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  زماني راه رفتن در سالمندان به دنبال تكاليف مختلف حافظه كاري -تغييرات پارامترهاي فضايي
 

 2، بهروز عبدلي2، عليرضا فارسي1فر فهيمه حبيبي

  
  چكيده
گيرد. هرچند هنوز مشخص نيست كه با فعال شدن  دهد كه الگوي راه رفتن سالمندان تحت تأثير تكليف شناختي همزمان قرار مي مطالعات پيشين نشان مي :مقدمه

گيرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تأثير نوع تكليف حافظه كاري بر پارامترهاي  هاي مختلف حافظه كاري، الگوي راه رفتن چگونه تحت تأثير قرار مي زيرسيستم
  .زماني الگوي راه رفتن بود -ييفضا

راه رفتن شرايط آزمايشي راه رفتن به شكل مجرد،  3) به صورت در دسترس انتخاب و تحت 5/67 ± 19/2سالمند (با ميانگين سني  12 ها: روشمواد و 
شناختي حافظه كاري مورد آزمون قرار گرفتند. شركت  فضايي حافظه كاري و راه رفتن همزمان با فعال شدن حلقه واج - همزمان با فعال شدن لوح ديداري

كوشش در شرايط تكليف دوگانه،  6مالك انتخاب اين  كوشش انتخاب شد. 6ها  در هر شرايط اجرا كردند كه از بين آنكوشش راه رفتن را  12كنندگان 
كوشش به صورت تصادفي انتخاب  6هايي بود كه در آن شركت كننده پاسخ صحيح به تكليف حافظه كاري داده بود. در شرايط راه رفتن مجرد اين  كوشش

اي تكراري ه هاي مرتبط با الگوي راه رفتن با استفاده از تحليل واريانس با اندازه و دادهثبت شد  Motion analysisهاي راه رفتن توسط دستگاه  كوشششد. 
  .تحليل شد

، P > 05/0) و عرض گام 2،142(F)(=  P ،82/45 > 05/0)، طول گام P ،54/64  =)2،142(F) > 05/0شرايط مختلف آزمايشي در سرعت راه رفتن ( 3بين  :ها يافته
36/16  =)2،142(Fداري وجود داشت ) تفاوت معني.  

تر، عرض گام بيشتر و سرعت راه رفتن كمتر شد و تداخل بيشتري  شناختي منجر به طول گام كوتاه واج فضايي در مقايسه با تكليف -تكليف ديداري گيري: نتيجه
رو، مداخالت تكليف  هاي عصبي مشتركي وجود دارد. از اين فضايي، شبكه -رسد كه براي كنترل راه رفتن و پردازش ديداري در راه رفتن ايجاد كرد. به نظر مي

  .تواند موجب بهبود راه رفتن سالمندان شود فضايي مي -دوگانه ديداري
  شناختي فضايي، حلقه واج -الگوي راه رفتن، سالمندي، حافظه كاري، لوح ديداري ها: كليد واژه

  
. حافظه كاريزماني راه رفتن در سالمندان به دنبال تكاليف مختلف  -تغييرات پارامترهاي فضايي .فر فهيمه، فارسي عليرضا، عبدلي بهروز حبيبي ارجاع:

  68-75): 2( 12؛ 1395ي پژوهش در علوم توانبخش
  

 25/2/1395تاريخ پذيرش:   28/1/1395تاريخ دريافت: 

 

  مقدمه
هاي مختلف حسي، حركتي و نيز تغييرات  به دليل تغييرات فيزيولوژيكي سيستم

شناختي در سالمندي چگونگي و ميزان تأثير انجام تكليف ثانويه بر الگوي راه 
محققان ترين سؤاالتي بوده است كه ذهن  رفتن در سالمندي، همواره از اساسي

). تحقيقات 1-3عالقمند به مسايل سالمندي را به خود مشغول داشته است (
دهد كه با انجام همزمان تكاليف شناختي در حين راه رفتن، در  نشان مي

سالمندان در مقايسه با افراد جوان، پارامترهاي راه رفتن بيشتر تحت تأثير قرار 
) و افتي كه در 4شود ( ها ايجاد مي)، تغييرپذيري بيشتري در اين پارامتر2گرفته (

شود با خطر افتادن در سالمندان ارتباط  اجرا در شرايط تكليف دوگانه ايجاد مي
 ).5دارد (

بيني كننده  در مطالعات اخير مشخص شده است كه حافظه كاري پيش
) و با پايداري راه رفتن 6، 7سرعت راه رفتن در شرايط تكليف دوگانه است (

). حافظه كاري به عنوان يك كاركرد اجرايي، مسؤول نگهداري 8ارتباط دارد (
جزء  3شامل  Baddeleyفعال و دستكاري اطالعات است و در مدل اصلي 

ترين جزء  ي است. مهمشناخت فضايي و حلقه واج -مجري مركزي، لوح ديداري
در  وسيستمي براي كنترل توجه است اين مدل، مجري مركزي است كه 

بازداري اطالعات  ،مانند بازيابي اطالعات از حافظه بلند مدت ييفرايندها
 هماهنگي و، ذخيره و پردازش همزمان اطالعات، كنترل دروندادها، نامربوط

در اين  .اري درگير استهاي سيستم حافظه ك اختصاص منابع به ديگر بخش
شناختي و  هاي حلقه واج سيستم ذخيره موقت به نام 2مدل همچنين، 

 مقاله پژوهشي
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و همكاران فرفهيمه حبيبيهاي حافظه كاري و راه رفتن در سالمنديزيرسيستم
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شناختي، ذخيره كوتاه مدت  فضايي وجود دارد. وظيفه حلقه واج -ديداري لوح
رود.  شنيداري است كه پس از چند ثانيه از بين مي -اطالعات كالمي

 كدهاي فضايي يا ديداريفضايي مسؤول ذخيره اطالعات به شكل  -ديداري لوح
 ).1، 9كند ( و براي مدت زمان كوتاهي تصاوير ديداري را نگهداري مي است

هاي پژوهشي، در الگوي تكليف دوگانه، تكاليف شناختي  بر اساس يافته
شناختي و لوح  زيرسيستم حلقه واج 2مختلف بر اساس اين كه كدام يك از 

اثرات متفاوتي بر كنترل قامت فضايي حافظه كاري را فعال كند،  -ديداري
در برخي از مطالعات نشان داده شده است كه حفظ يك وضعيت  .(پوسچر) دارد

كند و اين كه  فضايي تداخل ايجاد مي -قامتي ايستاي دشوار با حافظه ديداري
هاي سني در كنترل قامت تنها در تكاليف شناختي كه شامل حافظه  تفاوت
). همچنين، در تحقيقات پيشين 10-12ر است (شود، بارزت فضايي مي -ديداري

فضايي حافظه كاري در كنترل قامت در  -گزارش شده است كه پردازش ديداري
برداري از اهميت خاصي برخوردار است و  حين ايستادن و زمان واكنش گام

محدوديت در كدبندي فضايي به افزايش تداخل در كنترل قامت در شرايط 
البته، همه تحقيقاتي كه در زمينه كنترل  .)13-15ود (ش تكليف دوگانه منجر مي

فضايي در مقايسه با  -قامت انجام شده است، اين نتيجه كه پردازش ديداري
شود، به دست  شناختي موجب اختالل بيشتري در كنترل قامت مي پردازش واج

تكليف پردازش كالمي  Shumway-Cookنيامده است. براي مثال، در مطالعه 
ديداري تداخل بيشتري در پايداري قامت  -يابي فضايي تكليف جهتنسبت به 

شود،  ايجاد كرد. عالوه بر اين، محدوديتي كه در اين دسته از مطالعات ديده مي
اين است كه كنترل قامت بيشتر در شرايط ايستا و با استفاده از تكاليف تعادلي 

يا و مهم در زندگي ساكن ارزيابي شده است و راه رفتن به عنوان يك تكليف پو
تر است، كمتر مورد توجه  روزمره و تكليفي كه نسبت به تعادل ايستا توجه طلب

هاي راه رفتن  قرار گرفته است. با وجود اين كه مشخص شده است كه ويژگي
گيرد و حتي برخي از محققان  تحت تأثير تكاليف شناختي همزمان قرار مي

در راه رفتن به نوع تكليف شناختي اند كه تغييرات ايجاد شده  گزارش كرده
)، اما اين كه فعال شدن كدام يك از دو زيرسيستم مختلف 5بستگي دارد (

دهد،  حافظه كاري، الگوي راه رفتن سالمندان را بيشتر تحت تأثير قرار مي
  مشخص نيست.

در تنها تحقيقي كه به تازگي در زمينه راه رفتن بر روي نوارگردان انجام 
بيشتر از تكليف شمارش به  Brooksديداري  - يف حافظه فضاييشده است، تكل

)، اما با توجه به اين 16جانبي قامت شد ( -عقب موجب تداخل در كنترل مياني
كند، در راه رفتن بر روي  موضوع كه نوارگردان با سرعت مشخصي حركت مي

نوارگردان نسبت به راه رفتن بر روي زمين، تغييرپذيري طبيعي و نيازهاي 
به عالوه، در اين  .)17كند ( توجهي راه رفتن به شكل مصنوعي تغيير پيدا مي

شناختي از تكليف شمارش به عقب كه يك  تحقيق براي فعال شدن حلقه واج
تكليف ريتميك است، استفاده شده است كه به دليل ريتميك بودن تكليف راه 

هاي اندك  پژوهش). با توجه به 18شود ( رفتن، موجب اجراي بهتر راه رفتن مي
در اين زمينه و نيز عدم بررسي الگوي راه رفتن در تحقيقات اين حيطه، هدف از 
تحقيق حاضر، بررسي تداخل ايجاد شده در الگوي راه رفتن بر اثر فعال شدن دو 

فضايي حافظه كاري در سالمندان  -شناختي و لوح ديداري جزء مختلف حلقه واج
به اثر فعال شدن انواع مختلف حافظه كاري بر تر  بود. كسب دانش و نگاه عميق

الگوي راه رفتن سالمندان، اطالعات مناسبي را در اختيار افرادي كه در حيطه 
  .دهد كنند، قرار مي سالمت و توانبخشي سالمندان فعاليت مي

  ها مواد و روش
گروهي است  روش مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي و طرح تحقيق، طرح درون

  زماني منتخب مرتبط با الگوي راه رفتن در  -پارامترهاي فضايي كه در آن
شركت كننده براي انجام پژوهش حاضر در  12شرايط آزمايشي بررسي شد.  3

حجم نمونه بر اساس مطالعه مشابهي كه در اين زمينه انجام  .نظر گرفته شد
). همچنين، براي اطمينان بيشتر از حجم نمونه از 16شده است، تعيين شد (

استفاده شد. شركت كنندگان از ميان سالمندان  1/3 نسخه G*Powerافزار  نرم
ان سال عضو كانون جهان ديدگان سراهاي محله تهر 65-70سالم با دامنه سني 

افراد شركت كننده به  معيارهاي ورودبه صورت در دسترس انتخاب شدند. 
نامه  در نسخه فارسي پرسش 30از  24پژوهش عبارت از كسب حداقل نمره 

Mini–mentalstatus examination )MMSE ،توانايي خواندن و نوشتن ،(
اه رفتن نداشتن بيماري اثرگذار بر رتوانايي راه رفتن بدون كمك و مستقالنه، 

  بود  عروقي، عصب شناختي و بصري - مانند مشكالت ارتوپديك، قلبي
ي بهشت دياخالق دانشگاه شه تهيكم دأييمورد ت). پروتكل تحقيق 14، 16، 19(

شــروع تحقيــق هماهنگــي  ها قبــل از كننده شــركت همهبــا قرار گرفت. 
ها پس از  نده. شركت كنصــورت گرفــت پروتــكل الزم جهــت اجــراي

 در سهطـي يك جلتكميل فرم رضايت براي شركت در پروتكل تحقيق، 
 حضـور يافتنـد و بعـد ازحركتي دانشگاه شهيد بهشتي  - رفتار آزمايشـگاه

از نامه محقق ساخته سطح فعاليت بدني ( تكميل فرم مشخصات فردي، پرسش
ي بدنـ تيفعال سـطح وي جسـم ـتياز وضع يآگاهـ يبرا فقـط نامه پرسش ـنيا

 بـه هـا دادهي آمـار ـليعـات در تحلالاط ـنيكنندگان اسـتفاده شـد. ا شـركت
و ابزارهــاي مــورد  آشـنايي بـا محيـط آزمايشـگاهو  )نشـد بـرده كار

شــاخص  و ، وزنبا استفاده از متر هاي قــد شــاخصدر  اســتفاده در تحقيــق
 Body composition analyzer دســتگاه اســتفاده از تــوده بدنــي بــا

)korea،Gyeongsan-si،X-PLUS-II (بـه منظـور  .گيــري شــد ندازها
توصيـه  افرادايـن دسـتگاه، بـه  هـاي تركيـب بدنـي بـا لفهؤارزيابـي دقيـق م
از  سـاعت قبل 3غـذاي سـنگين،  مصـرف زيـاد مايعـات و شـده بـود كـه از

شركت وضعيـت شـناختي براي بررسي  ،خــودداري كننــد. ســپسآزمــون 
آزمـون كوتـاه ، هـا بـه دمانـس آني الاطمينـان از عـدم ابتـو  هـا كننده

  به عمل آمد. MMSEنامه  شناختي با استفاده از پرسشوضعيـت 
 با را كنندگان شركت كهي هيتوج بخش كي ،ياصل پروتكل شروع از قبل

 از پسدر نظر گرفته شد.  ساخت، يم آشنا شيآزماي اجرا نحوه و مطالعه هدف
 انجام Helen Hayes روش به مطالعه اهداف به توجه باي رفرايند ماركرگذا آن

 طيبه شركت كنندگان اجازه داده شد تا چند بار عمل راه رفتن را در مح وشد 
 را رفتن راه كوشش 12 قيتحق كنندگان شركت، سپسانجام دهند.  شگاهيآزما
 در) كفش نوع اثر ساندنبه حداقل ر ي(برا برهنهي پا با وي حيترج سرعت با
راه رفتن  يشيآزما طيشرا 3صورت كانترباالنس تحت ه ب يمتر 10 مسافت كي

 فعالراه رفتن و  )،هيثانو في(عدم وجود تكل يحيبه شكل مجرد و با سرعت ترج
 حلقه شدن فعالو راه رفتن و  يحافظه كار ييفضا - لوح ديداري شدن
در  .دادند انجامكوشش راه رفتن را  36و در مجموع  حافظه كاريي شناخت واج

   Motion Analyzerهاي راه رفتن توسط دستگاه  حين آزمون، كوشش
)Motion analysis corporation, USA, Santa rosa ثبت شد. در شرايط (

تكاليف حافظه كاري به شكل متوالي و  هاي مرتبط با تكليف دوگانه، دستورالعمل
شد و افراد بايد در حين  همزمان با شروع راه رفتن به افراد شركت كننده ارايه مي
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كننده تحقيق در جدو
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تن در شرايط راه رف
001/0  =Pراه ر ،(

) 001/0  =Pو راه (
مراه با انجام تكليف

شرايط آزما 3) در 
را نشان مي 05/0ح 

كراري براي بررسي
3شان داد كه بين 

(بدون تك ت ترجيحي
 و راه رفتن و انجام

P ،54/4 > 05/0رد (

 بدني (كيلوگرم/متر
/13 ± 4/37  

وهش در علوم توانبخشي

ننده پاسخ صحيح به
دو جزء مختلف حافظ

في انتخاب شت تصاد
USA, Santa ros
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و همكاران فرفهيمه حبيبيهاي حافظه كاري و راه رفتن در سالمنديزيرسيستم

 1395/ خرداد و تير 2/ شماره 12پژوهش در علوم توانبخشي/ سال  72

  هاي تكراري براي بررسي اثر نوع تكليف بر عرض گام . خالصه تحليل واريانس با اندازه4جدول 
  مجذور اتا  F  P ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منابع تغيير
  187/0  *001/0  36/16 71/164 2 40/242  نوع تكليف

       06/10 142 82/1051 خطا
  05/0دار در سطح  ي*وجود اختالف معن

  
و همكاران در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند  Beauchetبراي مثال، 

كالمي و محاسبات  -كه در الگوي تكليف دوگانه، تكاليف شناختي رواني
رياضياتي به شكل متفاوتي، تغييرپذيري زمان گام سالمندان را تحت تأثير قرار 

، تكاليف شناختي مختلف Quهاي تحقيق  ). همچنين، بر اساس يافته5دهد ( مي
زماني مرتبط با راه رفتن بر  -فاوتي تغييرپذيري پارامترهاي فضاييبه شكل مت

و  Patel). در تحقيق 16روي نوارگردان را در سالمندان تحت تأثير قرار داد (
Bhatt  بر روي راه رفتن افرادي كه دچار سكته مغزي شده بودند، نيز الگوي

  ).20ري تغيير پيدا كرد (دا حركتي با توجه به نوع تكليف به طور معني - تداخل شناختي
در تحقيق حاضر با انجام دو تكليف محاسبات رياضياتي (كه در آن حافظه 

 -شد) و حركت ستاره (كه در آن حافظه ديداري شناختي فعال مي كاري واج
داري  شد)، همزمان با راه رفتن در عرض گام افزايش معني فضايي فعال مي

ركت ستاره در مقايسه با تكليف مشاهده شد و عرض گام با انجام تكليف ح
 -محاسبات رياضياتي بيشتر افزايش يافت. عرض گام با كنترل قامتي مياني

جانبي در حين جابجايي مرتبط است. براي حفظ كنترل قامت خط عمودي مركز 
تر  جرم بايد در محدوده سطح اتكا باشد. عرض گام بيشتر با سطح اتكاي بزرگ

اند كه كنترل  است. مطالعات پيشين نشان دادهجانبي مرتبط  -در جهت مياني
جانبي كه با خطر افتادن در سالمندان در ارتباط است، مشكل  -پايداري مياني

مهمي در سالمندان است. بنابراين، عرض گام بيشتر يك استراتژي كنترل قامتي 
جانبي خود را  -ها از اين طريق پايداري قامتي مياني براي سالمندان است و آن

شناختي و  سرعت راه رفتن با انجام تكاليف حافظه كاري واج). 5دهند ( بود ميبه
فضايي همزمان با راه  -فضايي كاهش يافت. انجام تكليف ديداري -ديداري

رفتن در مقايسه با تكليف محاسبات رياضياتي كاهش بيشتر سرعت راه رفتن را 
كاهش اندازه حركت رو رسد كه اين تغيير به منظور  به همراه داشت. به نظر مي

به جلوي مركز جرم در حين راه رفتن و افزايش مدت زمان در دسترس براي 
شود  اند، انجام مي پاسخ به خطرات محيطي كه در هنگام تقسيم توجه ديده نشده

و از آن به عنوان يك مكانيسم جبراني براي حفظ پايداري قامت در راه رفتن 
شناختي و  با انجام تكاليف حافظه كاري واج ). در طول گام21شود ( استفاده مي

داري مشاهده شد. طول گام در راه رفتن همزمان  فضايي كاهش معني -ديداري
فضايي در مقايسه با تكليف حافظه كاري  -با انجام تكليف حافظه كاري ديداري

دهد كه  شناختي با كاهش بيشتري همراه شد. اين موضوع نشان مي واج
تري راه رفتن را انجام  داري قامت خود، با الگوي محتاطانهسالمندان براي پاي

 ).22دهند ( مي
فضايي در مقايسه  -هاي اين تحقيق، تكليف شناختي ديداري بر طبق يافته

تر، عرض گام بيشتر و سرعت راه  شناختي منجر به طول گام كوتاه با تكليف واج
 - كه ضعف ديداري رفتن كمتري شد. در مطالعات قبل نيز نشان داده شده است

برداري، منجمد كردن  شناختي با ناپايداري الگوي گام هاي روان فضايي در تست
برداري و افزايش خطر افتادن در سالمندان و افراد مبتال به پاركينسون  الگوي گام

ارتباط دارد. همچنين، نشان داده شده است كه حافظه كاري با پايداري راه رفتن 

فضايي حافظه كاري با كنترل جابجايي مرتبط  -داريارتباط دارد و بخش دي
هاي مطالعات پيشين  هاي پژوهش حاضر با برخي از يافته ). يافته35-25است (

برداري مطابقت دارد و نشان  در زمينه ايستادن (تعادل ايستا) و زمان واكنش گام
 شناختي در فضايي بيشتر از تكاليف واج -دهد كه تكاليف شناختي ديداري مي

). هرچند با نتايج تحقيق 12، 14-16كنند ( كنترل راه رفتن تداخل ايجاد مي
Shumway-Cook ها در تحقيق خود تأثير دو  و همكاران ناهمخوان است. آن

شناختي را  تكليف شناختي كامل كردن جمله (به عنوان تكليفي كه حلقه واج
كليفي كه لوح كرد) و تكليف جور كردن ادراك بينايي (به عنوان ت فعال مي
كرد)، را بر پايداري قامت سالمندان بررسي كردند و  فضايي را فعال مي -ديداري

شناختي به ميزان بيشتري در كنترل قامت  به اين نتيجه رسيدند كه تكليف واج
رسد كه دليل تفاوت نتايج تحقيق حاضر با  كند. به نظر مي تداخل ايجاد مي

ابي براي فعال كردن حافظه كاري تحقيق اين محققان، نوع تكليف انتخ
شناختي است. در تكليف كامل كردن جمله، به دليل نمايش تكليف بر روي  واج

فضايي حافظه كاري افراد شركت كننده  -صفحه نمايش، زيرسيستم لوح ديداري
شد؛ در حالي كه در تحقيق حاضر به منظور كنترل  در تحقيق نيز فعال مي

 -هاي مرتبط با تكليف شناختي لوح ديداري ورالعملها، دست مداليته دستورالعمل
فضايي از طريق صفحه نمايشي كه روبروي فرد نصب شده بود و 

شناختي از طريق بلندگو به  هاي مرتبط با تكليف شناختي حلقه واج دستورالعمل
  ).26شد ( فرد ارايه مي

 شناختي بيشتر مورد -هايي كه براي توجيه تداخل حركتي از جمله نظريه
توجه قرار گرفته است، نظريه دهانه بطري است. بر اساس اين نظريه، چنان چه 

هاي عصبي يكساني نياز داشته باشند؛  دو تكليف شناختي و حركتي به شبكه
زماني كه در قالب الگوي تكليف دوگانه انجام شود، اجرا در يك يا هر دو تكليف 

دهانه بطري مرتبط با  هاي اين تحقيق از نظريه يافته. شود دچار مشكل مي
انجام تكليف حركت ستاره كند. به دليل اين كه  تداخل تكليف دوگانه حمايت مي

همزمان با راه رفتن موجب ايجاد تداخل بيشتري در راه رفتن افراد سالمند شد، 
فضايي حافظه كاري در كنترل راه  -رسد كه مؤلفه پردازش ديداري به نظر مي

دادهاي بينايي با فراهم كردن مداوم  ديگر، دروناز طرفي  رفتن درگير است.
يابي بدن نقش مهمي در كنترل قامت  اطالعات به روز در مورد حركات و جهت

رو، كنترل قامتي در حين راه رفتن به مسيرهاي پردازش  كنند. از اين ايفا مي
  ).3اطالعاتي بينايي نياز دارد (

كند كه  ع حمايت ميشواهد حاصل از تصويربرداري عصبي از اين موضو
هاي  شناختي در مغز انسان توسط شبكه فضايي و واج -حافظه كاري ديداري
دهد كه در راه  ). عالوه بر اين، تحقيقات نشان مي27شود ( مختلفي كنترل مي

فضايي ساختارهاي عصبي مشتركي  - رفتن و تكاليف حافظه كاري ديداري
شود.  نه در مخچه) فعال ميحركتي، كرمي (مانند قشر مكمل حركتي، قشر پيش

  همچنين، نشان داده شده است كه هيپوكامپ و قشر انتورينال 
)Enthorinal cortex :اي براي حافظه و  و شبكه نئوكرتكس رابط هيپوكامپ و
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با حافظه فضايي در ارتباط  ترين مناطق قشري است كه يابي) از مهم جهت
است.   برداري پايدار ضروري دهي حركت و الگوي گام باشد و براي توالي مي

هاي بيماري آلزايمر است كه اين دسته از  آتروفي در اين نواحي از جمله ويژگي
برداري  فضايي ضعيف هستند و الگوي گام -هاي ديداري بيماران در مهارت

فضايي در  -، ممكن است كه انجام تكليف دوم ديداريناپايداري دارند. بنابراين
حين راه رفتن فراتر از ظرفيت پردازشي نواحي هيپوكامپ و انتورينال باشد. از 

  .)28- 30رو، منجر به تداخل در الگوي راه رفتن گردد ( اين
  

  ها محدوديت
پژوهش حاضر،كنترل يكساني ميزان دشواري دو تكليف حافظه كاري  محدوديت

دهي افراد شركت كننده بر  بود. دشواري تكاليف حافظه كاري با توجه به نمره
اساس مقياس ليكرت يكسان تخمين زده شد. با وجود اين كه مدت زمان ارايه 

اده از هاي هر دو تكليف نيز يكسان در نظر گرفته شد، با استف دستورالعمل
گيري زمان واكنش به تكاليف حافظه كاري، بهتر  تر مانند اندازه هاي عيني روش
  .دشواري تكاليف مورد نظر اطمينان حاصل كرد بودنتوان در مورد يكسان  مي

  
  پيشنهادها

ها  اي كه در آن شود در تحقيقات بعدي، تأثير مداخالت تكليف دوگانه پيشنهاد مي
شود، بر خطر  ه رفتن استفاده ميافضايي همزمان با ر -از تكاليف شناختي ديداري

افتادن سالمندان بررسي شود. همچنين، استفاده از تصويربرداري عملكردي مغز 
تواند دانش بيشتري در زمينه فرايندهاي شناختي مرتبط با  در تحقيقات آينده مي

  .راه رفتن در اختيار محققان قرار دهد
  

  گيري نتيجه
فضايي  - به طور كلي، در اين تحقيق نشان داده شد كه فعال شدن لوح ديداري

شناختي حافظه كاري  حافظه كاري همزمان با راه رفتن، در مقايسه با حلقه واج
شود. با توجه به اين  موجب ايجاد تداخل بيشتري در راه رفتن افراد سالمند مي

تواند موجب  ف دوگانه ميكه مداخالت تكلي  هاي قبل نشان داده كه پژوهش
اي كه در  بهبود اجراي كنترل قامتي افراد سالمند شود، مداخالت تكليف دوگانه

شود،  فضايي همزمان با راه رفتن استفاده مي - ها از تكاليف شناختي ديداري آن
  .)31تواند موجب كاهش ضعف راه رفتن سالمندان شود ( مي

  
  تشكر و قدرداني

فر، مصوب دانشكده علوم ورزشي  دكتري خانم فهيمه حبيبياين مقاله از رساله 
برگرفته شده است. بدين وسيله، محققان از  20797دانشگاه شهيد بهشتي با كد 

آقاي دكتر هوانلو، معاون پژوهشي دانشكده علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي 
ز و نيبراي همكاري و همياري جهت هماهنگي و در اختيار گذاشتن آزمايشگاه 

  .كمال تشكر را دارندسالمندان شركت كننده در تحقيق 
  

  نقش نويسندگان
ها، تحليل و تفسير  آوري داده پردازي مطالعه، جمع طراحي و ايده فر فهيمه حبيبي

ها، تنظيم دست نوشته، مسؤوليت حفظ يكپارچگي فرايند انجام مطالعه از  داده
عليرضا فارسي طراحي مطالعه، ، آغاز تا انتشار و پاسخگويي به نظرات داوران

بازبيني دست نوشته شده با ارايه نظر تخصصي، تأييد محتوي نسخه نهايي 
بازبيني دست نوشته با ارايه  و بهروز عبدلي دست نوشته جهت ارسال به مجله

نظر تخصصي، خدمات تخصصي آمار، خدمات پشتيباني و اجرايي و علمي 
  .اند را به عهده داشته مطالعه
  

  تعارض منافع
اين دست نوشته هيچ گونه تعارض منافعي كه بتواند بر نتايج اين مطالعه و نحوه 

  .ندارد ،گزارش آن تأثير بگذارد
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Spatio-Temporal Parameters of Gait Changes Following Different Working 
Memory Tasks in Elderly 
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Abstract 
 

Introduction: The literature indicates quite clearly that the gait in elderly is affected by concurrent cognitive tasks. 
However, how different working memory subsystems’ activation influences gait is still unknown. The aim of the 
present study was to investigate the effect of working memory task on onspatio-temporal parameters of gait in elderly. 
Materials and Methods: 12 elderly with the mean age of 67.52 ± 2.19 years were selected through convenience 
sampling. They took part in 3 testing conditions including single walking, walking while visuospatial sketchpad 
component of working memory was activated and walking while phonological loop component of working memory 
was activated. The participants performed 12 trials in each condition from which 6 trials were selected for further 
analysis. In dual task condition, 6 trials in which the participants had completed the working memory task correctly 
were selected, while in the single task condition, these 6 trials were selected randomly. The walking trials were 
recorded by Motion Analysis system. Repeated measure ANOVAwas used to analyze the gait parameters. 
Results: There were significant differences between 3 testing conditions in gait speed (F(2,142) = 64.54; P < 0.05), step 
length (F(2,142) = 45.82, P < 0.05) and step width (F(2,142) = 16.36, P < 0.05). 
Conclusion: Visuospatial working memory task led to shorter step length, wider step width and slower gait, hence 
interfered more with elderly gait in comparison to phonological loop working memory task. It seems that there are 
common cortical networks for gait control and visuospatial processing. Therefore, visuospatial dual task 
interventions might enhance elderlies’ gait. 
Keywords: Gait Pattern, Aging, Working memory, Visuospatial sketchpad, Phonological loop 
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