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چكيده:
مهارتهاي يادگيري و اجرا بر آن پيامدهاي يا حركت به توجه هدايت نحوه به مربوط كالمي دستورات هدف:
است آن حاضر بررسي هدف يابد. مي متفاوت الگويي تكليف دشواري افزايش با اثرگذاري اين است. اثرگذار حركتي

بيازمايد. توجه موضع تأثيرگذاري ميزان بر را اتكا سطح نوع اثرات كه
و داشته را افتادن يكبار سابقه حداقل گذشته سال يك در كه باالتر و سال 65 سالمند نفر 28 بررسى: روش
محل به و شده انتخاب دسترس در نمونهگيري بطور سالمند فرهنگسراي از بودند، دارا را پژوهش به ورود مالكهاي

شدند. داده انتقال ايران اسالمي جمهوري احمر هالل كاردرماني بخش در واقع آزمايش
از پس گرفت، انجام تكرارشونده اندازهگيريهاي با گروهي درون عاملي دو طرح بصورت كه پژوهش اين در
سطح سپس و ثابت اتكاي سطح در ابتدا يعني آزمون وضعيت 6 در ترتيب به شركتكننده هر كتبي، نامه رضايت اخذ
بيروني موضع آخر در و توجه دروني موضع سپس توجه)، موضع (بدون پايهاي حالت ابتدا در نيز و متحرك اتكاي

گرديد. ثبت ميشد، حاصل نوروكام تعادلسنج دستگاه توسط كه آنها تعادل نمره و گرفته قرار توجه
پايين را عملكرد سطح كلي بطور متحرك به ثابت از اتكاء سطح تغيير يعني تكليف دشواري افزايش ها: يافته
افت ميزان كمترين و متحرك اتكاي سطح / توجه دروني موضع حالت در عملكرد افت ميزان بيشترين اما آورد.
شد مشخص دوطرفه ANOVA آزمون با شد. ديده متحرك اتكاي سطح / بيروني توجه موضع حالت در عملكرد

(P<0,001) دارند. باهمديگر معناداري متقابل اثر توجه موضع نوع و اتكا سطح نوع كه
ارائه كه بود آن توجه جالب نتيجه نمود. مي تأييد را پيشين مطالعات نتايج يافتهها، اين از بخشي گيرى: نتيجه
موضع كالمي دستور ارائه اثر است.ميزان بهتر درونى توجه موضع كالمي دستور ارائه به نسبت كالمي دستور نكردن
توجه،بر موضع ديگر حالتهاي به نسبت بيشتري مثبت اثرات و بوده بارزتر تكليف، دشواري شرايط در بيروني توجه

گذارد. مى تعادل حفظ كيفيت روى
افتادن سالمندان، تعادل، كالمي، دستور توجه، موضع ها: واژه كليد

كاردرمانى،گروه ارشد 1.كارشناس
و بهزيستى علوم دانشگاه كاردرماني،
email: msarhady@توانبخشى

uswr.ac.ir
گروه مغزواعصاب، 2.متخصص
بهزيستى علوم دانشگاه كاردرماني،

توانبخشى و
گروه كاردرمانى، دكترى .3
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تعادل بر توجه موضع نوع و اتكا سطح نوع تأثير بررسي
افتادن سابقه با سالمند مردان

حسينى على 3.سيد ابوطالبى .شهرام سرحدى2 1.محسن

( پژوهشى مقاله )

مقدمه
بدن مختلف سيستمهاي در رشد قهقرايي روند دليل به

فعاليتهاي انجام در افراد اين سالمندي،توانايي فرايند طي در

جمله از مييابد. كاهش زندگي روزمره و عملكردي

در ناتواني و اختالل سبب كه سالمندي به ثانويه پيامدهاي

حفظ در اختالل گردد، مي افراد اين عملكردي فعاليتهاي

و رفتن راه براي حياتي پيشنياز خود (1)واين است تعادل

حفظ در توانايي عدم .(2) است سريع ارادي حركات انجام

مشكل دچار را فعاليتها گونه اين انجام طرف يك از تعادل

مجدد افتادن احتمال افزايش سبب ديگر طرف از و ميكند

سال، 65 باالي سالمندان از درصد 33 حدود در گردد. مي

نوبه به افتادن .(3) ميكنند تجربه را افتادن يكبار سالي حداقل

ضربههاي جمله از جدي آسيبهاي آمدن وارد سبب خود

شدن بستري باعث و شده مختلف شكستگيهاي و مغزي

.(3) ميشود چرخدار صندلي به وابستگي موارد برخي در و

نيز رفتن راه از ترس باعث خود افتادن، تجربه اينها، بر عالوه

اجتماعي،كاهش انزواي سبب نهايت در مسائل اين ميگردد.

ميشوند. زندگي كيفيت سطح كاهش و مشاركت

مشكالت، اين درمان و پيشگيري براي شد، ذكر آنچه بر بنا

اين نياز مورد خدمات ضروريترين جزء توانبخشي، مداخله

رفع جهت مؤثر درماني مداخالت ارائه است. جامعه از قشر

شناخت نيازمند افتادن، و تعادل اختالل از ناشي مشكالت
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شده انجام مطالعات طبق بر است. اختالالت اين ماهيت

استفاده تعادل كنترل آموزش در مهم ابزارهاي از يكي ،(4)

ميتواند  دستورات اين ارائه نحوه است. كالمي دستورات از

جمله از .(5) كند تغيير دستخوش را تعادل كنترل كيفيت

حركت سمت به توجه هدايت نحوه كالمي، دستورات اين

دستور عنوان به آن از كه است محيط در حركت پيامدهاي يا

.(6) ميشود برده نام توجه1 موضع به مربوط كالمي

فرد توجه كه است گونهاي به كالمي دستور هنگاميكه

انجام در كننده شركت بدني اجزاي يا حركت، خود به را

دروني موضع كالمي دستور را آن ميكند، هدايت حركت

است گونهاي به كالمي دستور صورتيكه در مينامند. 2 توجه

يا گذارد مي محيط بر حركت كه اثري به را فرد توجه كه

را آن اينصورت در است، محيط در حركت از حاصل نتيجه

.(7) مينهند نام 3 توجه بيروني موضع كالمي دستور

انجام تآثيرات اينگونه بررسي درباره زيادي مطالعات

دستور ارائه كه دادهاند نشان كلي طور به كه است گرفته

قابل مثبت اثر بيروني توجه موضع به مربوط كالمي

ورزشي حركتي مهارتهاي يادگيري و اجرا بر مالحظهاي

مختلف انواع تأثير (8) همكاران و ولف دارد. مختلف

و اجرا بر را توجه موضع به مربوط كالمي دستورات

دادند. قرار بررسي مورد پيچيده حركتي مهارتهاي يادگيري

بدن حركات به فرد توجه هدايت شامل كالمي دستورات

دستگاه روي بر حركت تأثيرات به و توجه) دروني (موضع

اول آزمايش در بود. توجه) بيروني (موضع استفاده مورد

بر را برگشتي و رفت حركات (n=33) كنندگان شركت

به آزمايش اين در دادند. انجام اسكي شبيهساز دستگاه روي

صورت بدين دروني توجه موضع كالمي دستور گروه يك

ديگر گروه از شد. ارائه كنند، وارد نيرو خود پاي كف به كه

كه شد خواسته داشتند قرار بيروني توجه موضع گروه در كه

عنوان به نيز گروه يك كنند. وارد نيرو دستگاه چرخهاي به

دريافت دستوري هيچ كه شد گرفته نظر در كنترل گروه

در حركتي مهارت اين اجراي كه داد نشان نتايج نكردند.

بين است. ديگر گروه دو از بهتر توجه بيروني موضع گروه

معناداري تفاوت كنترل گروه و توجه دروني موضع گروه
1-Attentional focus
2-Internal focus of attention
3- External focus of attention

ثباتسنج4 يك از آن در كه دوم آزمايش در نشد. گزارش

شركت توجه هدايت كه داد نشان نتايج نيز شد استفاده

در ثباتسنج صفحه روي نشانه دو به (n=16) كنندگان

مثبتي تأثير توجه) بيروني (موضع آنها پاي خارج و جلو

ديگر مطالعه چندين در نتايج اين دارد. مهارت اجراي بر

مثبت اثر از حمايت در همگي و شد تكرار مداوم بطور نيز

دستور بدون حالت و دروني موضع به نسبت بيروني موضع

(13) ولف و توتسيكا مثال عنوان به .(9-15) بودند كالمي

را (23/4 (ميانگين  سال 36 و 19 سنين بين دانشجو 22

كه شد خواسته كنندهها شركت از دادند. قرار آزمايش مورد

را متر 7 طول به مسافتي (پدالو) pedalo نام به وسيلهاي با

بدن تمام هماهنگي نيازمند وسيله اين با حركت كنند. طي

حركت زمان آزمايش اين در است. تعادل حفظ ويژه به و

به شدند، تقسيم گروه دو به شركتكنندگان شد. اندازهگيري

دهند حركت جلو به را پاها كه شد گفته (n=11) گروه يك

كه شد گفته (n=11) ديگر گروه به و توجه) دروني (موضع

سرعت توجه). بيروني (موضع دهند حركت جلو به را پدالو

گروه از بيشتر واضحي بطور بيروني موضع گروه در حركت

حركتي تكاليف اغلب .(0/P 01 <) بود توجه دروني موضع

آماري جامعه و بوده ورزشي مهارتهاي نوع از پژوهشها در

انجام مطالعه تنها بودند. شده انتخاب سالم جوان افراد از

همكاران و لندرز پژوهش بيماري، داراي افراد روي گرفته

بيماران در توجه موضع تأثير مطالعه اين در است. (17)

بررسي مورد داشتند، افتادن سابقه برخي كه پاركينسون،

بيماري تشخيص با نفر 22 از مطالعه اين در گرفت. قرار

موضع حالت سه در كه شد خواسته آيديوپاتيك، پاركينسون

خود تعادل موضع، بدون و دروني بيروني، موضع يعني توجه

حالتهايي كنند. حفظ نوروكام تعادلسنج دستگاه روي بر را

(1 بود: موارد اين شامل شد آزمايش آنها در توجه موضع كه

بسته، چشمها (2 ثابت محيط و ثابت اتكا سطح باز، چشمها

باز، چشمها (3 نهايت در و ثابت محيط و ثابت اتكا سطح

ثابت. محيط و متحرك اتكا سطح

بدون و (با افراد تمامي در كه داد نشان حاصل يافتههاي

موضع تأثير اما نبود. معنادار توجه موضع اثر افتادن)، سابقه

در داشتند افتادن سابقه كه كنندههايي شركت در بيروني
4-stabilometer
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دو بين اما .(0/P 05 <) بود معنادار دستگاه سوم حالت

نشد. ديده تفاوتي موضع بدون و دروني موضع حالت

بيروني موضع ارائه كه است آن است مشخص آنچه

دارد. حركتي مهارتهاي يادگيري و اجرا بر مثبتي اثر توجه

و تعادل اختالل ماهيت شناخت اهميت به توجه با

اينگونه توانبخشى كالمى،در دستورات اهميت همچنين

زمينه در در اطالعات كمبود به به توجه با اختالالت،و

در و بطورعام كالمى دستورات اثر مختلف هاى جنبه

حاضر مطالعه انجام به تصميم خاص، بطور سالمندان تعادل

شد. گرفته

قشر در اثرات اين كه بود آن حاضر مطالعه هدف

تاثيرنوع ترتيب بدين شود. سنجيده افتادن سابقه با سالمندان

موضع اثرنوع ميزان بر تكليف) دشواري عنوان (به اتكا سطح
اوالً كه بود آن هدف مبناي گرفت. قرار بررسي مورد توجه

حفظ دارند، را افتادن بار يك حداقل سابقه كه سالمنداني

دشواري آن بر عالوه ميدانند، دشوار تكليفي را ايستاده تعادل

متحرك اتكاي سطح شامل كه شد اضافه آن به نيز مضاعفي

و ولف همينطور و (16) همكاران و تولنر كه چرا بود.

ميزان تكليف، دشواري كه نمودهاند پيشبيني (18) همكاران

ميدهد. افزايش را بيروني توجه موضع اثر

بررسى روش
دو طرح صورت به كه تجربي شبه پژوهش اين در

شونده تكرار هاي گيري اندازه با گروهي درون عاملي

فرهنگسراي به كننده مراجعه سالمندان بين از پذيرفت انجام

داشتند، را پژوهش به ورود مالكهاي كه نفر 28 تعداد سالمند

به توجه با كه پژوهش به افراد ورود مالك شدند. انتخاب

زير موارد شامل شد گرفته نظر در موجود پژوهشي ادبيات

بود:

بار يك حداقل داشتن سال، 65 حداقل سن بودن دارا

بدون ايستادن توانايي گذشته، سال دريك افتادن سابقه

عدم دقيقه، 10 مدت به حداقل حمايت و كمكي وسيله

افسردگي و ارتوپديك و نورولوژيك بيماريهاي سابقه وجود

عدم كالمي، دستورات از پيروي و درك توانايي ماژور،

زندگي نهايتًا و عمقي و بينايي ازجمله حسي اختالل وجود

سالمندان. نگهداري مؤسسات در نكردن

معيار (انحراف سال شركتكنندهها 66/6 سني ميانگين

بار يك افتادن سابقه حداقل بود. مذكر همه جنسيت و (1/2

بود. معيار 0/8) انحراف (ميانگين 1/5، بار 4 حداكثر و

«نوروكام دستگاه تعادل، سنجش براي استفاده مورد ابزار

اين بود. 2 كامپيوتري پوياي تعادلسنج يا «1 مستر باالنس

اين ميكند. اندازهگيري مختلف حالتهاي در را تعادل دستگاه

پيراموني محيط و متحرك و ثابت اتكاي سطح شامل حالتها

و باز چشمهاي وضعيت دو در كه است متحرك و ثابت

ابزار اين ميشود. گرفته تست آزمودنيها از بسته چشمهاي

ارائه عيني بصورت را تعادل مطالعه و اندازهگيري امكان

يك طي در كه است صورت بدين اندازهگيري شيوه ميدهد.

محاسبه را بدن جرم مركز نوسانات ميزان ثانيهاي 20 تالش

بيانگر صفر نمره ميدهد. ان به 100 تا 0 بين نمرهاي و كرده

نتيجه در و اتكا سطح محدوده از خارج و حد از بيش نوسان

حداقل نوسان نشاندهنده 100 نمره و تعادل دادن دست از

حساسيت و پايايي و روايي ست. مطلوب تعادل و ثبات يا

است شده واقع تأييد مورد زيادي مطالعات در ابزار اين

.(19-23)

مالكهاي حسب بر شركتكننده افراد انتخاب از پس

از آزمون، محل به انتقال و كتبي رضايتنامه اخذ ورود،

و ثابت اتكاي سطح يعني پايهاي وضعيت در آنان همگي

شرايط آمد. عمل به آزمون كالمي دستور گونه هر بدون

موارد اين شامل نوروكام دستگاه در كلي بطور آزمون مورد

بود:

ثابت پيراموني محيط باز، چشمها ثابت، اتكا سطح .
ثابت پيراموني محيط باز، چشمها متحرك، اتكا سطح .
حالتهاي شده، ذكر شرايط در 3 پايهاي آزمون از بعد

در بيروني توجه موضع و دروني توجه موضع كالمي دستور

آزمون مورد نيز متحرك و ثابت اتكاي سطح وضعيتهاي

روبروي دستگاه صفحه روي بر شركتكنندگان گرفت. قرار

آنان همه پاهاي ميگرفتند. قرار ايستاده حالت در مانيتور

دستور حالت در بود. كفش بدون تست انجام هنگام در

پاهاي كف زير در مقوا قطعه دو توجه، بيروني موضع كالمي
1- NeuroCom Balance Master
2- Computerized posturography
3- Base_line
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همانطور شد. چسبانده دستگاه صفحه روي بر شركتكننده

آن دنبال به و گرفت انجام پايهاي آزمون ابتدا شد گفته كه

همه كه بيروني؛ توجه موضع آخر در و دروني توجه موضع

سطح در سپس و ثابت اتكاي سطح در ابتدا وضعيتها اين

شد. آزموده متحرك اتكاي

صورت به مختلف وضعيت 6 شامل مجموعًا آزمونها اين

است: بوده زير

كالمي دستور بدون ثابت- اتكا سطح .1

كالمي دستور بدون متحرك- اتكا سطح .2

دروني موضع كالمي دستور ثابت- اتكا سطح .3

دروني موضع ركالمي دستو متحرك- اتكا سطح .4

توجه

توجه بيروني موضع كالمي دستور ثابت- اتكا سطح .5

بيروني موضع كالمي دستور متحرك- اتكا سطح .6

توجه

20 تالش سه فوق وضعيتهاي از يك هر در آزمودني

كه ميداد انجام آنها بين ثانيهاي 90-120 استراحت با ثانيهاي

هر در آزمودني هر براي تالش سه در تعادل نمره ميانگين

سه از يك هر در كالمي دستور متن ميشد. منظور وضعيت

است. آمده 1 جدول در توجه موضع حالت

مختلف وضعيتهاى در شده ارائه كالمى دستورات جدول-1
يافتهها

اصلي اثر آزمون پژوهش اين در استفاده مورد آزمون

آنها متقابل اثر اينكه از پس بود. طرفه دو ANOVA يعني

گرديد دنبال paired t- test با تحليل و تجزيه آمد، بدست

اتكا سطح حالت دو حسب بر را توجه موضع حالتهاي كه

داد. قرار آزمايش مورد

عامل دو بين معناداري متقابل اثر آيا اينكه تعيين براي

Main E!ect آزمون دارد وجود توجه موضع و اتكا سطح

است. آمده 2 جدول در كه شد انجام

بدون حالت

دستور

:كالمي

سطح

ثابت اتكاي

بايستيد" صفحه روي

كنيد خودراحفظ .وتعادل

كنيد نگاه را ."روبرو

اتكاي سطح

متحرك

بايستيد" صفحه وتعادلروي

كنيد نگاهخودراحفظ را روبرو

ثابتكنيد است ممكن ،صفحه

بخورد تكان و "نبوده

دستور حالت

موضع كالمي

:دروني

اتكاي سطح

ثابت

بايستيد" صفحه وتعادلروي

كنيد نگاهخودراحفظ را روبرو

بطوركنيد پا هردو كف ،به

كنيد وارد نيرو ."مساوي

اتكاي سطح

متحرك

بايستيد" صفحه وتعادلروي

كنيد نگاهخودراحفظ را روبرو

ثابتكنيد است ممكن ،صفحه

بخورد، تكان و كفنبوده به

وارد نيرو مساوي بطور پا هردو

داريد نگه تراز آنهارا و ."كنيد

دستور حالت

موضع كالمي

:بيروني

اتكاي سطح

ثابت

بايستيد" صفحه وتعادلروي

كنيد نگاهخودراحفظ را روبرو

رويكنيد مقواهاي به

نيرو مساوي بطور صفحةدستگاه

آنهار و كنيد داريدوارد نگه تراز ا

"

اتكاي سطح

متحرك

بايستيد" صفحه وتعادلروي

كنيد نگاهخودراحفظ را روبرو

ثابتكنيد است ممكن ،صفحه

بخورد تكان و بهنبوده

صفحةدستگاه روي مقواهاي

و كنيد وارد نيرو مساوي بطور

داريد نگه تراز "آنهارا
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اصلي اثر آزمون نتايج خالصه جدول-2

با كه شد مشخص (2 (جدول اصلي اثر آزمون طبق بر

اثر همديگر بر توجه موضع و اتكا سطح عامل دو >0p/001

سطح اثر مورد در قضاوت نوع هر بهتر بيان به دارند. متقابل

بستگي توجه موضع نوع به شركتكنندهها تعادل بر اتكا

در ميتوان را عامل دو اين متقابل اثر نيمرخ برعكس. و دارد

كرد. مشاهده بوضوح 1 شكل

متقابل اثر نيمرخ 1- شكل

نوع كلي اثرات كه گفت ميتوان 2 جدول به توجه با

خود مختلف حالتهاي در توجه موضع نوع و اتكا سطح

و 26) =475/202 و >0p/001) دارند. معناداري تفاوتهاي

>0p/001 توجه موضع كلي اثر براي Eta2 =0/97 و F(2

سطح  نوع براي Eta2 =0/99 و F(1 و 27) =709/011 و

اتكا)

تأثيرات تعيين براي تحليل و تجزيه پيگيري با ادامه در

paired t- test آزمون از تعادل بر اتكا سطح مختلف

نمره ميانگين و 3 جدول در حاصل نتايج كه شد استفاده

است. آمده 4 جدول در مختلف حالتهاي در تعادل

paired t- test آزمون نتايج خالصه جدول-3

F

درجه

آزادي

فرض

درجه

آزادي

خطا

سطح

معناداري
Eta2

:1فاكتو

نوع

سطح

اتكا

011/7091127001/099/0

:2تورفاك

نوع

موضع

توجه

202/457226001/097/0

×1فاكتو

2فاكتور
545/4715226001/099/0

:١?<آ>;ر
:٢?<آ>;ر

اختالفات
t

درجه
آزادي

سطح
معناداري ميانگين

انحراف
معيار

*1جفت :
اتكاسطح
بدون/ثابت

توجه موضع
سطح*

متحرك /اتكا
موضع بدون
توجه

76/1266/072/10127001/0

:2جفت
اتكا* سطح

موضع/ثابت
توجه دروني

سطح*
متحرك /اتكا
دروني موضع

توجه

21/1483/034/9027001/0

:3جفت
اتكا* سطح

موضع/ثابت
توجه بيروني

سطح*
متحرك /اتكا
بيروني موضع

توجه

26/1164/087/9227001/0
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مختلف حالتهاي در تعادل نمرات ميانگين جدول-4

حالتهاي تمام در كه درمييابيم 4 جدول به توجه با

نمرات كاهش باعث متحرك، به ثابت از اتكا سطح تغيير

افت سبب تكليف دشواري افزايش يعني است. شده تعادل

بيشترين كه است آن توجه جالب اما ميگردد. عملكرد در

توجه دروني موضع و متحرك اتكاي سطح حالت در افت

ميشود. ديده

همانطور حالتها تمام در متحرك و ثابت اتكاي سطح اثر

نمره كاهش سبب و است متفاوت p=0/001 با شد گفته كه

است. شده تعادل

ميتوان آمده دست به ميانگينهاي اختالف به نگاهي با

سطح تغيير حالت در اختالف ميزان كمترين كه كرد مشاهده

مربوط بيروني توجه موضع حالت به متحرك به ثابت از اتكا

حالت و توجه موضع بدون حالت ترتيب به سپس و است

سختي افزايش تأثير بيشترين يعني دروني؛ توجه موضع

در تأثير كمترين و توجه دروني موضع حالت در تكليف

موضع نوع كه معناست بدان اين است. توجه بيروني حالت

است. مؤثر تكليف دشواري از ناشي عملكرد افت بر توجه

شده عملكرد افت مانع همه از بيش توجه بيروني موضع

است. شده عملكرد بيشتر افت سبب دروني موضع و است

بحث
سطح نوع كه بود آن پژوهش اين اصلي سؤاالت از يكي

اثر ميزان بر تأثيري چه تكليف دشواري عنوان تحت اتكا

كه است آن سوال اين نظري مبناي دارد. توجه موضع نوع

تعادل براي چالش افزايش با ميتواند حركتي تكليف دشواري

.(18) دهد قرار تأثير تحت را توجه موضع نوع اثرات فرد

كه بود آن براي افتادن سابقه با شركتكنندههاي انتخاب

دشوار تكليفي را ثابت ايستادن تكليف حتي افراد اين از

افراد كه بودند داده نشان پيشين پژوهشهاي و ميدانند

افراد از سختتر را تعادلي تكاليف افتادن سابقه با سالمند

با طرفي از .(24 و 25) ميدهند انجام افتادن سابقه بدون

همكاران و ولف و (16) همكاران و تولنر بيني پيش به توجه

اثرواضح تعادل بر باشد بيشتر تكليف سختي چه هر (18)

توجهي نيازمنديهاي ميتواند تكليف دشواري ميگذارد. ترى

محدود توجه ظرفيت آنكه حال دهد، افزايش را تكليف

حركت بر توجه موضع نوع چرا اينكه اما .(5 و 26) است

كنترل بر آن اجزاي يا حركت به توجه كه است آن است مؤثر

شود مي آن در تداخل سبب و گذاشته اثر حركت اتوماتيك

دشواري حالت در كه ميرفت انتظار مطالب بنابراين .(6 و 7)

توجه  است، بيشتر آزادي درجات كنترل نيازمند كه تكليف،

توجه با بگذارد. تكليف اجراي بر زيانباري اثرات حركت بر

(6-16) مختلف مطالعات در همكاران و ولف يافتههاي به

تكليف دشواري شرايط در توجه موضع مختلف حالتهاي اثر

باشد. بارزتر كه ميرسد نظر به

موضع نوع و اتكا سط نوع بين شده يافته متقابل اثر

نتايج با يافته اين .(p=0/001) بود بارز بسيار تعادل بر توجه

(16) همكاران و تولنر و (18) همكاران و ولف مطالعات

دارد. همخواني

افتادن سابقه با سالمندان در ميرفت انتظار كه همانطور

اثرات متحرك و ثابت اتكاي سطح افراد ساير همانند

حالت سه هر براي P=0/001) داشتند تعادل بر متفاوتي

متحرك اتكاي سطح حالت در كه معني اين به توجه). موضع

بدن نوسانات كه معناست بدان اين است. پايينتر تعادل نمره

متحرك اتكاي سطح يعني دشوارتر وضعيت در افراد اين در

تولنر و (18) همكاران و ولف يافته با يافته اين است. بيشتر

خود پژوهشهاي در آنها اما بود همخوان (16) همكاران و

گرفته نظر در تكليف دشواري شاخص را مهارت سطح

بودند.

ندادن ارائه حتي كه است آن پژوهش اين در جالب يافته

بدون
موضع
توجه

دروني موضع
توجه

بيروني موضع
توجه

سطح
اتكا
ثابت

)49/0
+(
65/92

)55/0+(40/92)30/0+(06/93

سطح
اتكا

متحرك

)91/0
+(
89/79

)14/1+(19/78)62/0+(79/81
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است دروني توجه موضع ارائه از بهتر فرد به كالمي دستور

اتوماتيك كنترل در دروني موضع به توجه هدايت با آن در كه

.(2 (شكل ميآيد پيش تداخل حركت

نوع حسب بر توجه موضع رحالتهاي د تعادل نمرات ميانگين شكل2)

اتكا سطح

سطح كه است آن است مشاهده قابل 2 شكل در آنچه

است. شده عملكرد افت مسبب كلي بطور متحرك اتكاي

سطح حالت در است مشخص نتايج نيمرخ در كه آنطور اما

اختالفها ميانگينها، اختالف معناداري وجود با ثابت اتكاي

سطح بيشترين بيروني توجه موضع ترتيب به و است اندك

نهايت در و توجه موضع بدون سپس كرده ايجاد را عملكرد

است. مربوط توجه دروني موضع به عملكرد سطح كمترين

دارد. همخواني (17) همكاران و لندرز يافتههاي با نتيجه اين

تكرار عملكرد الگوي اين نيز متحرك اتكاي سطح مورد در

تفاوت. اندكي با اما است شده

اتكاي سطح حالت در عملكردها نيمرخ به نگاهي با

چشمگيري بطور عملكرد سطح دشوارتر تكليف يعني متحرك

موضع مقابل در و بوده باال بيروني توجه موضع حالت در

است. داشته عملكرد بر را منفي اثر بيشترين دروني توجه

و لندرز است. معنادار t-testآزمون طبق تفاوتها اين

پاركينسوني بيماران در را الگويي چنين نيز (17) همكاران

در اما است. نبوده معنادار اختالفها اما نمودند. گزارش خود

ميانگينهاي اختالف براي معناداري سطح حاضر پژوهش

است. بوده (p=0/001) توجه موضع حالتهاي در عملكرد

تعادل بين اختالف توجه دروني توجه موضع حالت در اينكه

بدان است. ديگر حالت دو از بيشتر اتكا سطح نوع دو در

شده سبب حركت خود به فرد توجه هدايت كه معناست

باشد. بارزتر بسيار دشوار شرايط در عملكرد اختالل است

نتيجهگيري
دشواري مختلف حالتهاي در كه گفت ميتوان كلي بطور

كالمي دستور ارائه اتكا)، سطح نوع اينجا: (در تكليف

افراد تعادلي عملكرد در تفاوت سبب توجه موضع به مربوط

ارائه دشوارتر تكليف در ميشود. افتادن سابقه با سالمند

ايجاد را عملكرد بهترين توجه، بيروني موضع كالمي دستور

سمت به را فرد توجه كه كالمي دستورات همچنين ميكند.

بارز افت سبب حالتي هر در كنند مي هدايت حركت خود

ميشود. افتادن سابقه با سالمندان در تعادل حفظ عملكرد

در تعادل اختالل درمان و ارزيابي موقع در يافتهها بنابراين

به توجه هدايت كه نمود توجه مسأله اين به بايد سالمندان

حفظ در مهمي نقش عام طور به كالمي دستور و خاص طور

پژوهش، اين يافتههاي گرفتن نظر در با ميكند. ايفا تعادل

دستورات از كارآمدتر توجه موضع كالمي دستور ندادن ارائه

حركتي، اختالالت توانبخشي در است. دروني موضع كالمي

آموزش و درمان فرايند از مهمي بخش كالمي دستور ارائه

مشاهده بالين در آنچه نمود. كافي دقت آن به بايد كه است

سبب كالمي دستورات اعظم قسمت كه است آن ميشود

طبق آنكه حال ميشود. حركت خود به فرد توجه هدايت

هدايت نوع اين مشابه پژوهشهاي و پژوهش اين يافتههاي

فرد عملكرد تنها نه است) توجه دروني موضع (معادل توجه

هر به ميشود. نيز آن در افت سبب بلكه نميبخشد بهبود را

و موجود مدارك طبق بر كه داشت نظر در بايد بالين در حال

اين از استفاده شواهد، بر مبتني توانبخشي فرايند به توجه با

البته شود. درمان كيفيت بهبود سبب تواند مي مطالعات گونه

نمونههاي حجم از آينده پژوهشهاي در كه ميگردد پيشنهاد

نوع اين ماندگار اثرات همچنين شود. استفاده بزرگتر

سنجش مورد مهارت انتقال و بازيابي يادگيري، بر مداخله

فرد زندگي واقعي محيط در مطالعاتي چنين انجام گيرد. قرار

دهد. دست به را واقعگرايانهتري نتايج تواند مي

70
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تشكر و تقدير
احمر هالل توانبخشي مركز كاردرماني بخش اعضاي از

نيز و صيفي آزاده خانم سركار بويژه ايران، اسالمي جمهوري

ميشود. سپاسگزاري سالمند، فرهنگسراي محترم مديريت

كه محترمي سالمندان تمامي از را خود ويژه قدرداني و تشكر

تقبل را، پژوهش انجام مركز تا زياد فاصله از انتقال زحمت

نمودند، شركت پژوهش اين در حوصله و صبر با و نموده

و صلواتي مهيار دكتر آقايان از همچنين مينماييم. اعالم

تشكر راهنماييهايشان خاطر به نيز مظاهري مسعود دكتر

نماييم. مي
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