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Introduction: Cognitive limitations in Down syndrome affect learning. Furthermore,
improper performance of movement and low muscle tone are among the crucial causes of
postural control impairment and gait instability in Down syndrome. This study was aimed
to investigate the role of secondary cognitive tasks on time of the stance phase of subjects
with Down Syndrome. Materials and Methods: 20 males with Down syndrome with a mean
age of 11.50 ± 2.28 years were selected from the patients registered by the Down Syndrome
Association in Rasht, Anzali, and Lahijan, Gilan Province, Iran. Participants performed two
different cognitive tasks while walking on the Foot Medisense machine and the timing of the
stance-phase was measured. Results: The results showed no significant difference between the
intra-group factors in the right and left heel strike phase. However, the foot flat phase, mid-s
tance phase, heel-off, and toe-off phase in the right and left heel strike phase have shown
significant differences. Furthermore, a significant difference between intra-group factors for
the left and right leg was observed. Conclusion: Our data indicate that the evaluation of
the stance-phase could be used for the assessment of motor function in children with Down
syndrome.
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اثر تکلیف ثانویه شناختی بر زمان مرحله استانس گامبرداری افراد سندرم داون
فرهاد قدیری ،1یونس مصدق ،*2محمد الغوثی ،3زهرا گلزاری
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مقدمه :محدودیت شناختی در یادگیری افراد سندرم داون اثر گذار است .عالوه بر این عملکرد حرکتی
نامناسب و پایین بودن تون عضالنی از جمله عوامل اصلی اختالل کنترل قامت و بیثباتی راه رفتن در
سندرم داون است .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تکلیف ثانویۀ شناختی بر زمان مرحلۀ استانس گام
برداری افراد سندرم داون بود .مواد و روشها 20 :پسر دارای سندرم داون با میانگین سنی 2/28
 11/50±از انجمن سندرم داون رشت ،بندرانزلی و الهیجان استان گیالن ایران در این تحقیق شرکت
داشتند .شرکتکنندگان دو تکلیف شناختی متفاوت را حین راه رفتن بر روی دستگاه فوت مدیسنس اجرا
کردند و زمان مرحلۀ استانس آنها اندازهگیری شد .یافتهها :نتایج به دست آمده تفاوت معناداری در
مرحلۀ برخورد پاشنه بین عوامل درونگروهی در پای راست و چپ نشان نداد .درحالیکه در مرحلۀ برخورد
کف پا ،مرحله میانی ،جدا شدن پاشنه و جدا شدن پنجۀ استانس گامبرداری نتایج به دست آمده بیانگر
تفاوت معناداری بین عوامل درونگروهی برای پای چپ و راست بود .بنابراین یک تفاوت معناداری بین
عوامل درون گروهی در پای چپ و راست مشاهده شد .نتیجهگیری :دادههای به دست آمده نشان داد که
سنجش مرحله استانس گامبرداری در افراد سندرم داون میتواند در جهت ارزیابی کارکرد حرکتی کودکان
سندرم داون مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي كليدي:
 .1سندرم داون
 .2راه رفتن
 .3توجه
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مقدمه
ســندرم داون یــا تریزومــی  ،21رایجتریــن ناهنجــاری
کروموزومــی در انســان و شــایعترین علــت ژنتیکــی ناتوانــی
ذهنــی بــا شــیوع  1نفــر در هــر  850-1000نــوزاد اســت (.)1
ایــن بیمــاری بــا تأخیــر رشــد ابعــاد مختلــف بــدن و همچنیــن
تأخیــر رشــد شــناختی و حرکتــی ارتبــاط دارد ( .)2، 3تأخیــر
حرکتــی در افــراد ســندرم داون از طریــق محدودیتهایــی
در برنامهریــزی و کنتــرل حرکــت ،تأخیــر در دســتیابی بــه
بازههــای رشــد حرکتــی ،نقــص در مهارتهــای حرکتــی
ظریــف و تکالیفــی اســت کــه نیازمنــد چاالکــی میباشــد (.)4
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Oppewal and Hilgenkamp
Stance time

در پژوهشهــای ذکــر شــده پارامترهــای فضایــی ماننــد طــول
قــدم ،پهنــای قــدم ،طــول گام و پهنــای گام و پارامترهــای
زمانــی ماننــد شــتاب ،زمــان حمایــت روی یــک و دو پــا و
زمــان قــدم در افــراد دارای ســندرم داون مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت امــا زمانبنــدی مراحــل اســتانس گام بــرداری به
همــراه تکلیــف ثانویــة شــناختی بـه طــور کامــل مورد بررســی
قــرار نگرفتــه اســت و مشــخص نشــده اســت اجــرای همزمــان
تکلیــف ثانویــة شــناختی بــا فرآینــد گام بــرداری چــه تأثیــری
میتوانــد بــر مــدتزمــان مراحــل مختلــف اســتانس گام
بــرداری افــراد ســندرم داون داشــته باشــد .توانایــی راه رفتــن
و انجــام همزمــان تکلیــف ثانویــة شــناختی یکــی از ضروریــات
زندگــی روزمــره میباشــد ( .)13بســیاری از فعالیتهــای
روزمــره زندگــی مســتلزم آن اســت کــه فــرد چندیــن تکلیــف
را بـه طــور همزمــان انجــام دهــد و ایجــاد تداخــل در عملکــرد
هــر یــک از ایــن تکالیــف ممکــن اســت موجــب اختــال در
تعــادل و افتــادن در افــراد شــود ( .)12توجــه یکــی از اجــزای
مهــم و اساســی آمــوزش مهارتهــا اســت کــه مدرســان و
مربیــان ورزشــی و مراکــز توانبخشــی بایــد آن را بیشــتر
مدنظــر قــرار دهنــد و بــا ارائــه آموزشهــا و بازخــورد صحیــح،
توجــه فراگیــران را بــه ســمت آن دســته از عالئمــی معطــوف
کننــد کــه منجــر بــه اجــرا و یادگیــری ســریعتری میشــوند

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.1.36

ایــن افــراد بــهطــور معمــول دارای تــون عضالنــی ضعیــف،
جنبــشپذیــری بــاالی مفاصــل ،قــدرت پاییــن و در نهایــت
دچــار اختــال شــناختی میباشــند ( .)5اختــاالت شــناختی
ایــن دســته افــراد بــر یادگیــری و اجــرای مناســب اعمــال
حرکتــی تأثیــر گــذار اســت ( .)6کنتــرل قامــت 1کــه تحــت
عنــوان کنتــرل وضعیــت بــدن در فضــا جهــت رســیدن بــه دو
هــدف تعــادل و جهتیابــی تعریــف میشــود ( )7یکــی از
اعمــال حرکتــی اســت کــه در ایــن افــراد دچــار اختــال شــده
و منجــر بــه بیثباتــی راه رفتــن در آنهــا میشــود ( .)3راه
رفتــن فعالیتــی نیازمنــد توجــه بــوده کــه ســطح خــودکاری
آن پاییــن گــزارش شــده اســت ( .)7بــر اســاس اطالعــات بــه
دســتآمــده از طریــق روشهــای تداخــل شــناختی –حرکتــی
مشــخص شــده اســت در حیــن راه رفتــن پایــدار برخــی از
منابــع توجــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ( .)8مشــکل
تخصیــص منابــع توجــه در کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون
در مقایســه بــا کــودکان هــم ســن آنهــا توســط والدیــن و
معلمــان گــزارش شــده اســت ( .)9یکــی از عواقــب احتمالــی
ایجــاد تداخــل شــناختی –حرکتــی ،اختــال عملکــرد راه
رفتــن و خطــر ســقوط میباشــد کــه در مطالعــات مربــوط
بــه افــراد مســن و مبتــا بــه بیماریهــای خــاص بــه تأییــد
رســیده اســت ( .)8بدیــن منظــور در پژوهــش حاضــر بــرای
بررســی اثــر متقابــل عملکــرد شــناختی و حرکتــی بــر یکدیگــر
از روش تکلیــف دوگانــه کــه ابــزاری قدیمــی بــرای ارزیابــی
نقــش توجــه در کنتــرل قامــت اســت اســتفاده شــده اســت
( .)7در ســالهای اخیــر محققیــن بــهطــور ویــژهبــر ارتبــاط
بیــن عملکــرد تکلیــف دوگانــه ،توجــه و کارکردهــای اجرایــی
ماننــد تقســیم توجــه و برنامهریــزی تمرکــز کردهانــد تــا بــه
کارکــرد ســطوح باالتــر شــناختی بپردازنــد ،امــا ایــن نکتــه
همچنــان ناشــناخته باقــیمانــده اســت کــه وقتــی افــراد
نیــاز بــه حــل دو تکلیــف همزمــان دارنــد چطــور کارکردهــای
شــناختی بــا یکدیگــر تعامــل میکننــد ( .)10اثــر تداخــل
شــناختی –حرکتــی در مراحــل چندگانــه گام بــرداری قاب ـل
تشــخیص اســت ،هــوروات 2و همکارانــش در ســال ،2013
اثــر تکلیــف دوگانــه را بــر ویژگیهــای فضایــی (طــول قــدم،
پهنــای قــدم ،طــول گام ،پهنــای گام) و زمانــی (شــتاب ،زمــان

حمایــت روی یــک و دو پــا و زمــان قــدم) بزرگســاالن جــوان
دارای ســندرم داون و ســالم بررســی نمودنــد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه تفــاوت معنــاداری در پارامترهــای فضایــی و
زمانــی در افــراد ســندرم داون در مقایســه بــا افــراد ســالم
وجــود دارد و افــراد ســندرم داون دارای کارآمــدی کمتــر و
تغییــر پذیــری بیشــتر در راه رفتــن نســبت بــه افــراد ســالم
هســتند ( .)6پنــا 3و همکارانــش در ســال  ،2019اثــرات
تکلیــف دوگانــه را بــر نوســانات قامتــی حیــن حرکــت نشســتن
بــه ایســتادن در کــودکان ســندرم داون بررســی نمودنــد و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه کــودکان ســندرم داون در تمــام
شــرایط مراحــل نشســتن بــه ایســتادن نســبت بــه کــودکان
عــادی دارای نوســانات قامتــی بیشــتری بودنــد ( .)11اُپــوال و
هیلگنکمــپ 4در ســال  ،2019اثــر تکلیــف دوگانــه را بــر روی
راه رفتــن بزرگســاالن دارای اختــال ذهنــی بررســی نمودنــد
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تکلیــف دوگانــه مــدت زمــان
پارامترهــای راه رفتــن ازجملــه مــدتزمــان اســتانس 5گام
بــرداری افــراد بزرگســال دارای ناتوانــی ذهنــی را افزایــش
میدهــد ( .)12نتایــج تحقیقــات مذکــور نشــان میدهنــد
علیرغــم اینکــه یکــی از عمدهتریــن مشــکالت افــراد ســندرم
داون اختاللهــای راه رفتــن و صدمــات متعاقــب آن اســت
تحقیقــات بســیار کمــی در مــورد تأثیــر تکلیــف دوگانــه بــر راه
رفتــن کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون انجــامگرفتــه اســت و
تحقیقــی در زمینــة بررســی ایــن موضــوع کــه کــدام مرحلــة
اســتانس گام بــرداری هنــگام اجــرای همزمــان تکلیــف ثانویــة
شــناختی مســتلزم توجــة بیشــتر میباشــد ،یافــت نشــد (.)11
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( .)14نظــر بــه ای ـن کــه آگاهــی از وضعیــت گام بــرداری در
افــراد دارای ســندرم داون ،نقــش مهــم و مؤثــری در ایجــاد
یــک برنامــه درمانــی و توانبخشــی کارآمــد دارد ،اهمیــت و
ضــرورت مطالعــۀ بیشــتر در ایــن زمینــه احســاس میشــود.
لــذا بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،در پژوهــش حاضــر
ســعی بــر آن اســت کــه مشــخص کنیــم کــدام یــک از مراحــل
اســتانس گام بــرداری در افــراد ســندرم داون مســتلزم توجــه
میباشــد و تکلیــف ثانویــة شــناختی چــه تأثیــری میتوانــد
بــر زمانبنــدی مراحــل مختلــف اســتانس گام بــرداری افــراد
ســندرم داون داشــته باشــد.
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مواد و روشها
روش مطالعــۀ حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی و طــرح
تحقیــق ،طــرح درونگروهــی پیشآزمــون –پسآزمــون
بــا اندازهگیریهــای مکــرر اســت .جامعــه آمــاری تحقیــق
حاضــر افــراد مبتــا بــه ســندرم داون اســتان گیــان بودنــد
و نمونههــای آمــاری بــر اســاس حجــم نمونههــای تحقیقــات
مشــابه 20 ،پســر بــا میانگیــن ســنی  11/50±2/28از
بیمــاران مبتــا بــه ســندرم داون انجمــن ســندرم داون رشــت،
بندرانزلــی و الهیجــان تشــکیل میدادنــد .تمامــی کــودکان بــه
صــورت نمونهگیــری هدفمنــد و بــا رضایتنامــۀ کتبــی اولیــا
در ایــن تحقیــق شــرکت داشــتند .معیارهــای ورود بــه تحقیــق
شــامل بهــره هوشــی بیــن  50الــی ( 70بــر اســاس پرونــدۀ
پزشــکی) ،عــدم ناهنجاریهــای اســکلتی ،توانایــی ایســتادن
و راه رفتــن مســتقل بــود و معیــار خــروج از تحقیــق نیــز
هرگونــه عــدم همــکاری کــودک یــا اولیــا در مــدت تحقیــق
بــود .ابــزار تحقیــق شــامل یــک دســتگاه فــوت مدیســنس
ســاخت شــرکت دانــش ســاالر ایرانیــان بــه همــراه یــک

دســتگاه کامپیوتــر شــخصی لــپ تــاپ بــود .روایــی دســتگاه در
مقایســه بــا دســتگاه پلــت فــورم ( )Emed-Rتوســط شــرکت
ســازنده  ۰/۸1و پایایــی درون آزمودنــی توســط شــرکت
ســازنده  ۰/83گــزارششــده اســت .دســتگاه فــوت مدیســنس
دارای ابعــاد  48*48ســانتیمتر و دارای  2116عــدد حسگــر
بــا رزولوشــن  0/8ســانتیمتر مربــع و دقــت  1نیوتــون اســت و
میتوانــد میــزان فشــار کــف پــا را بــه صــورت ایســتا و پویــا و
زمانبنــدی گامبــرداری را بــه میلیثانیــه نمایــش دهــد .پــس
از توضیحــات الزم ،بــرای جلوگیــری از تغییــر پذیــری طــول
گام در مســیر راه رفتــن ،از هــر فــرد خواســته شــد چندیــن
بــار مســیر  12متــری را کــه دســتگاه در آن قــرار دارد را طــی
نمایــد تــا بــدون تغییــر طــول گام پــای خــود را بــر روی وســط
دســتگاه قــرار دهــد و عبــور نمایــد .پــس از آشــنایی افــراد بــا
مســیر حرکــت ،بــرای اجــرای مرحلــۀ پیشآزمــون (ســطح )1
هــر فــرد بــا پــایبرهنــه یــک مســیر  12متــری را بــا ســرعت
دلخــواه طــی نمــود بــهنحویکــه یکبــار پــای راســت و
بــار دیگــر پــای چـپ روی دســتگاه قــرار گیــرد .ســپس پــس
از  ۳دقیقــه اســتراحت هــر فــرد بــرای اجــرای مداخلــه دو
بــار همیــن مســیر را بــا اجــرای همزمــان تکلیــف شــناختی
کــه شــامل شــمارش معکــوس اعــداد بــود طــی نمــود .بــرای
اجــرای پسآزمــون  2مرحلــه بــا ســطح دشــواری متفــاوت
بــه صــورت تصادفــی منظــور شــد ،مرحلــه یــک (ســطح )2
شــمارش معکــوس از عــدد  20تــا پایــان مســیر ،مرحلــه دوم
(ســطح  )3شــمارش معکــوس بــه صــورت دو عــدد در میــان از
عــدد  30تــا پایــان مســیر (یعنــی  .)24 -26 -28 -30بــرای
هــر آزمودنــی  ۳دقیقــه اســتراحت بیــن مداخــات لحــاظ شــد.
تجزیهوتحلیل دادهها
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تجزیهوتحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار
نســخه  24انجــام گرفــت .از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف
بــرای بررســی توزیــع طبیعــی دادههــا و از آزمــون لویــن نیــز
بــرای بررســی همگنــی واریانسهــا اســتفاده شــد .امتیــازات
بــه دســتآمــده هــر فــرد از حالــت عــادی (کنتــرل) و
مداخــات بــر اســاس مــدتزمــان ،هــر یــک بــا اســتفاده از
آزمــون آمــاری تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر مــورد
مقایســه و تحلیــل قــرار گرفــت و همچنیــن از آزمــون تعقیبــی
بونفرونــی نیــز بــرای مقایســۀ جفتــی ســطوح اســتفاده شــد.
ســطح معنــاداری نیــز کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
SPSS

یافتهها
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد زمــان اســتانس گام بــرداری
افــراد ســندرم داون هنــگام اجــرای همزمــان تکلیــف شــناختی
در مقایســه بــا اجــرای منفــرد تکلیــف بـه جــز مرحلــة برخــورد
پاشــنه افزایــش یافــت و ایــن افزایــش بــه دلیــل ســطح
دشــواری تکلیــف نبــود بلکــه تابــع بــار شــناختی تکلیــف بــود.
بــر مبنــای نتایــج پــای چــپ ،در تحلیــل درون آزمودنــی در
تمــام مراحــل اســتانس گام بــرداری مفروضــه آزمــون موچلــی

مــورد تائیــد قــرار نگرفــت و در ادامــه بــرای تفســیر نتایــج
6
تمــام مراحــل از مقادیــر اصالحشــده گریــن هــاوس –گیــزر
اســتفاده شــد .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد تفــاوت
معنــاداری در مرحلــة برخــورد پاشــنه بیــن عوامــل درون
گروهــی وجــود نــدارد .در مرحلة دوم اســتانس گام بــرداری که
مرحلــة برخــورد کــف پــا نامیــده میشــود ،نتایــج بــهدســت
آمــده نشــان داد تفــاوت معنــاداری بیــن عوامــل درون گروهــی
وجــود دارد .در مرحلــة ســوم اســتانس گام بــرداری نتایــج بـه
دســتآمــده نشــان داد تفــاوت معنــاداری در مرحلــة میانــی
اســتانس بیــن عوامــل درون گروهــی وجــود دارد .در مرحلــة
چهــارم اســتانس گام بــرداری کــه مرحلــة جــدا شــدن پاشــنه
از زمیــن نامیــده میشــود ،نتایــج بــهدسـت آمــده نشــان داد
تفــاوت معنــاداری در مرحلــة جــدا شــدن پاشــنه از زمیــن
بیــن عوامــل درونگروهــی وجــود دارد و در مرحلــة پنجــم
اســتانس گام بــرداری کــه مرحلــة جــدا شــدن پنجــه از زمیــن
نامیــده میشــود نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد تفــاوت
معنــاداری در مرحلــة جــدا شــدن پنجــه از زمیــن بیــن عوامــل
درون گروهــی وجــود دارد.
بــر مبنــای نتایــج پــای راســت ،در تحلیــل درون آزمودنــی

جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمانی مراحل مختلف استانس در شرایط مختلف تکلیف شناختی برای پای چپ به همراه نتایج آزمون آنالیز واریانس برای اندازهگیری مکرر
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در تمــام مراحــل اســتانس گام بــرداری مفروضــه آزمــون
موچلــی مــورد تائیــد قــرار گرفــت .نتایــج بــه دســتآمــده
نشــان داد تفــاوت معنــاداری در مرحلــة برخــورد پاشــنه پــا
بیــن عوامــل درون گروهــی وجــود نــدارد .در مرحلــة دوم
اســتانس گام بــرداری کــه مرحلــة برخــورد کــف پــا نامیــده
میشــود نتایــج بـه دســتآمــده نشــان داد تفــاوت معنــاداری
در مرحلــة برخــورد کــف پــا بیــن عوامــل درون گروهــی
وجــود دارد .در مرحلــة ســوم اســتانس گام بــرداری نیــز کــه
مرحلــة میانــی اســتانس نامیــده میشــود نتایــج بــهدســت
آمــده نشــان داد تفــاوت معنــاداری در مرحلــة میانــی اســتانس
بیــن عوامــل درون گروهــی وجــود دارد .در مرحلــة چهــارم
اســتانس گام بــرداری کــه مرحلــة جــدا شــدن پاشــنه پــا از
زمیــن نامیــده میشــود نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد
تفــاوت معنــاداری در مرحلــة جــدا شــدن پاشــنه از زمیــن
بیــن عوامــل درون گروهــی وجــود دارد و در مرحلــة پنجــم
اســتانس گام بــرداری کــه مرحلــه جــدا شــدن پنجــه از زمیــن
نامیــده میشــود نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد تفــاوت
معنــاداری در مرحلــة جــدا شــدن پنجــه از زمیــن بیــن عوامــل
درونگروهــی وجــود دارد.

نتایــج بــهدســتآمــده از جــدول شــماره  3و شــماره ،4
نشــان میدهــد کــه مقایســۀ میانگیــن زمــان در مراحــل
ذکــر شــده اســتانس گام بــرداری دارای تفــاوت معنــاداری
اســت ( .)P>0/05نتایــج بــهدســت آمــده از آزمــون تعقیبــی
بونفرونــی نشــان داد تفــاوت معنــاداری بیــن ســطح  1و  2در
تمــام مراحــل مختلــف اســتانس گام بــرداری وجــود دارد و
در دیگــر مقایس ـههای جفتــی در مرحلــة برخــورد کــف پــای
چــپ فقــط بیــن ســطح  1و  3و در مرحلــۀ میانــی اســتانس
پــای راســت بیــن ســطح  1و  3تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
بحــث و نتیجهگیــری
هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی اثــر تکلیــف ثانویــۀ شــناختی
تحــت شــرایط دشــواری مختلــف بــر زمــان مرحلــۀ اســتانس
گام بــرداری افــراد مبتــا بــه ســندرم داون بــود .پژوهــش
حاضــر بــه طــور ویــژه بــه اثــرات بیمــاری ســندرم داون بــر
توانایــی اجــرای تکلیــف دوگانــه متمرکــز بــود و انتظــار بــر آن
بــود کــه در شــرایط تکلیــف دوگانــه عملکــرد افــراد مبتــا بــه
ســندرم داون بــا افزایــش دشــواری تکلیــف تغییــر کنــد و ایــن
تغییــرات تابــع بــار شــناختی تکلیــف باشــد .نتایــج بـه دســت
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آمــده از ایــن تحقیــق نشــان داد زمــان اســتانس گام بــرداری
در افــراد مبتــا بــه ســندرم داون هنــگام اجــرای همزمــان
تکلیــف شــناختی در مقایســه بــا اجــرای منفــرد تکلیــف
ب ـه جــز مرحلــة برخــورد پاشــنه افزایــش یافــت ،کــه بهنظــر
میرســد تکلیــف ثانویــة شــناختی موجــب ایجــاد چالــش و
تداخــل در پــردازش اطالعــات شــده اســت .برخــاف انتظــار
محققیــن عملکــرد افــراد مبتــا بــه ســندرم داون بــا افزایــش
دشــواری تکلیــف تغییــر معنــاداری نکــرد و تغییــرات بهدســت
آمــده همانطــور کــه ذکــر شــد بیشــتر تابــع بــار شــناختی
تکلیــف در ســطح  1و ســطح  2بــود و افزایــش دشــواری
تکلیــف یعنــی ســطح  ،3بهجــز مرحلــة برخــورد کــف پــای
چــپ و مرحلــة میانــی اســتانس پــای راســت ،تأثیــر معنــاداری
بــر زمــان اســتانس گامبــرداری افــراد ســندرم داون نداشــت.
محاســبۀ تغییــرات نســبی عملکــرد در مراحــل مختلــف
اســتانس گامبــرداری بیــن ســطوح مختلــف نشــان داد ،بــر
اســاس فرمــول اثــر تداخــل ،در پــای چــپ در مقایســۀ ســطح
اول در برابــر ســطح دوم و ســوم بیشــترین تداخــل ایجــاد
شــده از زمــان برخــورد پاشــنه تــا مرحلــة برخــورد کــف پــا بــا
زمیــن بــود و در پــای راســت در مقایســۀ ســطح اول در برابــر
ســطح دوم بیشــترین تداخــل در مرحلــة میانــی اســتانس و در
مقایســۀ ســطح اول در برابــر ســطح ســوم بیشــترین تداخــل
از مرحلــة برخــورد پاشــنه تــا جــدا شــدن پنجــه بــود (.)15
تکالیــف شــناختی و قامتــی نیازمنــد مکانیس ـمهای مشــترک
میباشــند کــه هنــگام اجــرای همزمــان دو تکلیــف بــا
یکدیگــر دچــار تعــارض میشــوند ( .)11بــا توجــه بــه ایــن
کــه عملکــرد حرکتــی نتیجــۀ تعامــل بیــن مکانیزمهــای
شــناختی ،ادراکــی ،مکانیکــی و عصبشــناختی اســت
( ،)11بنابرایــن اختــاالت عصبــی حرکتــی ماننــد ســندرم
داون میتوانــد فرآیندهــای هماهنگــی مرکــزی مــورد نیــاز
بــرای اجــرای تکالیــف دوگانــه را دچــار اخــال کنــد و در
نتیجــه اجــرای فعالیــت را دچــار اخــال و هزینههــای
تکلیــف دوگانــه را افزایــش دهنــد کــه ایــن موضــوع در ایــن
پژوهــش نیــز مشــخص شــد و بــا اجــرای تکلیــف ثانویــه
مــدت زمــان اســتانس گام بــرداری افزایــش یافــت .تحقیقــات
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه ماننــد تحقیقــات هــوروات و
همکارانــش در ســال  ،2013تأثیــر تکلیــف ثانویــه بــر گام
بــرداری افــراد ســندرم داون ،بــر پارامترهــای فضایــی –زمانــی
ماننــد طــول گام ،تعــداد گام و عــرض گام معطــوف بــوده
( )6و ب ـ ه طورکلــی تحقیقــات بســیار اندکــی یافــت شــد کــه
ب ـه طــور دقیــق تأثیــر تکلیــف شــناختی ثانویــه را بــر زمــان
گام بــرداری افــراد ســندرم داون بررســی نمــوده باشــد (.)11
نتایــج ب ـه دســتآمــده از ایــن تحقیــق بــا برخــی تحقیقــات
گذشــته ماننــد هــوروات و همکارانــش در ســال  ،2013کــه
نشــان دادنــد هنــگام اجــرای تکلیــف دوگانــه افــراد ســندرم
داون دارای کارآمــدی کمتــر و تغییــر پذیــری بیشــتر در راه
رفتــن نســبت بــه افــراد ســالم هســتند و اُپــوال و هیلگنکمــپ
در ســال  ،2019کــه اثــر تکلیــف دوگانــه را بــر روی راه رفتــن
بزرگســاالن دارای اختــال ذهنــی را بررســی نمــوده بودنــد هم

راســتا بــود ،البتــه تکالیــف دوگانــه مــورد اســتفاده و دســتگاه
مــورد اســتفاده در تحقیقــات ذکــر شــده متفــاوت بــا پژوهــش
حاضــر اســت ( .)6، 12تمــام اعمــال ذهنــی نیازمنــد توجــه
میباشــند کــه تحــت عنــوان ظرفیــت پــردازش اطالعــات
تعریــف میشــود .توجــه دارای عناصــر مختلفــی نظیــر توجــه
متمرکــز ،7توجــه انتخابــی 8و توجــه تقســیمشــده 9میباشــد،
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه تحقیقــات قبلــی نشــان دادنــد
راه رفتــن یــک فعالیــت خــودکار نیســت و نیازمنــد توجــه
میباشــد و افــراد دارای ســندم داون نیــز دارای مشــکالت
توجــه میباشــند یکــی از دالیــل احتمالــی افزایــش مــدت
زمــان اســتانس هنــگام اجــرای تکلیــف شــناختی میتوانــد
تقســیم توجــه باشــد ( .)16توجــه تقســیمشــده بــه اجــرای
بیــش از یــک عمــل در یــکزمــان اشــاره دارد کــه عملکــرد
تکلیــف چندگانــه یــا تکلیــف دوگانــه نیــز خوانــده میشــود
کــه بــ ه طــور ویــژه بــه کنتــرل قامــت و راه رفتــن مربــوط
میشــود ( .)16زمانــی کــه توجــه فــرد تقســیم میشــود و
یــا زمانــی کــه فــرد بــا اطالعــات حســی بســیار زیــادی مواجــه
میشــود ،نیازهــای اضافــی بــر پــردازش اطالعــات حســی و
کنتــرل پاســخهای حرکتــی اثــر میگــذارد .ایــن موضــوع
از طریــق عــدم توانایــی در اســتخراج اطالعــات مربــوط بــه
محیــط مشــخص میشــود و همچنیــن بیانگــر اثــر رشــد
ناکارآمــد مغــز اســت کــه منجــر بــه تأخیــر پاســخهای
حرکتــی ،پــردازش آهســته اطالعــات و عملکــرد پاییــن عضلــه
میشــود ( .)17هنگامیکــه تکلیــف شــناختی و حرکتــی
بــا یکدیگــر ب ـه طــور همزمــان اجــرا میشــوند تغییراتــی در
طــی اجــرای عملکــرد رخ میدهــد کــه تحــت عنــوان هزینــۀ
تکلیــف دوگانــه 10مطــرح میشــود .هزینــۀ تکلیــف دوگانــه
نشــاندهنده میــزان تداخــل بیــن دو تکلیــف همزمــان اســت
و اغلــب بــر اســاس میــزان تغییــرات نتایــج اندازهگیــری شــده
محاســبه میشــود .پالمــر 11بــهطورکلــی  9تغییــر در طــی
اجــرای همزمــان تکلیــف شــناختی و حرکتــی مطــرح نمــود
کــه شــامل اجــرای آســان تکلیــف حرکتــی ،تداخــل تکلیــف
حرکتــی ،اجــرای آســان تکلیــف شــناختی ،تداخــل تکلیــف
شــناختی و یــا ترکیبــی از آنهــا یــا بــدون هیــچ تغییــری
در همــه مــوارد بــود .در پژوهــش حاضــر نیــز هزینــۀ تکلیــف
دوگانــه ،افزایــش مدتزمــان اســتانس بــود ( .)18اجــرای
همزمــان دو تکلیــف کــه نیازمنــد توجــه میباشــند نــه
تنهــا منجــر بــه ایجــاد رقابــت بــرای بــه دســت آوردن توجــه
میباشــد بلکــه زمانــی کــه هیــچ دســتورالعملی ویــژه بــه
شــرکتکنندگان در مــورد اولویــت قــرار دادن تکلیــف
خاصــی داده نشــده باشــد چالشــی بــرای مغــز نیــز بــه دلیــل
تصمیمگیــری بــرای اولویــت قــرار دادن یکــی از تکالیــف
میباشــد ( .)19دو منطقــه از مغــز کــه بــه طــور معمــول
در ارتبــاط بــا اولویتبنــدی ذکــر میشــود ،مناطــق قشــر
پــری فرونتــال مغــز و قشــر ســینگولیت قدامــی میباشــد
کــه هنــگام اجــرای تکلیــف دوگانــه هــر دو منطقــه فعــال
میشــوند .ویلیامــز 12پیشــنهاد میدهــد اهمیــت اطالعــات
همزمــان از طریــق انگیــزه درونــی بــرای بــه حداقــل رســاندن
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خطــر و حداکثــر لــذت تعییــن میگــردد کــه در مطالعــۀ
حاضــر نیــز بــه نظــر میرســد لــذت بــرای اجــرای صحیــح
تکلیــف شــناختی منجــر بــه افزایــش مدت زمــان اســتانس گام
بــرداری شــده اســت ( .)20بــهطــور کلــی دو تئــوری اصلــی
در مــورد توضیــح اثــر تکلیــف دوگانــه وجــود دارد کــه یکــی
تئــوری گــردن بطــری 13و دیگــری مــدل ظرفیــت محــدود
توجــه 14اســت ( .)20مــدل گــردن بطــری پیشــنهاد میکنــد
اگــر دو تکلیــف در قالــب الگــوی دوگانــه از طریــق شــبکههای
عصبــی یکســان پــردازش شــوند ،اجــرا در یــک یــا هــر دو
تکلیــف دچــار مشــکل میشــود .بنابرایــن منطقــی بــه نظــر
میرســد کــه شــبکه عصبــی موردنیــاز بــرای تکلیــف ثانویــۀ
بــا گام بــرداری یکســان باشــد و تکلیــف ثانویــۀ شــناختی
کالمــی ب ـ ه طــور کامــل مســیر عصبــی بخشهــای مختلــفمغــز را کــه بــا تکلیــف گام بــرداری در ارتبــاط هســتند را
پوشــش دهــد و زمــان گام بــرداری افزایــش یابــد .مــدل
ظرفیــت محــدود توجــه نیــز بیــان میکنــد ظرفیــت منابــع
توجــه محــدود اســت و اجــرای همزمــان دو تکلیــف کــه
نیازمنــد توجــه هســتند منجــر بــه افــت یکــی از دو تکالیــف

میشــود ( .)20، 21بــر اســاس ایــن مــدل هــر دو تکلیــف
مــورد بررســی در ایــن تحقیــق نیازمنــد توجــه میباشــند لــذا
گام بــرداری بـه طــور بالقــوه مجبــور بــه افزایــش زمــان شــده
اســت .بــهطــور کلــی یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد
زمــان اســتانس گام بــرداری افــراد دارای ســندرم داون هنــگام
اجــرای همزمــان تکلیــف شــناختی در مقایســه بــا اجــرای
منفــرد تکلیــف بهجــز مرحلــة برخــورد پاشــنه افزایــش
یافــت و ایــن افزایــش بــه دلیــل ســطح دشــواری تکلیــف
نبــود بلکــه تابــع بــار شــناختی تکلیــف بــود .بنابرایــن مرحلــة
اســتانس گام بــرداری در افــراد ســندرم داون خــودکار نبــوده و
نیازمنــد توجــه میباشــد .از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر
میتــوان بــه کوچــک بــودن ابــزار مــورد اســتفاده اشــاره نمــود
کــه شــرکتکننده بایــد یکبــار بــا پــای راســت و بــار دیگــر
بــا پــای چــپ بــر روی دســتگاه گام بــر میداشــت و امــکان
گام بــرداری بــا هــر دو پــا بـ ه طــور همزمــان بــر روی دســتگاه
فراهــم نبــود .پیشــنهاد میشــود محققیــن در تحقیقــات بعــدی
بــا همــکاری مراکــز بیومکانیــک از دســتگاه  walkwayبــرای
بررســی توزیــع فشــار و مســیر حرکــت  copاســتفاده نماینــد.
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