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چکیده
اگرچه تمرين بهعنوان يکی از مهمترين عوامل اثرگذار بر يادگیری در چارچوب نقطۀ چالش مطرح میباشد؛ اما عوامل
ديگری نظیر موقعیت تمرينی ،دشواری تکلیف و سطح مهارت آزمودنی میتواند بر يادگیری اثرگذار باشد؛ ازاينرو،
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانايی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل
اسکلروزيس (ام.اس) بود .در اين پژوهش نیمهتجربی 77 ،فرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس (با میانگین سنی 97±4/1
سال) از میان بیماران انجمن مبتلايان به ام.اس شهر اهواز بهصورت تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه تجربی و کنترل
تقسیم گرديدند .جهت انجام پژوهش ،ابتدا ،پیشآزمون  63متر راهرفتن بهعمل آمد .سپس ،آزمودنیهای گروه تجربی
بهمدت  67جلسه (هفتهای سه جلسۀ  41دقیقهای) به انجام تمرينات پرداختند؛ اما گروه کنترل تحت مداخله قرار
نگرفت .شايانذکر است که دادهها با استفاده از روش تحلیل واريانس مرکب و تحلیل واريانس با اندازهگیری تکراری با
سطح معناداری ( )3/31تحلیل گرديدند .يافتهها نشان میدهند که توانايی حرکتی گروه تجربی در اثر مداخلۀ مبتنی بر
چارچوب نقطۀ چالش بهبود يافته است و آنها نسبت به گروه کنترل از توانايی حرکتی بالاتری برخوردار بودهاند
(). ≤0.001؛ بنابراين ،میتوان گفت که انجام چهار هفته تمرينات واکنش گامبرداری با استفاده از چارچوب نقطۀ چالش
باعث بهبود معنادار سرعت راهرفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس میشود.
واژگان کلیدی :چارچوب نقطۀ چالش ،توانايی حرکتی ،سرعت راهرفتن ،مولتیپل اسکلروزيس
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مقدمه
یکی از اهدافی که مربيان و فيزیوتراپيستها دنبال میکنند ،تدوین برنامۀ تمرینی مناسب برای
افزایش یادگيری در طول تمرین میباشد؛ بنابراین ،این سؤال برای آنها مطرح میگردد که بهترین
برنامۀ تمرینی برای افزایشدادن ميزان یادگيری کدام است ( .)1بااینحال ،در حوزۀ توانبخشی و
تمریندرمانی ،مدتزمان تمرین معمولاً محدود میباشد؛ بنابراین ،درمانگران و فيزیوتراپها
میبایست شيوههای تمرینی را انتخاب کنند که با درنظرداشتن محدودیتها ،منجر به یادگيری
حرکتی کارآمد و مؤثرتر گردد ()2؛ ازاینرو ،پژوهشگران بهمنظور بهينهسازی شرایط از نظریات و
مدلهای یادگيری استفاده میکنند و نظریۀ "چارچوب نقطۀ چالش "1نيز که یک دیدگاه تئوریکی
مهم برای فهم اثرات متغيرهای تمرینی در یادگيری حرکتی است ،به این مهم اهتمام ویژهای دارد.
با توجه به این چارچوب ،متغيرهای تداخل زمينهای و بازخورد آگاهی از نتيجه ،رابطۀ تنگاتنگی با
سطح مهارت یادگيرنده و دشواری تکليف موردیادگيری دارند .درحقيقت ،این چارچوب چندین
عامل دخيل در یادگيری را بهصورت یک پروتکل واحد نشان میدهد (.)3
از جمله عوامل تأثيرگذار بر بهبود عملکرد ،دشواری تکليف است که در چارچوب نقطۀ چالش برای
درک بهتر مفهوم دشواری تکليف ،این متغير را به دو عامل دشواری اسمی 2و دشواری کارکردی3
تقسيم نمودهاند .دشواری اسمی تکليف ،مقدار ثابتی از دشواری را درمورد اجراکننده و موقعيتهای
محيطی منعکس میکند؛ بنابراین ،میتواند شامل عواملی نظير نيازهای ادراکی و حرکتی تکليف
باشد .درمجموع ،اصطلاح دشواری اسمی تنها ویژگیهای تکليف را صرفنظر از اجرای شخصی آن و
یا موقعيتی که تکليف تحت آن اجرا میگردد ،شامل میشود .درمقابل ،دشواری کارکردی تکليف
بهوسيلۀ چندین عامل نظير موقعيتهای تمرینی و سطح مهارت آزمودنی تحتتأثير قرار میگيرد.
با توجه به دیدگاه چارچوب نقطۀ چالش ،تفاسير بين دشواری اسمی تکليف و سطح مهارت آزمودنی
میتواند در موقعيتهای خاص تمرینی ،سطوحی از دشواری کارکردی را بهوجود آورد که این امر
میتواند تعيينکنندۀ این مهم باشد که چه مقدار از اطلاعات قابلدسترس برای یادگيری حرکتی
لازم میباشد .فرض اصلی چارچوب نقطۀ چالش این است که یادگيری یک فرایند حل مسأله بوده و
اطلاعات به خاطر سپرده میشوند و اساس یادگيری را تشکيل میدهند .البته ،اطلاعات بسيار زیاد یا
بسيار کم ،یادگيری را به تأخير میاندازد .با توجه به چارچوب نقطۀ چالش ،ویژگیهای یادگيرندهها
بر اینکه آنها چطور به موقعيتهای تمرینی پاسخ میدهند ،تأثير میگذارد ( .)5،4براساس مبانی
چارچوب نقطۀ چالش ،یادگيری بهصورت مستقيم با قابليت دسترسی اطلاعات و تفسير آنها که
مطابق با دشواری کارکردی تکليف است ،ارتباط دارد .فرض بر این است که اطلاعات یک چالش و
1. Challenge Point Framework.
2. Nominal Difficulty.
3. Functional Difficulty.
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درگيری را در یادگيرنده بهوجود میآورد و زمانیکه اطلاعات ارائه میگردد ،فرصتی برای یادگيری
بهوجود میآید .افزایش در دشواری تکليف بهوسيلۀ افزایش در اطلاعات بالقوه دنبال میشود و
همانطور که دشواری کارکردی افزایش مییابد ،قابليت تفسير اطلاعات نيز افزوده میشود (.)2
درهرصورت ،در قابليت تفسير اطلاعات محدودیت وجود دارد .اطلاعات توسط ظرفيتهای پردازش
اطلاعات و اینکه این ظرفيتها میتوانند با تمرین تغيير یابند ،کنترل میگردند .در چارچوب نقطۀ
چالش ،نقاط فرضی برای هر فرد با هر سطح مهارت در نظر گرفته میشود که این نقاط بيانکنندۀ
مقادیر بهينۀ اطلاعات قابلتفسير برای بروز یادگيری در فرد میباشند که "نقطۀ چالش بهينه"
ناميده میشوند .تأثير سطوح دشواری تکليف بر مزایای بالقوۀ یادگيری بهصورت یک تابع یوی وارونه
در شکل شمارۀ یک برای افراد با سطوح مختلف مهارتی مشخص شده است .در نقاط چالش بهينه،
ميزان مناسبی از اطلاعات دردسترس که برای یادگيری مطلوب لازم میباشد ،وجود دارد .درادامه،
نقطۀ اطلاعات دردسترس بسيار زیاد خواهد شد و از ميزان ظرفيت افراد برای تفسير و پردازش
کارآمد آنها در اطلاعات فراتر رفته و درنتيجه ،مزایای بالقوۀ یادگيری کاهش خواهد یافت.
بهعبارتدیگر ،حتی اگر اطلاعات بهمقدار کافی دردسترس باشد ،بهمعنی افزایش اطلاعات قابلتفسير
نخواهد بود .در این زمان یادگيرنده نمیتواند بهطور کارآمد پردازش کافی در اطلاعات قابلدسترس
درزمينۀ اجرا را بهمنظور بهبود سطح مهارت انجام دهد؛ بنابراین ،سيستم پردازش اطلاعات در هم
شکسته شده و یادگيری و عملکرد را مختل خواهد کرد (.)6

شکل 6ـ ارتباط بین منحنیهای يادگیری و اجرا با نقطۀ چالش بهینه در تکالیف با سطوح متفاوت دشواری
کارکردی تکلیف (گواداگنولی و لی.)7334 ،
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مولتيپل اسکلروزیس (ام.اس) یکــی از شایعترین بيماریهای مزمن سيستم عصبی مرکزی است
که بـا دميلينهشدن نورونهای عصبی همراه بوده و در آن ،قطعـات متعـدد دميلينهشدۀ حاصل از
بيمـاری سراسـر مـادۀ سـفيد را فرامیگيرد و عملکرد حسی و حرکتی را تحتتأثير قرار میدهد.
براساس پژوهشهای اخير ،در ایـران حدود  45هزار نفر بيمار وجـود دارد کـه  0555نفر از آنها
ثبت شدهاند و ایـن رقـم رو بـه افـزایش میباشد ( .)7شایعترین سن ابتلا به این بيماری  25تا 55
سال عنوان شده اسـت ()8؛ یعنی سالهایی که فرد بيشترین مسئوليتهای خـانوادگی و اجتماعی
را برعهده دارد و درحقيقت در سنين بـاروری میباشد؛ درنتيجه ،این بيماری بـه نيروهـای مولـد
جامعـه آسـيب رسانده و این ضایعه متوجه کل افرادی اسـت کـه در اجتمـاع زندگی میکنند.
براساس مطالعات ،پيشآگهی این بيمـاری نـامعلوم اسـت و بيماران انواع اختلالات متغير جسمی و
روانی ناشی از بيمـاری را تجربه میکنند ( )3علائمی مانند راهرفتن غيرطبيعی ،اختلال در کنترل
قامت و تعادل ،ضعف عضلانی ،خستگی ،اسپاستيسيتی ،1اختلالات حسی ،علائم بينایی ( )0و
اختلالات ثبات قامتی 2از علائم مهم این بيماری میباشند که بر تمام زوایای زندگی فردی و
اجتماعی بيمار اثر گذاشته و ام.اس را بهعنوان یک بيماری بهشدت ناتوانکننده معرفی میکنند.
یکی از شایعترین مناطق مغزی درگير در ام.اس ،مخچه است که در آن ،این درگيری با علائمی
همچون آتاکسی ،اختلال حرکتی و تعادل نمود مییابد و درنتيجۀ آن اختلال در راهرفتن ایجاد شده
و در پی آن توانایی حرکتی بيماران مبتلا به ام.اس کاهش مییابد ( .)15بيش از یک قرن است که
پژوهشگران بهدنبال شناسایی موقعيتهای تمرینی و فرایندهایی هستند که منجر به افزایش عملکرد
و تسهيل یادگيری شود و استفاده از اصول یادگيری حرکتی از جمله دستکاری ارائۀ اطلاعات،
برنامهریزی تمرین و سطوح کمکهای فيزیکی که این موارد بهخوبی در چارچوب نقطۀ چالش
رعایت شده است ،می تواند روش بهينهای برای بازآموزی مهارت حرکتی ،حفظ و انتقال آن در
بيماران ضایعات مغزی و نخاعی از جمله بيماری مولتيپل اسکلروزیس باشد؛ بنابراین ،با علم به
شيوع این بيماری در ایران و بهویژه استان خوزستان و با توجه به اینکه عمدۀ مداخلات درمانی
افراد مبتلا به ام.اس دارویی ،تغذیهای و روانشناسی بوده و نقش فعاليتهای جسمانی ،بهویژه
تمریناتی که متناسب با شرایط بدنی افرادی که از اختلالات حرکتی و شناختی رنج میبرند ،کمتر
مورد بررسی قرار گرفته است و با عنایت با اینکه پژوهش حاضر یادگيری حرکتی را بهصورت جامع
با استفاده از چارچوب نقطۀ چالش که با دستکاری هدفمند چهار فاکتور مهم در یادگيری حرکتی(
سطح مهارت یادگيرنده (کنترل معيار ورود بيماران مبتلا به ام.اس به پژوهش) ،تواتر ارائۀ بازخورد،
1. Spasticity.
2. Postural.
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تداخل زمينهای و دشواری تکليف) میسنجد و نيز اینکه تاکنون برنامههای تمرینی با اصول
چارچوب نقطۀ چالش در درمان ناتوانیهای حرکتی در دو نوع بيماری پارکينسون و سکتۀ مغزی
بررسی شده است و به نتيجه نيز رسيدهاند ازاینرو ،پژوهشگران در پژوهش حاضر درصدد
پاسخگویی به این سؤال هستند که آیا کاربرد تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش همانند
بيماری پارکينسون و سکتۀ مغزی سودمند میباشد و از طریق آن بهبودی در توانایی و سرعت
راهرفتن بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزیس صورت میپذیرد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر که از نوع مطالعات نيمهتجربی با طرح اندازهگيری تکراری است ،با درنظرگرفتن نوع
و اهداف آن در حيطۀ پژوهشهای توسعهای و کاربردی قرار دارد و برای ارزیابی تمرین مبتنی بر
چارچوب نقطۀ چالش بهصورت پيشآزمون ـ پسآزمون همراه با گروه کنترل اجرا شده است.
جامعۀ آماری پژوهش شامل بيماران مرد (با ميانگين سنی  51سال) مبتلا به ام.اس با شاخص
بيماری ( 2/4 )EDSS1تا  6/4انجمن ام.اس شهر اهواز بود که با بررسی وضعيت بيماران توسط
پرسشنامۀ پژوهشگرساخته 55 ،نفر واجد شرایط برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و پس
از توجيه و هماهنگی با آنها ،تنها  35نفر آمادگی و رضایت خود را برای شرکت در پژوهش اعلام
نمودند و بهصورت تصادفی در دو گروه تمرینی و کنترل قرار گرفتند .قابلذکر است که معيارهای
ورود به پژوهش عبارت بود از :ابتلا به ام.اس شناختهشده که حداقل یک سال از زمان تشخيص آن
گذشته باشد ،عدم عود بيماری در طول یک ماه پيش از شروع طرح و عدم ابتلا به هيچگونه بيماری
دیگری (قلبی ،عروقی ،تنفسی ،پوستی ،آرتروز و اختلالات شناختی) .معيارهای خروج از پژوهش نيز
شامل :عدم شرکت منظم در جلسات تمرینی ،عود بيماری در طول طرح ،خستگی بيشازحد
(بهطوریکه بيمار قادر به انجام تمرینات نبوده و شرکتکردن برای او مضر باشد) و یا شرکت در
تمرینات ورزشی دیگر و عدم شرکت در جلسات آزمون بود که براساس آنها ،سه نفر از گروه شاهد
و پنج نفر از گروه تجربی حذف شدند و درنهایت 22 ،نفر ( 15نفر گروه تمرینی و  12نفر کنترل)
بهعنوان نمونۀ آماری در پژوهش شرکت نمودند.
در این پژوهش بهمنظور سنجش توانایی حرکتی از آزمون  24فوت ( 15متر) راهرفتن استفاده شـد.
سرعت راه رفتن یک معيار صحيح و معتبر برای سنجش توانایی حرکتی افراد مبتلـا بـه ام.اس اسـت
( .)11این مسير مستقيم مدرج نزدیک به دیوار تعبيه شده بود تا بيمار ترس عدم تکيهگاه را نداشته
1. Expanded Disability Status Scale.
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باشد .پژوهشگر در هر بار اجرای آزمون ،مسير را در کنار بيمار طـی میکـرد تـا بيمـار بـا اطمينـان
بيشتر به انجام آزمون بپردازد .لازمبهذکر است که پژوهشگر طوری سرعت خود را با هر بيمار تنظيم
میکرد که سرعت وی را تحتتأثير قرار ندهد .باید عنوان نمود که این آزمـون یکـی از سـه آزمـون
معتبر اندازهگيری سرعت راهرفتن بيماران مبتلا به ام.اس میباشد .ذکر این نکتـه ضـرورت دارد کـه
این آزمون در محيطی آرام و کاملاً ایمن از نظر آزمایشگاهی برای انجام هرچه بهتر صورت گرفت.
پس از انتخاب نمونهها توضيحات کاملی در رابطه با اهداف پژوهش و نحوۀ انجام کار ارائـه گردیـد و
پس از اخذ رضایت از آزمودنیها ،پيشآزمون توانایی حرکتی در جلسـۀ اول بـه عمـل آمـد .سـپس،
آزمودنیهای گروه تجربی بهمدت چهار هفته در جلسات تمرین شـرکت کردنـد .مداخلـه شـامل 12
جلسۀ  54دقيقهای بود که نه جلسه به تمرین و سه جلسه به آزمونگيری اختصاص یافـت .طراحـی
جلسات تمرینی و آزمون براساس طرح پژوهش متقن قبلی ( )12بدینصورت بود که آزمودنیهـا در
طول تمرین دوبار بلوک  35کوششی واکنش گامبرداری در هر جهت بـا هـر پـا را انجـام دادنـد کـه
درمجموع 65 ،کوشش انجام گرفت که سهم هر پا در هـر جهـت  15کوشـش بـود .پـس از هـر 15
کوشش با هر پا ،به آزمودنیها یک دقيقه استراحت داده شد و آزمودنیها پس از تکميل بلـوک اول،
پنج دقيقه استراحت کردند و سپس ،همين روند را برای پـای دوم ادامـه دادنـد .پسآزمـون اول در
پایان هفتۀ دوم (جلسۀ ششم) و پسآزمون دوم در پایان هفتۀ چهارم اجرا گردیـد .شـایانذکر اسـت
که تکليف موردنظر دربرگيرندۀ یادگيری خودمحور واکنش گام برداری( 1قدمبرداشتن بـرای بازیـابی
تعادل) در جهات مختلف بود؛ بدینصورتکه به آزمودنیها آموزش داده شد که صاف بایستند و بدن
خود را کاملاً شل و راحت نگه دارند .سپس ،بهآرامی از مفصل مچ پا (قـوزک پـا) بـه هرکـدام از سـه
جهت جلو ،عقب و طرفين بهگونهای خم شوند که خود را مانند یک موجود بیجان (ماننـد درخـت)
درحال سقوط تصور کنند و این کار را تا آستانۀ سقوط ادامـه دهنـد .بـهمحض ایـنکـه آزمودنیهـا
احساس میکردند که درحال سقوطکردن میباشند ،تکليف را متوقف کرده و درصورت لزوم ،یک یـا
دو گام اضافی به پهلو یا جلو و یا بهصورت متقاطع جهت حفـظ تعـادل و برگشـت بـه حالـت اوليـه
برمیداشتند .نکتۀ قابلتوجه آن است که آزمودنی هنگام اجرای تکليف نباید از نـواحی زانـو و لگـن
خمشی داشته باشد و تنها میبایست از ناحيۀ مچ پا تکليف واکنش گامبـرداری را انجـام دهـد (.)13
یکی از دلایل استفاده از تکليف واکـنش گـامبـرداری در ایـن پـژوهش ایـن بـود کـه در بسـياری از
فعاليتهای روزانه ،اغتشاش مفصل مچ پا بهعنوان اولين ناحيهای که برای برگرداندن و حفظ تعـادل
فرد باید وارد عمل شود ،مطرح میباشد و عملکرد مناسب ناحيۀ مچ پا و مطرحبودن این ناحيه بـرای
فراهمساختن حس عمقی مناسب برای تصحيح قامت و بازگرداندن تعادل توسط آن و نواحی بالـاتر،
1. Stepping Reaction
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نقش این ناحيه را بهعنوان ناحيهای مهم و کليـدی در حفـظ تعـادل و توانـایی حرکتـی بااهميـتتر
میسازد ( .)15لازمبهذکر است که تداخل ضمنی و افزایش تدریجی دشـواری عملکـردی تکليـف در
مراحل اوليۀ آموزش واکنشهای گامبرداری بهصورت تمرین قالبی در هـر جهـت بـرای بهينهسـازی
اکتساب مهارتهای حرکتی صورت گرفت و در مراحـل بعـدی ،تمـرین تصـادفی بـرای شـکلگيری
یادگيری حرکتی توسعه یافت ( .)12همچنين ،محتوا و زمانبندی بـازخورد افـزودۀ کلـامی درمـانگر
برای کمک به حل مشکل اوليه و نيز جلوگيری از احتمال تـداخل در یـادگيری حرکتـی همگـام بـا
توسعۀ سطح مهارت طراحی گردید.
جهت بررسی نتایج پژوهش از آمار توصيفی ماننـد ميـانگين و انحـراف معيـار اسـتفاده شـد و بـرای
اطمينان از نرمالبودن توزیع دادهها آزمون شـاپيرو ویلکـز بـهکار رفـت .بـهمنظور بررسـی همگنـی
واریانسها نيز آمارۀ لون 1مورد استفاده قرار گرفت .علاوهبراین ،از آزمونهای تحليل واریانس مرکـب
(دو گروه*سه زمان) ،تحليل واریانس مکرر ،آزمون تی مستقل و آزمون تعقيبـی بـونفرونی بـهعنوان
آمار استنباطی استفاده گردید .تجزیهوتحليل دادههـا نيـز بـا اسـتفاده از نرمافـزار اس پـی اس اس2
نسخۀ  16و سطح معناداری ( )5/54انجام شد.

نتایج
بهمنظور بررسی یافتههای پژوهش از تحليل واریانس مرکب استفاده گردید .پيشفرض اول این
آزمون برابری ماتریس کوواریانس میباشد .با توجه به عدم سطح معناداری آزمون ام.باکس
( ،)P = 0.276ماتریس کوواریانس دادهها برابر است .پيشفرض دوم این آزمون نيز اصل تقارن مرکب
می باشد .برای برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده گردید که با توجه به عدم
معناداربودن آزمون کرویت موخلی ( ،)P = 0.220شاخصهای ) (Fمربوط به فرض کرویت گزارش
شد .علاوهبراین ،پيش از بررسی اثرات بينگروهی و بهمنظور بررسی برابری واریانسهای خطا از
آزمون لون استفاده گردید .نتایج این آزمون نشان میدهد که آزمون  Fبرای هيچیک از عاملهای
درونگروهی معنادار نمیباشد (=0.89پيشآزمون=0.35 ، Pپسآزمون =0.42 ،P1پسآزمون  )P2و این امر بيانگر
آن است که مفروضۀ همگنی واریانس در بين گروههای متغير مستقل برقرار میباشد .در جدول
شمارۀ یک یافتههای مربوط به آزمون تحليل واریانس مرکب نشان داده شده است.

1. Leeven’s Test
2. SPSS
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جدول 6ـ يافتههای مربوط به آزمون تحلیل واريانس مرکب
منبع تغییرات

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار .

مجذور

سطح
معناداری

اتا

زمان اندازهگيری
گروه

0/11
7/74

2
1

5/44
7/74

18/57
3/32

*5/551
5/58

5/58
5/152

زمان * گروه

7/86

2

3/03

14/03

*5/551

5/55

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،یافتههای مربوط به آزمون تحليل واریانس مرکب
بيانگر آن است که اثر اصلی زمان اندازهگيری ) (F 40،2=18.47، sig=0.001، η2=0.48معنادار
میباشد .علاوهبراین ،تعامل زمان اندازهگيری با گروه ) ( F 40،2=15.93 ، sig=0.001، η2=0.44نيز
معنادار است؛ اما اثر اصلی گروه ) ) F1،20=3.32،sig=0.08،η2=0.142معنادار نمیباشد .لازمبهذکر
است ازآنجاییکه اثر تعاملی (زمان اندازهگيری*گروه) معنادار میباشد ،از اثرات اصلی صرفنظر
میگردد .درادامه ،از یک طرح تحليل واریانس درونگروهی با اندازهگيری تکراری روی عامل مراحل
اندازهگيری برای مشخصنمودن تأثير تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر سرعت راهرفتن
بيماران مبتلا به ام.اس استفاده گشت .با توجه به عدم معناداربودن آزمون کرویت موخلی
) ،(P= 0.95شاخصهای ) (Fمربوط به آزمون فرض کرویت گزارش گردید .نتایج آزمون تحليل
واریانس درونگروهی با اندازهگيری تکراری درمورد عامل مراحل اندازهگيری حاکی از آن است که
تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش موجب بهبود سرعت راهرفتن در بيماران مبتلا به ام.اس
میگردد ( .)F،2, 18=17.77 ، sig=0.001، η2=0.664شایانذکر است که برای مشخصکردن جایگاه
تفاوتهای موجود در مراحل اندازهگيری از آزمون پيگردی بونفرونی استفاده گردید که یافتههای آن
در جدول شمارۀ دو گزارش شده است.
جدول 7ـ يافتههای آزمون بونفرونی بهمنظور بررسی جايگاه تفاوتهای گروه تجربی
مراحل ()I
پيشآزمون
پسآزمون یک

مراحل ()J

اختلاف میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

پسآزمون یک

5/748

5/28

5/570

پسآزمون دو

1/745

5/28

*5/551

پسآزمون دو

5/002

5/31

*5/533
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همچنانکه در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،نتایج آزمون پيگردی بونفرونی نشان میدهد که
بين مراحل پيشآزمون با پسآزمون دو ( )P = 0.001و بين مراحل پسآزمون یک با پسآزمون دو
( )P= 0.033تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنين ،نتایج مربوط به گروه کنترل حاکی از آن است که بين مراحل اندازهگيری در گروه کنترل

تفاوت معناداری مشاهده نمیشود (.)F1/14،31/44=0.973 ، sig=0.365، η2=0.081
درادامه و پس از بررسی تفاوتهای درونگروهی به بررسی تفاوتهای بين گروهی در هریک از
مراحل اندازه گيری پرداخته شد .برای این بررسی از آزمون تی مستقل استفاده گردید که نتایج آن
در جدول شمارۀ سه ارائه شده است.
جدول 9ـ يافتههای آزمون تی مستقل توانايی حرکتی در هريک از مراحل اندازهگیری
مراحل اندازهگیری
پيشآزمون
پسآزمون یک
پسآزمون دو

مقدار t
5/144
1/57
3/38

درجۀ آزادی
25
25
25

سطح معناداری
5/878
5/147
5/553

همانطور که در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،بين گروه کنترل و تجربی ،تنها در مراحل
اندازهگيری پسآزمون دو تفاوت معناداری وجود دارد (.(P = 0.003
بحث و نتیجهگیری
در بيماران مبتلا به ام.اس بهدليل تخریب ميلين در مخچه و ایجاد اختلالات تعادل ،راهرفتن مشکل
میشود ( .)14یک برنامۀ تمریندرمانی مناسب میتواند موجب بهبود راهرفتن و تعادل بيماران شود.
توانبخشی با هدف جلوگيری از اختلالات عملکردی ،بالابردن پتانسيلهای بيمار و بهبود کيفيت
زندگی ،سعی در بهحداقلرساندن مشکلات بيمار دارد؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثير
یک دوره برنامۀ تمرینی مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر توانایی حرکتی بيماران مبتلا به مولتيپل
اسکلروزیس انجام شد .براساس نتایج تحليل آماری ،مداخله در طول دو هفته اثرگذار نبوده و در
پيشآزمون اول (دو هفتۀ ابتدایی) تحت شرایط تمرینی با دشواری عملکردی کم (تمرین مسدود و
تواتر بازخورد زیاد) ،تفاوت معناداری بين گروه کنترل و گروه تجربی ملاحظه نگردید که این بخش
از نتایج با یافتههای ویل 1و همکاران ( )2511و بخشی از یافتههای پژوهش انلا و کارولی ()2558
1. Will
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همخوان است .ویل و همکاران بيان داشتند که ترکيب تمرین مسدود و افزایش تواتر بازخورد ،تأثير
مثبتی بر یادگيری حرکتی ندارد .آنها در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که وضعيت تمرین
تصادفی با بازخورد حذفشده و تمرین تصادفی با بازخورد  155درصد و وضعيت تمرین مسدود و
بازخورد حذفشده و تمرین مسدود با بازخورد  155درصد در آزمون یاداری و انتقال عملکرد ،دارای
برتری نسبت به یکدیگر نبودند ( .)27همچنين ،در پژوهش انلا و کارولی ( )2558که در آن تغيير
زمانبندی تمرین (مسدود و تصادفی) همراه با تواتر بازخورد در بيماران پارکينسون و بدون
پارکينسون (سالم) بررسی گردید ،عنوان شد که عملکرد افراد سالم در تمرین مسدود با  155درصد
تواتر بازخورد یا شرایط تمرین تصادفی با  65درصد تواتر بازخورد بدون توجه به شرایط تمرینی
(مسدود و تصادفی) مشابه بوده و عدم معناداری پيشآزمون اول را میتوان با استفاده از فرضيۀ
تلاش شناختی توجيه کرد .براساس این فرضيه ،شرایط تمرینی که تلاش شناختی را افزایش ندهد،
نمیتواند یادگيری را تسهيل نماید و با توجه به اینکه شرایط تمرینی مسدود با تواتر بازخورد بالا
فعاليتهای تصميمگيری را تسهيل نمیکند ،منجر به کاهش فعاليتهای شناختی میشود که این
امر تأثيری منفی بر یادگيری دارد .لازمبهذکر است که این نتایج با اصول چارچوب نقطۀ چالش
همراستا میباشد؛ زیرا ،براساس این چارچوب ،ویژگیهای یادگيرنده و سطح مهارت وی ،چگونگی
پاسخ به شرایط تمرینی متفاوت را تحتتأثير قرار میدهد؛ بنابراین ،ممکن است یک شرایط تمرینی
برای عملکرد و یادگيری در افراد سالم مفيد باشد؛ اما همين شرایط تمرینی برای افرادی که گرفتار
اختلالات جسمانی و عصبی مانند بيماری ام.اس باشند ،علاوهبراینکه با اثر سودمندی همراه نباشد،
باعث افت عملکرد و کاهش یادگيری در آنها شود ( .)5شایانذکر است که هرچند تفاوت بين گروه
کنترل و تجربی در توانایی حرکتی معنادار نبود؛ اما بهبود در توانایی حرکتی بيماران نسبت به
پيشآزمون مشاهده گردید و پيشرفت بيماران بهگونهای بود که بدون کمکگرفتن زیاد از کمربند و
ميلۀ کناری میتوانستند کوششهای گامبرداری را در تمامی جهات انجام دهند.
علاوهبراین ،پسآزمون دوم در شرایط تمرینی پرتقاضا با دشواری عملکردی زیاد (تمرین تصادفی و
تواتر بازخورد افزودۀ پایين) از آزمودنیها گرفته شد که نتایج تحليل آماری ،وجود تفاوت معناداری
را بين گروه کنترل و تجربی در توانایی حرکتی بيماران تأیيد میکند و این امر نشان میدهد که
پروتکل تمرینی چهار هفتهای مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر بهبود توانایی حرکتی بيماران مبتلا
به ام.اس اثرگذار میباشد .این بخش از نتایج از چارچوب نقطۀ چالش حمایت میکند؛ زیرا ،براساس
آن تمرین تصادفی درمقایسه با تمرین مسدود و کاهش تواتر بازخورد ،دشواری کارکردی و بار
شناختی را بيشتر افزایش میدهد که منجر به تسهيل عملکرد و یادگيری میشود .شواهد اخير در
علوم اعصاب ممکن است بينشی عميق در ارتباط با اینکه چرا سطوح چالشی متنوع تأثير متفاوتی
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بر افراد میگذارد را فراهم آورد .در طول قرارگرفتن درمعرض شرایط چالشبرانگيز و استرسزا مانند
تمرین تصادفی ،یکی از اولين نشانههای حضور استرس ،ترشح هورمون شناختهشدۀ کورتيکوتروپين
میباشد .این هورمون از هيپوکامپ ترشح شده و مسئول یادگيری و حافظه است .اثرات هورمون
کورتيکوتروپين توانایی ما را برای بهیادآوردن اطلاعات عملکردی بالا میبرد و این ماهيت بهشدت
تحتتأثير دشواری عملکردی میباشد .بهطور خاص ،در شرایط تمرینی با استرس بالا و چالش
متوسط ،ترشح این هورمون افزایش مییابد که سبب افزایش یادگيری مهارتها میشود؛ بنابراین،
با این ماهيت ،تمرین تصادفی درمقابل تمرین مسدود ،شرایط پراسترستری را بهوجود میآورد که
تسهيل عملکرد تمرینی را بههمراه دارد؛ ازاینرو ،با توجه به یافتههای اخير علوم عصبشناختی،
دليل افزایش یادگيری در شرایط تمرینی پرتقاضا واضحتر میشود .هنگامیکه فردی بهعنوان
یادگيرنده شروع به تمرینات تصادفی کند ،مناطق مختلفی از مغز برای بهبود عملکرد آن مهارت
بهکار گرفته میشوند .درحقيقت ،تمرین پرتقاضا ،پاسخ به استرس را با ایجاد سطح بهينهای از
عملکرد در افراد ماهر بهوسيلۀ افزایش رهاسازی هورمون کورتکوتروپين در مناطق مختلف مغزی
مرتبط با حافظه و یادگيری انجام میدهد (.)5
علاوهبراین ،نتایج پسآزمون دوم با یافتههای پژوهشهای متعددی همخوان میباشد .دراینراستا ،انلا
و کارولی ( )2558بيان کردند که در افراد با بيماری پارکينسون درمقایسه با افراد سالم ،کاهش
تواتر بازخورد و تمرین تصادفی نسبت به شرایط تمرینی مسدود و تواتر بازخورد  155درصد باعث
عملکرد یادداری و انتقال بهتری میشود .آنها بر این باور هستند که مکانيزم این یادگيری در
بيماران مبتلا به پارکينسون شفاف و واضح نيست و ممکن است با مکانيزم یادگيری افراد سالم
متفاوت باشد .آنها در این پژوهش گزارش کردند که عقدههای قاعدهای نقش مهمی در تغيير
تکليف دارند و حلقۀ بازخورد انشعابات جسم مخطط در نشانهگذاری درونی ،اجرا و راهاندازی مهارت
حرکتی ضروری میباشد؛ بنابراین ،یک برنامۀ تمرین تصادفی بههمراه کاهش فراوانی بازخورد
بهصورت مستقيم بر تغيير تکليف و نشانهگذاریهای درونی مهارت در بيماران مبتلا به پارکينسون
ایجاد چالش می کند که با تکرار فراوان این تکليف منجر به یادگيری بهتر میشود .در پژوهش حاضر
نيز بهنظر میرسد که شاید دليل این دستاورد ،بهبود کارکرد مخچه درنتيجۀ پروتکل تمرینی
واکنش گامبرداری باشد .در این ارتباط ،میتوان به پژوهش پولاک و بوید )2515( 1اشاره کرد که
مشابه با پژوهش حاضر به سودمندی شرایط تمرینی پرتقاضا و افزایش سامانمند دشواری تکليف
اشاره کردند و نتيجه گرفتند که کاربرد اصول یادگيری حرکتی نقطۀ چالش در بازآموزی
واکنشهای گامبرداری برای بهبود تعادل بيماران فلج مغزی مؤثر واقع شده است .در پژوهشی که
1. Pollock , Boyd
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توسط رمپلو 1و همکاران ( )2557انجام شد نيز اثر چهار هفته ورزش هوازی باعث افزایش معناداری
در سرعت و مسافت راهرفتن بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزیس گردید ( .)16همچنين ،در
پژوهشی که متل 2و همکاران ( )2512به بررسی تمرین ترکيبی بهبوددهندۀ راهرفتن در افراد مبتلا
به ناتوانی قابلتوجه در مولتيپل اسکلروزیس پرداختند ،تمرینات ترکيبی باعث بهبود معناداری در
راهرفتن ،سرعت راهرفتن و حرکت افراد گشت ( .)17عزآبادی و همکاران ( )2514نيز در پژوهش
خود پيشنها د کردند که هشت هفته تمرین هوازی باعث بهبود معنادار ميزان توسعهیافتۀ ناتوانی و
سرعت راهرفتن بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزیس میشود ( )18یافتههای این مطالعات با نتایج
پژوهش حاضر همسو میباشد .در توجيه این امر شاید بتوان گفت اجرای برنامۀ ورزشی میبایست با
توانایی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزیس متناسب باشد؛ بهطوریکه آنها بتوانند از عهدۀ برنامه
برآیند که این امر در پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نقطۀ چالش و تعدیل سطح دشواری
کارکردی تکليف متناسب با توانایی بيماران و ارائۀ کمکهای بدنی و فيزیکی بهموقع همراه بود و
توجه ویژه به این مهم صورت گرفت .طبيعتاً اگر برنامهای با نياز و توانمندی بيماران مبتلا به
مولتيپل اسکلروزیس متناسب نباشد ،انگيزۀ آنها تحتنأثير قرار میگيرد و آنها را در اجرای آن
برنامه ناتوان میکند .از ویژگیهای بيماری مولتيپل اسکلروزیس این است که درمانهای دارویی در
بهبود بيماری و کيفيت زندگی آنها عاجز هستند ()10؛ ازاینرو ،باید به برنامههایی روی آورده شود
که تواناییهای نهفتۀ آنها را بروز داده و این افراد با تکيه بر آن بتوانند مشکلات را تحمل نمایند.
یکی از این برنامهها ،تکيه بر تمریندرمانی است که نتایج بارز و مثبت آن در بيشتر بيماریها و
آسيبها مشخص شده است .احتمالاً دليل اثربخشی تمرینات مورداستفاده در این پژوهش آن است
که به نياز بيماران توجه شده و با توجه به عوارض بيماری تهيه شده است .لازمبهذکر است که
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات نيومن ( ،)2557رومبرگ 3و همکاران ( ،)2555اصلانی و
همکاران ( ،)1302بلوچی و همکاران ( ،)1301سبزی و همکاران ( )1303و بارت و همکاران
( )2550همخوان میباشد؛ اما با یافتههای کليف و آشبورن )2554( 5همسویی ندارد (24ـ .)25در
پژوهش کليف و آشبورن ( )2554تمرینات هوازی تأثير معناداری بر توانایی حرکتی نداشت که
دليل آن میتواند انجام تمرینات بهصورت دوبار در هفته و با تعداد نمونۀ کم باشد؛ درصورتیکه در
پژوهش حاضر تمرینات بهشکل سه جلسه در هفته و با تعداد نمونۀ مناسب انجام پذیرفت.
علاوهبراین ،نتایج پژوهش داد 4و همکاران ( )2511با یافتههای پژوهش حاضر مغایرت دارد .آنها در
1. Rampello
2. Motl
3. Romberg
4. Kileff & Ashburn.
5. Dodd.
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یک مطالعۀ مروری به بررسی تأثير تمرینات پيشروندۀ مقاومتی بر راهرفتن و افزایش قابليت
عضلانی افراد مبتلا به مولتيپل اسکلروزیس پرداختند و گزارش کردند که این تمرینات اثری بر بهبود
سرعت راهرفتن ندارد؛ اما باعث افزایش استقامت کوتاهمدت و کاهش خستگی این بيماران میشود
که علت عدم بهبود سرعت راهرفتن بيماران ،نوع برنامۀ تمرینی منتخب اعلام شد و بهطورکلی ،حجم
این تمرینات با تمرینات مشابه در مطالعات دیگر همخوانی ندارد ( .)26پژوهشگران با توجه به
تجربۀ حاصل در طول این پژوهش و آشنایی با ویژگیها و روحيات بيماران مبتلا به ام.اس دریافتند
که در اثر کاهش تحرک و تواناییهای عمومی ،بيماران دچار افسردگی میشوند که روزبهروز شدت
آن افزایش مییابد؛ بنابراین ،با توجه به یافتههای این پژوهش و سایر پژوهشهای ارائهشده در این
پژوهش ،ورزش و فعاليتهای بدنی متناسب با توانایی بيماران بهعنوان یکی از درمانهای تکميلی
مهم و کمهزینه ،کمک زیادی به این بيماران مینماید .آنچه مسلم است ،هر برنامهای باید مبتنی بر
نياز بيماران تنظيم شود تا کارا و تأثيرگذار باشد که پروتکل تمرینی این پژوهش به این موضوع
اهتمام ویژهای داشت و بهطورکلی ،میتوان گفت که نتایج این پژوهش از اصول چارچوب نقطۀ
چالش حمایت میکند .از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم استفاده از بانوان بود؛ ازاینرو ،به
پژوهشگران علاقهمند به پژوهش دراینزمينه پيشنهاد میشود در مطالعات خود به این مهم توجه
کنند تا تفاوت جنسيتی در کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در توانایی حرکتی بانوان بررسی گردد.
همچنين ،به پژوهشگران پيشنهاد میشود بهمنظور دستيابی به نتایج قطعی و دقيقتر در مطالعات
بعدی ،طول دورۀ برنامۀ تمرینی را بيشتر از چهار هفته در نظر بگيرند و جهت تعيين ماندگاری اثر
برنامۀ تمرینی بر توانایی حرکتی ،پيگيریهای طولانیمدت پس از مداخلۀ درمانی را انجام دهند.
پیام مقاله :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر اثربخشی مطلوب تمرینات براساس
چارچوب نقطۀ چالش بر توانایی حرکتی بيماران مبتلا به ام.اس ،به مربيان و متخصصان توصيه
میشود از این پروتکل تمرینی بهعنوان شيوهای نوین در طراحی و برنامهریزی برنامههای توانبخشی
برای بهبود وضعيت بيماران استفاده کنند.
تشکر و قدردانی
بدینوسيله نویسندگان مراتب تشکر خود را از مسئولان و کارکنان انجمن ام.اس شهر اهواز و بهویژه
بيماران عزیزی که با حضور و مشارکت جدی خود ما را در اجرای دقيق برنامهها یاری نمودند ،ابراز
مینمایند.
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multiple variance analysis and repeated measures variance and in P≤0.05 significant
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