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 چکيده

 ۴۰ ,بدين منظور. هدف از انجام اين پژوهش، تأثير تکليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضالت بود 
 نفري قرار داده شدند ۱۰ گروه ۴جويان غيرورزشکار دانشگاه تهران به طور تصادفي انتخاب و در آزمودني از بين دانش

گروه اول ) ). کنترل( تعادل، تکليف مجرد تعادل و گروه بي تمريني – تعادل، شناختي–گروه تکليف دوگانه، حرکتي (
 ضربه مي زدند، گروه دوم عالوه بر تعادل، عالوه بر تمرين تعادل بر روي دستگاه تعادل، با راکت پينگ پنگ به توپ

تحليل داده ها با  تجزيه و. آزمون اثر استروپ را انجام مي دادند، گروه سوم فقط تمرين تعادل را انجام مي دادند
ي تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه، کرت هاي خرد شده و تي همبسته و مستقل نشان داد هر دو تکليف ن هاآزمو
 تعادل _ حرکتي ةتکليف دوگان. اري بر تعادل شدندمعني د تعادل موجب تغييرات _ تعادل و شناختي _ حرکتي ةدوگان

. اري نداشتندمعني دپس از دوره تمريني بر فعاليت الکتريکي عضالت تأثير ه ها هيچکدام از گرو. ي بودسب ترروش منا
 مداوم شناختي بر تعادل و فعاليت ةثانوي مداوم حرکتي و تکليف ة ميزان تداخل تکليف ثانويسيهمچنين در برر

 الکتريکي عضالت مشخص شد که تکليف حرکتي تداخل بيشتري را بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضالت ايجاد 
خواهد ثر ؤ مناسب با کاهش نيازهاي تکليف يا خودکاري مةان گفت اثر تمرين تکليف دوگانمي تو, ازاين رو. مي کند

 .بود
 

 واژه هاي کليدي
 . اثر استروپ و )EMG(توجه، تکليف دوگانه، تکليف شناختي، تکليف حرکتي، تعادل، الکتروميوگرافي 
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 مقدمه
ر مشخص با اکتساب مهارت حرکتي، کنترل حرکتي و عملکرد به طورفتار حرکتي بررسی 

تا معناي است  سعي داشته , بود علل رفتار به دنبال ن هاانسان، قر. داردحرکتي ارتباط 
سي ورزشي، اين ن شنابا پيشرفت و پيدايش روا. جارب خويش و ديگران را روشن سازدت

. سي و بيولوژي پيوسته استعصب شنا علمي چون پل ارتباطي ميان علوم، فيزيولوژي، ةرشت
توجه نيز يکي از اين مباحث ). ۶(ند ه ا آن از اين علوم مشتق شدت و نظريافته هابسياري از يا

اين ). ۶(بوده است ... سي و عصب شنارد بحث علوم زيستي، فيزيولوژي، است که همواره مو
 آنها ةموضوع که هزاران محرک در هر لحظه به ما برخورد مي کنند و ما نمي توانيم به هم

ي همزمان را توليد سخ هاانيم پانمي توچرا اين اتفاق مي افتد؟ چرا ما .  بديهي است,توجه کنيم
 .  شده است منجربحث هاي گسترده در مورد توجهکنيم؟ و چراهاي ديگر به 

انتخاب : سان توجه را چنين تعريف کردن شنايکي از نخستين روا) ۱۸۹۰(ويليام جيمز 
 که مي کندست و اين ايجاب ک هاي از محره ا توجه به محرک خاص از ميان اشيا يا زنجير,ذهني

پس از وي، افراد ). ۱۹ , ۶(ي ديگر صرف نظر کرد ک هاثرتر از برخي محرؤبراي برخورد م
 حول دو يه هاين نظرمهم ترزيادي در مورد توجه تعاريف و تفسيرهاي گوناگوني ارائه دادند، اما 

 دانشمنداني چون ولفورد سطتو) فيلتر( تنگراه ةابتدا نظري.  مهم در چالش بوده استةحوز
) ۱۹۶۹( و تريسمن )۱۹۶۹(، نورمن )۱۹۷۶(، کيل )۱۹۶۳(، دوتچ )۱۹۵۸(، برودبنت )۱۹۵۲(

براساس اين نظريه علت دشوار بودن اجراي همزمان چند عامل ). ۱۹, ۱۸(مطرح شد
بنابراين انسان قادر به اجراي همزمان .  پردازش اطالعات انسان استِسستممحدوديت زماني 

تعداد محدودي از اعمال است يعني نظام پردازش اطالعات در مسير خود يک تنگراه دارد که 
 .اتي را که براي پردازش انتخاب نشده اند را عبور نمي دهداطالع

  کافي تمامي ة مشخص شد به اندازني که تا زماود پرطرفدار بل هانالي ساتک کا ةنظري
 محدوديت ها پيشنهاد ارائه شده اين است که ينل ترقبوقابل . نمي دهدي اجرا را توضيح قعيت هامو

در . طالعات استا براي انجام عملکردهاي پردازش منتج از دسترسي محدود به منابع الزم
 نياز نداشته باشد، به راحتي قابل اجرا ی اجراي دو تکليف همزمان به توجه زيادصورتي که
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يري بيشتري را در مورد توجه ارائه داد تا اينکه متعاقب آن ف پذاين نظريه انعطا. دهستن
 ).۸(ارائه شد ... و ) ۱۹۷۹ (، ناون و کوپر)۱۹۹۷( توسط مک لود چند منبعي ةنظري

براي (ان يک منبع پردازشي در نظر گرفت مي تودر اين نظريه براي هر دسته از اعمال 
 دو تکليف به منابع يکساني نياز نداشته تي کهدرصور). مثال منابع بينايي، فضايي و شنوايي

 با تکليف هايه بيشتر تحقيقات در چارچوب اين نظر. ندهستباشند، به راحتي قابل اجرا 
 ). ۸(دوگانه، تکليف ثانويه و تکليف کاوش همراه بوده است 

 در تحقيق بر روي بيماران پارکينسوني، اثر مثبت تکليف دوگانه را در) ۲۰۰۱(پريانتا 
) FMRI(در اين تحقيق عالوه بر بهبود راه رفتن با . پيشرفت راه رفتن مشاهده کرد

  شد که در سطح کورتکس مغز مناطقي فعال تصويربرداري مغناطيسي کارکردي مشاهده
در تحقيقي ) ۲۰۰۱(ياردلي و همکاران . در تکاليف مجرد فعاليت نداشتندپيشتر ند که مي شو

 , که بين اجراي همزمان تکليف تعادلي با تکليف شناختي تداخل ايجاد مي شودندنشان داد
 گوش داخلي مي شود ةايعاما اين تداخل پس از مدتي موجب بهبود تعادل بيماران دچار ض

)۲۰ , ۲۱.( 
تی اما تحقيقا, دندمی کر تأييداين تحقيق و تحقيقات مشابه ديگر ظرفيت محدود توجه را 

هاگارد و .  قرار دادتأييد را مورد چند منبعي ةاز دو تکليف مشابه صورت گرفت و نظري
بينايي و فضايي را   ‐در تحقيقي اجراي همزمان دو تکليف رديابي حرکتي ) ۲۰۰۰(کوکبوران 

) ۱۹۹۸(باچيان و پوسنر . و تداخلي بين دو تکليف مشاهده نکردند) ۱۳(بررسي قرار دادند 
توجه بررسي ). ۲۱ , ۲۰(نتايج مشابهي را از دو تکليف فضايي و غيرفضايي مشاهده کردند 

اينکه کدام قسمت يک .  مراحل اجراي يک تکليف نيز مورد توجه دانشمندان بودطلبي
دائولت و .  با تکليف کاوش تحقيقاتي را در خود ديده است,يف به توجه بيشتري نياز داردتکل

در تحقيقي نشان دادند که تکليف ثانويه در مراحل شروع و پايان تکليف ) ۲۰۰۱(همکاران 
 اغلب بر اين نکته تاکيد ,نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه. مي کندتداخل بيشتري ايجاد 

اما آنچه از نتايج ). ۱۹ ,۱۸(ع و پايان تکاليف به توجه بيشتري نياز دارند دارند که شرو
يري در نظر ف پذ توجه را عامل انعطا مي توانان دريافت اين است کهمي توتحقيقات انجام شده 

ي معيني از نمايشگري جنبه هاان توجه انتخابي خود را به مي توگرفت که با تجارب تمرين 
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 , يک مهارت حرکتي در سطوح پيشرفته ياد گرفته شودمي کهگاهن. محرک پيشرفت داد
  ,شخصي که در ورزش بسيار ماهر است. مي طلبداجراي وظيفه مورد نظر توجه فعال کمتري 

 شرايط ةل ديگري چون راهکارها و محاسبئاند در همان حال که توجه خود را به مسامي تو
 . به خوبي نيز بازي کند,هدمي دمسابقه اختصاص 

باتوجه به ترديد در مورد اجراي همزمان دو تکليف حرکتي يا دو تکليف حرکتي شناختي، 
يني مورد مقايسه بي تمر مذکور با گروه تمرين مجرد و ةتحقيق حاضر دو نوع تکليف دوگان

 به عنوان تکليف ش ها است تا عالوه بر آگاهي از ميزان بهبود تعادل در هريک از روشده
در اين تحقيق ميزان تداخل . عاليت الکتريکي عضالت نيز توجه شوداصلي، به تغييرات ف

 بررسي و اظهارنظر در مورد به منظورهريک از تکاليف ثانويه مداوم، حرکتي و شناختي نيز 
يري و ف پذکاربرد مناسب تحقيق در زمينه انعطا.  آزمايش گذاشتهةي توجه به بوتيه هانظر
 .ير بودن تغييرات توجه استين پذتمر

 

 روش تحقيق
 تکليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الکتريکي عضالت تأثيرهدف تحقيق حاضر، بررسي 

با در نظر داشتن . بي استنيمه تجر کاربردي و روش تحقيق _ بنيادي ,نوع تحقيق. منتخب بود
مون، و سه گروه تجربي و يک گروه گواه بود پس آززمون، پيش آي تحقيق شامل يت هامحدود

 .تجزيه و تحليل قرار گرفتکه مورد 
 

  آماريةجامع
 ۸۴‐۸۵ آماري اين تحقيق را دانشجويان پسر دانشگاه تهران در نيمسال تحصيلي ةجامع
 .ادندمي دتشکيل 

 
  آماريةنمون
 و يکسان سازيسپس براي . رت تصادفي ساده انتخاب شدندبه صو مورد نظر ة نفر از جامع۴۰

ان تکليف معيار که به عنو ۴مون تکليف تعادل با دشواري زپيش آ ه ها،اطمينان از همگوني گرو
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 به  هانیي کسب شده در اين مرحله آزموده هاباتوجه به نمر.  ثانيه بود، انجام شد۳۰مدت آن 
 ):۵(روه تقسيم شدند چهار گ

 عالوه بر اينکه تعادل را انجام ني هاآزمود.  تعادل_گروه تکليف دوگانه، شناختي : گروه اول
 ؛د، همزمان تکليف شناختي اثر استروپ را نيز انجام مي دادندمي دادن

 عالوه بر اينکه تعادل را انجام ني هاآزمود.  تعادل_گروه تکليف دوگانه، حرکتي : گروه دوم
 ؛مي دادند، همزمان تکليف حرکتي ضربه زدن به توپ پينک پنگ را انجام مي دادند

 ؛ تعادل را انجام مي دادندگروه تکليف مجرد تعادل فقط تکليف: گروه سوم
 .زمون شرکت داشتندپس آمون و يش آزپگروه گواه که فقط در : گروه چهارم

 
 ابزار اندازه گيري

 ةاين دستگاه قابل تنظيم در درج. مي شدتمرين تعادل با دستگاه باالنس بايودکس انجام 
 ةنمر. ا داشت بيشترين دشواري ر۱ ة کمترين دشواري و درج۸ ةدرج.  بود۸ تا ۱دشواري 

اد و در اين تحقيق مورد مي داست که اين دستگاه ارائه عواملی شاخص تعادل يکي از 
وي به ري رنگي روي تابلو سفيدي روشته هاتمرين اثر استروپ با نو. استفاده قرار گرفت

فعاليت الکتريکي . اري بوده گذزمودني قرار گرفته بود که شمارش يک رنگ نوشته مالک نمرآ
 دستگاه عوامل مختلفی اين. با استفاده از دستگاه الکتروميوگرافي توئينس انجام شدضالت ع

 .  است Amplitudeرا ارائه می دهد که يکی از آنها 
 .در اين تحقيق از ثبت موج خام فعاليت الکتريکي استفاده شد

 
  جمع آوري اطالعاتةروش اجرا و نحو

 تمريني، در ساعات مختلف و ةاس برنام تمرين هريک از سه گروه تجربي براسةدر مرحل
 ۵ تمرين ةدر هر جلس.  روز متوالي به آزمايشگاه مراجعه کردند۱۶ر جداگانه به مدت به طو

. زمون به عمل آمدپس آزمون و يک پيش آ گروه يک ۴از هر فرد در . دقيقه به تمرين پرداختند
 تعادل فعاليت الکتريکي ةه بر نمر طي آزمون عالو.مي شد ثانيه انجام ۳۰ به مدت ن هااين آزمو

 بلند، راست قدامي و سريني مياني از طريق الکترودهاي يک نساقي قدامي، نازة  عضل۴



 ۱۳۸۸ بهــار, ۳۹شمارة , نشرية حرکت                                                                                          

 

٥٤

 به  EMGپس از ثبت موج.  الکتروميوگرافي ثبت مي شدةمخصوص با دستگاه چهارگان
و ميانگين فعاليت هر عضله برآورد شده و ) ۱۱(د شمحاسبه  Raw EMG صورت خام

ميانگين . س حداکثر انقباض همان عضله درصد فعاليت هر عضله مشخص مي شدبراسا
  مون با هم مقايسهپس آززمون و پيش آي ه هانمر ).۱۲(  بود EMGارزيابی مالک ه درصد نمر
 ميزان ة براي مقايس,پس آزمون و قبل از پيش آزمون عالوه بر اين آزمون بالفاصله بعد از ,مي شدند

  نيز صورتEMG  تعادل با ثبت آزمونةل در دو گروه تکليف  دوگانتداخل و کاهش تداخ
 مداوم خاص خود را نيز ة با اين تفاوت که عالوه بر تعادل، هر گروه تکليف ثانوي .می گرفت 

 مورد مقايسه قرار پس آزمونميزان تداخل آنها و کاهش ميزان تداخل در پيش و . مي دادانجام 
 .گرفت
 

 روش هاي آماري
 آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار ةت به دست آمده در دو دستاطالعا

از آمار . ميانگين، انحراف معيار، جداول و نمودارها با آمار توصيفي انجام شد. گرفت
 با يکديگر و از تحليل واريانس يکطرفه ش ها روة اثر هر روش و مقايسةاستنباطي براي مقايس

 تعادل ة چهار گروه در نمرپس آزمون _ پيش آزمون یه هاانگين نمر اختالف ميةبراي مقايس
 از آزمون ).  تعادل پيش آزمون همسان شده بودندةاينکه در نمربه دليل (استفاده شد 

 و )پس آزمون _ پيش آزمون (درون گروهی برای مقايسة اثر (SPANOA) خرد شده ت هايکر
 چهار پس آزمون_  پيش آزمون EMG ميانگين ه هایدر نمر) مختلفه های گرو (ميان گروهیاثرهای 

 _ پيش آزموندو گروه با تکليف ثانويه در  EMGتعادل و ه های مقايسة نمر. گروه استفاده شد
 ١آزمون تعقيبی استفاده شده در تمام موارد آزمون توکی. شد با تی همبسته انجام پس آزمون

برای محاسبات . بود >P ۰۵/۰ی دار آماری برای نشان دادن اختالف معنانتخاب شده سطح . بود
 ).۷( استفاده شد SPSS11 ةآماری از برنام

 

                                                 
1 - Tukey  
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 نتايج و يافته های تحقيق 
 مورد تجزيه و تحليل قرار  پس آزمونوپيش آزمون در روزهای نی ها ی اجرای آزموده هانمر
 . گرفت
 عضالت چهار گروه در پيش و پس آزمونميانگين و انحراف معيار نمره های تعادل و فعاليت الکتريکی _ ۱جدول 

 پس آزمون پيش آزمون

 مراحل اجرای آزمون

 گروه ها
نوع 
 متغير

Mean SD Mean SD 
 اختالف
 ميانگين

 ۳۶/۰ ۴۲/۰ ۱۷/۳ ۴۷/۰ ۵۳/۳ تعادل
 تعادل_ گروه تکليف شناختی 

EMG ۰۲/۵ ۸۶/۰ ۸۷/۴ ۹۰/۰ ۱۵/۰ 

 ۶۰/۰ ۴۷/۰ ۷۹/۲ ۵۳/۰ ۳۹/۳ تعادل
 تعادل_ گروه تکليف شناختی 

EMG ۴۶/۵ ۶۷/۱ ۲۱/۵ ۶۸/۱ ۲۵/۰ 

 ۴۰/۰ ۴۰/۰ ۲۳/۳ ۵۶/۰ ۶۳/۳ تعادل
 تعادل_ مجرد گروه تکليف 

EMG ۳۱/۶ ۸۲/۱ ۹۷/۵ ۸۰/۱ ۳۴/۰ 

 ۰۸/۰ ۵۱/۰ ۴/۳ ۵۲/۰ ۴۸/۳ تعادل
 گروه گواه 

EMG ۴۱/۵ ۳۹/۱ ۳۱/۵ ۳۱/۱ ۱۰/۰ 

 ۳۶/۰ ۴۹/۰ ۱۴۷/۳ ۵۱/۰ ۵۰۷/۳ تعادل
 ميانگين 

EMG ۵۵/۵ ۵۰/۱ ۳۴/۵ ۴۶/۱ ۱۹/۰ 

 

مون وجود پس آز درنمرة تعادل چهار گروه در پيش و ت هايي تفاو می دهد نشان۱جدول 
 برای تعيين معناداری با استفاده از تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه ت هااين تفاو. دارد

مراه بوده  هپس آزمونفعاليت الکتريکی عضالت  نيز با تغييراتی در پيش و . محاسبه شده است
 . ه استفاده شده استد شدی خرت هاکه برای تعيين معناداری اين تغييرات از آزمون کر
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  تعادلة تعيين معناداری تفاوت واريانس ها در نمرةتجزيه و تحليل واريانس يکطرف_ ۲جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

 درجة آزادی
ميانگين 
 مجذورات

F P-Value 

 >P ۰۰۱/۰ ۱۴۱/۱۲ ۴۵۹/۰ ۳ ۳۷۶/۱ بين گروه ها

 __ __ ۷۷/۳ ۳۶ ۳۶۰/۱ درون گروه ها

 __ __ __ ۳۹ ۷۳۶/۲ کل 

 
 در پيش و گروه ها که از نظر آماری تفاوت معناداری بين می دهد تحليل واريانس نشان نتايج
 . برای تعيين اختالف از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد.  وجود داردپس آزمون

 
  مقايسة تعادل پس آزمون با يکديگر با آزمون توکیگروه های_ ۳جدول 

 سطح معناداری اختالف ميانگين گروه مقايسه گروه مرجع

 ۰۴۳/۰ ۲۴/۰∗ تعادل_ حرکتی 

 تعادل_ گروه شناختی  ۹۶۷/۰ ‐۴ مجرد تعادل

 ۰۱۴/۰ ۲۸/۰∗ بی تمرينی

 ۰۴۳/۰ ۲۴/۰∗ تعادل_ شناختی 

 تعادل _ حرکتی گروه  ۱۱۷/۰ ۲/۰ مجرد تعادل

 ۰۰۰/۰ ۵۲/۰∗ بی تمرينی

 ۹۶۷/۰ ‐۴/۰ تعادل_ شناختی 

 ۱۱۷/۰ ‐۲/۰ تعادل_ حرکتی 
 _ تکليف مجرد گروه 

 تعادل
 ۰۰۴/۰ ۳۲/۰∗ بی تمرينی

 ۰۱۴/۰ ۲۸/۰∗ تعادل _ شناختی 

 بی تمرينی گروه  ۰۰۰/۰ ۵۲/۰∗  تعادل_حرکتی 

 ۰۰۴/۰ ۳۲/۰∗ بی تمرينی
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_ شناختی , تعادل_  بين تکليف دو گانة حرکتی می دهدشان نتايج آزمون تعقيبی توکی ن
 با معنی داریهر دو گروه تفاوت , وجود دارد ی معنی دارتعادل تفاوت _ تعادل به نفع حرکتی 

 .ينی داشتند بي تمرگروه
 در فعاليت الکتريکی SPANOVA تعقيبی آزمون معناداری با آزمون _ ۴جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

همبستگی F P-Valueدرجة آزادی

پيش و (اثر آزمون درون گروهی 
 پس آزمون

۶۹/۳ ۱ ۳۴/۲۹ ۰۰۰/۰ 

 ۱۴۸/۰ ۸۹/۱ ۳ ۱۷/۱ اثرهای متقابل گروه با اثر آزمون

 __ __ ۳۶ ۰۸۲/۱ خطای آزمون

۹۷/۰ =r 

 
 در فعاليت الکتريکی) بين گروه ها(تعقيبی آزمون معناداری بين آزمودنی ها _ ۵جدول 

 F P-Value درجة آزادی مجموع مربعات بع تغييراتمن
 ۱۴۸/۰ ۶۶/۱ ۳ ۵۴/۲۰ اثر آزمون بين گروهی 

 
اما آزمون اثر ,  در دو گروه معنادارپس آزمون پيش و ه های اختالف نمرمی دهد نشان ۴جدول 

 پيش ه هاینمرمی دهد يافته ها نشان . )P = ۱۴۸/۰(متقابل گروه با اثر آزمون معنادار نيست 
 و ه هابرای نشان دادن تفاوت گرو. )P  =۰۰۱/۰( کلی تغيير يافته است مون به طورزپس آ _ آزمون

 مشاهده ) ۵جدول ( جداگانه با آزمون معناداری  بين آزمودنی  به طورتغييرات هر گروه
 . است۰۵/۰ از گ ترکه اين مقدار بزر )P  =۱۴۸/۰( معنادار نبوده بين گروهی که تغييرات می کنيم

 .  و پيشرفتی در آنها از نظر فعاليت الکتريکی عضالت وجود نداردگروه هاپس تفاوتی بين 
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 با  آزمون تعادل و فعاليت الکتريکی عضالت در دو گروه در پيش و پس نمره هایميانگين و انحراف معيار_ ۶جدول 
 تداخل تکليف دوگانه

  تداخل در پس آزمون تداخل در پيش آزمون  
 مراحل

 ه هاگرو
 Mean SD Mean SD نوع آزمون

اختالف 
 ميانگين

 ۴۷/۰ ۵۳/۰ ۸۸/۳ ۶۷/۰ ۳۵/۴ تعادل
 تعادل_ گروه تکليف شناختی 

EMG ۷۱/۵ ۱۳/۱ ۵۲/۲ ۰۷/۱ ۱۹/۰ 

 ۷۱/۲ ۴۴/۰ ۶۵/۴ ۵۵/۰ ۳۶/۷ تعادل
 تعادل_ گروه تکليف حرکتی 

EMG ۰۲/۸ ۳۷/۱ ۹۶/۷ ۴۱/۱ ۰۶/۰ 

 ۵۹/۰ ۶۲/۰ ۲۶/۴ ۶۵/۱ ۸۵/۵ تعادل
 ميان دو گروه

EMG ۸۶/۶ ۷/۱ ۷۴/۶ ۵۱/۱ ۱۲/۰ 

 
اين .  در کاهش تداخل نمرة تعادل دو گروه وجود داردت هاييتفاومی دهد  نشان ۶جدول 

.  نيز صادق استEMGاين مسئله در مورد . تعادل است_ کاهش به نفع گروه تکليف حرکتی 
و ن ها عيين اختالف پيش آزمو مستقل برای تtاما برای تعيين معناداری اين مدعا از آزمون 

 ).   و تعادل استفاده شده است EMG(دو گروه از داده ها  پس آزمون  _ پيش آزمونهمچنين 
 

  دو گروه با تکليف ثانويه پيش آزمونآزمون تی مستقل برای مقايسة تعادل و فعاليت الکتريکی عضالت _ ۷جدول 

 
 گروه

اختالفت 
 ميانگين

 tنمرة 
درجة 
 آزادی

نمرة 
 يانگينم

P-Value 

 ۰۰۰/۰ ۳۵/۴ ۱۸ ۹۲/۱۰ ‐۰۱/۳ تعادل_ شناختی 
 تعادل

 ۰۰۰/۰ ۳۶/۷ ۱۸ ۹۲/۱۰ ۰۱/۳ تعادل_ حرکتی 

 ۰۰۱/۰ ۷۱/۵ ۱۸ ۰۸۹/۴ ‐۳۱/۲ تعادل_ شناختی 
EMG 

 ۰۰۱/۰ ۰۲/۸ ۱۸ ۰۸۹/۴ ‐۳۱/۲ تعادل_ حرکتی 

 
 معنی داریتالف در متغير تعادل بين دو گروه در نمرة تداخل اخمی دهد  نشان ۷جدول 
 می شود مشخص ,تعادل_ و با توجه به باالبودن ميانگين گروه حرکتی ) >P ۰۰۱/۰(وجود دارد 

 نسبت به گروه معنی داریافزايش ) ۳۶/۷(تعادل _ که ميزان تداخل در تکليف حرکتی 
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وضعيت مشابهی وجود  EMGدر قسمت دوم در مورد متغير . دارد) ۳۵/۴(تعادل _ شناختی 
دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد  EMG که در تداخل بين نمرة می شودمشاهده دارد و 

)۰۰۱/۰ = P . (تعادل _ در تکليف حرکتی , اين معناداری که با افزايش تداخل همراه است
 . است) ۷۱/۵(تعادل _ بيشتر از تکليف شناختی ) ۰۲/۸(

 
  با تفاوت نمرةEMG تعادل و ,)پيشرفت(آزمون تی مستقل برای مقايسة ميزان کاهش _ ۸جدول 

  دو گروهمونزپس آ_  پيش آزمون 

 
 گروه

اختالفت 
 ميانگين

 tنمرة 
درجة 
 آزادی

 P-Value نمرة ميانگين

 ۰۰۰/۰ ۴۷/۰ ۱۸ ‐۲۶/۸ ‐۲۴/۲ تعادل_ شناختی 
 تعادل

 ۰۰۰/۰ ۷۱/۲ ۱۸ ‐۲۶/۸ ‐۲۴/۲ تعادل_ حرکتی 

 ۳۱۴/۰ ۱۹/۰ ۱۸ ‐۰۳۵/۱ ‐۱ تعادل_ شناختی 
EMG 

 ۳۱۴/۰ ۰۶/۰ ۱۸ ‐۰۳۵/۱ ‐۱ تعادل_ حرکتی 

 
پس آزمون  _ پيش آزمون دو گروه در نگين های که در متغير تعادل ميامی دهد نشان ۸جدول 

؛ اين معناداری به مفهوم کاهش بيشتر نمرة تعادل در گروه حرکتی )>P ۰۰۱/۰(معنادار است 
؛ به اين مفهوم که روش تکليف است) ۴۷/۰(تعادل _ نسبت به گروه شناختی ) ۷۱/۰(تعادل _ 

 EMGدر قسمت دوم و در مورد متغير .  در بهبود تعادل استسب تریثانوية حرکتی روش منا
پس _ وضعيت متفاوت است؛ به اين مفهوم که اختالف ميانگين دو گروه در پيش آزمون 

در فعاليت به عبارتی هيچ يک از دو گروه کاهش معناداری ). P  =۳۱۴/۰(  استمعنی دارآزمون 
 . الکتريکی عضالت نداشتند و تفاوت آنها معنادار نيست

 

 بحث و نتيجه گيری 
در اين تحقيق دو متغير وابستة تعادل و فعاليت الکتريکی عضالت و تغييرات آنها در 

ات تکاليف دوگانه در تأثيرهدف اين تحقيق بررسی . شرايط مختلف تمرينی بررسی شد



 ۱۳۸۸ بهــار, ۳۹شمارة , نشرية حرکت                                                                                          

 

٦٠

  تکليف اصلی و دو تکليف حرکتی و شناختی به عنوانادل تکليف تع. شرايط مختلف بود
 . ، دوگانه را مورد بررسی قرار دادفشرايط تکلي,  تکاليف ثانوية مداومبه عنوان

 در روزهاي اول و شانزدهم پرداختند و پس آزمون _ پيش آزمون ة آماري به مقايستحليل هاي
 کلي امکان اجراي به طورنشان داد که ه ها فتيا. به طور جداگانه عوامل مذکور را  بررسي کردند

 مي شودبا اجراي همزمان دو تکليف به اندازه اي تداخل ايجاد . همزمان دو تکليف وجود دارد
اين تداخل در . که با کاهش ميزان تعادل و افزايش فعاليت الکتريکي عضالت همراه است

 نشان داد که اثر تمرين با ا فته هاين يا.  تعادل بيشتر است– حرکتي ةگروه تکليف دوگان
اين افزايش در گروهي که تکليف . مي شود مختلف تکليف دوگانه موجب بهبود تعادل شکل هاي
 تحقيق نشان داد فته هاياـهمچنين ي.  تعادل را انجام داده بودند، بيشتر بود_ حرکتي ةدوگان

) پيشرفت(عضالت  فعاليت الکتريکي دارمعني با کاهش ) پيشرفت ( تعادلةکه کاهش نمر
 ة نظريويژه منابع محدود توجه به ة اين تحقيق نظريفته هايدر واقع يا. همراه نيست

را مورد حمايت قرار مي دهد که در ) ۱۹۷۹(، ناون و گوفر )۱۹۹۷(ندمنبعي توجه مک لورد چ
، دوتچ )۱۹۵۸(، براود نبت )۱۹۵۲لورد ( تنگراه ة توجه انتخابي يا نظرييه هايمقابل نظر

 ).۱۹ , ۷، ۳(قرار مي گيرند ) ۱۹۶۹(، نورمن )۱۹۶۷(، يکل )۱۹۶۳(
مکن پرسش علمي در اين تحقيق با تاکيد بيشتر بر اين ادعا بوده که تکليف دوگانه م

يري ظرفيت توجه را مدنظر قرار ف پذدر واقع انعطا. شودمنجر به بهبود اجراي حرکات است 
 تنگراه يا فيلتر مورد ة يعني نظري,ا انجام دهيم زماني که بتوانيم دو حرکت همزمان ر,مي داد

، چنانچه تغييري بر مي دهيم منابع محدود توجه را مورد بررسي قرار ةال واقع شده و نظريؤس
ان اميدوار بود که ظرفيت توجه مي تو , مداوم در اجراي تکاليف ايجاد شودةاثر تمرين ثانوي

به ( افزايش سن مانندر که با عوامل مختلفي همان طو. ير استف پذو انعطابوده قابل تغيير 
 مغزي، داروها، الکل، سيب هاي، خواب، رويا، خستگي، کسالت، آ)مي شودمنجر افزايش توجه 

 منجر به کاهش و اختالل توجه ... (ي، افسردگي، اسيکزوفرني و جمجمه اصرع، فشار داخل 
ذکر  و توانبخشي در موارد شناسيعصب متخصصان ). ۱۰ , ۹( قرار مي گيرد تأثيرتحت ) مي شوند

ي احتمالي به سيب هاهنجار و آنا افزايش يا تغيير توجه يا بازتواني آن در شرايط نبالبه د شده
اين مراکز شامل ساختار مشبک، هيپوتاالموس، . ندجه اسيستم عصبي مرکزي و مراکز تو



  ... تا ١٨تأثير تکليف دو گانه بر تعادل و فعاليت الکتريکی عضالت منتخب دانشجويان پسر 

 

٦١

ن متخصصان نشان تحقيقات اينتايج ). ۴(هستندهيپوکامپ، آميلگدال و کورتکس فرونتال 
 حرکتي اوليه، شيار پيشاني ةداد که تکليف دوگانه به افزايش نواحي ديگري از مغز چون ناحي

). ۱۷(مي شود منجر  دمدار نيز ة بوتامن و هستةقشر مغز، هست/ ۴، /۴ داخلي راست، ناحيه _
اران ارائه  ميدان قشر مغز توسط روالند زيلس و همکةي با عنوان نظرييه ادر همين زمينه نظر

 به کارگيري ورزش به دنبال افزايش کارايي فرد در روان شناسي و روان شناسياما متخصصان . شد
 تحقيق هاگارد و فته هاي اين تحقيق با يافته هاييا. هستند مربوط به آن سيستم هاياز توجه و 

) ۲۰۰۰(کاران و شوموي و هم) ۱۹۸۰(، ويکنز و داموس )۲۰۰۱(، ياردلي )۲۰۰۱(کوکبورن پريانتا 
، ۱۳(همخواني دارد و در مقابل تحقيقات ولفورد، براود نبت، دوتچ، کيل، نورمن قرار مي گيرد 

۱۷ ،۲۰ ،۲۱ , ۱۹.( 
 اين تحقيق عالوه بر اينکه ايجاد تداخل در دو تکليف را نشان داد، مشخص کرد که ةنتيج

 فته هااين بخش از يا. ت شناختي بيشتر اس– حرکتي ةه بر اثر تکليف دوگاند شدتداخل ايجا
دو تکليف با منابع . تفسير اين مسئله بسيار آسان است.  استمنبعي چند ةکامأل منطبق با نظري
 ميدان قشر مغزي ةاين يافته با نظري. شته اند عصبي يکساني دامندي هايتوجهي يکسان نياز

 عصبي يکساني در يل ها دو تکليف وقتي نياز مجموعه سلومي گويدکه ) ۱۹۹۸(روالند و زيلس 
 تا پاسخ تکليف مي شوند مذکور قفل ل هاي براي مدتي سلو,ميدان قشر مغزي داشته باشند
 یبرا.  متفاوت بوده است,اين مدت زمان در تکاليف مختلف. اول را ارائه دهند، مطابقت دارد
 ۳۰۰کمتر از  دو پاسخ ة زمان ارائدر صورتي کهنشان داد ) ۲۰۰۱(مثال تحقيق پريانتا و همکاران 
 ).۱۷ (مي شودهزارم ثانيه باشد، تداخل ايجاد 

ي فته هادر قسمت ديگري از يا). ۱۷ (مي يابداين زمان با تمرين و خودکاري تکاليف کاهش 
 تمريني تغييري در فعاليت الکتريکي عضالت ايجاد ةتحقيق مشخص شد که بر اثر يک دور

رد که چون تکليف تعادل توسط مراکز ان چنين استنباط کمي تو از اين قسمت .نمي شود
 فشار در پاها، ه هايسيستم گوش داخلي، مخچه، قشر مغز، گيرند (مي شودختلف کنترل م

، ...)  براگمن و ۱۹ و ۱۸، ۱۷رفکلس تونيسيته گردني، سيستم بينايي و مراکز آن در نواحي 
و چون تکليف ) ۱۰( درگيري و تداخل تکليف در بخش مرکزي اتفاق افتاده است الًاحتما
 درگيري و فعاليت الً شناختي و حرکتي هر دو بيشتر بينايي را درگير کرده اند، احتماةثانوي
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مناطق در به هم خوردن و ديگر گذار در تکليف دوم و تقسيم آن بيشتر از تأثيراين بخش 
 با اين حال براي فهم علت اصلي و فيزيولوژيک تداخل.  تعادل نقش داشته استةکاهش نمر

  .قيقات بيشتري نياز استدر تکاليف به تح
 ميدان ة و نظريروان شناسان توجه چند منبعي منابع محدود و ةي اين تحقيق و نظريفته هايا

 مثبت تکليف دوگانه و نقش آشکار تأثير را مورد حمايت قرار داده و عصب شناسيقشر مغز، 
براين اساس . مي دهد قرار تأييديت و  تکاليف ديگر را مورد حماآن در بهبود تعادل و احتماالً

 ة با ارائتوانمي  تکاليف حرکتي، با تحقيقات بيشتر ش هايمي توان ادعا کرد که در آموز
ان در خودکاري تکاليف پيچيده و مي توهمزمان دو تکليف همزمان استفاده کرده، حتي 

 امر آموزش و  دراندتومي اين امر در صورت تحقيق . مشکل نيز تحقيقات را انجام داد
 .ي آموزشي بسيار حائز اهميت باشدلعمل هادستورا
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