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   بدون سابقه زمين خوردن در انجام تكاليف دوگانه/سرعت راه رفتن سالمندان با  مقايسه
  )پژوهشيمقاله (

  
  6*سيد حجت زماني ثاني، 5، محمد تقي اقدسي4عليرضا فارسي، 3بهروز عبدلي، 2محمد علي اصالنخاني، 1زهرا فتحي رضايي

  :چكيده
بـدون سـابقه زمـين خـوردن در         /ت سرعت راه رفتن در سالمندان بـا       بررسي تفاو   با هدف   پژوهش حاضر  :هدف

 .شرايط انجام تكاليف دوگانه شناختي و حركتي انجام شد
شـهر  در  سالمند مرد از سه پارك 80 منظور تعداد  بدين. اي بود    مقايسه -تحقيق حاضر از نوع علّي     : بررسي روش
 40هـا شـامل       آزمـودني  . شـدند  ورت دردسـترس انتخـاب    به ص ،  بعد از تكميل پرسشنامه ارزيابي هشياري     ،  تهران

. بودنـد ) سال 50/74 ±6( سالمند با سابقه زمين خوردن       40و  ) سال 60/72±5(سالمند بدون سابقه زمين خوردن      
  شناختي  دوگانه ، تكاليف )خود آزمون (تحت سه شرايط تكاليف مجرد       سرعت راه رفتن را      آزمونها    همه آزمودني 

 اجـراي (راه رفـتن   - حركتي تكليف دوگانه و)آزمون همراه با شمارش معكوس اعداد تصادفي    اجراي  (رفتن   ـ راه 
ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري          تجزيه و تحليل داده   . انجام دادند  )آزمون همراه با حمل فنجان پر آب      

 .  انجام شدP >05/0در سطح 
سالمند با و بدون سابقه زمين خـوردن در متغيـر خطـر    هاي  ن گروه نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بي      : ها  يافته

 به طوري كه سالمندان بـدون سـابقه زمـين خـوردن در همـه آزمونهـا                  )P =0005/0(شت  زمين خوردن وجود دا   
  . وضعيت بهتري داشتند

بـه   را تـي  و حرك تحت شرايط تكليف دو گانه شـناختي     آزمون سرعت راه رفتن   توان     به طور كلي مي    :گيري نتيجه
  . عنوان آزموني براي تمايز سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن براي فاكتور مهم الگوي راه رفتن به كار برد

  .تكليف دوگانه، راه رفتن، زمين خوردن،  سالمندان:ها كليد واژه
  

  
  

  مقدمه
تعداد زيادي از سالمندان كه در مراكز نگهداري يا منازل هـستند،        

اي روزمـره زنـدگي از جملـه مراقبـت از خـود،             در انجام كارهـ   
هـايي كـه در اسـتقالل ايـن           توجه به شـاخص   . )1 (مشكل دارند 

گروه مؤثر هستند، در توانبخشي موفّق و نگهداري آنها در محيط           
خانواده، مفيد خواهد بود، همان طور كه هدف اصلي توانبخـشي           

 افـراد   اي  و به ويژه كاردرماني، استقالل فردي، اجتماعي و حرفـه         
تواننـد بـا درك حركـات     بنـابراين متخصـصان مـي    جامعه است؛

هــاي عملكــردي و تــسهيل  طبيعــي و تجزيــه و تحليــل فعاليــت
از ). 1(استقالل، در رونـد توانبخـشي سـالمندان تـالش نماينـد             

ــالمندان در      ــان، س ــادي از محقق ــداد زي ــر تع ــق نظ ــويي طب س
تن و تعـادل  هاي عملكردي كه نيازمند حفظ الگوي راه رف        فعاليت

  ).2-4(دارد، با مشكل مواجهند 
با توجه به اينكه همراه با افزايش سن، در عملكرد حـسي و             

شـود؛   هاي تحتاني افراد سالمند، نقايصي پديدار مي     عضالني اندام 

الگوي راه رفتن كه همراه با ناپايـداري در كنتـرل قامـت اسـت،               
ن زمـين خـورد   ). 5(ممكن است منجر بـه زمـين خـوردن شـود            

دهد  ي تشكيل ميحدود دو سوم تمام حوادث را در اين گروه سنّ   
 85زمـين خـوردن سـالمندان بـاالتر از          % 40به طوري كه حدود     

تـوان گفـت      بنـابراين مـي   ). 6(شـود     سال بـه مـرگ منتهـي مـي        
محدوديت در حـين راه رفـتن، يـك مـشكل معمـولي در افـراد                

ـ       اتواني سالمند است و منجر به افزايش خطـر زمـين خـوردن و ن
بـه ويـژه، در افـراد سـالمند بـا محـدوديت         ) 4،  7(شـود     آنها مي 

حركتي، حواس پرتي در حين راه رفتن از عوامـل خطـرزا بـراي              
 ).9، 8(زمين خوردن است 

با افزايش سن، تغييرات ساختاري در مغز، به ويژه در ناحيـه            
پيش پيشاني، مناطقي كه همـراه بـا اجـراي عملكـرد شـناختي و           

بنـابراين،  ). 11،  10(افتـد     توجهي اسـت، اتفـاق مـي      هاي    سيستم
هاي سالمند، وقتي در حين راه رفتن تكليف ديگـري را             آزمودني
هايي را در اجـراي تكـاليف دوگانـه نـشان             كنند، تفاوت   اجرا مي 

ــوم-1 ــدني و عل ــت ب ــد تربي ــناس ارش كارش
ــار حركتــي، دانــشگاه شــهيد-ورزشــي  رفت
   بهشتي

دانشيار دانشكده تربيتدكتراي تربيت بدني     -2
 .دانشگاه شهيد بهشتي بدني و علوم ورزشي

استاديار دانشكده تربيتدكتراي تربيت بدني     -3
 .دانشگاه شهيد بهشتي بدني و علوم ورزشي

ستاديار دانشكده تربيت ا دكتراي تربيت بدني   -4
 .دانشگاه شهيد بهشتيي بدني و علوم ورزش

 دكتراي تربيت بدني، استاديار دانشگاه تبريز -5
ــد   -6 ــناس ارش ــومكارش ــدني و عل ــت ب تربي

ــار حركتــي، دانــشگاه شــهيد-ورزشــي  رفت
 .بهشتي
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هايي كه نيازمند توجه است       مطالعات زيادي مقوله  ). 12(دهند    مي
تلف بر سـالمندان،    هاي مخ   را براي حفظ تعادل ايستا در موقعيت      

 بار تـوجهي بـر   تأثيراند، با اين وجود مطالعات كمي       مطالعه كرده 
  ).13(اند  راه رفتن سالمندان را بررسي كرده
دهنـد هـر دو گـروه جـوان و            بيشتر مطالعات اخير نشان مي    

كننـد،   سالمند وقتي به طور همزمان تكليف شناختي را اجـرا مـي      
ايـن نتـايج تأكيـد     ).14-16(يابد سرعت راه رفتن آنان كاهش مي

كنند كه اجراي تكـاليف شـناختي در حـين راه رفـتن ممكـن            مي
است زمان عكس العمل تكليـف شـناختي را افـزايش داده و يـا               
سرعت راه رفتن را كاهش دهد، اما تغييرات ديگـري در الگـوي             

  ). 18، 17، 13(راه رفتن مشاهده نشده است 
غيير پذيري راه رفتن    افزايش ت ) 2006 (1دوبوست و همكاران  

در افراد سالمند را حين اجراي تكاليف ساده محاسباتي گـزارش           
مـشاهده كردنـد كـه      ) 2000 (2ليندبرگر و همكاران  ). 19(كردند  

شـود و    اختالالت تكـاليف دوگانـه بـا افـزايش سـن بيـشتر مـي              
اختالالتي نظير كاهش در سرعت راه رفتن و افـزايش در تعـداد             

ورگس ). 20(شود    حين راه رفتن پديدار مي    هاي اشتباهي در      گام
نشان دادند سالمنداني كه در انجـام تكليـف         ) 2007(و همكاران   

ــتن،   ــاهنگي راه رف ــري داشــتند، در ســرعت و هم شــناختي برت
  ).21(هايي را تجربه كردند  دشواري

در طول دو دهه گذشته، مطالعات زيادي بر نياز راه رفتن بـه          
تكليف دوگانه روشي است كـه      . اند  هتاكيد داشت » توجه و تمركز  «

بيشترين عموميت را براي بررسي اثر توجه و تمركز بر راه رفـتن   
عليرغم خودكار بودن راه رفتن و عدم نياز به توجه امـا در             . دارد

شـود،    سالمندان، وقتي كه همزمان با يك تكليف ثانويه اجرا مـي          
 حين راه به اين صورت كه اگر در). 22(شود    به خوبي انجام نمي   

رفتن، تكاليف ديگري از قبيل حلّ مـشكل ذهنـي، گفتگـو و يـا               
حمل يك شيء به طـور همزمـان انجـام شـود، اجـراي تكليـف                

  .شود دوگانه منجر به تغييرات زيادي در اجراي راه رفتن مي
محققان نشان دادند كه سـرعت راه رفـتن افـراد سـالمند بـا               

قه زمـين خـوردن     سابقه زمين خوردن، كمتر از افراد بـدون سـاب         
با توجه بـه بررسـي تحقيقـات مختلـف در ايـن             ). 5،  23(است  

 تركيب آزمون با شرايط تكليف دوگانـه        رسد كه   زمينه، به نظر مي   
تواند در تمايز بين جمعيت سالمندان با و بدون سـابقه زمـين               مي

 انواع  تأثير ، مؤثر باشد  خوردن، اختالل تعادل و زمين خوردن آنها      
و سرعت راه رفـتن     قابليت حركتي   را بر   دوگانه  مختلف تكاليف   

اثـر شـرايط     حاضـر بررسـي      لذا، هدف مطالعـه   ). 22(نشان دهد 
 ل راه رفتن  ؛ مقايسه كنتر  راه رفتن  كيفيت كنترل     بر تكليف دوگانه 

تحت شرايط تكليف مجرد و تكليف دوگانه در سـالمندان سـالم           
ر خطـر   با و بدون سابقه زمين خوردن براي شناسايي سالمندان د         

  .زمين خوردن است
  

  روش بررسي
 كه بـه شـكل   بوداي   مقايسه-ي علّ  مطالعات تحقيق حاضر از نوع   
 نفــر از 80هــاي پــژوهش شــامل   آزمــودني.ميــداني انجــام شــد
خارج از مراكز نگهـداري      سال بودند كه     60سالمندان مرد باالي    
هاي   منطقه شهر تهران از پارك     3از  كردند و     سالمندان زندگي مي  

. دبه صـورت در دسـترس انتخـاب شـدن         ) گلريزان، ملت و الله   (
هـا     افراد شامل عالقه و داوطلب بـودن آزمـودني          ورود معيارهاي

در  30 از 24حــداقل نمــره  بــراي شــركت در تحقيــق و كــسب
 همچنـين  .)24 ( بود)MMSE( 3 ارزيابي ميزان هشياري پرسشنامه

يارهـاي  از پرسشنامه ثبت اطالعات فـردي بـه منظـور كنتـرل مع            
 اسـتفاده از    خروج از مطالعه استفاده شد كه ايـن معيارهـا شـامل           

 عيوب شنوايي و بينايي اصالح نشده، قطـع         داشتنوسيله كمكي،   
 و مشكالت موقتي مؤثر بـر تعـادل در روز    عضو به علت بيماري 

و ، داشــتن ســابقه بيمــاري شــديد جــسماني و عــضالني آزمــون
 كه بـه صـورت گـزارش        دووابستگي افراد به صندلي چرخ دار ب      

پـس از در نظـر      . آوري شـد     جمـع  شـركت كننـدگان   شخصي از   
گــرفتن كليــه معيارهــاي حــذف و انتخــاب و اطمينــان از ورود  

پرسـشنامه ثبـت اطالعـات      ،  ها به فرآيند تحقيق، داوطلبـان       نمونه
، ميـزان   اين پرسشنامه شامل سن، جـنس     .  كردند  تكميل فردي را 
ن خـوردن در طـول يـك سـال          سابقه زمي هاي جسماني،     فعاليت

 زمين خوردن به معني از دسـت دادن         .اخير و محل سكونت بود    
هاي نشسته و ايستاده و يـا در حـين انتقـال از               تعادل از وضعيت  

در پژوهش بـا توجـه   ). 25(يك وضعيت به وضعيت ديگر است    
به گزارش، افراد به دو گروه سالمندان بـا و بـدون سـابقه زمـين                

 افرادي كه در طول يك سـال اخيـر سـابقه         .خوردن تقسيم شدند  
زمين خوردن نداشتند، در گروه بـدون سـابقه زمـين خـوردن و              
افرادي كه در يك سال اخير يكبار يا بيشتر زمين خـورده بودنـد،    

 بـا   راه رفتن ارزيابي  . در گروه با سابقه زمين خوردن قرار گرفتند       
نفـر   40 عمجمودر  . انجام شد سرعت راه رفتن      استفاده از آزمون  

 ±6ميـانگين سـني   (به عنوان سالمندان بـا سـابقه زمـين خـوردن      
 نفر به عنـوان سـالمندان بـدون سـابقه زمـين            40 و   ) سال 50/74

  . در تحقيق شركت كردند) سال60/72±5 ميانگين سني(خوردن 
راه رفتن با سـرعت معمـولي       شامل  سرعت راه رفتن،    آزمون  

بايد ايـن  ركت كنندگان ش ).25( متر است 10در مسافتي به طول     

1- Dubost & et al. 2- Lindenberg 3 - Mini Mental Status Examination
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  شـركت كننـدگان    از.  كنند آزمون را در حداقل زمان ممكن اجرا      
 شـرايط مختلـف     3را تحت   سرعت راه رفتن    خواسته شد آزمون    

به تنهايي بـه عنـوان تكليـف        سرعت راه رفتن    آزمون   .اجرا كنند 
همـراه بـا تكليـف      سرعت راه رفـتن     مجرد تعادل، اجراي آزمون     

 و اجـراي آزمـون   1)راه رفتن ـ   شناختيتكيلف دوگانه (شناختي
تكليف دوگانه   (همراه با اجراي تكليف حركتي    سرعت راه رفتن    

شـامل  راه رفـتن   ـ  شناختيتكليف دوگانه . 2)راه رفتن ـ  حركتي
 30همزمان با شمارش معكـوس      سرعت راه رفتن    اجراي آزمون   

 تعـادل،   -يـف دوگانـه حركتـي     لعدد به صـورت تـصادفي و تك       
همزمان با نگهداشتن فنجـان آب      سرعت راه رفتن      آزمون ياجرا

سرعت راه رفتن شركت كنندگان توسط      .  بود برتر افراد در دست   
ــدازه ــومتر ان ــري شــد كرن ــاران .گي ــامراني و همك   در) 1389( ك

 بررسي روايي و پايايي آزمون سرعت راه رفتن، نشان دادند كـه            
  ن آزمــون مــذكور از روايــي ســازه قابــل قبــولي بــراي ســالمندا 

   t = 84/11(با و بـدون سـابقه زمـين خـوردن برخـوردار اسـت               
ــذكور از  ). P= 0001/0و  ــون م ــه آزم ــد ك ــشان دادن ــين ن   همچن

برخوردار اسـت  )P = 0005/0 و  r = 91/0(پايايي زماني مطلوبي    
)26.(  

تحليـل واريـانس چنـد       ها با اسـتفاده از      تجزيه و تحليل داده   
لمندان با و بـدون سـابقه       متغيري براي تعيين تفاوت دو گروه سا      
تكليـف   (سرعت راه رفتن   زمين خوردن تحت سه شرايط آزمون     

 و تكليـف  راه رفـتن  ـ  ، تكليف دوگانـه شـناختي  راه رفتنمجرد 
 در  وSPSS 17با استفاده از نرم افزار ) راه رفتن ـ  دوگانه حركتي

  .  انجام شدP<0.05داري  اسطح معن
  
  

  ها يافته
جهـت ارزيـابي توزيـع     3ـ اسـميرنوف كلموروف  ابتدا از آزمون 

. دشـ متغيرها به لحاظ ميزان انطباق با توزيع نظري نرمال استفاده           
نتايج نشان داد كه كليه متغيرها از توزيع نرمال تا حد قابل قبولي             

ـ   ؛ آزمـون   P =70/0: آزمـون سـرعت راه رفـتن      (د  برخوردار بودن
تـي راه   ؛ آزمون دوگانه حرك   P =075/0: دوگانه شناختي راه رفتن   

  ).P= 37/0: ؛ آزمون دوگانه حركتي راه رفتن: رفتن
 شـرايط   3ميانگين نمرات سالمندان با سـابقه زمـين خـوردن در            

بيشتر از سـالمندان بـدون سـابقه زمـين      سرعت راه رفتن،    آزمون  
نمـره بيـشتر، اخـتالل      سرعت راه رفـتن،      آزمون   در(بود  خوردن  

جراي آزمون سرعت راه     در ا  .)دهد   را نشان مي   بيشتر در راه رفتن   
هـاي    رفتن تحت شرايط تكليف مجرد تفاوت اندكي بين ميانگين        

اين بدين معنـي اسـت كـه سـالمندان بـا            . دو گروه وجود داشت   
سابقه زمين خوردن در حين اجراي آزمون سـرعت راه رفـتن در             

تـري    دو شرايط اجراي تكليف مجرد و دوگانـه اجـراي ضـعيف           
ايـن  . ض خطر زمين خوردن بودند    چرا كه بيشتر در معر    . داشتند
تـر    ها بخصوص تحت شرايط تكاليف دوگانـه محـسوس          تفاوت

دهد سالمندان در حين اجراي دو عمل همزمان،          بود؛ كه نشان مي   
  ). 1جدول(اختالل حركتي و راه رفتن بيشتري دارند 

به منظور مقايسه آزمون سرعت راه رفتن تحـت شـرايط اجـراي             
و گروه سالمندان بـا و بـدون سـابقه    تكليف مجرد و دوگانه در د     

تحليـل واريـانس    زمين خوردن، ميانگين نمرات دو گروه توسط        
 بررسـي شـد كـه تفـاوت معنـي دار            )MANOVA(چندمتغيري  

آماري بين دو گروه در متغير وابسته تركيبي خطر زمين خـوردن            
 P >0005/0؛  اثر هتلينـگ    =506/0 ؛مجذور جزئي اتا    =336/0(

  . بدست آمد)F)4و 76(=  817/12و 
  

   آزمونسهميانگين و انحراف استاندارد دو گروه سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن تحت  - 1جدول
  

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين گروه 
 40 894/0 645/9 با سابقه زمين خوردن

  مجردراه رفتن 40 093/1 388/9 بدون سابقه زمين خوردن
 80 001/1 515/9  كل

 40 186/1 143/13 با سابقه زمين خوردن
  راه رفتن - تكليف دوگانه شناختي 40 872/0 175/12 بدون سابقه زمين خوردن

 80 143/1 659/12  كل
 40 133/1 418/12 با سابقه زمين خوردن

 راه رفتن -تكليف دوگانه حركتي 40 919/0 031/11 بدون سابقه زمين خوردن
 80 240/1 724/11   كل

  
1- Speed gait cognitive    2- Speed gait manual   3- Kolomogorov- Smirnov
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، تكليف راه رفتن ـ ، تكليف دوگانه شناختيسرعت راه رفتن آزمون تكليف مجرد 3نتايج تحليل واريانس چند متغير در  -2جدول 
   راه رفتن ـ دوگانه حركتي

  مجذر جزئي اتا سطح معني داري F درجات آزادي  ها  مجذور ميانگين  متغير وابسته
  016/0  258/0  297/1  78  295/1   مجردراه رفتن

  182/0  0005/0  311/17  78  770/18  راه رفتن - تكليف دوگانه شناختي
  316/0  0005/0  118/36  78  475/36  راه رفتن -تكليف دوگانه حركتي

  
در ادامه تحليل هر يك از متغيرهاي وابـسته بـه تنهـايي، بـا               

ــونفروني   ؛05/0÷ 3= 0166/0 (اســتفاده از آلفــاي ميــزان شــده ب
0166/0<P ( ــشان داد كــ ــروه در ن ــف  ه دو گ ــون تكلي دو آزم
 و تكليـف  راه رفـتن  ـ   تكليـف دوگانـه شـناختي   ي عني  دوگانه

 و همچنـين   با يكديگر متفاوت بودنـد راه رفتن ـ  دوگانه حركتي
دو گروه در آزمون مجرد سرعت راه رفتن بـا يكـديگر متفـاوت              

، )1جـدول   (و با توجـه بـه نمـرات ميـانگين           ) 2جدول   (نبودند
هـاي    ه زمين خوردن وضعيت بهتـري در آزمـون        گروه بدون سابق  
  . مذكور داشتند

  
  بحث

 راه رفـتن  نتايج تحقيق نـشان داد كـه تفـاوت معنـاداري در             
تحـت شـرايط تكليـف      سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن        

 همخـواني دارد   )2006( تولوتـه    با تحقيق كه  . داردنوجود  مجرد  
) 2000( و الكـساندر   ، مـدل  )1997(و با مطالعات اوليه ماكي      ) 5(

ماكي، مدل و الكساندر نشان دادند كه بين سالمندان         . مغاير است 
با و بدون سابقه زمين خوردن تحت شرايط تكليف مجرد تفاوت        

هـا،   تفـاوت در سـن آزمـودني   ). 28، 27(معني داري وجود دارد     
هـاي    انجام فعاليت (وضعيت سالمت عمومي و فعاليت جسماني       

توانـد از داليـل تفـاوت نتـايج           مي) نظمجسماني سبك به طور م    
 سـال بـوده كـه       90 و   80هاي آنها بـين       رده سني آزمودني  . باشد

كردند در  تحرك بودند و در مراكز نگهداري زندگي مي        افرادي بي 
 سال  85 و   60حالي كه در مطالعه حاضر رده سني سالمندان بين          

قل ها سالمنداني سالم بودنـد كـه بـه طـور مـست              بوده و آزمودني  
  .كردند زندگي مي

شــرايط تكــاليف دوگانــه تفــاوت معنــادار دو گــروه تحــت 
، تونـون، واتاليـن و       با نتـايج تحقيـق تولوتـه       شناختي و حركتي  

و اسپيرنگر و همكاران    )2005(و بيوچت و همكاران      )2005(فابر
كــه راه رفــتن را تحــت ) 2005(و يوگــت و همكــاران ) 2006(

، 16،  15،  29. ( است همخواناند،   گيري كرده   شرايط دوگانه اندازه  
 براي ارزيابي الگـوي راه رفـتن از آزمـون           تولوته و همكاران  ). 5

تحت شرايط تكليف دوگانه و     برخاستن و حركت كردن زماندار      
به عنوان تكليف مجرد راه رفتن استفاده كردند و          1تينه تي آزمون  

به اين نتيجه رسيدند، هر دو گروه تحت شـرايط تكليـف مجـرد              
اوتي با هم نداشتند ولي تحت شرايط تكاليف دوگانـه اجـراي            تف

افراد بدون سابقه زمين خوردن تفاوت معناداري با افراد با سـابقه            
بيوچت و همكـاران نـشان دادنـد كـه           ).5(زمين خوردن داشتند    

زمان گام برداري در حين اجراي يك تكليـف دوگانـه شـناختي             
 سالست كالمـي    و يا يك تكليف   ) 50شمارش معكوس از عدد     (
 بنـابراين اجـراي     ).29(افزايش داشته است    ) گفتن نام حيوانات  (

دو تكليف به طور همزمان نيازمند ظرفيت توجه بااليي نسبت به           
  .اجراي يك تكليف است

 در اجـراي تكليـف       براين، نشان داده شد كه سالمندان      افزون
ه  را - راه رفتن نسبت به تكليف دوگانه حركتـي        -دوگانه شناختي 

سـالمندان بـا سـابقه زمـين        ). 22(رفتن اختالل بيشتري داشـتند      
 تعـادل، توانـايي     -خوردن، در اجراي تكليـف دوگانـه شـناختي        

به عنوان  (خود در حين شمارش اعداد      راه رفتن   كمتري در حفظ    
داشتند، همچنين آنها در اجراي تكليف دوگانـه        ) تكليف شناختي 

جـان آب همزمـان بـا        تعادل توانايي كمتري در حمل فن      -حركتي
اجراي آزمون تعـادل نـسبت بـه سـالمندان بـدون سـابقه زمـين                

و ) 2005( هـولتزر    ها با نتايج تحقيقات     اين يافته . خوردن داشتند 
در يـك    )2005(و يـوگرت    ) 2006(و اسپرينگر   ) 2005(تولوته  
هولتزر نـشان داد كـه سـرعت راه         ). 5،  16،  15،  14(است  راستا  

.  تكليف شناختي افزايش بيـشتري دارد      رفتن در حين اجراي يك    
اين محقّقان پيشنهاد كردند كـه راه رفـتن در سـالمندان تكليـف              

اي است كه نياز فراواني به كنترل فرايند شناختي، اجرايـي    پيچيده
 نشان  )2000(، مارسيسك و بالتس     ليندنبرگ) 16. (و حافظه دارد  

ـ       براي دادند كه سالمندان   سبت بـه    نگهداري كلمات در حافظه، ن
 كاهش در توانـايي عملكـرد       ).20(جوانان، مشكل بيشتري دارند     

هـاي راه    شناختي و اجرايي ممكن است همراه بـا تغييـر توانـايي           
 سـالمندان در پـردازش     رسـد   بـه نظـر مـي     ). 14-16(رفتن باشد   

اطالعات مربوط به سيستم عـصبي مركـزي بـا رونـد فرسايـشي              
تكليف شـناختي   (ست  وقتي نوع تكليف دوم متفاوت ا     . مواجهند

1- Tinneti 
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 اثـر    تكليـف  رسد هـر دو     به نظر مي  و  ،  )در برابر تكليف حركتي   
مشابهي داشته باشند، در حالي كه با تفاوت در مكانيزم و تداخل            

سـاختارها و عملكردهـاي نـاقص       . در اجراي آزمون همراه است    
)  عمقـي  -سيستم دهليزي، بينـايي و حـسي      (هاي محيطي     سيستم

كه در دوران سالمندي نسبت به دوران       چرا  ،  عوامل مهمي هستند  
 عمقي يـا هـر      -بزرگسالي هنگامي كه دروندادهاي حسي، حسي     

  ).30(گيرد   قرار ميتأثيركنند، تعادل بيشتر تحت  دو تغيير مي
همچنين در تحقيق حاضر، تغيير سرعت راه رفتن به عنـوان            
تغيير الگوي اجرايي بررسي شد و با توجه به تأكيـد بـر اجـراي               

تكليف شناختي و حركتي، اثر اجراي تكليف دوگانـه بـر           صحيح  
 معني داري داشته و سـرعت راه رفـتن در           تأثيرسرعت راه رفتن    

هر دو گروه درحين اجراي تكاليف دوگانه را كاهش داده اما بـر             
اين نتايج با   . ي نداشته است  تأثيرخود تكاليف شناختي و حركتي      

لوتـه و همكـاران     تو) 2007(نتايج تحقيقات ورگس و همكـاران       
، 5، 21(همخـواني دارد   ) 2006(و دوبوست و همكاران     ) 2006(

ــاران   ) 19 ــچورد و همك ــات اس ــا تحقيق ــپارو و ) 2004(و ب اس
هـاي آنهـا      در پژوهش ). 32،  31(مغايرت دارد   ) 2002(همكاران  

اجراي راه رفتن سالمندان همزمان با تكليف دوگانه بر راه رفـتن            
يعنـي  .  داشـته اسـت    تـأثير كليف ديگر   در عوض بر ت   . اثر نداشته 

اجراي تكليف دوگانه باعث كاهش در اجراي تكليـف شـناختي           
هـا بـه علـت        احتماالً ناهمخواني نتـايج ايـن تفـاوت       . شده است 

در . اولويت دهي و جهت دهـي بـه نـوع تكليـف درگيـر باشـد               
شـان بـه    مطالعاتي كه شركت كنندگان بـه وضـوح جهـت توجـه       

 است، در اجـراي راه رفـتن در حـين           تكليف شناختي يا حركتي   
  ). 21(خورد انجام تكليف دوگانه مشكالتي به چشم مي

  
  گيري نتيجه

هـايي   نتايج و پيامدهاي زمين خوردن سالمندان، شناسـايي روش        
براي تشخيص افراد سالمندي كه مستعد زمين خوردن هـستند و           

راه آنهايي كه ممكن است از مداخالت طراحي شده براي بهبـود            
 و حيـاتي    ّ   و كاهش دفعات زمين خوردن استفاده كنند، مهم        تنرف

شناسايي افـراد سـالمند بـا اخـتالالت راه رفـتن در حـين               . است
توانـد كيفيـت      اجراي همزمان تكليف ديگر، به طـور عمـده مـي          

 زندگي را افزايش داده و خطـر زمـين خـوردن را كـاهش دهـد               
يط تكليـف    تحت شرا  آزمون سرعت راه رفتن     از دشو پيشنهاد مي 

اي براي شناسايي احتمـال       آزمون ساده و حركتي   دوگانه شناختي   
رو سـالمنداني كـه      از ايـن  . فاده شود زمين خوردن سالمندان است   

توانند از     دارند، هنگام اجراي تكاليف دوگانه مي      راه رفتن اختالل  
تمريني طراحي شده تكليف دوگانه، بهره برده         هاي برنامه  ويژگي

 بـراي توسـعه    و نيـز گيري كننـد    زمين خوردن پيش  و بنابراين از    
مانند، اجراي حركات ورزشي    (تمرينات جسماني تكليف دوگانه     

همراه بـا شـمارش اعـداد يـا حـرف زدن، پيـاده روي در حـال                  
صحبت كردن با دوستان، انجام كارهاي منـزل همـراه بـا گـوش              

ــون و  ــاي تلويزي ــو و تماش ــه رادي ــه ممكــن اســت  ...) دادن ب ك
 را كم كند و مانع از زمين خـوردن سـالمند            راه رفتن اي  ه لاختال

  . شوند، مفيد خواهد بود
از عوامل محدود كننده تحقيق حاضر، تفاوت دامنه سـني دو           

.  قـرار دهـد    تأثيرگروه بود كه احتمال دارد نتايج تحقيق را تحت          
همچنين با توجـه    . ها بايستي با احتياط انجام شود       لذا تعميم يافته  

اي احتمالي گزارش شده در برخي تحقيقات در مورد         ه  به تفاوت 
هاي مذكور در سالمندان مراكـز نگهـداري،          تفاوت اجراي آزمون  

  . شود تحقيقي با سالمندان اين مراكز انجام شود پيشنهاد مي
  
  

  تشكر و قدرداني
در پايان از سالمنداني كه در اين پژوهش شركت كردنـد، كمـال             

م كه نتايج اين تحقيق كمكي باشد       اميدواري. سپاسگذاري را داريم  
  .در جهت بهتر زيستن قشر سالمند جامعه
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