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Dual-task walking in Older People: A Review of Literature
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Abstract
Purpose: As the population of older people grows, the rate of falling among them increases
significantly. This may lead to serious damage to the health status of the older people, their
families and the society. One of the conditions that may result in falling in older people is when
they walk and simultaneously perform another cognitive or motor task, known as dual-task
walking (DTW). DTW is an interesting issue in the fields of geriatrics, cognitive and motor
sciences and it is important for the researchers to decide how to design their studies on DTW
paradigm. Thus, the aim of this study was to review the methodologies of DTW studies in older
people.
Methods: We searched Scopus, PubMed, Embase and Index Copernicus since, 1998 till 2016.
The keywords were a combination of three categories: 1) Elderly/ Older people/ aged people/
Aging; 2) Walking/ gait and 3) Cognitive/ executive function/ Memory/ Working memory/
Attention/ Processing speed/ Visuospatial/ Language/ Psychomotor speed.
Results: Sixty-four articles met our inclusion criteria. The cognitive, motor and/or cognitivemotor tasks as the concurrent task while walking, the instrumentation for evaluating gait
performance and the effects of dual-tasking on both gait properties and the quality of
performing the concurrent task, were considered in our study.
Conclusion: While several cognitive and motor tasks are available to be used in the DTW and
they need to be chosen based on the objectives of the studies, cognitive tasks are more
prevalent. It may be attributed to the safety of the tasks since the hands are free to protect the
elderly from possible falling during walking. Moreover, the speed of walking and other linear
properties of walking were assessed in most of the studies.
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 شبنم پوررضا،2 شیرین رحیم زاده،1تبسم قنواتی

 این می تواند منجر. نرخ زمین خوردن سالمندان نیز به طور معنی داری افزایش یافته است، با افزایش جمعیت سالمندان:هدف
 یکی از شرایطی که می تواند منجر به زمین خوردن. خانواده هایشان و جامعه گردد،به آسیب های جدی به سالمت سالمندان
 راه رفتن در شرایطی است که فرد به طور همزمان به انجام یک تکلیف حرکتی یا شناختی دیگر نیز می پردازد،سالمندان گردد
 راه رفتن دو تکلیفی موضوعی مهم در حوزه های سالمندی و علوم حرکتی و.که از آن با عنوان راه رفتن دوتکلیفی یاد می شود
شناختی محسوب می شود و برای محققین مهم است که تصمیم بگیرند که مطالعات خود در زمینه راه رفتن دو تکلیفی را
 مروری بر رویکردهای روششناختی مطالعات در زمینه راه رفتن دوتکلیفی، هدف این مطالعه، بر این اساس.چگونه طراحی نمایند
.سالمندان بوده است
2016  تا1998  از سالIndex Copernicus  وPubMed, Embase, Scopus  بدین منظور پایگاه های:روش بررسی
Elderly/  اول: کلمات کلیدی به صورت ترکیبی از این سه دسته کلی مورد جستجو قرار گرفتند.مورد بررسی قرار گرفتند
Cognitive/ executive function/  و سوم اولWalking/ gait ؛ دومOlder people/ aged people/ Aging
Memory/ Working memory/ Attention/ Processing speed/ Visuospatial/ Language/
.Psychomotor speed
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یافتهها 64 :مطالعه معیارهای ورود به مطالعه ما را دارا بودند .در مطالعه ما تکالیف شناختی ،حرکتی و/یا شناختی-حرکتی
همراه با راه رفتن ،ابزارهای سنجش اجرای راه رفتن و تاثیر تکلیف دوگانه بر ویژگی های راه رفتن و کیفیت اجرای تکلیف همراه
مورد توجه قرار گرفت.
نتیجهگیری :با وجود آن که تکالیف شناختی و حرکتی متعددی برای استفاده در راه رفتن دوتکلیفی وجود دارد که میبایست
بر اساس اهداف هر مطالعه ای انتخاب گردند ،اما به طور کلی تکالیف شناختی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند .این شاید به
دلیل ایمنی این تکالیف باشد زیرا ضمن اجرای آن ها دست ها برای محافظت از زمین خوردن احتمالی سالمند حین راه رفتن،
آزاد می باشند .همچنین سرعت و سایر پارامترهای خطی راه رفتن بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی :سالمندی ،زمین خوردن ،تکلیف دو گانه ،راه رفتن
نویسنده مسئول :تبسم قنواتیtbsm.gh@gmail.com ،
آدرس :تبریز ،بلوار جام جم ،محوطه داخل دانشگاه ،دانشکده علوم توانبخشی
 -1استادیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 -2مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی-عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

ناشی از زمین خوردن را مورد مطالعه قرار می دهند.
بیشتر زمین خوردنها در سالمندان حین راه رفتن اتفاق
می افتند ( .)4،5همچنین ،بیش از نیمی از زمین خوردن-
هایی که حین راه رفتن به وقوع میپیوندند ،در زمانی حادث
میشوند که سالمند همزمان با راه رفتن ،فعالیت فکری یا
حرکتی دیگری همچون صحبت کردن با یک دوست یا تلفن
همراه ،مطالعه روزنامه ،حمل یک وسیله و نیز انجام میدهد
(راه رفتن دو یا چندتکلیفی) ( .)3-5لذا ،چگونگی و میزان
تاثیر انجام یک تکلیف همزمان بر الگوی حرکت و
پارامترهای مختلف راه رفتن در سالمندان ،یکی از اساسی-
ترین سواالتی است که ذهن محققین و دانشمندان عالقه-
مند به مسائل سالمندان را در سرتاسر دنیا به خود مشغول
داشته است .بسیار مهم است که مطالعاتی از این دست
چگونه طراحی شوند تا بتوان بنا بر امکانات موجود و اهداف
مورد بررسی در هر مطالعه ،بهترین و نزدیک به واقعترین
یافتهها را بدست آورد .با توجه به گستردگی و تنوعی که
در تکالیف بکارگرفته شده در مطالعات به چشم میخورد،
اغلب انتخاب مناسبترین تکالیف و پارامترها در مطالعات
راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان به چالشی بزرگ برای
محققین تبدیل میشود ،زیرا برای اینکه تاثیر راه رفتن
دوتکلیفی بر ویژگی های راه رفتن به درستی قابل ارزیابی
باشد ،میبایست اوالً تکلیف همراه/ثانویه ،به حد کافی
چالش برانگیز باشد که ویژگی های راه رفتن را دستخوش
تغییر نماید ولی آنقدر دشوار نباشد که کل عملکرد راه رفتن
یا تکلیف همراه/ثانویه را متوقف نماید .ثانیاً ،پارامترهای

مقدمه
سالمندی ،بخشی از فرآیند زیستی است که تمام موجودات
زنده از جمله انسان را در بر میگیرد .همگام با رشد جمعیت
سالمندان دنیا ،جمعیت ایران نیز به سوی سالمندی سوق
مییابد به نحوی که پیشبینی میشود که تا سال ،1405
سالمندان ایران حدود  11درصد کل جمعیت کشور را
تشکیل دهند ( .)1،2یکی از چالش های بزرگی موجود برای
سیستم های مراقبت از سالمت ،مشکل زمین خوردن
سالمندان میباشد .گزارش ها نشان می دهند که از هر 3
نفر سالمند باالی  65سال ،یک نفر ،حداقل یکبار در سال
به زمین میخورد .زمین خوردن ،پیامدها و عوارض وخیمی
دارد از جمله شکستگیها و عوارض ناشی از آن ها ،بستر-
شدنهای طوالنی مدت ،زمین گیری ،فقدان استقالل،
افسردگی ،ترس از زمین خوردن مجدد ( .)1-3به عالوه،
زمین خوردن سالمندان هزینه های گزافی برای خانوادهها
و سرویس های تامینک ننده سالمت جامعه در بردارد .هر
چند در ایران هنوز آمار دقیقی از هزینهی درمان متعاقب
زمین خوردن ارائه نشده است ،اما در کشوری چون ایاالت
متحده آمریکا ،هزینهی ساالنه مراقبت های پزشکی و
بهداشتی مربوط به زمین خوردن سالمندان حدود  6تا 8
میلیارد دالر تخمین زده شده است ( .)1در انگلستان این
مراقبت ها هزینهای برابر با  981میلیون پوند برای دولت
در بردارند ( .)2مجموع این عوامل باعث شده است تا زمین
خوردن سالمندان ،عوامل موثر بر آن و کاهش دفعات تکرار
آن ،هدف بسیاری از پژوهشگرانی گردد که آسیب ها و آن،
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مورد سنجش باید از اعتبار و دقت کافی برای ارزیابی
مفاهیم مورد نظر مطالعه برخوردار باشند ( .)3همچنین
می بایست جنبه های مالی ،نیروهای متخصص و انجام
پذیری آزمونها را مد نظر قرار داد .بنابراین در این مطالعه
سعی شده است تا با انجام مرور روششناختی مطالعات
پیشین در این زمینه ،پارامترهای مختلفی که میتوانند در
طراحی مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرند را معرفی
نماییم.
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تکالیف همراه /ثانویهای که ضمن راه رفتن اخذ شدهاند را
میتوان در دو دستهی کلی تکالیف شناختی و تکالیف
شناختی -حرکتی یا صرف ًا حرکتی قرار داد .لیستی از
تکالیف شناختی (جدول  )1و تکالیف شناختی -حرکتی یا
صرفاً حرکتی (جدول  )2که به همراه راه رفتن در مطالعات
مربوط به راه رفتن دوتکلیفی سالمندان مورد استفاده قرار
گرفتهاند در زیر نمایش داده شده است.
پارامترهای شناختی و حرکتی تکالیف همراه مورد

روش بررسی

ارزیابی در مطالعات راه رفتن دوتکلیفی سالمندان

در این مطالعه مروری ،پایگاه های ،PubMed ،Scopus
 ،Embaseو  Index Copernicusاز سال  1998تا
 2016مورد بررسی قرار گرفتند .کلمات کلیدی به صورت
ترکیبی از این سه دسته کلی مورد جستجو قرار گرفتند:
اول Elderly/ Older people/ Aged people/
Aging؛ دوم  Walking/ gaitو سوم اول Cognitive/
executive function/ Memory/ Working
memory/ Attention/ Processing speed/
Visuospatial/ Language/ Psychomotor
 .speedمعیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از مطالعاتی
که به بررسی ویژگی های راه رفتن و /یا ویژگی های اجرای
عملکرد تکلیف همراه با راه رفتن (اعم از تکلیف شناختی و/
یا حرکتی) در سالمندان مقیم جامعه پرداخته بودند.
کارآزمایی های بالینی و مطالعاتی که بر روی سالمندان
مبتال به اختالالت نوروسایکولوژیک (همچون دمانس،
آلزایمر ،اختالل شناختی خفیف) ،بستری در بیمارستان و
ساکن آسایشگاهها و مراکز شبانهروزی نگهداری از
سالمندان صورت گرفته بودند ،از مطالعه خارج میشدند.
بدین ترتیب از میان  303مقاله یافته شده در جستجوی
ابتدایی 64 ،مقاله به مطالعه ما وارد شدند .سپس در چهار
بخش زیر مورد بررسی قرار گرفتند )1 :تکالیف شناختی/
حرکتی )2 ،پارامترهای شناختی و حرکتی تکلیف همراه،
 )3ابزارهای مورد استفاده جهت ارزیابی راه رفتن و )4
پارامترهای راه رفتن مورد ارزیابی در پارادایم راه رفتن
دوتکلیفی در سالمندان.

در این مطالعات پارامترهای مختلفی که نشاندهنده
عملکرد شناختی افراد مورد آزمون حین انجام تکالیف
دوگانه بودند مورد بررسی قرار گرفتند .از این میان میتوان
به وقفهها در شمارش ( ،)28تعداد حیوانات نام برده شده
( ،)62میانهی خطاهای هجی معکوس کلمات ( ،)32هزینه
شناختی و حرکتی تکلیف دوگانه (،26 ،33 ،34 ،47 ،62
 ،)12 ،20زمان عکسالعمل کالمی و بینایی ( )35اشاره
کرد .یافتهها حاکی از افزایش وقفه ها در شمارش ،میانهی
خطاهای هجی معکوس کلمات ،درصد هزینه شناختی
تکلیف دوگانه ،زمان عکسالعمل کالمی و بینایی ،و کاهش
تعداد حیوانات نام برده شده ضمن راه رفتن دو تکلیفی
بودهاند.
ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی ویژگی های راه
رفتن در سالمندان
به منظور سنجش تاثیر انجام همزمان یک تکلیف شناختی
یا حرکتی بر راه رفتن افراد سالمند ،از ابزارهای مختلفی
استفاده شده و به وسیله ی آن ها پارامترهای خاصی از راه
رفتن مورد ارزیابی قرار گرفته است .کرونومتر ساده ترین
ابزار مورد استفاده در این مطالعات بوده است هر چند در
اکثر این مطالعات ( ،27 ،34 ،40 ،42 ،43 ،47 ،50 ،56
 )6 ،7 ،9از walkwayهای فرش مانند و قابل جابجایی
 GAITRiteکه مجهز به تعداد بسیار زیادی حسگر (بالغ
بر 13000عدد) در قالب  6پد حسگر می باشد ،استفاده
شده است .این سیستم به آسانی قادر به اندازهگیری
پارامترهای زمانی و مکانی راه رفتن همچون کادنس ،طول
و زمان گام و سرعت راه رفتن می باشد .متاسفانه این
سیستم ارزیابی راه رفتن در مراکز درمانی و پژوهشی کشور

یافتهها
تکالیف شناختی/حرکتی مورد استفاده در پارادایم
راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان
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جدول :1تکالیف شناختی همراه یا ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
تفریق های متوالی عدد )4-6( 1

اضافه کردن عدد سه به یک عدد تصادفی ()31

تفریق های متوالی عدد )7 ،8( 2

نام بردن کلماتی که با حرف خاصی شروع می شوند ()14 ،31 ،32

تفریق های متوالی عدد )4 ،5 ،15-9( 3

تحریک زمان عکس العمل بینایی ()34-37

تفریق های متوالی عدد )14( 4

از بر گفتن حروف الفبا ()7

تفریق های متوالی عدد )5 ،14-17( 7

تحریک زمان عکس العمل صدایی ()35 ،38 ،39

تفریق های متوالی عدد )14( 13

از برگفتن حروف الفبا شروع با  aویا )7( b

تفریق های متوالی عدد  5 ،7و )19( 3

از بر گفتن حروف الفبا به صورت متناوب ) )7 ،8 ،41-45

به خاطر آوردن ارقام یک عدد ()20-22

از بر گفتن حروف الفبا به صورت متناوب هر بار شروع با حرف خاص ()46

صحبت کردن ()21-26

)25( Auditory Stroop

نظارت واجی ()5 ،15

)33 ،43-45( Colored Stroop-congruent Test

گوش دادن به یک متن و پرسش  10سوال چند گزینه ای درباره متن ()15

انجام اعمال ریاضی جمع ،تفریق و اعمال مثبت ومنفی صفر به یک عدد
انتخابی در هنگام شنیدن سه صدای صوتی مختلف ()50

تکلیف روانی کالمی (نام بردن حیوانات) ()7 ،16 ،18 ،29-27
بیان اعداد به صورت تصادفی ()30
حافظه فضایی بروک ()30
هجی کردن معکوس یک کلمه  5حرفی ()31

آزمون نگهداری توجه شنیداری ()51
آزمون نماد ارقام ()51
تعیین احساس درک شده از دو صوت مثبت و منفی از طریق نمره دهی ()52
)53( Go-no go task

جدول  :2تکالیف حرکتی یا شناختی-حرکتی همراه یا ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در
سالمندان
)53( Visospatial clock test

برداشتن یک شی از زمین ()24

شماره گیری تلفن ()51

عبور از موانع ()24 ،60

حمل یک شیء سبک ()6 ،23 ،54

عبور از مانع متحرک مانند توپ ()8

حمل یک سینی گرد خالی ()55،56

عبور از مانع ثابت مانند صندلی ()8

حمل سینی با لیوان آب ()55

عبور از مانع آویزان شده از سقف ()61

حمل یک لیوان پر از آب ()8 ،43 ،59-58

عبور از موانع  +یک کمربند سنگین ()24 ،40 ،60

حمل توپ ()55

پر کردن 65چهارخانه خالی با ضرب بدر در عرض  30ثانیه ()47 ،60

حمل یک بسته سنگین ()24

پوشیدن یک لباس و بستن دکمه های آن از باال تا پایین ()40
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جدول  :3پارامترهای راه رفتن بررسی شده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
سرعت راه رفتن ()4 ،18 ،19 ،26 ،33 ،37 ،45-49 ،52 ،55 ،56 ،62-64

تفاوت بین حداقل و حداکثر زاویه پا در یک سیکل گام ()60

تغییرپذیری سرعت راه رفتن ()16

همخوانی گامها ()60

زمان راه رفتن ()7 ،65

انحراف معیار حرکات اندام تحتانی ()51

فرکانس گام برداشتن فراتر از خط جانبی ()5 ،15 ،20 ،65

انحراف معیار مهره هفتم گردنی ()51

زمان گام ()9 ،13 ،16 ،20 ،29 ،32 ،36 ،51 ،53 ،60 ،66

زمان )20 ،32 ،46( Stance

تغییرپذیری زمان گام ()14 ،15 ،18 ،29 ،34 ،55

زمان )46 ،63( swing

تغییرپذیری زمان )5( Swing

زمان فاز )63( single support

زمان گام ()9 ،13 ،16 ،20 ،29 ،32 ،36 ،51 ،53 ،60 ،66

زمان فاز )9 ،32 ،36 ،46 ،49( double support

طول گام ()13 ،16 ،18 ،26 ،29 ،30 ،35 ،36 ،40 ،46-49 ،51 ،52 ،66

تغییرپذیری گام به گام سرعت راه رفتن ()56 ،67

تغییرپذیری طول گام ()14 ،19 ،29 ،42

عرض گام ()9 ،30 ،36 ،42 ،47

)34( Mininal Foot Clearance

نوسانات وضعیتی بدن ()29

)59( Minimum Toe Clearance

جابجایی های جانبی و قدامی-خلفی ()29

سرعتهای زاویه ای ()12 ،14 ،19

تعداد گام ()13 ،19 ،26 ،32 ،42-39 ،46 ،51 ،52 ،60

جابجایی و سرعت های زاویه ای جانبی ()14 ،16

تغییرپذیری عرض گام ()29 ،42

ما موجود نیست.
یکی از ابزارهای دیگری که در زمینه راه رفتن دو تکلیفی
سالمندان مورد استفاده قرار گرفته است ،شتابسنج ها،
ژیروسکوپ ها و حسگر های اینرشیال بودهاند (.)4 ،15 ،63
این حسگرها که به راحتی قابل نصب روی بدن فرد مورد
آزمون بوده و عملکرد بیسیم دارند ،قابلیت اندازهگیری
تغییرات سرعت ،شتاب و نرخ تضعیف نوسانات 1تنه و
سگمان های مختلف بدن نسبت به همدیگر را دارا
میباشند .همچنین جهت ارزیابی تعادل حین راه رفتن
دوتکلیفی ،از مبدل های سرعت زاویهای به منظور اندازه-
گیری جابجایی ها و سرعت های زاویهای در جهات قدامی-
خلفی و جانبی و نوسانات بدن استفاده شده است (.)37،65
این مبدل ها در جعبهی کوچکی قرار داشتند که به وسیله
کمربندی به فرد متصل میشد و پارامترهای مورد نظر را
ارزیابی میکرد .به عالوه ،در بررسی ویژگی های کینماتیک
راه رفتن همچون  Minimal Foot Clearanceو
هماهنگی بین سگمانی ،از سیستم تحلیل حرکت سه بعدی
استفاده شده است ( .)4 ،41در سیستم تحلیل حرکت این
گروه از محققین ،از چند دوربین برای تصویربرداری از
Sway attenuation rate

نشانگرهای متصل به قسمتهای مختلف پای افراد مورد
مطالعه استفاده میشد .در مجموع ،این ابزارها در کنار
وسایل سادهای همچون متر و کرونومتر ،قادر به اندازهگیری
پارامترهای مختلف راه رفتن بودند.
پارامترهای راه رفتن پارامترهای راه رفتن مورد
ارزیابی در پارادایم راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان
نتایج مربوط به این بخش در جدول  3نمایش داده شده
است.
بحث و نتیجه گیری
بررسی مطالعات پیشین در زمینه راه رفتن دو تکلیفی در
سالمندان نشان می دهد که بطور کلی اوالً تکالیف همراه/
ثانویه شناختی نسبت به حرکتی ،کاربرد فراوانتری داشته
اند .به نظر می رسد که تکلیف همراه /ثانویه حرکتی بدان
جهت که نیازمند هماهنگی حرکتی سطح باالیی بوده و
رفلکسهای محافظتی اندام های فوقانی را تقلیل داده و
کمرنگ میکنند ،از اولویت پایینتری نسبت به تکالیف
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همراه /ثانویه شناختی برخوردارند ( .)12افت عملکرد
رفلکسی محافظتی اندام های فوقانی ،می تواند خطری
زمین خوردن را زیادتر نماید .ثانیاً هنگام بررسی نیازهای
توجهی ،استفاده از تکالیف همراه /ثانویهای که به صورت
خالصتری جنبهی شناختی داشته باشند نسبت به تکالیف
حرکتی که در واقع ترکیبی از جنبه های حرکتی و شناختی
را شامل میشوند ،بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .از
میان تکالیف مختلف شناختی نیز ،استفاده از تکالیف
کالمی-گفتاری (مثل تکالیف محاسباتی و روانی کالمی)
نسبت به سایر تکالیفی که شامل تحریکات حسی بینایی و
شنوایی هستند ،فراوانی بیشتری در مطالعات پیشین داشته
است ( )3-20که شاید دلیل آن شیوع باالی اختالالت
بینایی و شنوایی در سالمندان باشد که از ارجحیت تکالیف
مرتبط با شنوایی و بینایی کم میکند (.)62
با نگاهی به پارامترهای راه رفتنی که در مطالعات راه
رفتن دو تکلیفی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند سرعت راه
رفتن ،طول گام و تعداد گامها بیشترین اقبال را در بین
محققین از آن خود کردهاند (-44 ،47 ،49 ،60 ،62 ،66
 )12 ،17-19 ،27 ،30 ،32-34 ،36 ،42که شاید اصلی
ترین دلیل آن مهم و عملکردی بودن این پارامترها و قابلیت
اندازه گیری آسان آن ها میباشد .جالب آنکه پس از این
سه پارامتر ،تغییرپذیری هر یک از این سه ،بیشترین
سنجش ها را در مطالعات به خود اختصاص داده است .در
سالمندانی که تناسب جسمانی خوبی دارند ،تکالیف
دوگانهی شناختی به طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق
کاهش سرعت راه رفتن) کنترل تعادل فرد حین راه رفتن
را تحت تاثیر قرار میدهند .کاهش سرعت راه رفتن می
تواند یک راهبرد برای حفظ تعادل حین راه رفتن در شرایط
دشوارتر باشد ( .)30 ،35نتایج این تحقیقات نشان دادند
که تکلیف دوگانه میتواند باعث کاهش قابل مالحظه ی
سرعت راه رفتن (،42-44 ،47 ،49 ،50 ،56 ،60 ،62 ،66
 )10،4 ،12 ،17-19 ،27 ،30 ،32-34 ،36به ویژه در
آنهایی که عملکرد اجرایی ضعیف تری داشتند شود (.)3
پیچیده تر شدن تکلیف شدن تکلیف شناختی این افت
سرعت را قابل مالحظه تر مینمود ( .)12همچنین منجر به
افزایش تغییرپذیری سرعت راه رفتن و سرعت گام برداشتن
( )32 ،56 ،66مقادیر میانگین و ضریب تغییرات زمان گام

(,35 ,30 ,27 ,12 ,9 ,6( )6 ،9 ،12 ،27 ،30 ،35 ،62
 ،)62ناپایداری جانبی ( ،)65نوسانات بدن (،)4 ،30
میانگین و میانه های زمان عکسالعمل و ( MFCخصوصاً
در پای راست) ( ،)35طول گام ( )30و تغییرپذیری آن
( )6 ،9 ،12 ،17کاهش تعداد گام (،)34 ،42 ،47 ،50
افزایش زمان فاز قرار گرفتن روی دو پا،)34 ،43 ،50( 1
افزایش زمان فاز قرار گرفتن روی یک پا 2و تغییرپذیری آن
( )6 ،9و تغییرپذیری زمان سویینگ )10( 3میگردید .به
عالوه تکیلف دوگانه باعث تغییرپذیری زمان سویینگ در
سالمندان با سابقهی زمین خوردن ( )18میگردید .از سوی
دیگر نتایج بررسی همبستگیها نشان داد که پاسخ افراد با
سابقهی زمین خوردن به تکلیف دوگانه بطور شایان توجهی
با آزمونهای عملکرد اجرایی همبستگی دارد (.)18
همچنین بین عملکرد اجرایی با تغییرپذیری طول گام و
نوسانات جانبی تنه ،حین تکلیف شناختی نام بردن حیوانات
ارتباط وجود داشت ( .)8عالوه بر این ها ،بین هزینه تکلیف
دوگانه در سرعت راه رفتن با سرعت راه رفتن ،و بین تکلیف
دوگانه در تغییرپذیری زمان راه رفتن با کارکرد اجرایی و
تحرک همبستگی وجود داشت ( .)10هر چند دو عامل
ویژگی های فردی و توانایی های حرکتی را عامل اصلی
پراکندگی ها در شرایط راه رفتن دوتکلیفی میدانند ،اما
توانایی های شناختی نیز بطور معنی داری در این پدیده
مشارکت میکنند ( .)12به نظر میرسد استفاده کمتر از
سایر متغیرهای مربوط به راه رفتن به دلیل نیاز به ابزارهای
گران قیمت ،تحلیل های پیچیده و نیروی متخصص برای
انجام تحلیل ها باشد .البته ارزش پارامترهای پیچیدهای
همچون نوسانات وضعیتی و زمان های عکس العمل قابل
چشم پوشی نیست و در موارد بسیاری این پارامترها قادر
به کشف تغییراتی هستند که پارامترهای سادهتر از کشف
دقیق آنها عاجزند ( .)18 ،32 ،64پژوهشگران ادعا کردند
که تغییراتی که بر اثر افزودن یک تکلیف چالش برانگیز به
تکلیف راه رفتن اصلی ایجاد میشود ،بنا به دشواری عملکرد
اجرایی و ماهیت تکلیف متفاوت خواهد ( .)3ایشان این
یافته ها را نشان دهندهی وجود کنترل توجهی بر ساز و
کارهای گام برداشتن آهنگین در راه رفتن سالمندان سالم
دانستند ( .)62همانطور که مشاهده میشود ،مواردی که تا
کنون بررسی شدهاند اغلب پارامترهای زمانی و مکانی راه

1

3

Double support
Single support

Swing
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 همچنین تغییرپذیری آن ها از طریق محاسبه.رفتن بودهاند
 هرچند این یافتهها.ضریب تغییرات صورت گرفته است
اطالعات ارزشمندی در مورد برخی ویزگی های راه رفتن
 اما جای خالی،دو تکلیفی در سالمندان به ما می دهند
 و تحلیل های غیر،مقیاس های مرتبهی باال و پیچیده
. بهچشم میخورد،خطی
در مورد ابزارهای مورد مطالعه آنچه قابل توجه به نظر
 بحث قیمت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری،می رسد
موجود در مراکز انجام مطالعات است که همواره در یک
 اغلب دستیابی.رابطه دوطرفه با اهداف تحقیق قرار میگیرد
به پارامترهای دقیق تر و با قابلیت پیش بینی قویتر نیازمند
استفاده از ابزارهای فناورانه و پیچیدهتر است؛ هر چند
پارامترهای سادهای همچون سرعت راه رفتن که تنها با یک
کرونومتر نیز قابل سنجش هستند از ارزش پیشبینی
 میتوان نتیجه گرفت.کنندگی نسبت ًا خوبی برخوردار است
 ثانویه و همچنین پارامترهای مورد/که تعیین تکالیف همراه
بررسی تا حد زیادی تحت تاثیر دو عامل هدف مطالعه و
/تجهیزات موجود میباشد؛ اما بطور کلی تکالیف همراه
ثانویهای که بار شناختیشان نسبت به بار حرکتیشان
فزونتر است (همچون تکالیف محاسباتی شمارش معکوس
ثانویه/یا تفریق های سه تایی) نسبت به سایر تکالیف همراه
 همچنین سنجش سرعت راه رفتن در کنار.ارجح می باشند
.سنجش سایر پارامترها توصیه می شود
 مطالعات کارآزمایی بالینی در،با توجه به هدف مطالعه
زمینهی راه رفتن دو تکلیفی سالمندان وارد این پژوهش
نشدند که این مساله محدودیتی برای مطالعه ما محسوب
 متغیرهای، همچنین با توجه به هدف این مطالعه.میگردد
متعدد و متنوعی مورد جستجو قرار گرفتند؛ لذا امکان انجام
.یک فراتحلیل بر روی متغیرهای بدست آمده میسر نشد
پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده مطالعه فراتحلیلی
.بر روی متغیرهای قابل مالحظه تر صورت گیرد
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