنوان گروه AD شناسایی شد.  شناسایی شد. 

میانگین تعداد خطا در پرسشنامۀ وضعیت عقلى براي گروه میانگین تعداد خطا در پرسشنامۀ وضعیت عقلى براي گروه 
EC 0/5656±1/6060 و براي گروه  و براي گروه AD 2/2323±5/8585 به دست آمد. در  به دست آمد. در 
گروه گروه AD، هشت نفر داراي نشانه هاي اختالل شناختی متوسط ، هشت نفر داراي نشانه هاي اختالل شناختی متوسط 

و پنج نفر داراي اختالل شناختی خفیـف تشخیص داده شد.و پنج نفر داراي اختالل شناختی خفیـف تشخیص داده شد.

براي ارزیابی عملکرد شناختی شرکت کنندگان از پرسشنامۀ براي ارزیابی عملکرد شناختی شرکت کنندگان از پرسشنامۀ 
وضعیت عقلی استفاده شد. این پرسشنامه داراي ده سؤال است وضعیت عقلی استفاده شد. این پرسشنامه داراي ده سؤال است 
بررسی  با  می شود.  سؤال  مسن  افراد  از  شفاهی  به صورت  بررسی که  با  می شود.  سؤال  مسن  افراد  از  شفاهی  به صورت  که 
یا یا  است؟»  شنبه  چند  «امروز  مانند:  سؤاالتى  فرد  است؟»پاسخ هاي  شنبه  چند  «امروز  مانند:  سؤاالتى  فرد  پاسخ هاي 
خطاها،  تعداد  تعیین  خطاها، و  تعداد  تعیین  و  بود؟»  کسی  چه  قبلی  بود؟»«رئیس جمهور  کسی  چه  قبلی  «رئیس جمهور 
وضعیت عقلی او مشخص می شود. اگر تعداد خطاي فرد بین وضعیت عقلی او مشخص می شود. اگر تعداد خطاي فرد بین 
صفر تا دو باشد، عملکرد شناختی او طبیعی خواهد بود و در صفر تا دو باشد، عملکرد شناختی او طبیعی خواهد بود و در 
گروه افراد مسن سالم گروه افراد مسن سالم (EC) قرار می گیرد، ولی اگر خطاها بیشتر  قرار می گیرد، ولی اگر خطاها بیشتر 
 AD از سه باشد، عملکرد شناختی فرد طبیعی نیست و در گروه از سه باشد، عملکرد شناختی فرد طبیعی نیست و در گروه

قرار می گیرد.قرار می گیرد.

 اگر تعداد خطاها بین سه تا چهار باشد، فرد اختالل شناختی  اگر تعداد خطاها بین سه تا چهار باشد، فرد اختالل شناختی 
خفیف دارد. اگر تعداد خطاها بین پنج تا هفت باشد، فرد داراي خفیف دارد. اگر تعداد خطاها بین پنج تا هفت باشد، فرد داراي 
اختالل شناختی متوسط و اگر تعداد خطاها هشت یا بیشتر اختالل شناختی متوسط و اگر تعداد خطاها هشت یا بیشتر 

Short Portable Mental Status Ques onnaire (SPMSQ)Short Portable Mental Status Ques onnaire (SPMSQ) .1010
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باشد، فرد داراي اختالل شناختی شدید تشخیص داده می شود. باشد، فرد داراي اختالل شناختی شدید تشخیص داده می شود. 
کمتر  یا  ابتدایی  اول  سطح  در  فرد  سواد  سطح  کمتر درصورتی که  یا  ابتدایی  اول  سطح  در  فرد  سواد  سطح  درصورتی که 
باشد، یک خطا از تعداد خطاهاي او کاسته می شود و اگر سطح باشد، یک خطا از تعداد خطاهاي او کاسته می شود و اگر سطح 
سواد او باالتر از دبیرستان باشد، یک خطا به مجموع خطاهاي سواد او باالتر از دبیرستان باشد، یک خطا به مجموع خطاهاي 
و  نام  شامل  فردي  اطالعات  ابزار،  این  در  می شود.  اضافه  و فرد  نام  شامل  فردي  اطالعات  ابزار،  این  در  می شود.  اضافه  فرد 
نام خانوادگی، سن، جنسیت، سطح تحصیالت نیز ثبت می شود نام خانوادگی، سن، جنسیت، سطح تحصیالت نیز ثبت می شود 
(1717، ، 1818]. والبرت و همکاران (]. والبرت و همکاران (19841984)، همچنین روکافورت و )، همچنین روکافورت و 
همکاران (همکاران (19941994) نشان داده اند که این پرسشنامه از روایی و ) نشان داده اند که این پرسشنامه از روایی و 
پایایی مناسبی براي ارزیابی وضعیت عقلی افراد مسن مبتال به پایایی مناسبی براي ارزیابی وضعیت عقلی افراد مسن مبتال به 

مشکالت شناختی، به ویژه مشکالت شناختی، به ویژه AD برخوردار است [ برخوردار است [1919 و  و 2020].].

شرایط تکلیف دوگانهشرایط تکلیف دوگانه

در روش تکلیف دوگانه براي این که بتوان توانایی انجام دو در روش تکلیف دوگانه براي این که بتوان توانایی انجام دو 
تکلیف در شرایط هم زمان را ارزیابی نمود، باید به این مهم توجه تکلیف در شرایط هم زمان را ارزیابی نمود، باید به این مهم توجه 
نمود که دو تکلیف نباید بر سر منابع پردازش مشترك رقابت نمود که دو تکلیف نباید بر سر منابع پردازش مشترك رقابت 
کنند [کنند [6 و  و 7]. بنابراین در اغلب تحقیقات مرتبط با ]. بنابراین در اغلب تحقیقات مرتبط با AD، از یک ، از یک 
و 1414] ]  و   سال [1313  ماه هاي  شمارش  مثل  مداوم  کالمی  سال [تکلیف  ماه هاي  شمارش  مثل  مداوم  کالمی  تکلیف 
یا شمارش اعداد [یا شمارش اعداد [2121] و یک تکلیف حرکتی مداوم مانند یک ] و یک تکلیف حرکتی مداوم مانند یک 
تکلیف بینایی، فضایی  و حرکتی از نوع پیگردي (تعقیبی)تکلیف بینایی، فضایی  و حرکتی از نوع پیگردي (تعقیبی)1111 [ [5 

و و 1515 و  و 2222] استفاده می شود. ] استفاده می شود. 

اهداف  به  دستیابی  براي  شرایطی  فراهم نمودن  راستاي  اهداف در  به  دستیابی  براي  شرایطی  فراهم نمودن  راستاي  در 
تحقیق و مشابه تحقیقات قبل، با درنظرگرفتن منطق و شرایط تحقیق و مشابه تحقیقات قبل، با درنظرگرفتن منطق و شرایط 
اجراي تکلیف دوگانه براي افراد مبتال به اجراي تکلیف دوگانه براي افراد مبتال به AD، در طرح تحقیق با ، در طرح تحقیق با 
انتخاب یادآوري ماه هاي سال به صورت معمولی (تکلیف آسان) انتخاب یادآوري ماه هاي سال به صورت معمولی (تکلیف آسان) 
را  شناختی  تکلیف  شناختی  بار  دشوار)،  (تکلیف  برعکس  را و  شناختی  تکلیف  شناختی  بار  دشوار)،  (تکلیف  برعکس  و 
دست کارى کردیم. تکلیف شناختی آسان عبارت بود از: شمارش دست کارى کردیم. تکلیف شناختی آسان عبارت بود از: شمارش 
ماه هاي سال با ترتیب معمولی (فروردین، اردیبهشت، و...). در ماه هاي سال با ترتیب معمولی (فروردین، اردیبهشت، و...). در 

Visuospa al/motorVisuospa al/motor trackingtracking tasktask .1111

تکلیف دشوار از شرکت کنندگان خواستیم ماه هاي سال را با تکلیف دشوار از شرکت کنندگان خواستیم ماه هاي سال را با 
ترتیب معکوس (اسفند، بهمن، و...) بیان کنند. از طرف دیگر ترتیب معکوس (اسفند، بهمن، و...) بیان کنند. از طرف دیگر 
سعی کردیم تکلیف حرکتی را به صورت یک الگوي کامپیوتري سعی کردیم تکلیف حرکتی را به صورت یک الگوي کامپیوتري 
و  بینایی  فضایی،  ویژگی هاي  نظر  از  که  کنیم  طراحی  و طوري  بینایی  فضایی،  ویژگی هاي  نظر  از  که  کنیم  طراحی  طوري 
حرکتی به تکالیف پیگردي روزمره (مثل رانندگی) شبیه باشد حرکتی به تکالیف پیگردي روزمره (مثل رانندگی) شبیه باشد 
و همۀ شرکت کنندگان قادر به انجام آن باشند ولی اجراي آن و همۀ شرکت کنندگان قادر به انجام آن باشند ولی اجراي آن 
براي آزمودنی تازگی داشته باشد و به صورت خودکار اجرا نشود. براي آزمودنی تازگی داشته باشد و به صورت خودکار اجرا نشود. 
در طرح تحقیق (الف) عملکرد در اجراي تکالیف شناختی و در طرح تحقیق (الف) عملکرد در اجراي تکالیف شناختی و 
متغیرهاي  به عنوان  پیگردي  تکلیف  اجراي  در  عملکرد  متغیرهاي (ب)  به عنوان  پیگردي  تکلیف  اجراي  در  عملکرد  (ب) 

وابسته اندازه گیري شد. وابسته اندازه گیري شد. 

طریق  از  شناختی  تکالیف  در  شرکت کنندگان  طریق عملکرد  از  شناختی  تکالیف  در  شرکت کنندگان  عملکرد 
ترتیب  با  ثانیه  ده  مدت  در  آنها  که  ماه هایی  تعداد  ترتیب محاسبۀ  با  ثانیه  ده  مدت  در  آنها  که  ماه هایی  تعداد  محاسبۀ 
صحیح شمرده اندصحیح شمرده اند1212، انجام شد. براي اندازه گیري دقت در اجراي  انجام شد. براي اندازه گیري دقت در اجراي 
تکلیف حرکتی از ریشۀ مجذور خطا تکلیف حرکتی از ریشۀ مجذور خطا (RMSE) 1313و تبدیل آن به و تبدیل آن به 

RMSE-1 % استفاده کردیم [ استفاده کردیم [2323]. ]. 

پیگردي  تکلیف  یک  حرکتی،  و  فضایی  بینایی،  پیگردي تکلیف  تکلیف  یک  حرکتی،  و  فضایی  بینایی،  تکلیف 
کامپیوتري ویژه مانند: شبیه سازهاى رانندگی بود که براساس کامپیوتري ویژه مانند: شبیه سازهاى رانندگی بود که براساس 
اهداف پژوهش در محیط نرم افزاري اهداف پژوهش در محیط نرم افزاري Visual Basic برنامه نویسی  برنامه نویسی 
و اجرا شد. به این شکل که در زمینۀ صفحه نمایشگر جاده اي و اجرا شد. به این شکل که در زمینۀ صفحه نمایشگر جاده اي 
قرمز  (مکان نما)  پیکان  یک  هم زمان  می شد.  ظاهر  قرمز مجازي  (مکان نما)  پیکان  یک  هم زمان  می شد.  ظاهر  مجازي 
رنگ، در صفحه نمایشگر ظاهر می شد. فرد با گرفتن یک اهرم رنگ، در صفحه نمایشگر ظاهر می شد. فرد با گرفتن یک اهرم 
کنترل و حرکت دادن آن با دست برتر خود می توانست موقعیت کنترل و حرکت دادن آن با دست برتر خود می توانست موقعیت 

مکان نما را تغییر دهد. مکان نما را تغییر دهد. 

مارپیچ  یک  صفحه  راست،  سمت  از  آزمایش  حین  مارپیچ در  یک  صفحه  راست،  سمت  از  آزمایش  حین  در 
به عنوان مسیر هدف ظاهر می شد که نحوه و جهت ظهور آن به عنوان مسیر هدف ظاهر می شد که نحوه و جهت ظهور آن 

CorrectCorrect monthsmonths recitedrecited .1212
Root Mean Square Error (RMSE)Root Mean Square Error (RMSE) .1313

نقص توجه در بیماران آلزایمرنقص توجه در بیماران آلزایمر

شکل شکل 1. . نمایی از مسیر طراحی شده براي انجام تکلیف پیگردى.نمایی از مسیر طراحی شده براي انجام تکلیف پیگردى.
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به صورت غیرقابل پیش بینی به پایین یا باال تغییر می کرد. فرد به صورت غیرقابل پیش بینی به پایین یا باال تغییر می کرد. فرد 
باید با حرکت دادن اهرم کنترل سعی کند با حداکثر دقت این باید با حرکت دادن اهرم کنترل سعی کند با حداکثر دقت این 
مسیر را دنبال کند و مکان نما را روي هدف نگه دارد (شکل مسیر را دنبال کند و مکان نما را روي هدف نگه دارد (شکل 
 x 1). پارامترهاي خروجی نرم افزار عبارت بودند از: مختصات ). پارامترهاي خروجی نرم افزار عبارت بودند از: مختصات
و و y مسیر هدف و مسیر مکان نما (برحسب میلی متر) از شروع  مسیر هدف و مسیر مکان نما (برحسب میلی متر) از شروع 

حرکت حرکت (t) برحسب ثانیه.  برحسب ثانیه. 

این اطالعات با نرخ این اطالعات با نرخ 100100 هرتز جمع آوري و به صورت یک فایل  هرتز جمع آوري و به صورت یک فایل 
بانک اطالعات با فرمت اکسل تولید و ذخیره می شد. براي اجراي بانک اطالعات با فرمت اکسل تولید و ذخیره می شد. براي اجراي 
کامپیوتر  یک  از  طراحی شده  نرم افزار  در  پیگردي  تکلیف  کامپیوتر این  یک  از  طراحی شده  نرم افزار  در  پیگردي  تکلیف  این 
نمایشگر  صفحه  یک  دوهسته اي،  گیگاهرتز  نمایشگر   صفحه  یک  دوهسته اي،  گیگاهرتز   3/2  IV پنتیوم پنتیوم 
FJS- ال سی دي ال سی دي 1919 اینچ و یک دستۀ بازي کامپیوتري اینچ و یک دستۀ بازي کامپیوتري1414 (مدل  (مدل

Z70، ساخت کشور چین) به عنوان اهرم کنترل استفاده شد. ، ساخت کشور چین) به عنوان اهرم کنترل استفاده شد. 
در پژوهش زمینه یابی که پیش از اجراي تحقیق انجام گرفت، در پژوهش زمینه یابی که پیش از اجراي تحقیق انجام گرفت، 
تکلیف  اجراي  در  نرم افزار،  از  آمده  به دست  اندازه هاي  تکلیف پایایی  اجراي  در  نرم افزار،  از  آمده  به دست  اندازه هاي  پایایی 
بازآزمایی1515  روش  به  تحقیق  این  براي  طراحی شده  بازآزماییپیگردي  روش  به  تحقیق  این  براي  طراحی شده  پیگردي 
 (0/001  (r = 0/92,  = 0/92, P< 0/001)محاسبه شد که باالتر از معیار پذیرش محاسبه شد که باالتر از معیار پذیرش 

(0/7) است.) است.

مراحل جمع آورى اطالعاتمراحل جمع آورى اطالعات

مراحل تحقیق به این ترتیب اجرایی شد: ابتدا پروندة پزشکی مراحل تحقیق به این ترتیب اجرایی شد: ابتدا پروندة پزشکی 
سالمندان خانۀ سالمندان صادقیه اصفهان بررسی شد. از بین سالمندان خانۀ سالمندان صادقیه اصفهان بررسی شد. از بین 
سن  سال  شصت  باالي  که  نفر  سى  تعداد  موجود،  سن سالمندان  سال  شصت  باالي  که  نفر  سى  تعداد  موجود،  سالمندان 
داشتند و براي شرکت در تحقیق اظهار تمایل کردند انتخاب داشتند و براي شرکت در تحقیق اظهار تمایل کردند انتخاب 

شدند. شدند. 

نمونه طوري انتخاب شد که نیمی از آنها با توجه به تشخیص نمونه طوري انتخاب شد که نیمی از آنها با توجه به تشخیص 
پزشک داراي عالئم ابتال به پزشک داراي عالئم ابتال به AD و نیمی سالم باشند. افرادي  و نیمی سالم باشند. افرادي 
حذف  نبودند  پژوهش  آزمایشگاهی  تکالیف  انجام  به  قادر  حذف که  نبودند  پژوهش  آزمایشگاهی  تکالیف  انجام  به  قادر  که 
 (SPMSQ) عقلی  وضعیت  پرسشنامۀ  سؤاالت  سپس  عقلی شدند.  وضعیت  پرسشنامۀ  سؤاالت  سپس  شدند. 
توسط محقق از این نمونه ها پرسیده شد و صحت پاسخ ها با توسط محقق از این نمونه ها پرسیده شد و صحت پاسخ ها با 
اطالعات موجود در پرونده افراد مقایسه شد و افراد گروه هاي اطالعات موجود در پرونده افراد مقایسه شد و افراد گروه هاي 
AD و  و EC مشخص شدند. از یک طرح مخلوط بین گروهی- مشخص شدند. از یک طرح مخلوط بین گروهی-

درون گروهیدرون گروهی1616 استفاده شد، که عامل بین گروهی، مبتالبودن  استفاده شد، که عامل بین گروهی، مبتالبودن 
به مشکالت شناختی مرتب با به مشکالت شناختی مرتب با AD و عامل درون گروهى انجام  و عامل درون گروهى انجام 

تکلیف در وضعیت هاي مجزا و هم زمان بود. تکلیف در وضعیت هاي مجزا و هم زمان بود. 

آزمون هاي طراحی شده در این طرح به این ترتیب اجرا شد: آزمون هاي طراحی شده در این طرح به این ترتیب اجرا شد: 
پیش از شروع، نحوة اجراي آزمون توسط محقق توضیح داده پیش از شروع، نحوة اجراي آزمون توسط محقق توضیح داده 
می شد. ابتدا هر فرد تکالیف شناختی آسان و دشوار را در وضعیت می شد. ابتدا هر فرد تکالیف شناختی آسان و دشوار را در وضعیت 
Months Reci ng- مجزا انجام مى داد و اجراي آنها با عنوان مجزا انجام مى داد و اجراي آنها با عنوان

Single آسان و دشوار ثبت شد. پیش از آزمون به فرد اجازه  آسان و دشوار ثبت شد. پیش از آزمون به فرد اجازه 
 دادیم ماه هاي سال (دوازده ماه) را چهار مرتبه (دومرتبه ساده،  دادیم ماه هاي سال (دوازده ماه) را چهار مرتبه (دومرتبه ساده، 

joys ckjoys ck .1414
testtest-retestretest reliabilityreliability .1515

mixedmixed betweenbetween-withinwithin groupsgroups .1616

دومرتبه دشوار) تکرار کند. پس از آن هر فرد دومرتبه دشوار) تکرار کند. پس از آن هر فرد 1010 کوشش اجرا  کوشش اجرا 
می کرد: پنج تکلیف آسان و پنج تکلیف دشوار. براي جلوگیري می کرد: پنج تکلیف آسان و پنج تکلیف دشوار. براي جلوگیري 
از پیش بینی، استفاده از حافظۀ کوتاه مدت یا خستگی ذهنی از پیش بینی، استفاده از حافظۀ کوتاه مدت یا خستگی ذهنی 
ترتیب اجراي این تکالیف به صورت نامنظم انتخاب  شد، ولی ترتیب اجراي این تکالیف به صورت نامنظم انتخاب  شد، ولی 
هیچ گاه سه بار پیاپی تکلیف دشوار یا آسان اجرا نمی شد. فاصلۀ هیچ گاه سه بار پیاپی تکلیف دشوار یا آسان اجرا نمی شد. فاصلۀ 

بین دو کوشش پیاپی نیز سه دقیقه در نظر گرفته شد. بین دو کوشش پیاپی نیز سه دقیقه در نظر گرفته شد. 

پس از این مرحله، فرد تکلیف پیگردى را اجرا کرد و پس از پس از این مرحله، فرد تکلیف پیگردى را اجرا کرد و پس از 
محاسبات مربوط، نتایج با عنوان پیگردى مجزامحاسبات مربوط، نتایج با عنوان پیگردى مجزا1717 ثبت شد. در ثبت شد. در 
این آزمون از هر فرد می خواستیم به مدت ده ثانیه مسیر تعریف این آزمون از هر فرد می خواستیم به مدت ده ثانیه مسیر تعریف 
شده را دنبال کند. در این مرحله نیز پس از توضیح نحوة اجرا، شده را دنبال کند. در این مرحله نیز پس از توضیح نحوة اجرا، 
براي آشنایی با نحوة اجرا به هر فرد فرصت دادیم تکلیف را دوبار براي آشنایی با نحوة اجرا به هر فرد فرصت دادیم تکلیف را دوبار 

تمرین کند. پس از آن ده کوشش انجام می داد. تمرین کند. پس از آن ده کوشش انجام می داد. 

در شرایط هم زماندر شرایط هم زمان هر فرد در طی ده کوشش، دو نوع تکلیف هر فرد در طی ده کوشش، دو نوع تکلیف 
(شناختی و پیگردي) را اجرا می کرد و عملکرد او پس از انجام (شناختی و پیگردي) را اجرا می کرد و عملکرد او پس از انجام 
پیگردى  و  پیگردى   و   Month Reci ng-dual عناوین  با  عناوین محاسبات،  با  محاسبات، 
هم زمان ثبت شد. پنج کوشش در شرایط تکلیف دوگانۀ آسان هم زمان ثبت شد. پنج کوشش در شرایط تکلیف دوگانۀ آسان 
(استفاده از تکلیف شناختی آسان)، و پنج کوشش در شرایط (استفاده از تکلیف شناختی آسان)، و پنج کوشش در شرایط 
تکلیف دوگانه دشوار (استفاده از تکلیف شناختی دشوار). ترتیب تکلیف دوگانه دشوار (استفاده از تکلیف شناختی دشوار). ترتیب 

اجراي این دو نوع آزمون نیز مشابه قبل نامنظم بود. اجراي این دو نوع آزمون نیز مشابه قبل نامنظم بود. 

در تمام مراحل آزمون براي جلوگیري از خستگی، فرد پس در تمام مراحل آزمون براي جلوگیري از خستگی، فرد پس 
از اجراي هر کوشش به مدت سه دقیقه استراحت می کرد. پنج از اجراي هر کوشش به مدت سه دقیقه استراحت می کرد. پنج 
اجراي  به  موفق  اجراي   به  موفق   AD گروه  از  نفر  دو  و  گروه   از  نفر  دو  و   EC گروه  افراد  از  گروه نفر  افراد  از  نفر 
کامل این آزمون ها نشدند، که درکل از مطالعه کنار گذاشته کامل این آزمون ها نشدند، که درکل از مطالعه کنار گذاشته 
شدند. آزمون ها براي هر نفر در یک جلسۀ اختصاصی و تنها شدند. آزمون ها براي هر نفر در یک جلسۀ اختصاصی و تنها 
در حضور محقق انجام شد که درمجموع حدود شصت دقیقه در حضور محقق انجام شد که درمجموع حدود شصت دقیقه 
طول می کشید. آزمون گیري در محل خانۀ سالمندان و در یک طول می کشید. آزمون گیري در محل خانۀ سالمندان و در یک 
اتاق خالی با روشنایی مناسب انجام شد و هیچ عامل برهم زننده اتاق خالی با روشنایی مناسب انجام شد و هیچ عامل برهم زننده 

توجه در آن وجود نداشت.توجه در آن وجود نداشت.

تجزیه  و تحلیل آماريتجزیه  و تحلیل آماري

معادله   از  پیگردي،  تکلیف  مکان-زمان  بردار  محاسبه  معادله  براي  از  پیگردي،  تکلیف  مکان-زمان  بردار  محاسبه  براي 
یک استفاده شد. در این معادله، یک استفاده شد. در این معادله، xt مختصات در راستاي محور  مختصات در راستاي محور 
افقی در لحظه افقی در لحظه t اُم،  اُم، yt مختصات در راستاي محور عمودي در  مختصات در راستاي محور عمودي در 
لحظه لحظه t اُم و  اُم و rt بردار مکان در لحظه  بردار مکان در لحظه t اُم هستند. براي محاسبۀ   اُم هستند. براي محاسبۀ  
ریشه مجذور خطا ریشه مجذور خطا (RMSE) از معادله دو استفاده شد. در این  از معادله دو استفاده شد. در این 
معادله به ترتیب معادله به ترتیب rt بردار مکان زمان مسیر نشانگر در زمان  بردار مکان زمان مسیر نشانگر در زمان t اُم،  اُم، 
 n اُم و  اُم و t بردار مکان-زمان مسیر هدف (پیش فرض) در زمان  بردار مکان-زمان مسیر هدف (پیش فرض) در زمان Ti

تعداد داده هاي مورد استفاده در محاسبه هستند [تعداد داده هاي مورد استفاده در محاسبه هستند [2323]. ]. 

معادله معادله 1: : 

TrackingTracking-SingleSingle .1717
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 معادله  معادله 2: : 

به منظور تعیین تغییر عملکرد در اجراي هم زمان تکالیف در به منظور تعیین تغییر عملکرد در اجراي هم زمان تکالیف در 
شرایط هم زمان نسبت به مجزا و بررسی سازوکارهاي رفتار افراد شرایط هم زمان نسبت به مجزا و بررسی سازوکارهاي رفتار افراد 
تحت بررسی، افت عملکرد کلی تحت بررسی، افت عملکرد کلی (μ) با استفاده از معادله سه  با استفاده از معادله سه 

محاسبه شد. محاسبه شد. 

μ = (1-[( = (1-[(Pm +  + Pt)/2]) × 100)/2]) × 100  :  :3 معادله معادله

در این معادله در این معادله μ امتیاز مرکب در شرایط  امتیاز مرکب در شرایط Pm،هم زمان نسبت هم زمان نسبت 
افت عملکرد فرد در یادآوري ماه هاي سال در تغییر شرایط از افت عملکرد فرد در یادآوري ماه هاي سال در تغییر شرایط از 
single (Xsingle) به  به dual(Xdual) است که به این صورت  است که به این صورت 
نیز  نیز    Pt می شود.  محاسبه  می شود.   محاسبه   [(Xsingle - Xdual)/Xsingle]

معادل همین افت عملکرد در تکلیف پیگردي است.معادل همین افت عملکرد در تکلیف پیگردي است.

براي  استودنت  تی  آزمون  از  آماري  آزمون هاي  انجام  براي براي  استودنت  تی  آزمون  از  آماري  آزمون هاي  انجام  براي 
نمونه هاي مستقل و آزمون نمونه هاي مستقل و آزمون F با طرح تحلیل واریانس مخلوط با طرح تحلیل واریانس مخلوط1818، ، 

با سطح معناداري با سطح معناداري α=  0/0505 استفاده شد.استفاده شد.

یافته هایافته ها
آسان  شناختی  تکالیف  در  بررسی  تحت  گروه هاي  آسان عملکرد  شناختی  تکالیف  در  بررسی  تحت  گروه هاي  عملکرد 
و دشوار (تعداد ماه هاي صحیح یادآوري شده) و دقت اجراي و دشوار (تعداد ماه هاي صحیح یادآوري شده) و دقت اجراي 

Mixed design Analysis of Variance (ANOVA)Mixed design Analysis of Variance (ANOVA) .1818

تکلیف پیگردي تکلیف پیگردي (RMSE-1%) در شرایط مجزا و هم زمان آسان  در شرایط مجزا و هم زمان آسان 
و دشوار در جدول یک توصیف شده است. و دشوار در جدول یک توصیف شده است. 

سطح  و  سطح   و   AD ابتال  اثرات  بررسی  براي  مجزا،  شرایط  ابتال در  اثرات  بررسی  براي  مجزا،  شرایط  در 
یک  از  شناختی،  تکلیف  اجراي  عملکرد  بر  تکلیف  یک دشواري  از  شناختی،  تکلیف  اجراي  عملکرد  بر  تکلیف  دشواري 
طرح تحلیل واریانس مخلوط دو (گروه: طرح تحلیل واریانس مخلوط دو (گروه: EC و  و AD) ×) ×2 (سطح  (سطح 
عامل  روي  سنجش  تکرار  با  دشوار)  و  آسان  تکلیف:  عامل دشواري  روي  سنجش  تکرار  با  دشوار)  و  آسان  تکلیف:  دشواري 
دشواري  اصلی  اثر  تنها  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  دشواري دوم  اصلی  اثر  تنها  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  دوم 
حالی  در  حالی ،  در   ،F(1/21)(1/21)= 43/19, = 43/19, p < 0/001  0/001 است معنادار  استتکلیف  معنادار  تکلیف 
متقابل اثر  و  متقابل  اثر  و   F(1, 21)(1, 21)=3/48, =3/48, p = 0/08 = 0/08 گروه  اصلی  اثر  گروه که  اصلی  اثر  که 

 F(1, 21)(1, 21)=1,85, =1,85, p = 0,19 = 0,19، معنادار نشد. بر اساس این تحلیل ، معنادار نشد. بر اساس این تحلیل 
و با توجه به جدول دو، نتیجه می شود که عملکرد هر دو گروه و با توجه به جدول دو، نتیجه می شود که عملکرد هر دو گروه 
در تکلیف دشوار افت کرده است. نتایج آزمون تی براي مقایسه در تکلیف دشوار افت کرده است. نتایج آزمون تی براي مقایسه 
 AD گروه هاي  در  گروه هاي   در   (%RMSE-1) پیگردي  تکلیف  اجراي  پیگردي دقت  تکلیف  اجراي  دقت 
ندارد وجود  گروه  دو  بین  معناداري  تفاوت  داد  نشان  ندارد  وجود  گروه  دو  بین  معناداري  تفاوت  داد  نشان   EC و و 

. . t(21)(21) = 2/05,  = 2/05, P= 0/053= 0/053 

داده هاي مربوط به شاخص افت عملکرد کلی داده هاي مربوط به شاخص افت عملکرد کلی (μ)گروه هاي گروه هاي 
بررسی  براي  شده  است.  توصیف  دو  جدول  در  بررسی  بررسی تحت  براي  شده  است.  توصیف  دو  جدول  در  بررسی  تحت 
اثرات ابتال به اثرات ابتال به AD و سطح دشواري تکلیف بر  و سطح دشواري تکلیف بر μ از یک طرح  از یک طرح 
نتایج  استفاده  شد.  قبل  مشابه  نتایج   استفاده  شد.  قبل  مشابه  مخلوط 2×2  واریانس  مخلوط تحلیل  واریانس  تحلیل 
اثر  اثر ،   ،F(1, 21)(1, 21) = 14/87,  = 14/87, p < 0/001 0/001 گروه اصلی  اثر  داد  گروه نشان  اصلی  اثر  داد  نشان 
اصلی دشواري تکلیف اصلی دشواري تکلیف F(1, 21)(1, 21) =22/29,  =22/29, p < 0/001 0/001 و اثر متقابل  و اثر متقابل 

 F(1, 21)(1, 21) = 21/78,  = 21/78, P< 0/001  0/001معنادار است. معنادار است. 

نقص توجه در بیماران آلزایمرنقص توجه در بیماران آلزایمر

Single-taskSingle-task
تعداد تعداد 

آسانآسانماه هاي صحیحماه هاي صحیح

MSDSD MinMinMaxMaxگروهگروه

AD11/4011/400/570/5710.6010.6012/0012/00
EC11/7811/780/430/4310/8010/8012/0012/00

AD8/468/461/491/496/006/0011/2011/20 دشوار  دشوار 
EC9/989/981/901/905/405/4011/8011/80

(mm) %RMSE(mm) %RMSE-1-1 
AD3/893/890/740/743/063/065/745/74
EC4/514/510/710/713/833/835/575/57

Dual-taskDual-task
تعداد تعداد 

AD10/7710/771/091/098/008/0011/8011/80آسانآسانماه هاي صحیحماه هاي صحیح
EC9/989/980/850/858/808/8011/2011/20

AD4/554/551/861/862/402/408/608/60 دشوار  دشوار 
EC6/706/701/411/413/403/408/008/00

(mm) %RMSE(mm) %RMSE-1-1

AD3/853/850/760/763/033/035/555/55آسان  آسان  
EC4/244/240/570/573/723/725/295/29

AD3/263/260/470/472/682/684/064/06دشوار دشوار 
EC4/534/530/740/743.893.895/915/91

جدولجدول1. ضرایب همبستگی بین جهت گیري مذهبی (درونی  ضرایب همبستگی بین جهت گیري مذهبی (درونی – برونی) با ابعاد کیفیت زندگی در مردان سالمند ساکن خانه.  برونی) با ابعاد کیفیت زندگی در مردان سالمند ساکن خانه. 



94

بهار 1393 . دوره 9 . شماره 1

با توجه به معنادار شدن اثر تعاملی و با توجه به شکل دو، با توجه به معنادار شدن اثر تعاملی و با توجه به شکل دو، 
مى توان نتیجه می گرفت که بین متغیر مستقل دشواري تکلیف مى توان نتیجه می گرفت که بین متغیر مستقل دشواري تکلیف 
و متغیر وابسته و متغیر وابسته μ در گروه  در گروه EC ارتباطی وجود ندارد، در حالی که  ارتباطی وجود ندارد، در حالی که 

بین این دو متغیر در گروه بین این دو متغیر در گروه AD ارتباط وجود دارد. ارتباط وجود دارد.

بحثبحث
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ابتال به بیماري آلزایمر بر تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ابتال به بیماري آلزایمر بر 
شناختی  بار  افزایش  شرایط  در  دوگانه  تکلیف  اجراي  شناختی توانایی  بار  افزایش  شرایط  در  دوگانه  تکلیف  اجراي  توانایی 
انجام شد. در راستاي این هدف و با استفاده از منطق حاکم انجام شد. در راستاي این هدف و با استفاده از منطق حاکم 
بر روش تکلیف دوگانه، وضعیت تقسیم توجه، در افراد مسن بر روش تکلیف دوگانه، وضعیت تقسیم توجه، در افراد مسن 
سالم و مبتال به سالم و مبتال به AD ارزیابی و مقایسه شد. نتایج نشان داد وقتی  ارزیابی و مقایسه شد. نتایج نشان داد وقتی 
تکلیف شناختی آسان باشد نمی توان تمایزي بین عملکرد تکلیف شناختی آسان باشد نمی توان تمایزي بین عملکرد EC و  و 
AD قائل شد، ولی با افزایش بار شناختی تکلیف، ضعف عملکرد  قائل شد، ولی با افزایش بار شناختی تکلیف، ضعف عملکرد 

افراد مبتال به افراد مبتال به AD آشکار شد.  آشکار شد. 

تحقیقات گذشته نشان داده  تکلیف شمارش معمولی ماه هاي تحقیقات گذشته نشان داده  تکلیف شمارش معمولی ماه هاي 
سال در طول زندگی بسیار تکرار  شده و در اغلب افراد به صورت سال در طول زندگی بسیار تکرار  شده و در اغلب افراد به صورت 
خودکار  برعکس  شمارش  که  حالی  در  می شود،  اجرا  خودکار خودکار  برعکس  شمارش  که  حالی  در  می شود،  اجرا  خودکار 

نیست و نیاز به توجه دارد [نیست و نیاز به توجه دارد [1313 و  و 1414]. با توجه به این که تکالیف ]. با توجه به این که تکالیف 
شناختی آسان فرایندهاي توجه سطح پایین یا کنترل خودکار شناختی آسان فرایندهاي توجه سطح پایین یا کنترل خودکار 
را درگیر می کنند و درنظرگرفتن نتیجۀ حاصل می توان نتیجه را درگیر می کنند و درنظرگرفتن نتیجۀ حاصل می توان نتیجه 
گرفت که ضعف فرایندهاي شناختی و حافظه گرفت که ضعف فرایندهاي شناختی و حافظه AD نسبت به  نسبت به 
همساالن سالمشان تنها در تکالیف شناختی که خودکار نبوده همساالن سالمشان تنها در تکالیف شناختی که خودکار نبوده 

و جدید هستند ظاهر می شود. و جدید هستند ظاهر می شود. 

براي اینکه بتوان از ویژگی ها و مزایاي روش تکلیف دوگانه براي اینکه بتوان از ویژگی ها و مزایاي روش تکلیف دوگانه 
براي ارزیابی سازوکارهاي مرکزي براي ارزیابی سازوکارهاي مرکزي AD استفاده کرد، الزم بود  استفاده کرد، الزم بود 
در روش شناسی از یک تکلیف حرکتی به عنوان تکلیف بینایی، در روش شناسی از یک تکلیف حرکتی به عنوان تکلیف بینایی، 
فضایی و حرکتی استفاده شود که دو گروه  فضایی و حرکتی استفاده شود که دو گروه  AD و  و EC قادر به  قادر به 
اجراي آن باشند و عملکرد آنان مشابه باشد [اجراي آن باشند و عملکرد آنان مشابه باشد [6 و  و 2222]. نتایج ]. نتایج 
تحقیق نشان داد تکلیف پیگردي انتخاب و طراحی شده واجد تحقیق نشان داد تکلیف پیگردي انتخاب و طراحی شده واجد 
اجراي  در  حاصل  نتایج  طبق  چراکه  است؛  بوده  شرایط  اجراي این  در  حاصل  نتایج  طبق  چراکه  است؛  بوده  شرایط  این 
این تکلیف بین دقت این تکلیف بین دقت (RMSE-1%) دو گروه   دو گروه  AD و  و EC تفاوت  تفاوت 

معناداري مشاهده نشد. معناداري مشاهده نشد. 

در  پیگردي  تکلیف  اجراي  در  احتمالی  تغییرات  در بنابراین  پیگردي  تکلیف  اجراي  در  احتمالی  تغییرات  بنابراین 
 AD شرایط تکلیف دوگانه مربوط به توانایی کمتر افراد مبتال به شرایط تکلیف دوگانه مربوط به توانایی کمتر افراد مبتال به

μشرایط آسانشرایط آسان
M SDMinMaxگروهگروه

AD95/1795/174/044/0482/3482/3497/8497/84

EC91/1191/113/333/3385/7585/7595/6695/66

AD66/7966/7912/8912/8946/9146/9197/9497/94شرایط دشوارشرایط دشوار
 

EC90/9590/9512/8912/8963/5463/5499/6499/64

جدولجدول2. افت عملکرد کلی  افت عملکرد کلی (μ) گروه هاي گروه هايCE (n=1010)  و و AD (n=1313) در نتیجه تغییر شرایط آزمون از در نتیجه تغییر شرایط آزمون از Single-task به  به Dual-task در دو وضعیت آسان و دشوار. در دو وضعیت آسان و دشوار.

شکل شکل 2. . افت عملکرد کلى افت عملکرد کلى (μ) ناشی از انتقال شرایط آزمون از  ناشی از انتقال شرایط آزمون از single-task به  به dual-task آسان  آسان 
 (AD)و بیماران و بیماران (EC) در گروه هاي کنترل  در گروه هاي کنترل (Difficult) و دشوار و دشوار(Easy) 
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در اجراي این تکلیف نیست و می توان آن را به سازوکارهاي در اجراي این تکلیف نیست و می توان آن را به سازوکارهاي 
توجه دخیل در اجراي هم زمان تکالیف نسبت داد.توجه دخیل در اجراي هم زمان تکالیف نسبت داد.

ما در این پژوهش به طور ویژه به اثرات ابتال به بیماري آلزایمر ما در این پژوهش به طور ویژه به اثرات ابتال به بیماري آلزایمر 
بر توانایی اجراي همزمان بر توانایی اجراي همزمان متمرکز شدیم. با تمهیدات فراهم شده متمرکز شدیم. با تمهیدات فراهم شده 
عملکرد  هم زمان  شرایط  در  داشتیم  انتظار  تحقیق،  طرح  عملکرد در  هم زمان  شرایط  در  داشتیم  انتظار  تحقیق،  طرح  در 
افراد مسن تحت تأثیر ابتال به بیماري آلزایمر تغییر کند و این افراد مسن تحت تأثیر ابتال به بیماري آلزایمر تغییر کند و این 
تغییرات تابع بار شناختی تکلیف باشد. الگوي نتایج تحقیق  ما تغییرات تابع بار شناختی تکلیف باشد. الگوي نتایج تحقیق  ما 
پیش بینی هاي ما را تأیید کرد. به این صورت که بین اثر سطح پیش بینی هاي ما را تأیید کرد. به این صورت که بین اثر سطح 
دشواري تکلیف و اثر ابتال به دشواري تکلیف و اثر ابتال به AD بر شاخص افت عملکرد کلی  بر شاخص افت عملکرد کلی 
(μ) اثر متقابل معنادار مشاهده شد و با تغییر از شرایط اجراي  اثر متقابل معنادار مشاهده شد و با تغییر از شرایط اجراي 
ساده به دشوار افت عملکرد کلى ساده به دشوار افت عملکرد کلى (μ) فاحشی در افراد مسن  فاحشی در افراد مسن 
مبتال به بیماري آلزایمر دیده شد. در حالی که در مورد همتایان مبتال به بیماري آلزایمر دیده شد. در حالی که در مورد همتایان 

سالم آنها این چنین نبود. سالم آنها این چنین نبود. 

از  ناشی  مضاعف  فشار  که  است  این  مؤید  حاصل  از نتیجه  ناشی  مضاعف  فشار  که  است  این  مؤید  حاصل  نتیجه 
معکوس  شمارش  شناختی  تکلیف  هم زمان  اجراي  معکوس درخواست  شمارش  شناختی  تکلیف  هم زمان  اجراي  درخواست 
ماه هاي سال و اجراي تکلیف پیگردي بیش از ظرفیت محدود ماه هاي سال و اجراي تکلیف پیگردي بیش از ظرفیت محدود 
توجه افراد توجه افراد AD بوده است؛ بنابراین آنها در تقسیم توجه بین این  بوده است؛ بنابراین آنها در تقسیم توجه بین این 
دو تکلیف دچار اختالل شده اند. آنچه شایان توجه است این دو تکلیف دچار اختالل شده اند. آنچه شایان توجه است این 
است که هر دو گروه است که هر دو گروه AD و  و EC در هنگام اجراي تکلیف دوگانه  در هنگام اجراي تکلیف دوگانه 
ساده به ترتیب در حدود هجده و پانزده درصد افت عملکرد را ساده به ترتیب در حدود هجده و پانزده درصد افت عملکرد را 

تجربه کرده اند. تجربه کرده اند. 

این یافته مؤید این است که هر دو گروه تحت بررسی در این یافته مؤید این است که هر دو گروه تحت بررسی در 
تقسیم توجه مشکل داشته اند؛ بنابراین نمی توان صرف این که تقسیم توجه مشکل داشته اند؛ بنابراین نمی توان صرف این که 
آزمودنی در تقسیم توجه بین دو تکلیف دچار اختالل شده او را آزمودنی در تقسیم توجه بین دو تکلیف دچار اختالل شده او را 
به عنوان فرد مبتال به به عنوان فرد مبتال به AD تشخیص داد. بلکه با توجه به نتایج،  تشخیص داد. بلکه با توجه به نتایج، 
الزم است عملکرد آزمودنی مسن مشکوك به الزم است عملکرد آزمودنی مسن مشکوك به AD در شرایط  در شرایط 
به هرحال  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  نیز  دشوار  دوگانه  به هرحال تکالیف  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  نیز  دشوار  دوگانه  تکالیف 
در پژوهش هاي اخیر نیز که از دیگر انواع تکالیف شناختی و در پژوهش هاي اخیر نیز که از دیگر انواع تکالیف شناختی و 
شده  گزارش  مشابهی  کمابیش  نتایج  شده،  استفاده  شده حرکتی  گزارش  مشابهی  کمابیش  نتایج  شده،  استفاده  حرکتی 

است و یافته هاي تحقیق ما را تأیید کرده است [است و یافته هاي تحقیق ما را تأیید کرده است [5 و  و 1313]. ]. 

سازوکارهاي  در  نقص  وجود  بر  دیگري  تأیید  نتایج  سازوکارهاي این  در  نقص  وجود  بر  دیگري  تأیید  نتایج  این 
آلزایمر  بیماران  در  توجه  تقسیم  هماهنگی  مسئول  آلزایمر مرکزي  بیماران  در  توجه  تقسیم  هماهنگی  مسئول  مرکزي 
است. همچنین گواه این است که سطح دشواري اجرا یک عامل است. همچنین گواه این است که سطح دشواري اجرا یک عامل 
تقسیم  سازوکارهاي  کارآمدي  بررسی  در  مهم  تقسیم تعدیل کنندة  سازوکارهاي  کارآمدي  بررسی  در  مهم  تعدیل کنندة 
توجه در افراد مسن مبتال به بیماري آلزایمر و تشخیص آنها توجه در افراد مسن مبتال به بیماري آلزایمر و تشخیص آنها 

از هم است. از هم است. 

نتیجه گیري نهایی نتیجه گیري نهایی 
نتایج تحقیق حاضر در کل درك ما در زمینۀ نقص هاي توجه نتایج تحقیق حاضر در کل درك ما در زمینۀ نقص هاي توجه 
در  در    AD بیماران  که  کرد  تأیید  و  داد  افزایش  را  بیماران   که  کرد  تأیید  و  داد  افزایش  را   AD بیماران بیماران 
تقسیم توجه نقص هایی دارند و نیز نشان داد در ارزیابی توجه تقسیم توجه نقص هایی دارند و نیز نشان داد در ارزیابی توجه 
افراد مبتال به مشکالت شناختی، باید نقش بار شناختی تکالیف افراد مبتال به مشکالت شناختی، باید نقش بار شناختی تکالیف 

به کاررفته در روش تکلیف دوگانه نیز به عنوان یک عامل مهم به کاررفته در روش تکلیف دوگانه نیز به عنوان یک عامل مهم 
در نظر گرفته شود. نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می کند در نظر گرفته شود. نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می کند 
براي این که بتوان افراد براي این که بتوان افراد AD را از  را از EC تشخیص داد، الزم است  تشخیص داد، الزم است 
در شرایط آزمایشی از تکالیف غیرخودکار و جدید استفاده نمود در شرایط آزمایشی از تکالیف غیرخودکار و جدید استفاده نمود 
و در استفاده از روش تکلیف دوگانه به نقش واسطه اي سطح و در استفاده از روش تکلیف دوگانه به نقش واسطه اي سطح 

دشواري اجرا نیز توجه ویژه شود.دشواري اجرا نیز توجه ویژه شود.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

آقاي  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  از  برگرفته  مقاله  آقاي این  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  از  برگرفته  مقاله  این 
وظیفه  مقاله  نویسندگان  همچنین  است.  آزادیان  وظیفه عبدالمجید  مقاله  نویسندگان  همچنین  است.  آزادیان  عبدالمجید 
و  اصفهان  صادقیه  سالمندان  خانۀ  مسئوالن  از  می دانند  و خود  اصفهان  صادقیه  سالمندان  خانۀ  مسئوالن  از  می دانند  خود 
مشارکت  ما  تحقیق  در  آزمودنی  به عنوان  که  عزیزانی  مشارکت تمامی  ما  تحقیق  در  آزمودنی  به عنوان  که  عزیزانی  تمامی 
فعال داشتند، تشکر و قدردانی نمایند. این پژوهش با حمایت فعال داشتند، تشکر و قدردانی نمایند. این پژوهش با حمایت 

مالی دانشگاه اصفهان به انجام رسیده است.مالی دانشگاه اصفهان به انجام رسیده است.
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