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           نجاتي و همكاران        وابستگي به توجه در يادگيري ضمني توالي حركتي در جوانان و سالمندان

 )53(

   در جوانان و سالمندانوابستگي به توجه در يادگيري ضمني توالي حركتي
 

وحيد نجاتي
1*

ميرتقي گروسي فرشي، 
2
حسن عشايري ،

3
، محمدتقي اقدسي

4
  

  
  خالصه

هاي اي از رفتاري حركتي زنجيرهكه رفتارهاي پيچيده ي انسان است، چراه توالي حركتي اساس بسياري از رفتارهاي هوشياران:سابقه و هدف
  .ي ميزان وابستگي به توجه در يادگيري توالي حركتي ضمني در دو گروه سني سالمندان و جوانان استهدف اين پژوهش مقايسه. اوليه است

اجرا )  نفر15هر گروه ) ( سال30 الي 20(و جوان )  سال75 الي 60(تجربي در دو گروه سالمند  اين مطالعه به صورت نيمه:هامواد و روش
در اين مطالعه .  شركت داده شدند و در محل كانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان كاشان در مطالعه1385ها در سال مودنيآز. شد

جهت  .ه شديزمان به فرد ارابه صورت هم) تكليف دوم( شده يهو شمارش صداهاي ارا) تكليف اول(العمل متوالي دو تكليف زمان عكس
ي هاي مكرر زمان پاسخ، خطاي پاسخ و كارايي تكليف دوم، تي زوج شده براي مقايسهگيرييل واريانس براي اندازهها آزمون تحلتحليل داده

  . هاي دو گروه سالمند و جوان مورد استفاده قرار گرفتي دادههاي منظم و نامنظم يك گروه و تي مستقل براي مقايسهداده
در مراحل ) زمان پاسخ متوالي(ي تكليف دوگانه خطاي پاسخ و زمان پاسخ تكليف اول هيا ارا نتايج نشان داد كه در گروه جوانان ب:نتايج

 در گروه سالمندان خطاي پاسخ و زمان پاسخ ≥000/0p ي مواردبراي همه. (يابدي منظم و نامنظم كاهش ميمختلف آزمون در هر دو مرحله
كارايي تكليف ) =061/0pو  =863/0p به ترتيب. (مشاهده نشدداري  تفاوت معنيي منظم و نامنظمدر مراحل مختلف آزمون در هر دو مرحله

  .)=550/0p  و=583/0pبه ترتيب ( .مشاهده نشدداري دوم نيز در طي پيشرفت مراحل آزمون در هر دو گروه تفاوت معني
به جوانان نشان داد؛ يادگيري ضمني در العمل متوالي در سالمندان نسبت  كاهش كمتر زمان پاسخ در تكليف زمان عكس:گيرينتيجه

توان از تكاليف شناختي براي افزودن بار تمرين در بر اين اساس در توانبخشي و تمرين درماني سالمندان نمي. سالمندان وابسته به توجه است
  . حين يادگيري حركتي استفاده نمود

  انان توجه، يادگيري ضمني، توالي حركتي، سالمندان، جو: كليديواژگان
  
  دانشجوي دكتراي علوم اعصاب شناختي دانشگاه تبريز -1
  استاد گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز -2
  استاد گروه علوم پايه دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران -3
 گاه تبريزده علوم تربيتي و روانشناسي دانشكاستاديار گروه تربيت بدني دانش -4

  وحيد نجاتي: ولوي مس نويسنده*
  تهران، اوين، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه علوم اعصاب: آدرس

  28/1/86 :تاريخ دريافت            vnedjati@uswr.ac.ir: پست الكترونيك
  30/5/86 :تاريخ پذيرش نهايي              021 22180083-92: تلفكس

  
  مقدمه

 يندها و اجزايآ از فريبدون آگاه يحركت يريادگي
-يكي از مهم] 1. [شودي گفته ميضمن ي حركتيريادگي ،حركت

 يريادگي يترين ابزارهايي كه در مطالعات رفتاري براي بررس
العمل متوالي ف زمان عكسيرد، تكليگ مورد استفاده قرار مييضمن

)Serial Reaction Time Task(ف ين تكليدر ا.  است
 يه صفحي از چهار محرك ظاهر شده بر رويكيها به يدنآزمو
- يد پاسخ مي صفحه كليد متناظر رويگر با فشار دادن كلشينما

دا ي بروز پي خاصيها با تواليا بدون اطالع آزمودنهمحرك. دهند

 را با يريادگيها اثر يف آزمودنين تكلي مكرر اي با اجراكنند ويم
 كنترل يبرا .]3، 2. [دهندي نشان مرونده در زمان پاسخشيكاهش پ

ف بدون ي از تكليگري نوع ديريادگيها در  محركير تواليتاث
ه يها ارايبه آزمودن) به صورت نامنظم(ها  محركيت تواليرعا
 كاهش زمان پاسخ در مراحل منظم نسبت به مراحلگردد، كه يم

ن ياكه  چرا. شودي در نظر گرفته مي ضمنيريادگيانگر ينامنظم ب
تر به آن عي و پاسخ سرين محرك بعديكاهش زمان مرتبط با تخم

 يريادگياند كه در سالمندان  مطالعات نشان دادهي بعض ]4. [است
ك يبه عنوان استفاده از تكليف دوم ] 5. [گرددي مختل ميضمن
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در زمان يادگيري ) باشدي منيازمند به توجهكه (شناختي ف يتكل
 شرايط بسيار مناسبي را براي ،كليف اولتوالي حركتي به عنوان ت

. ]7، 6[ .بررسي تاثير توجه بر يادگيري حركتي فراهم آورده است
 بولمر ،نوي بر يادگيري ضمني تاثير تكليف ثايهبراي بررسي نحو

ه شده را به ي شمارش صداي ارافيتكليك ) 1987 (و نيسن
ر اين د. العمل متوالي اضافه نمودند زمان عكسيهاوليف يتكل
 ،ها بايد در بين صداهاي زير و بم ظاهر شده آزمودنيفيتكل

اين تكليف ميزان توجهي را كه فرد براي . صداهاي بم را بشمرند
اين . كند كم مي،العمل متوالي نياز داردزمان عكسف يتكلانجام 

 و شوندها به صورت ضمني آموخته نمي كه تواليمطالعه نشان داد
ي مورد گرفتند كه توجه براي يادگيري ضمنبر اين اساس نتيجه 

يابد عملكرد  و زماني كه ميزان توجه كاهش ميباشدنياز مي
اين نظريه پس از آن در سال . ]8[ گردديادگيري ضمني مختل مي

 در يك آنها.  كوهن و همكاران اصالح شديه به وسيل1990
 يكت حريدر عملكرد زمان توال نقش توجه ؛مطالعه نشان دادند كه

كوهن و همكاران نشان دادند كه . وابسته به ساختار توالي است
هاي بم اثري روي يادگيري توالي تكليف ثانوي شمارش تون

هاي مبهم را كاهش در عين حال يادگيري توالي. يكنواخت ندارد
 اثر توجه وابسته به ساختارجه گرفتند يآنها نتبر اين اساس . دهدمي

 همراهي يهواند به وسيلتكنواخت ميهاي يتوالي. توالي است
جفت محرك ياد گرفته شود و به صورت خودكار و بدون نياز به 

هاي مبهم از آنجايي كه بايد به توالي. گيردتوجه صورت مي
 نيازهاي توجهي ،دن شو سلسله مراتب باالتر رمزگردانييهوسيل

) 1998(ر مطالعات بعدي فرنچ و همكاران د. ]10، 9[ دنبيشتري دار
 و نشان دادند كه يادگيري  كوهن را رد كردنديهنتايج مطالع

ضمني با هر نوع توالي كه باشد از شمارش تون در تكليف ثانوي 
ثانوي فقط ف ينامبرده و همكاران نشان دادند كه تكل. شودمتاثر مي

 يادگيري در نمايد نه اينكهتوضيح فعاليت آموخته شده را مختل مي
به طور كلي مطالعات اخير پاسخ مبهمي . ]11[ مايدتوالي را مختل ن

هرچند كه نيسن و بولمر . دهدبه تاثير توجه بر يادگيري ضمني مي
 يباشد ول يادگيري ضمني مورد نياز مينشان دادند كه توجه براي

در توالي  صرفا يوهن نشان داد كه اين وابستگپس از آن ك
اند كه  نشان دادهو ساير محققين هم. باشدهاي مبهم ميمحرك

ن مطالعه يدر ا. باشدتوجه براي يادگيري ضمني مورد نياز نمي
 در دو گروه سالمند و ي ضمنيريادگي به توجه در يزان وابستگيم

با در نظر گرفتن اختالف نظر مطالعات در وابستگي يادگيري جوان 
ضمني به توجه و با در نظر گرفتن تغييرات وابسته به سن توجه، 

  . قرار گرفتيررسمورد ب
  

  هاروشمواد و 
اجرا  يامداخلهتجربي و از نوع مهينصورت ه اين تحقيق ب

 نفر جوان 15 نفر سالمند و 15 نفر شامل 30حجم نمونه  .يدگرد
بازنشستگان كانون ه  سالمند، معلمان بازنشستيهايآزمودن .بودند

 ز ازي جوان نيهايآزمودنو آموزش و پرورش شهرستان كاشان 
. انشگاه كاشان بودند كه با فراخوان به مطالعه دعوت شده بودندد

 سال براي 75 الي 60 سني بين يه داشتن دامن،معيارهاي ورود
 سال براي 30 الي 20 سني بين يگروه سالمندان، داشتن دامنه

 عبارت بود معيارهاي حذف. گروه جوانان و راست دست بودن بود
- ، بيماري)وميريدمانس و دل( ديداي ش اختالل ادراكي و حافظهاز

آلزايمر كه بر  پاركينسون و ويژهه ب(هاي مزمن نورولوژيك 
 مغزي، يضربه مغزي، ي سكته،)گذارديت يادگيري اثر ميقابل

ي يي و شنوايپريشي، سايكوز، داشتن مشكل شديد بيناصرع، روان
 .ها و رنگ آنها دچار اشتباه شودطوري كه فرد در تشخيص مربعه ب

ويژه دفورميتي و ه داشتن پاتولوژي حركتي در اندام فوقاني مبتال ب
اي كه انجام گونهه ب(محدوديت حركتي مفاصل اندام فوقاني 

داشتن ، )تكليف حركتي مورد نظر را با دشواري همراه سازد
 طوالني مدت از داروهاي ي اعتياد به مواد مخدر يا استفادهيسابقه
آسيب نورولوژيك، اسكلتي عضالني و  داشتن زي نگردان وروان

در ) فشار خون باالي كنترل نشده و ديابت(ضايعات عروقي مزمن 
 MMSE يهاط ورود آزموني شراكسب يبرا .سال اخير  يكطي

)Mini Mental State Examination ( وGHQ) General 

Health Questionnaire 28( ها صورت يآزمودن يبر رو
به  MMSE در آزمون 18ر ي زيه نمر بايهايآزمودنگرفت و 

د ي و اضطراب شديو افراد با افسردگد ي شديعنوان اختالل شناخت
ط ورود ير شرايسا. از مطالعه خارج شدند GHQبر اساس آزمون 

 در گروه .د قرار گرفتيي مورد تايپزشكتوسط متخصص روان
ط ورود را ي شرايهي نفر وارد شده به مطالعه كل15جوانان هر 

ها شركت داده شدند در گروه سالمند، به يراز نموده و در بررساح
ن استفاده يگزينفر از افراد انتخاب شده، از موارد جا  6ل خروج يدل

ل ي نفر به دل1:  سالمند از مطالعه عبارت بود از6ل خروج يدال .شد
 1، دي شديل افسردگي نفر به دل2ف، ي تكليشانه هنگام اجرا درد

ل اختالل در ثبت ي نفر به دل2د و ي شديل شناختل اختالينفر به دل
- محركييهافزار اران مطالعه نرميمورد استفاده در اابزار  .برنامه

 يريادگي ي بررسيك ابزار معتبر برايبه عنوان  بود كه ي متواليها
افزار ن نرميا. ف دوگانه شناخته شده استيط تكلي در شرايحركت

ش و زمان ين نمايب معيش با ترتي نمايه صفحيها را بر رومحرك
به  منحصر هايويژگياز . دينمايه ثبت ميثان هزارمرا با دقت صد

 فرد در  ابزار عدم دخالت اطالعات و دانش و فرهنگنيافرد 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

           نجاتي و همكاران        وابستگي به توجه در يادگيري ضمني توالي حركتي در جوانان و سالمندان

 )55(

 يابين ابزار مداخله و ارزين در ايوه بر اعال.  استيريادگيند يآفر
بتدا ضمن ا،  مداخلهي اجرايبرا. ]4، 3، 2. [كسان استيقا يدق

 صورت آگاهانه توسط نامه بهها، فرم رضايتتشريح روند آزمون
ها يآزمودن مشخصات نامهپرسش و. گرديدآزمودني تكميل مي

اين پرسشنامه شامل اطالعاتي از قبيل . توسط محقق تكميل شد
 ميزان تحصيالت،سن، جنس، شغل، دست غالب، وضعيت تاهل، 

 روي يك يآزمودنسپس . سيقي بودميزان كار با رايانه و ادوات مو
آزمون در ده . نشستدار در مقابل يك رايانه ميصندلي پشتي
 ي بود كه هر تواليشد كه هر مرحله شامل ده تواليمرحله انجام م

  زرد، سبز،ها شاملب رنگيترت.  بودي مربع رنگ8ش يشامل نما
، نهايگر رابر روي نمايش. زرد، آبي، قرمز، سبز، آبي و زرد بود

 يروي صفحه د و برش رنگ مختلف ظاهر ميچهارچهار مربع با 
 يآزمودناز . چهار رنگ مشابه قرار داشت كليد با چهار نيز كليد

را  شد كه به محض مشاهده هر مربع، كليد هم رنگ آنخواسته مي
بود و ) ي رنگمربع(ك يتحر ده آزمايش شامل ي توالهر. فشار دهد

دادند، مربع ، كليد مربوطه را فشار مياهيآزمودنكه  به محض اين
 ،شدندها با ترتيب مشخصي ظاهر ميمحرك. شدبعدي ظاهر مي

 يه در مرحل. نداشتنديها اطالعب محركيها از ترتيآزمودن يول
 پس از .شدنديه مي ارايتصادفا به صورت هاول و ششم محرك

ن  به هميچهار مرحله، ي تصادفيها محركييهك مرحله اراي
 10*  )يمربع رنگ(ك ي تحر8: محرك 320( شدترتيب تكرار مي

 متوالي، يك دقيقه استراحت مرحلهو بين هر دو )  مرحله4*  يتوال
 با ترتيب تصادفي و  ششميهمرحلسپس . شد داده مييآزمودنبه 

الزم  .شود ديگر با ترتيب اول تكرار مي يهمرحلچهار بعد از آن 
دست  يهانگشت نشان را با آزمونها يآزمودنبه ذكر است كه 

گيري  آزمايش اندازهير مرحلهزمان ه. دادند خود انجام ميراست
عملكرد شمارش صداي ) Odd  Ball(براي تكليف اُدبال . شدمي
ها بايد  آزمودنيشد،يه ميف اول ارايزمان با تكل كه همه شدهيارا

. شمردندا ميه شده، صداهاي بم ريدر بين صداهاي زير و بم ارا
زمان ف يتكل انجام صرفاين تكليف ميزان توجهي را كه فرد 

آزمون تحليل واريانس  .كند كم ميد،ينمايمالعمل متوالي عكس
هاي مكرر زمان پاسخ، خطاي پاسخ و كارايي گيريبراي اندازه

هاي منظم و نامنظم ي دادهتكليف دوم، تي زوج شده براي مقايسه
هاي دو گروه سالمند و ي دادهل براي مقايسهيك گروه و تي مستق

  .جوان مورد استفاده قرار گرفت
  

  نتايج
 نفر 15 و 20/23±4/3سن  نفر جوان با 15اين مطالعه در 

 يها الت نمونهيتحص .انجام گرفت  سال4/64±2/2سن سالمند با 
 ي نفر دانشگاه10 و يرستاني نفر دب5 در گروه جوانان يمورد بررس

.  بودي نفر دانشگاه9 و يرستاني نفر دب6سالمندان و در گروه 
ن زمان پاسخ در مراحل مختلف در دو يانگيم 1 ي شمارهجدول

  ميزان2 ي شمارهجدول. دهديگروه سالمند و جوان نشان م
كارايي تكليف دوم را در مراحل مختلف در دو گروه سالمند و 

  .دهدجوان نشان مي
  

ف ي تكل)ثانيههزارم( مراحل آزمون ميانگين زمان پاسخ در -1جدول
   در دو گروه سالمند و جواناول

  گروه

  سالمندان    جوانان
مراحل 
  ميانگين  يادگيري

انحراف 
  معيار

  ميانگين  
انحراف 
  معيار

  1/25156  6/125047    09/1045  13/86691   اولمرحله
  1/20493  2/118147    8/3160  53/91172 مرحله دوم
  3/16895  1/110632    8/4126  20/84926 مرحله سوم
  2/14489  105846    7/3852  2/85911 مرحله چهارم
  9/18338  3/106539    5/3418  67/81771  مرحله پنجم
  2/16047  4/103237    8/8973  8/88580 مرحله ششم
  3/15770  2/98954    3/2328  13/75581 مرحله هفتم
  3/16736  4/97884    6/2027  33/75706 مرحله هشتم

  1/16124  9/92430    3/2699  6/76416 هممرحله ن
  5/15934  8/94795    2/3322  27/72269 مرحله دهم

 
 ي ضمنيريادگي تكليف دوم در حي صحيهادرصد پاسخ -2جدول

   در سالمندان و جواناني حركتيتوال
  گروه

  سالمندان    جوانان
  مراحل يادگيري

  ميانگين
انحراف 
  معيار

  ميانگين  
انحراف 
  معيار

  07/38  68/70    30/72  02/80  ولمرحله ا
  24  86/76    73/31  44/72 مرحله دوم
  41/10  32/89    67/23  99/72 مرحله سوم
  82/17  13/87    55/10  91/90 مرحله چهارم
  54/13  55/90    54/27  59/87 مرحله پنجم
  49/15  53/85    72/24  95/85 مرحله ششم
  36/17  89/89    33/13  07/93 مرحله هفتم
  24/9  95/94    91/11  11/93 مرحله هشتم
  14  95/90    42/21  92/88 مرحله نهم
  23/26  84/64    08/15  29/94 مرحله دهم

  
 حاضر را در دو گروه سالمند يه مطالعيهاافتهي 3جدول 

 ) دهمي و مراحل هفتم ال4 ي ال2مراحل  (و جوان در مراحل منظم
  . سه قرار داده استي مورد مقا)6  و1مراحل  (و نامنظم
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  جوانان و سالمندان در ي حركتي تواليريادگيف يلا تكيها يافته -3جدول 
  گروه هاي مورد بررسي

  سالمندان    جوانان
  يافته ها

  انحراف معيار  ميانگين    انحراف معيار  ميانگين

هاي درصد پاسخ صحيح در توالي
  منظم تكليف اول

80/98  12/1    59/98  4/1  

هاي صحيح در تواليدرصد پاسخ 
  نامنظم تكليف اول

2/97  2/2    9/97  45/2  

هاي منظم زمان پاسخ براي توالي
  )هزارم ثانيه(تكليف اول 

37/80469  5/12072    8/103153  75/16847  

هاي نامنظم زمان پاسخ براي توالي
  )هزارم ثانيه(تكليف اول 

97/86635  9/9622    5/114142  6/23512  

تفاوت در : اولاثر يادگيري تكليف 
  )هزارم ثانيه(زمان پاسخ 

2/18903  6/13452    4/23351  6/36427  

درصد پاسخ صحيح تكليف دوم در 
  مراحل منظم

66/86  40/19    03/88  74/17  

درصد پاسخ صحيح تكليف دوم در 
  مراحل نامنظم

99/82  57/27    1/78  54/29  

  
انه سالمندان در تكليف دوگدهد در گروه ها نشان ميافتهي

 .شاهده نشدـمدار نظم معنيـمتفاوت خطاها در مراحل 
)F(7,119)= 0.458, P=0.863( عالوه بر اين در اين گروه 

 .مشاهده نشددار  اول و ششم نيز معنييهتفاوت خطاها بين مرحل
)T(29)= 1.92, P=0.06 (هايكه بيانگر اين است كه در توالي 

 =T(29)( .كسان دارندها خطاي ينمونه، ) نامنظم(اول و ششم 

1.92, P=0.064( بر اساس نتايج آزمون تحليل واريانس تفاوت 
 . شدمشاهدهدار خطاها در مراحل منظم در گروه جوانان معني

)F(7,119)= 3.211, P=0.004( تفاوت آزمون توكي نشان داد ،
در گروه جوانان . مشاهده شددار  چهارم و هشتم معنييه مرحلبين

 .مشاهده شددار هاي غيرمنظم نيز معنيطا در تواليكاهش تعداد خ
)T(29)= 3.491, P=0.002(دهد ها نشان مي ميانگينيه مقايس

 بر اين.  اول كمتر استيه ششم از مرحليهكه ميزان خطا در مرحل
-هاي غيرمنظم نيز مياساس تمرين موجب كاهش خطا در توالي

ها را در مراحل ني ميزان خطاي آزمود1 ي شمارهنمودار .گردد
گونه كه نمودار نشان داده همان. مختلف مطالعه نشان داده است

  .است؛ خطاي سالمندان از جوانان بيشتر است
  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مراحل

خطا سن سالمند
جوان

  
  ها در مراحل مختلف مطالعهميزان خطاي آزمودني -1نمودار 
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هش زمان پاسخ در حين يادگيري در گروه سالمندان كا
آزمون . قرار گرفت در تكليف دوگانه نيز مورد بررسي يضمن

دار هاي پاسخ در مراحل منظم را معنيتحليل واريانس تفاوت زمان
 زمان پاسخ در )F(7,119)= 1.999, P=0.061( .مشاهده نشد

 .يابدداري كاهش نميهاي غيرمنظم نيز به طور معنيتوالي
)T(29)= 21.58, P=0.078(.  در گروه جوانان نتايج آزمون

دار هاي پاسخ در مراحل منظم را معنيمانتحليل واريانس تفاوت ز
  آزمون توكي)F(7,119)= 4.155, P=0.000 (.مشاهده شد

 دوم و هفتم، هشتم، نهم و دهم يهنشان داد، تفاوت بين مرحل
- هاي غيرمنظم نيز معنيكاهش زمان پاسخ در توالي. دار استمعني

ي نامنظم هاگر اين است كه در توالياين موضوع بيان. باشددار مي
كارايي تكليف دوم نيز در حين  .يابدنيز زمان پاسخ كاهش مي

يادگيري ضمني در دو گروه سالمندان و جوانان مورد مقايسه قرار 
هاي منظم در دو گروه ميزان كارايي تكليف دوم در توالي. گرفت

 =T(238) (.مشاهده نشدار دمعنيتفاوت سالمندان و جوانان 

0.55, P=0.583 (هاي نامنظم  كارايي تكليف دوم در تواليميزان
 .مشاهده نشدداري در دو گروه سالمندان و جوانان تفاوت معني

)T(238)= 0.603, P=0.550 (زمان پاسخ 2 ي شمارهنمودار 
گونه همان.  نشان داده استها را در مراحل مختلف مطالعهدنيآزمو

وانان بيشتر كه نمودار نشان داده است؛ زمان پاسخ سالمندان از ج
  .است

70000.00

80000.00

90000.00

100000.00

110000.00

120000.00

130000.00
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ها در دو گروه جوان و سالمند در  زمان پاسخ آزمودني-2نمودار 

  يمراحل مختلف مطالعه
  

 بحث
 تكليف دوم يادگيري يهي با ارا حاضر مطالعههايبر اساس يافته

وليكن در جوانان يادگيري . شود ميمحدودضمني در سالمندان 
ب اطالعات يند انتخاآتوجه عموما شامل فر. افتدضمني اتفاق مي

وي دو ف دوگانه فرد بايد توجه خود را بر ريدر تكل. باشدمي
در توجه انتخابي فرد بر روي يك محرك . محرك تقسيم نمايد

تفاوت سني در كارايي تكليف . ]12[ نمايدتوجه بيشتري اعمال مي
در اين مورد .  مورد مطالعه قرار گرفته استبه طور وسيعيدوگانه 

مطالعات كاهش كارايي تكليف دوگانه با افزايش سن را بعضي از 
 يدارت ارتباط معني گروهي از مطالعادر] 13[دهد نشان مي

ن وجود گروهي از مطالعات نيز يبا ا .]15، 14[ مشاهده نشد
 اندرا با افزايش سن گزارش نمودهافزايش كارايي تكليف دوگانه 

- ير سالمندان در توال كه بهبود زمان پاسخ ديياز آنجا. ]17، 16[
بار شناختي جه گرفت يتوان نتيز نشان داده نشد مي نامنظم نيها

تل مخرا تواند يادگيري حركتي تمرين در سالمندان نه تنها مي
كه در  چرا .سازدمهارت حركتي را نيز متاثر مينمايد بلكه اجراي 

دار ي اول و ششم معنيهحل مريي حاضر تفاوت كارايهمطالع
 اين موضوع در مطالعات متعدد نشان داده شده است. ه نشدمشاهد

هاي تعادلي نيز اين در مهارت به عنوان مثال  ]17، 16، 14، 13[
هاي تعادلي با توالي تشابه مهارت. ]18[. تداخل گزارش شده است

در هر . شناختي تكليف است  حاضر نداشتن باريهنامنظم در مطالع
. رت حركتي ساده مطرح استدوي اين شرايط اجراي يك مها

 فرد اطالعي آگاهانه از ،عالوه بر اين در هر دوي اين تكاليف
 لذا شرط ضمني بودن نيز ،اجراي مهارت حركتي مورد انجام ندارد

مطالعات متعدد نشان . در مورد هر دوي اين تكاليف وجود دارد
تواند تداخل زمان يك تكليف شناختي ميداده است كه انجام هم

ي در عملكردهاي حركتي مثل كنترل تعادل در سالمندان زياد
اثر تكليف شناختي روي . ]19، 18[ ت به جوانان داشته باشدنسب

 بر اساس سن  خودكاريف حركتيك تكلي به عنوان كنترل تعادل
  و همكاران1چنانچه ويولرم .]19[ فاوت نشان داده استافراد مت

ند تواعاليت شناختي مي در افراد جوان سالم ف نشان دادند)2000(
 يك گرانيبكه اشد،  داشته بيتياثر سودمندي بر كارايي وضع

 ، حاضر نيز در جوانانيهدر مطالع] 20[ ظرفيت توجهي باال است
شام  .يادگيري ضمني با وجود تكليف شناختي دوم وجود داشت

 زمان ؛اي نشان داددر مطالعه) 1997( و همكاران 2وي كوك
 خطر برخورد به مانع را در دو گروه سالمند و العمل كالميعكس

اين مطالعه همچنين نشان داد كه اين خطر . دهدجوان افزايش مي
دهد كه ن مياين مطالعه به خوبي نشا. باشددر سالمندان بيشتر مي

 ممكن است خطر لغزش را  شناختي در حين تحركفيانجام تكال
-يد ميي فوق را تا مطالعات حاضر نيزيهمطالع. ]19[ بيشتر كند

هر چند كه تكليف مورد استفاده در اين مطالعه يك تكليف . نمايند
وليكن نتايج مربوط به مراحل نامنظم كه . يادگيري حركتي است

مهارت حركتي است نيز در گروه سالمندان از ف يتكلصرفا يك 

                                                 
1- N. Vuillerme  
2- Shumway-Cook A (1997) 
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ان گران در توانبخشي سالمندلذا درمان. تكليف دوم متاثر گرديد
هاي حركتي را به حداقل هارت بار شناختي م،آموزشبايد براي 

نشان دادند كه ) 1998(و همكاران ) Frensch(فرنچ  .برسانند
يادگيري ضمني با هر نوع توالي كه باشد از شمارش تون در 

نامبرده در اين مطالعه به تفكيك  ]6[. شودتكليف ثانوي متاثر مي
 حاضر نشان يهلعمطا. هاي سني مورد بررسي نپرداخته استگروه
هارتلي نشان داد . گرددتر ميدهد اين تداخل در سالمندان بارزمي

دهد كه هر يك كه تداخل در كارايي تكليف دوگانه زماني رخ مي
و اگر . ه گرددي همان مداليتي حسي به فرد ارايهاز تكاليف به وسيل

اي دريافت  حسي جداگانهدستگاه يههر يك از تكاليف به وسيل
ن يدر ا .]22[ گرددتداخل در سالمندان ايجاد ميد، كمترين شون

ف به ياگر دو تكل يحتمطالعه نشان داده شد كه در سالمندان 
. رديگيه گردد، تداخل صورت ميز اراي مجزا نيتي دو مداليهليوس

 نشان داد كه 2001 ديگري در سال يههمچنين نامبرده در مطالع
كند كه از  پيدا ميزماني بروز ،تداخل در كارايي تكليف دوگانه

 يه اجراي حركتي با برنام،ه شدهيهاي حسي ارافرد در برابر محرك
ن مطالعه در شرايطي كه هر يك يدر ا .]23[ ساني خواسته شوديك

  كانال پردازشي محرك و پاسخ مجزايهاز تكاليف دوگانه به وسيل

 پاسخ  ويف شناختي تكلي برايشده، شمارش ذهنبايد انجام مي
  . ، نشان داده شديريادگي في تكلي برايحركت

  
  گيرينتيجه

ت ، در ن است كهيا كاربردي پژوهش حاضر يهجين
توان از تكليف شناختي سالمندان براي افزايش بار تمرين نمي

 از آنجايي كه بهبود زمان پاسخ در سالمندان در. استفاده نمود
ان نتيجه گرفت بار تومي. هاي نامنظم نيز نشان داده نشدتوالي

را تواند يادگيري حركتي شناختي تمرين در سالمندان نه تنها مي
 .سازد بلكه اجراي يك مهارت حركتي را نيز متاثر مي،مختل نمايد

 اول و ششم نشان يه حاضر تفاوتي در مرحليهكه در مطالع چرا
  .داده نشده است

  
  يتشكر و قدر دان

- تيدانند از حمايزم مسندگان بر خود اليله نوين وسيبد
غ كانون بازنشستگان آموزش و پرورش كاشان تشكر و ي دري بيها

 به عنوان يان دكتر محمدرضا نقوين از آقايهمچن. ندي نمايقدردان
 ي علميه محترم فصلنامكارشناسانن از ي و همچنيمشاور آمار

.ندينما  ارزنده تشكريهاييراهنمال يض به دلي فيپژوهش
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