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 بیماری شایع است که، آســیبهای شناختی بویژه مشکالت حافظه در اســكلروزیس چندگانه:مقدمه
 هدف این مطالعه بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی.میتواند کیفیت زندگی مبتالیان را کاهشدهد
 ساله40  تا20  بيمار46 : روش.رایانهای بر حافظه روزمره بیماران مبتال به اسكلروزیس چندگانه اســت
 بیماران.مبتال به اســكلروزيس چندگانه بصورت تصادفی در دو گروه آزمايش و انتظار قرار گرفتند
 بیماران گروه انتظار. جلسه آموزش ديدند12 ،گروه آزمايش با استفاده از نرمافزار توانبخشي حافظه
 دادهها با استفاده. آموزش آنها به پس از اجرای پژوهش موکول شــد.چ مداخلهای دريافت نکردند
 هي
 پس آزمون و یک ماه پس از جلسات آموزشی جمعآوری،از پرسشنامه حافظه روزمره پیش آزمون
 نتايج تحليل واريانس با اندازهگيری مکرر نشان داد بين ميانگين نمرات حافظه روزمره: یافته ها.شــد
 معنادار نبودن تفاوت بين نمرههای پسآزمون و.دو گروه در پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد
 حاکی از ماندگاری تأثير توانبخشــی شناختی رايانهای بر عملکرد حافظه،پيگيری در گروه آزمايش
 توانبخشــی شــناختی رايانهای اثر چشــمگيری بــر بهبود عملکرد: نتیجه گیری.روزمره بيماران بود
حافظــه روزمره بيماران دارد و میتوان از آن بهعنوان روش مؤثــر و مفيد برای بهبود عملکرد حافظه
.اين بيماران استفاده کرد
 اسكلروزيس چندگانه، حافظه روزمره، توانبخشي شناختي:واژههای كلیدی

 تهران، دانشگاه پيام نور:*نشانی تماس
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The Effect of Computerized Cognitive Rehabilitation on
Everyday Memory Function in Multiple Sclerosis Patients
Introduction: Cognitive impairments, especially memory problems, are frequent in patients with Multiple Sclerosis (MS) and can reduce the quality of
their life. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on the everyday memory of patients with MS.
Method: Forty-six patients aged 20-40 years with MS were randomly divided
into two groups. Patients in the experimental group received 12 sessions using
memory rehabilitation software, and the patients in waiting-list control group
did not receive any interventions at that time, and their training was postponed to
after the research. The data were collected using every memory inventory before,
immediately after, and one month after the training sessions. Results: The results of repeated measures ANOVA showed that there is a meaningful difference
between the mean scores of everyday memory in the two groups in the post-test.
Also the no-meaningful difference between the post-test and follow-up scores
in the experimental group indicates that computerized cognitive rehabilitation
has significant effect on everyday memory performance of multiple sclerosis
patients. Conclusion: Therefore, it can be concluded that cognitive rehabilitation has a significant effect on the improvement of the memory function of MS
patients and can be used as an effective and useful method for improving the
memory performance of them.
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مقدمه

اســكلروزیس چندگانــه( 1اماس) ،یک بیمــاری التهابی
مزمن مخرب میلین در سیستم عصبی مرکزی است( .)1به
دلیل ماهیت گســترده ضایعات در سیستم عصبی مرکزی
ایــن بیمــاری با طیف گســترده عالئــم بصــری ،بویایی،
حســی ،حرکتی ،شــناختی ،عاطفی و عصب روانپزشکی،
جلوههــای متغیر بالینی و دورههــای بیماری متفاوت ظاهر
میشــود( .)5–2اثر اســكلروزیس چندگانــه بر کارکرد
شــناختی بخوبی شناخته شده اســت( .)6شیوع اختالالت
شناختی در محدودهی  43تا  70درصد ،هم در مراحل اولیه
و هم در مراحل پایانی بیماری گزارش شــده است(.)9–7
اســكلروزیس چندگانه ،تأثیر منفی بر جنبههای گوناگون
کارکردهای شناختی از جمله کارکردهای مرتبط با توجه،
پردازش اطالعــات ،کارکرد اجرایی ،ســرعت پردازش،
یادگیری نــو و حافظه دارد .نقصانهــا در توجه ،حافظه و
کارکرد اجرایی ،شایعتر است(.)11–9
آغاز بیماری اســكلروزیس چندگانه ،بیشتر سبب كاهش
اولیــه یا همــه جانبه كاركردهــای جســمانی ،اجتماعی و
شناختی میشود و بر كیفیت زندگی بیمار ،خانواده و افراد
نزدیك او اثر مخرب میگذارد .وندرهیل و همکاران ()12
دریافتند ،افــراد مبتال به اســكلروزیس چندگانه که دچار
اختالل شــناختی بودند در فعالیتهای اجتماعی و شــغلی
مشــارکت کمتر دارند .آنها مشکالت بیشــتری در انجام
تکالیف روزمره خانه دارند و نسبت به افراد ناتوان جسمی،
آسیبپذیری بیشــتری در برابر بیماریهای روانی دارند.
نقصانهای شــناختی ،بویژه آنها که حافظه و کارکردهای
اجرایــی را تحت تأثیر قرار میدهند بــر زندگی روزمره و
کیفیت زندگی بیماران اســكلروزیس چندگانه تأثیر منفی
میگذارد(.)13
اختالالت شــناختی بویژه اختالالت حافظــه ،اصلیترین
عوامــل محــدود کننــده بــرای بیمــار و خانــواده وی
اســت( .)14,15روشهــای درمانی گوناگــون ازجمله
درمانهــای دارویــی( ،)16مداخــات جبرانــی( )17و
آمــوزش با رایانــه( )18,19بهعنوان درمانهــای ترمیمی
بــرای اختالالت شــناختی در افراد مبتال به اســكلروزیس
چندگانه پیشــنهاد شده است .در سالهای اخیر توانبخشی
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شــناختی ،توجه بیشــتری جلب کرده اســت .روشهای
توانبخشــی شــناختی بر اســاس بازآموزی کارکردهای
شــناختی با تمرین ،انطباق و یادگیری راهکارهای مقابله،
استوار بوده است .در این روشها از ابزارهایی چون قلم و
کاغذ و رایانه در جلســات فردی یا گروهی با تنوع باال در
جلسات آموزشی استفاده میشود .فرض می شود با ایجاد
تجربیات در فرد دچار اســكلروزیس چندگانه ،میتوان تا
حدودی عملکرد فـرد را پـــس از آسیب ،بهبـود بخشـید.
نیز میتوان بـــا فراهــم کــردن تجربههای کنترل شــده،
تغییراتی در رشد نورونهای مغز انجام داد كـــه منجـــر به
بهبود عملكرد زندگی روزمرهشود .محققـــان معتقدنـــد،
توانبخشی شناختی میتواند اثر تغییر نـــورونی را هدایت
کند(.)20
توانبخشــی شناختی به دو صورت ســنتی و رایانهای انجام
میشــود .برنامههای توانبخشی شــناختی رایانهای اجازه
تکــرار نامحدود یک تکلیــف معین و تغییــرات نظامدار
در سطوح دشــواری را میدهد ،میتواند خود اجرا باشد،
پیشــینه قابل اطمینانی از عملکرد بیمــار را ثبت کند و در
درمانهای دیگر تداخل نکند(.)21
در مــورد اثربخشــی توانبخشــی شــناختی در بیمـــاران
اســكلروزیس چندگانــه ،بررســی نظامدار زیــادی انجام
نشــده اســت .با این وجود ،برخــی پژوهشهــا بهعنوان
مثال( )24–22نشــانداده توانبخشــی شــناختی میتواند
اثرات نســبتاً مطلوبی بر عملکرد شــناختی بیماران داشــته
باشــد .چیاراوالوتی ،دلوکا ،مور و ریکر( )25با بهرهگیری
از روش رمزگــذاری بــرای کمــک بــه پــردازش اولیه
اطالعــات ،توانســتند بهبود قابــل توجهــی در  88درصد
بیماران مبتال به اسكلروزیس چندگانه ایجاد کنند .اُبریــن
و همکاران( )26در پژوهشـی بـا عنـوان":شواهد حاضـر
برای تأثیر توانبخشی شناختی بــــر روی بیماران" ،نشـان
دادنـد توانبخشی شناختی در کاهـش عالئم شنـاختی این
بیمــاران مؤثــر اســت.
زارع و شــریفی( )27با بررســی تأثیر توانبخشی شناختی
رایانهای بر بهبود عملکرد حافظه کاری و آیندهنگر بیماران
1- Multiple sclerosis
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مبتال به اســكلروزیس چندگانه نشــان دادند ،توانبخشــی
شــناختی رایانهای اثر چشمگیری بر بهبود عملکرد حافظه
کاری و آیندهنگر بیماران مبتال به اســکلروزیس چندگانه
دارد و میتوان از آن بهعنوان روش مؤثر و مفید برای بهبود
عملکرد حافظه سود جســت .اثر پژوهشهای انجام شده
روی حافظه ،مبتنی بر حافظه گذشــتهنگر بود .در این نوع
حافظه بر گذشته تأکید میشود .در زندگی روزمره ،بیشتر
با حافظه آینده نگر ســر و کار داریم كــه در آن یادآوری
برای انجام کارها با قصد و نیت است.
حافظه در دنیــای واقعی معموالً بهعنــوان حافظه روزمره
شناخته میشود .بخاطر آوردن زمان مصرف دارو ،دستور
پخت غذا و یافتن وســایل شــخصی ،نمونههــای حافظه
روزمره هســتند .یادگیــری نباید محدود به یــک بافت یا
موقعیت ویژه مانند یک بخش بیمارســتان ،کالس یا مطب
درمانگر باشــد .باید به موقعیتهای واقعی زندگی تعمیم
یابد .بنابراین با توجه به نبود شواهد کافی درباره سودمندی
دوره توانبخشی شناختی رایانهای در بهبود عملکرد حافظه
روزمره بیماران مبتال به اســكلروزیس چندگانه ،پژوهش
حاضر باهدف بررســی تأثیر این شیوه توانبخشی شناختی،
طراحی و اجرا شد.

روش

روش پژوهش ،نیمه آزمایشــی اســت .برای بررسی تأثیر
متغیر مستقل (توانبخشی شناختی) بر متغیر وابسته (حافظه
روزمره) ،از روش پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه،
بهره گرفته شد .جامعه آماری پژوهش ،كلیه بیماران مبتال به
اسكلروزیس چندگانه عضو "انجمن اماس شهرکرد" در
زمان انجام پژوهش بودند .حجم نمونه با استفاده از نرمافزار
 )28(GPowerبا در نظــر گرفتن توان آماری  95درصد
با میزان اندازه اثر  /5و ســطح معناداری یــا آلفا  5درصد،
 50نفر برآورد شــد .روش نمونهگیــری در این پژوهش،
نمونهگیری در دســترس بود كه با هماهنگی انجمن اماس
و یک پزشــک متخصص مغز و اعصاب از بیماران آسیب
مغزی داوطلب شرکت در جلسات توانبخشی حافظه ،پس
از احراز مالکهای ورود به پژوهش ثبتنام به عمل آمد.

افراد بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم
شــدند .مالکهای ورود عبارت بود از :دریافت تشخیص
اســكلروزیس چندگانه بر اساس تشخیص متخصص مغز
و اعصــاب و امآرآی ،رضایت آگاهانه برای شــرکت در
پژوهش ،ابتــا به اختالالت حافظه بر اســاس آزمونهای
معتبر ،حداقل سواد سوم راهنمایی و سن  20تا  40سال.
مالکهای خروج عبارت بود از :ســابقه ابتال به اختالالت
روانپزشــکی ،ابتال به ســایر اختالالت نورولــوژی (نظیر
آلزایمــر ،دمانــس ،صرع) ،شــرکت در ســایر برنامههای
مداخله روانشــناختی ،اختالل بارز در درک و بیان کالمی
و ناتوانی جســمی برای استفاده از رایانه با مصاحبه با بیمار
و بررسی پرونده پزشکی.
پس از گمــارش تصادفی افراد در گروههــای آزمایش و
گــواه از هر دو گــروه پیشآزمون حافظــه روزمره گرفته
شــد و گروه آزمایش تحت آموزش ( ۱۲جلســه هر هفته
 ۳جلســه) با اســتفاده از نرمافزار توانبخشی شناختی()29
قرار گرفت .گــروه گواه هیچ مداخلــهای دریافت نکرد.
آموزش این گــروه به بعد از انجام پژوهش موکولشــد.
در مرحله پسآزمون و پیگیری ( 2ماه پس از آموزش) بار
دیگر عملکرد حافظه روزمره هر دو گروه ســنجیده شد و
دادهها برای تحلیلهای آماری آماده شد.
ابزار پژوهش :نرمافزار توانبخشی حافظه
این نرمافزار بر اســاس مــدل یادگیری بــدون خطا ،برای
توانبخشــی انواع حافظه طراحی و ساخته شده است(.)29
شیوه آموزشی "یادگیری بدون خطا" ،تا حد ممکن فرد را
از اشــتباه باز میدارد و مهارتهای نوین یا اطالعات نو را
به آنان میدهد .روشهای گوناگون برای کاهش احتمال
اشــتباه وجود دارد .این نرمافــزار از برخــی از آنها بهره
گرفته است ازجمله( :الف) تقسیم هر تکلیف به تکالیف و
گامهای کوچکتر و آغاز آموزش از راحتترین سطح،
(ب) عدم تشــویق حدس زدن و استفاده از روش آزمایش
و خطا( ،ج) ندادن فرصت اشــتباه به فرد با دادن سرنخهای
بیشــتر برای بازیابی تا رســیدن به پاسخ درســت( ،د) ارائه
نمونــه و مثالهای کافــی پیش از انجــام تکلیف اصلی از
سوی فرد و تصحیح فوری خطاها.
این نرمافزار  16بســته آموزشی توانبخشــی انواع حافظه
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(حافظــه کاری ،حافظه معنایی ،حافظــه رویدادی ،حافظه
آیندهنگر و حافظه روزمره) دارد .هر بسته ،سطوح دشواری
گوناگون دارد .بیمار در هر جلســه تمرینات پیشبینیشده
در نرمافزار را انجام میدهد .هر تمرین از ســطح دشواری
 1آغاز میشــود .بیمار پس از موفقیــت در انجام تمرینات
این سطح به سطح دشــوارتر هدایت میشود .این روند تا
انجام تمام تمرینات ادامه مییابد .پژوهش زارع ،شــریفی
و حاتمــی( )27و شــریفی ،زارع و حاتمی( )29شــواهد
محکمی در مورد روایی و اعتبار این نرمافزار ارائه داد.
1
پرسشنامه حافظه روزمره
این پرسشنامه توسط ساندرلند ،هریس و بدلی( )30ساخته
شــده اســت و  28آیتم دارد که با مقیاس لیکرت از  1تا 9
نمرهگــذاری میشــود و خطاها و لغزشهــای حافظه در
زندگی روزمــره را اندازهگیری میکند .کورنیش ضریب
آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/89گزارش کرده است
و روایی آن را با بررســی تحلیل عوامل تأیید کرده اســت.
در ایران پایایی این پرسشــنامه به روش باز آزمایی0/83 ،
گزارش شده است(.)31

یافتهها

برای بررسی اثربخشی برنامه رایانهای توانبخشی شناختی
بر حافظه روزمره بیماران مبتال به اسكلروزیس چندگانه از
آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه با اندازههای مکرر
استفاده شد .ابتدا پیشفرضهای تحلیل واریانس یکطرفه
با اندازههای مکرر بررسی شد .برای بررسی توزیع طبیعی
دادهها از آزمون کلموگروف اســمیرنوف و برای بررسی
فــرض یکنواخت بــودن کوواریانس از آزمــون موچلی

استفاده شد .برای بررسی همگونی واریانس نمرات حافظه
روزمره در دو گــروه در مرحله پسآزمــون و پیگیری از
آزمون لوین استفاده شد.
نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد ،دادههای به
دست آمده دارای توزیع نرمال است .بررسی نتایج آزمون
 Mباكس در مورد تساوی ماتریسهای کوواریانس نشان
داد ،مفروضــه همگنــی ماتریس واریانــس -كوواریانس
برقرار اســت و ماتریسهای کوواریانس مشــاهده شــده
متغیرهای وابسته در تمامی گروهها مساوی است .با توجه
به نتایج آزمون لوین برای همسانی واریانس نمرات حافظه
روزمــره در دو گروه ،تفــاوت معناداری بیــن واریانسها
مشاهده نشــد .بنابراین مفروضه همسانی واریانسها تأیید
شد .استفاده از واریانس یکطرفه با اندازههای مکرر در این
پژوهش مجاز است.
نمونه ایــن پژوهش ابتدا  ۲۵نفر در گــروه آزمایش و ۲۵
نفــر در گروه گواه بــود .با قطع همــکاری  ۲نفر در گروه
آزمایش ،تعداد نمونه در گروه آزمایش به  ۲۳نفر ( ۸مرد و
 ۱۵زن) با میانگین ســن  ۳۰/۶۵کاهش یافت .همین تعداد
در گروه گواه با میانگین ســن  28/22ســال بود .در گروه
آزمایش کمینه و بیشــینه سن به ترتیب  20و  38سال و در
گروه گواه 21 ،و  40سال بود.
جــدول  ،1آمارههای توصیفی نمــرات حافظه روزمره در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیــری در دو گروه آزمایش
و گواه را نشــان میدهد .میانگین نمــرات حافظه روزمره
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیــری به ترتیب در گروه
آزمایــش 36/79 ، 36/88 ،23/99 ،و در گــروه گــواه،
 23/91 ،23/27و  23/59محاسبه شده است.

جدول  -1آمارههاي توصيفي نمرات حافظه روزمره در سه مرحله به تفکيک گروهها
متغير وابسته
حافظه روزمره

پيشآزمون

گروه

تعداد

آزمايش

23

187/04

انتظار

23

186/52

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

4/41

125/13

3/25

125/17

3/11

3/27

179/83

18/29

180/13

18/66

نتایج جدول  2نشــان میدهد ،تفاوت بین میانگین نمرات
حافظــه روزمره دو گــروه آزمایش و گواه معنادار اســت
( .)F=209/541 , P > 0/001بیــن نمــرات حافظــه
4

پسآزمون

آزمون پيگيري
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روزمره در سه مرحله ســنجش تفاوت معنادار وجود دارد
1- The Everyday Memory Questionnaire
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( .) = 241F/268 <P,0/001از آنجایــی کــه تعامل بین
متغیرها ،معنادار اســت ،میتوان گفــت تنها در یک گروه

بین میانگین نمرات ســه مرحله ســنجش ،تفاوت معنادار
وجود دارد (.) = 157F/814 <P,0/001

جدول  -2نتايج تحليل اندازههاي مکرر نمرات آزمودنيها براي تأثير توانبخشي شناختي بر حافظه روزمره
منبع اثر

تحلیل
بين گروهي

درونگروهي

مجموع مجذورات درجه آزادي

ميانگين مجذورات

گروه

45652/89

1

45652/89

خطا

9586/32

44

217/871

F

اندازه اثر

209/541

0/83

**

حافظه

35906/145

1/012

35465/13

**241/268

0/85

حافظه* گروه

23486/32

1/012

23197/85

157/814

0/78

خطا

6548/20

44/547

146/995

**

**P>0/01

بررســی تفاوت میانگینها در جدول  3نشــان میدهد در
گــروه آزمایش بیــن میانگیــن پیشآزمــون (،)187/04
پسآزمــون ( )125/13و پیگیــری ( )125/17حافظــه
روزمره تفاوت معنــادار وجود دارد .در گروه گواه تفاوت

بین میانگینهــا در پیش آزمــون ( ،)186/52پس آزمون
( )179/83و پیگیــری ( )180/13معنــادار نبود .آموزش،
تأثیــر معنادار بر افزایــش حافظه روزمره بیمــاران مبتال به
اسكلروزیس چندگانه داشته است.

جدول  -3نتايج مقايسه زوجي نمرات حافظه روزمره در سه مرحله آزمايش
گروه

آزمايش

مرحله آزمون
پيشآزمون
پسآزمون

گواه

پيشآزمون
پسآزمون

آزمونها

اختالف
ميانگينها

 %95سطح اطمينان

خطاي
استاندارد

پايينترين سطح

باالترين سطح

پسآزمون

**-12/88

1/81

-13/66

-12/10

پيگيري

**-12/80

2/62

-13/93

-11/67

پيگيري

0/082

1/42

-0/53

0/70

پسآزمون

-0/64

1/73

-1/39

0/10

پيگيري

-0/32

0/74

-1/07

0/43

پيگيري

0/32

0/36

-0/21

0/84
**P>0/01

نمودار  1کاهش مشکالت حافظه روزمره پس از آموزش
در گــروه آزمایش و عــدم تغییر در گروه انتظار را نشــان
میدهد .مشــکالت حافظه روزمره در گــروه آزمایش در
پسآزمــون و پیگیــری کاهش داشــت .در گــروه گواه،
مشکالت همچنان باقیماند و تغییر چندانی نداشت.

نتیجهگیری

تحلیــل با اندازههــای مکرر پس از  12جلســه آموزش با
نرمافزار توانبخشی شــناختی ،تفاوت معنادار بین میانگین
نمرات حافظــه روزمره گروه آزمایــش و گروه گواه در

پسآزمون را نشان داد .آموزش باعث بهبود حافظه روزمره
افراد گروه آزمایش شــد .یافتههای این پژوهش ،همسو با
پژوهشهای بریســارت و همکاران( ،)22چیاراوالوتی و
همکاران( ،)23اســتیوفبرگن و همکاران( ،)24داجنایس
و همکاران( )32و فیش و همکاران( )33است.
بیــن نمــرات پسآزمــون و پیگیری در گــروه آزمایش،
تفاوت معنادار وجود نداشــت .یعنی اثــرات آموزش در
مرحلــه پیگیری (یک ماه پس از آمــوزش) ماندگار بود.
میتوان نتیجه گرفت ،توانبخشــی شــناختی رایانهای اثر
قابلمالحظهای بر بهبود عملکــرد حافظه روزمره بیماران
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عراز نیسح
نمودار  -1تأثير توانبخشي شناختي رايانهاي بر عملکرد حافظه روزمره بيماران مبتال به اسكلروزيس چندگانه

مبتــا بــه اســكلروزیس چندگانــه دارد و ایــن نرمافزار
میتواند باعث بهبود عملکرد حافظه روزمره بیماران مبتال
به اسكلروزیس چندگانه شود.
اصطالح "حافظه روزمره" برای توصیف خود گزارشــی
فــرد از توانایــی شــناختی و مهارتهــای حافظهاش در
زندگی روزمره اســتفاده میشــود( .)34مطالعات درباره
ارتباط بیــن حافظه خود گزارش شــده و عملکرد عصب
روانشناختی در اسكلروزیس چندگانه تا اندازهای آمیخته
است .برخی مطالعات ،همبســتگی قابل توجه بین حافظه
خود گزارشی و آزمون عینی ،گزارش کردهاند(.)34,35
پژوهشــگران دیگر بیان میکنند ،مشکالت شناختی خود
گزارش شــده بیماران اســكلروزیس چندگانه با عملکرد
در مقیاسهای عصب روانشــناختی مرتبط نیســت(–36
 .)38به گفته پانــدز و هندریکس( ،)39گرچــه یادیارها
میتوانند برخی مشــکالت حافظه روزمــره افراد مبتال به
معضالت حافظه را حل کند ،اما تعمیم آن ،ضعیف است.
یعنــی تعمیم آموزش ،بخش مهمی از توانبخشــی حافظه
بوده و میبایست در هر برنامه درمانی گنجانده شود.
داهلیــن ،نی بــرگ ،بک من ،نیلــی( )40بیــان میکنند،
انتقــال و تعمیم اثــر آموزش در صورتــی رخ میدهد که
تکالیــف تحــت آموزش و تکلیــف مورد نظــر از مناطق
مغزی یکســانی اســتفاده کنند .اون و همکاران( )41بیان
میکنند ،هر برنامه توانبخشــی شــناختی اثرگذار نیست.
6
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ماهیــت تعاملی برنامه با آزمودنــی و ارائه بازخورد فوری
به او و تعدیل ســطوح دشواری تکالیف بر اساس عملکرد
فرد ،نقش اساسی در موفقیت برنامه توانبخشی دارد .ارائه
تکالیف از ساده به دشــوار ،امکان می دهد فرد با تسلط بر
مهارتهای اولیه ،تکالیف دشــوارتر را با انگیزه بیشــتر به
پایان رســاند .با توجه به اینکه در این پژوهش از نرم افزار
توانبخشی بهره گرفته شد ،اثربخشــی این برنامه بر بهبود
حافظه روزمره بیماران ،دور از انتظار نیست.
حافظــه روزمره نیازمند فرایندهای اصلی تشــکیل حافظه
(انــدوزش ،نگهــداری و یــادآوری اطالعــات) اســت.
بهکارگیــری این اطالعــات در زندگی روزمــره اهمیت
ویــژه دارد .در زندگی واقعی فــرد در موقعیتهایی قرار
میگیرد که محرکهای رقابتی در کنار هم حضور دارند
و میتواننــد هریک از مراحل حافظــه را با اختالل روبرو
کننــد .فرد بایــد بتواند اطالعــات مرتبــط را از اطالعات
نامرتبط جدا کند ،توجــه خود را بر اطالعاتی که در ذهن
خــود ثبت کرده یــا مطالبی که یاد گرفته اســت ،متمرکز
کند .بــرای بهکارگیری مناســب این اطالعــات فرد باید
اطالعات را به یاد داشــته باشد و در زمان مناسب به خاطر
آورد.
مطالعات پیشــین مزایای توانبخشــی شــناختی را در یک
محیط آزمایشــگاهی نشــان داده اســت .امــا تعمیم این
مهارتهــا به زندگــی روزمره کمتر مــورد پژوهش قرار
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 پیشــنهاد میشــود،با توجه بــه محدودیتهای پژوهش
این پژوهش با یک نمونــه بزرگتر و با روش نمونهگیری
 جنسیت و تحصیالت،تصادفی تکرار شــود و متغیر ســن
 با. کنترل شــود،که ممکن اســت بر نتایج تأثیــر بگذارد
توجــه به نتایج پژوهش و اندازه اثر بســیار خوب این نوع
 پیشنهاد میشــود از این نرمافزار برای توانبخشی،مداخله
 همچنین پیشــنهاد.حافظــه بیماران اماس اســتفاده شــود
میشــود اثربخشــی این نرمافزار برای توانبخشی حافظه
،ســایر بیماران دچار اختالالت حافظه (بیماران آنسفالیت
.) بررسی شود...  دمانس و،سکته مغزی

96/10/19 : ; پذیرش مقاله96/7/30 :دریافت مقاله

 هدف نهایی توانبخشی شــناختی باید بهبود.گرفته اســت
 مانــدگاری اثر آموزش تا.حافظه روزمره بیماران باشــد
 تعمیم یادگیری بخوبی صورت،زمان پیگیری نشــان داد
گرفته اســت و حافظه بیمار در زندگی روزمره بهبود یافته
.است
برای تبیین این یافته میتوان به شواهد عصب روانشناختی
 از جملــه برخــی پژوهــش ها نشــان داده.اشــاره کــرد
توانبخشــی حافظه باعــث بروز تغییراتــی در گیرندههای
 کورتکــس آهیانه ای،دوپامین و شــکنج پیشــانی میانی
.)41(تحتانی و باالیی میشود
ایــن مطالعه مانند هر کار علمی دیگــر با محدودیتهایی
.روبرو بوده که ممکن اســت بر تعمیــم نتایج تأثیر گذارد
 روش در دســترس بــود و امــکان،روش نمونهگیــری
 افت.اســتفاده از نمونــه آمــاری بزرگتر وجود نداشــت
 این امر مشکلی عمومی در تمام.آزمودنیها وجود داشت
.پژوهشهای صورت گرفته با بیماران محســوب میشود
. خستگی بیماران است،یکی از دالیل اصلی آن
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