یادگیری توالی حرکتی 214- 50
مجلهی اصول بهداشت روانی

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017
ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
بررسی میزان تفاوت در یادگیری توالی حرکتی ضمنی سالمندان با بیماری آلزایمر و
پارکینسون
خالصه
مقدمه :اکتساب توالی اطالعات بدون توجه به امر یادگیری ،بیانگر یادگیری
ضمنی است .مطالعات تجربی بسیاری یادگیری حرکتی ضمنی را در بیماران دارای

*ملیحه سرابندی
مربی،گروه تربیت بدنی ،دانشکدهی علوم
انسانی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

بیماری آلزایمر نشان دادهاند ،اما نتایج به دست آمده در زمینه بیماران پارکینسون،
کامل و جامع نیست.
روشکار :در این مطالعه توصیفی مقایسهای ،با نمونهگیری در دسترس ،از میان
سالمندان مراجعهکننده به مطبهای متخصصین مغز و اعصاب شهر زابل در سال
 11 ،1992نفر بیمار پارکینسون 11 ،بیمار آلزایمر که با تشخیص پزشکان و بر اساس
معیار  NINCDS_ADRDAانتخاب میشدند و 11نفر نیز ( 4مرد و  6زن) به
عنوان گروه شاهد انتخاب شدند .سپس آزمون مختصر وضعیت روانی -شناختی
( )MMSEو آزمون هوشی بزرگساالن وکسلر برای سنجش میزان هوش و حافظه
به کار برده شد .برای بیماران پارکینسون مقیاس یکپارچه مرحلهبندی بیماری
پارکینسون و مقیاس  Hoehnو  Yahrاستفاده گردید.
یافتهها :نتایج درصد خطا در بیماران پارکینسون با تغییر از بلوکهای ثابت به
بلوک تصادفی افزایش یافت که نشاندهندهی یادگیری ضمنی است ،ولی این
گروه از بیماران یادگیری حرکتی ضمنی کمتری را در مقایسه با سایر گروهها در
زمان واکنش نشان دادند.
نتیجهگیری :زمان واکنش و درصد خطاهای ثبتشده میتواند نشاندهندهی

*مولف مسئول:

وجود فرایندهای جداگانه مانند اجزای فضایی و حرکتی در زمینه یادگیری توالی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،خیابان شهید

حرکتی باشد که در بیماران مبتال به آلزایمر و پارکینسون میتواند به طور متفاوتی

مفتح ،میدان جهاد کشاورزی ،زابل ،ایران

تحت تاثیر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :آلزایمر ،پارکینسون ،یادگیری ضمنی

sarabandi.tmu@gmail.com
تاریخ وصول92/11/52 :
تاریخ تایید92/15/52 :

یادگیری توالی حرکتی 214- 50

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

مقدمه

از مطالعه ماسلیموویچ 4؛ م امیکانیان 2و مک کینالی 6قرار

افراد با قاعدهی خاصی در محیطشان میآموزند  ،بدون آنکه

دارد و بیان میکنن د که بیماران پارکینسون در طول دوره

از این یادگیری آگاهی داشته باشند .اکتساب توالی

بیماری خود همواره نقص در توجه را تجربه میکنند ( - 51

اطالعات و رویدادها بدون توجه به امر یادگیری و یا آگاهی

 .)16سیدلر ،توئیت و اشی

بیان میکنند که بیماران

از آنچه آموخته شده است بیانگر یادگیری ضمنی  1است

پارکینسون اختاللی در یادگیری ضمنی محرک های منظم

( .)1در این نوع از یادگیری افراد بدون آگاهی صر یح و

ندارند (  .)51- 59ویلکینسون ،خان و جهانشاهی 8عنوان

دانش آشکار از تکلیف مورد نظر ،در آن مهارت پیدا

کردند که هر دو یادگیری ضمنی و آشکار در بیماران

میکنند ( .)5آگاهی صریح و دانش آشکار یعنی ارائه

پارکینسون دارای اختالل است ( .)54- 5

توضیحات و دستورالعملها در زمینۀ نحوه انجام تکلیف

ماچادو 9و همکاران نشان دادند که حافظه آشکار در

حرکتی که بیانگر نوع دیگری از یادگیری با نام یادگیری

بیماری آلزایمر دچار تخریب شدید میشود اما حافظه

آشکار 5میباشد (  .)9یادگیری اعمال حرکتی متوالی از

ضمنی رویدادها حفظشده ( .)59،58گونگ 11بیان میکن ند

جمله تایپ کردن ،دوچرخه سواری کردن ،رانندگی کردن

که بیماران با اختالل شناختی خفیف ،اختالل در عملکرد

و  ،..در بیماران دارای آسیب مغزی از جمله آلزایمر و

حافظه آشکار را نشان میدهند ( .)91-95همچنین ون
11

پارکینسون ممکن است دچار آسیب شود ( .)4بعد از بیماری

هالترن ،ون تیلبورگ ،اسچردر و هالستیجن

آلزایمر ،پارکینسون معمول ترین بیماری مخرب اعصاب

که بیماران آلزایمر توانایی بهتری برای یادگیری مهارتهای

شناخته شده و یک اختالل عصبی دژنراتیو پیشرونده است

حرکتی جدید ضمنی به جای آشکار دارند (  .)99- 92ون
15

نشان دادند

که با عالئمی چون لرزش ،سفتی و کندی حرکت همراه

تیلبورگ ،روی ،کاسل و هالستیجن

میباشد (  ،)2عالئم اولیه آن شامل آسیب جسم سیاه ب ه ویژه

بیماران آلزایمر را در گروه یادگیری آشکار از گروه کنترل

نرون های دوپامینرژیک بخش متراکم آن و ضایعات مسیر

پایینتر عنوان کردند ( .)96مطالعات عنوانشده در رابطه با

جسم سیاه – جسم مخطط است و منجر به از دست دادن و

بیماران پارکینسون از تجانس کمتری در زمینه یادگیری

تخریب سلول های دوپامینرژیک در این نواحی میشود ( - 8

ضمنی برخوردار است(  .)98،9به گونهای که جکسون، 19

 .)6مطالعات نشان می دهد که فعال شدن جسم مخطط با

وست واتر

اختالل یادگیری ضمنی شدید ،فرارو، 12

موفقیت در زمینه یادگیری توالی ضمنی در ارتباط است و

پاسکوئال -لئون

منجر به کسب توالی حرکتی جدید میشود ( .)9- 11افراد

سایگرت و مک داول ، 18سیدلر ،توییت و اشی هیچ

دارای بیماری پارکینسون نهتنها سلول های دوپامینرژیک

اختاللی را گزارش نکردهاند (.)99

14

16

 ،سامر

1

نیز عملکرد مطلق

اختالل جزئی و اشمیت،

استریاتال را در عقده های قاعده ای از دست میدهند بلکه
در یادگیری و تعیین توالی حرکات به دلیل اینکه دارای
اختالل در سلول های عصبی تولید کننده دوپامین هستند
دچار مشکل میشوند ( .)15فیلوتئو و تدمدوکس 9عنوان
کردند که اختالل یادگیری صریح و ضمنی در بیماران
پارکینسون وجود دارد (  )19- 12که همراستا با نتایج حاصل
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این مطالعه میتواند اطالعات زیادی را درباره توانایی این

ب  -معیار  :NINCDS_ADRDA 1این مقیاس یکی از

بیماران برای یادگیری مهارتهای حرکتی ارائه کند و به

دستورالعملهای مورد استفاده برای تشخیص زوال عقل در

اهمیت و ضرورت یادگیری ضمنی در موقعیتهای بازتوانی

میان بیماران آلزایمر میباشد ( .)41در این مقیاس 8 ،منطقه

اشاره خواهد کرد.

از عملکرد شناختی که باید در بیماران دارای اختالل

روش کار

شناختی مورد ارزیابی قرار گیرد ،مشخص شده است :که

شرکتکنندگان در این پژوهش  11نفر بیمار پارکینسون ( 6
مرد و  2زن) 11 ،نفر گروه کنترل آن ( مرد و  4زن) بودند.
همچنین بیماران گروه آلزایمر تعداد  11نفر (  2مرد و  2زن)
و  11نفر نیز ( 4مرد و  6زن) گروه کنترل بودند که به
صورت جفتی مورد آزمون قرار میگرفتند .بیماران از یک
از بیمارستان عمومی به صورت نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .تمامی موارد مربوط به تشخیص بیماری و
شدت آن توسط متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان
انجام میگرفت؛ افراد گروه کنترل ،همگی سالمندان سالم
بودند که با مراجعه به خانه سالمندان انتخاب شدند .تمامی
بیماران و گروههای کنترل با پر کردن فرم رضایتنامه،
رضایت و عالقه خود را اعالم و در پژوهش حاضر شدند.
شرایط خروج از مطالعه داشتن بیماریهای اختالالت روانی
شدید ،بیماریهای قلبی و فشارخون ،مشکالت بینایی و
سابقه عمل تحریک عمقی مغز بود
ابزارپژوهش
الف  -معیار تشخیص بیماران آلزایمر :بیماران آلزایمر بر
اساس معیار  NINCDS_ADRDAتشخیص داده
میشدند و سپس آزمون  MMSEبه منظور تعیین شدت
زوال عقل بکار گرفته میشد .در این آزمون بیماران با نمره
 MMSE>1از مطالعه خارج میشدند .این آزمون نه تنها
برای بیماران آلزایمر بلکه برای گروههای کنترل و
پارکینسون نیز به منظور ارزیابی وضعیت روانی -شناختی
مورد ارزیابی قرار گرفت ،تمام مراحل مربوط به

شامل حافظه ،زبان ،مهارتهای ادراکی ،توجه ،تواناییها و
قابلیتهای سازنده ،جهتیابی و قابلیتهای حل مشکل
میباشد .در این زمینه نیز یک پزشک متخصص مغز و
اعصاب حاضر در بیمارستان تشخیصهای بالینی الزم را
انجام میداد .این معیار در مطالعات متع ددی به منظور
تشخیص زوال عقل در بیماران آلزایمر مورد استفاده قرار
گرفته است (.)45،41
ج -آزمون  :MMSE5آزمون مختصر وضعیت روانی -
شناختی توسط فولشتاین 9طراحی شد ( .)49این آزمون به
منظور ارزیابی اولیه وضعیت شناختی استفاده میشود و 11
گویه دارد که به دو بخش تقسیم میشود .بخش اول پاسخ
دهی کالمی به پرسشهای جهتیابی ،حافظه و توجه را در
بر میگیرد .بخش دوم نیازمند خواندن و نوشتن است و
شامل توانایی برای نام گذاری  ،انجام دستورات گفتاری یا
نوشتاری ،نوشتن یک جمله و کپی کردن یک شکل است.
در مورد روایی همگرای مقیاس معاینه مختصر وضعیت
روانی ،تیرنی و همکاران )199 ( 4ضریب همبستگی بین
نمرات زیر مقیاسهای معاینه مختصر وضعیت روانی و
مقیاسهای نوروپسیکولوژیک متناظر را بین  1/2تا 1 /6
برآورد کردند ( .)46- 44این مقیاس همچنین توسط فروغان
و همکاران در سالمندان ساکن شهر تهران هنجاریابی و
ضریب آلفای کرونباخ در گروه نمونه  1/ 81محاسبه شد
(  .)4همچنین سیدیان و همکاران پایایی این آزمون را در
ایران  1/81گزارش کردند (.)48

تشخیصهای بالینی بیماری توسط نورولوژیست حاضر در
بیمارستان انجام میگرفت.

1

National Institute of Neurological and Communicative
Diseases and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related
Disorders Association
2
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3
Folstein
4
Tierney
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د  -مقیاس هوش وکسلر (  )WMS_Oنسخه بزرگساالن:

ب  -مقیاس یکپارچه مرحلهبندی بیماری پارکینسون

این مقیاس مجموعه آزمون حافظه برای بزرگساالن است،

(  :)UPDRS_IIIاین مقیاس در سال  198توسط تیمی از

که توسط وکسلر در سال  1942طراحی و هنجاریابی شده

محققان در زمینه پارکینسون معرفی شد .خود این مقیاس

است .این مقیاس توسط صرامی ( )1999در ایران هنجاریابی

چهار مؤلفه دارد که از مقیاسهایی که قبالً وجود داشت

شده است و ضریب آلفای کرونباخ را معادل  1/82عنوان

اقتباس شده است .در این آزمون نمره کل  16برای چهار

کردند ( .)49در این پژوهش پایایی آزمون با آلفای کرونباخ

آیتم مربوط به رفتار و خلق و خو 25 ،برای  19آیتم مربوط

 1/ 6به دست آمد و هیچ تفاوت معناداری بین بیماران و

به عملکرد روزمره 118 ،برای  14آیتم مربوط به وضعیت

گروههای کنترل به دست نیامد .در پژوهشهای متعددی این

حرکتی بیمار و همچنین  59برای  11آیتم مربوط به عوارض

مقیاس به منظور سنجش میزان هوش مورد استفاده قرار

درمان میباشد .نمره کل  199نشانه بیشترین میزان ناتوانی و

گرفته است (.)21،21

صفر نشانه عدم وجود ناتوانی است (  .)2ثبات درونی این

معیار تشخیص بیماران پارکینسون

تست در پژوهشهای مختلف گزارش شده است و این

الف  -مقیاس ( :)Hoehn and Yahrشدت عالئم در

پایایی در مراحل مختلف شدت بیماری ثابت باقی مانده

بیماران پارکینسون بر مبنای مقیاس ناتوانی and Yahr

است ( .)24این تست روایی صوری باالیی دارد و در

 )196 ( Hoehnرتبهبندی شده است ( .)25این مقیاس

مطالعات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است ( - 28

شامل (1هیچ نشانهای از بیماری) تا ( 2ناتوانی کامل و

.)61،49،1861

استفاده از صندلی چرخ دار) مرحله است و نسخه

نتایج

اصالحشده آن شامل مراحل  1.2و  5.2نیز میباشد؛ این

اطالعات دموگرافیک و بالینی مربوط به گروه بیماران و

مقیاس یکی از معتبرترین ارزیابیها به منظور تعیین شدت

گروههای کنترل در جدول  1و  5عنوان شده است.

بیماران پارکینسون است که در مطالعات متعددی مورد
استفاده قرار گرفته است (.)21- 26
جدول  -1مشخصات دموگرافیک مربوط به گروههای
جدول  -2اطالعات بالینی مربوط به گروههای کنترل و

کنترل و بیماران
گروهها

تعداد

جنسیت

سن
)(M,SD

بیماری

بیماران آلزایمر

11

 2مرد/

(2.9 ) .6

(8.59 )5.98

بیماران پارکینسون

11

 6مرد/

(64.5 )11.9

(8.62 )9.94

طول دوره

کنترل آلزایمر

11

کنترل پارکینسون

11

 2زن
 2زن
 4مرد/

(6.9 )9.8

(.11 )9.99

(69.2 )9.5

(.51 )5.68

 6زن
مرد/

بیماران

 4زن

MMSE
)(M,SD

()UPDRS_III
)(M,SD

بیماران آلزایمر

(6 . 2 )6.64

(55.2 )5.1

(58.11 )15.54

بیماران

(1.94 )2.59

(58.9 )5.9

(59.98 )11.54

گروهها

WMS-O
)(M,SD

پارکینسون
کنترل آلزایمر
کنترل پارکینسون

( 6 )4.9

(56.8 )1.6

(99.41)12.29

( 8.15 )9.8

(5 .2 )1.8

(95.56 )19. 6

در طی مراحل آزمون ،مشخص شد که گروه بیماران
باتوجه به نتایج جدوال و یافته های مستخرج از پژوهش در

آلزایمر و پارکینسون و گروه کنترل آنها موفق شدند حدی

پی بررسی دو مولفه زمان عکس العمل و خطاهای ثبت شده

از یادگیری را که از کاهش
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معنادار زمان واکنش در بلوکهای تصادفی اول ( )R1تا

واکنش و درصد خطا برای گروههای مورد آزمون در شکل

بلوک ثابت چهارم ( )L4مشهود بود ،نشان دهند

شماره1و  5نشان داده شده است.

گروههای پارکینسون و آلزایمر نسبت به گروههای کنترل
خود زمان واکنش طوالنی تری داشتند.
افزایش زمان واکنش از بلوک ثابت ( )L4به بلوک تصادفی
(( )R2فاز اصلی یادگیری) در گروههای پارکینسون/کنترل
آلزایمر/کنترل معنادار بود :گروه پارکینسون/کنترل)91.91
(F:این افزایش در گروه پارکینسون نسبت به گروه کنترل
کمتر بود (که نشان دهنده یادگیری ضمنی کمتر بود) در
ادامه و در بررسی درصدهای خطا برای بلوکهای تصادفی

شکل  -1میانگین زمان واکنش در تست تکلیف زمان

اول تا بلوک ثابت چهارم تفاوت معناداری بین گروهها

عکسالعمل متوالی

وجود نداشت (پارکینسون ،%9.1:آلزایمر ،%4.5:گرو ه کنترل
پارکینسون % 9.2:و گروه کنترل آلزایمر .)%5.9:میزان خطا
در بلوک تصادفی آخر نسبت به بلوک ثابت چهارم در
گروه پارکینسون و کنترل افزایش معناداری را نشان داد.
:گروه کنترل ;: L4= %9.1, R2= %4.9گروه پارکینسون(
L4=%9.9, R2= %4.4 / F=9. , P=1.111).
این افزایش خطاها برای گروه پارکینسون نسبت به گروه
کنترل بیشتر بود ( .)T=6.88 ،P< 1.111افزایش درصد خطا
در بلوک تصادفی آخر نسبت به بلوک ثابت چهارم برای
گروه آلزایمر با افزایش ( %4.9به  )%2.8و گروه کنترل با
افزایش به ترتیب ( % 4.2به )%2.1؛ معنادار نبود و بین گروهها

شکل  -2نمودار درصد خطا در تست تکلیف زمان
عکسالعمل متوالی

اختالف معناداری وجود نداشت .نمودار میانگین زمان
بحث

عنوان میکند .که با نتایج حاصل از مطالعات هایس، 1

یادگی ری توالی ضمنی شامل یادگرفتن توالی رویدادهاست

جلینگر ، 5نئوبر ، 9ویلکینسون و همکاران  ،سایگرت، 4

بدون توجه به امر یادگیری و یا آگاهی از آنچه اموخته شده

اشمیت و مک داول و وستواتر و همکاران دارای همخوانی

است ..مطالعاتی که از تست تکلیف زمان عکسالعمل

است (  .)61،99،95،5 ،52،19،پاسکوئال -لئون و همکاران

متوالی استفاده کرده بودند نشان دادند که یادگیری ضمنی

سرعت کسب روند کار در تکلیف زمان واکنش را در

در بیماران پارکینسون به نسبت عملکرد گروههای مشابه

بیماران پارکینسون نسبت به گروه کنترل سالم کندتر عنوان

سالم به طور معناداری دچار مشکل بود ( )8برجسته تر می
شود و در کنار عالئم حرکتی ،مشکالت حافظه و توجه نیز
بارزتر خواهد گشت .این یافتهها در راستا با مطالعاتی است
که یادگیری ضمنی را در بیماران پارکینسون دچار اختالل

1

Hayes
Jellinger
3
Nieuwboer
4
Siegert
2
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کردند ( ،)59فرارو و همکاران اختالل در یادگیری ضمنی

تسلط بر اعمال حرکتی ترتیبی است ،میتوانیم درباره ی

را در بیماران پارکینسون بدون دمانس نشان دادند (.)58

معیوب بودن فرایندها در بیماران بیشتر بدانیم .یادگیری

از طرف دیگر ،عالوه بر ارزیابیهای زمان واکنش ،در

ضمنی توالی حرکات ،مربوط به اعمال حرکتی است .افراد

بررسی درصد خطاها ،افزایش خطایی که در بلوک تصادفی

در طول عمر فعالیت های متوالی زیادی را می آموزند اما در

آخر در بیماران پارکینسون و کنترل مشاهده شد نشاندهنده

توضیح اینکه این مهارت ها را چگونه یاد میگیرند ناتوان

یادگیری ضمنی است ،درصد خطا ،در آخرین بلوک ترتیب

هستند .در فعالیت های بازتوانی و توانبخشی خصوص اٌ در

ثابت ( )L4در گروه کنترل باالتر از گروه پارکینسون بود،

سالمندان به عنوان مثال در زمینه یادگیری راه رفتن با وسیله

این یافتهها با مطالعه ویلکینسون و همکاران دارای عدم

کمکی جدید و دیگر انواع توانبخشی می توان از فرایند های

همخوانی بوده ( ،)19در حالی که با مطالعات نئوبر ؛ ون

یادگیری ضمنی سود برد.

تیلبورگ و هالستیجن

1

؛ اسچندان

5

همسو است

نتیجهگیری

( .)65،61،99شمار خطاها در تمرین ،در بیماران آلزایمر

در مطالعه ح اضر گروه بیماران پارکینسون قادر به یادگیری

افزایش نداشت .این نتایج با مطالعات سیدلر ،توئیت و اشی

ترتیب توالی محرک ها بودند و به نسبت کمتر از گروه

 ،اسچاک و همکاران 9دارای همخوانی و با نتایج کوزیس

آلزایمر و سالمندان سالم یادگیری ضمنی را تجربه کردند.

و همکاران دارای عدم همخوانی است (.)96،54،18
ناکاهارا ،دویا و هیکوساکا 4در مطالعه خود نشان دادند که
چگون ه نواحی مختلف مغز با یکدیگر در روند یادگیری
مشارکت میکنند .است .نتایج بدست آمده از این پژوهش را
میتوان به منظور بهبود فرایند یادگیری در بیماران
پارکینسون از مکانیسم ها فعال در توانایی بصری -فضایی
شان بهره جست .مطالعه حاضر ،به صورت موردی دو شاخه
اصلی از بیماری های نوروتیک شامل آلزایمر و پاراکینسون
را مورد بحث و آزمون قرار داده ،در مجموع ،یافتههای این
مطالعه ،آنگونه که سنجه های زمانی مختلف نشان داده
شواهدی مبنی بر یادگیری ضمنی در گروه کنترل و بیماران
آلزایمر در تست تکلیف زمان عکسالعمل متوالی را نشان
داد ،اما درصد خطا در تمرین نشان داد که یادگیری ضمنی
در گروه آلزایمر ناقص است .اگرچه زمان واکنش بیماران
پارکینسون نشاندهنده ی یادگیری ضمنی کمتری است،
سنجه های خطا نشان داد که بیماران پارکینسون از
ترتیبهای تکراری به طور ضمنی آگاهی پیدا کرده بودند.
با نظر به جنبه های مختلفی که مبنای توانایی شگرف ما برای
van Tilborg and Hulstijn
Schendan
Schuck
Hikosaka Nakahara, Doya,
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