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Abstract
Introduction: Traumatic brain injury (TBI) is one of the most major causes of disability, especially
cognitive problems and mortality worldwide. The present study aims to investigate the effect of
cognitive rehabilitation for improving cognitive function with RehaCom software in patients with
traumatic brain injury.
Methods: The sample of the present study consisted of 40 patients with TBI selected using purposive sampling and randomly assigned in experimental and control groups (n=20). The results
were analyzed using multivariable analysis of covariance (MANCOVA). Research tools included
RehaCom cognitive rehabilitation software and continuous performance test (CPT-II). The rehabilitation software was given to the experimental group for eight weeks and three sessions per week
for 30 minutes to perform the intervention.
Results: The results showed that cognitive rehabilitation training with RehaCom software significantly improved divided attention (P<0.01) and continuous attention (P<0.05) in the experimental
group.
Conclusion: The results of this study showed that cognitive rehabilitation with RehaCom software
improves the attention of patients with traumatic brain injury and can be used as a complementary
treatment method.
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مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

صفحات 48-57

تاثیر توان بخشی شناختی با نرم افزار رهاکام بر بهبود توجه در بیماران آسیب تروماتیک مغزی
غالمرضا چلبیانلو ،1رعنا قربان زاده باویل علیایی ،        *2فرهاد میرزائی کانی گلزار

3

 .1دانشیار علوم اعصاب ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 .2کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3استادیار جراحی مغز و اعصاب ،گروه مغز و اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران

دریافت               1398/04/07 :

اصالح نهایی                 1399/02/11 :

پذیرش1399/02/27 :
واژه های کلیدی

چکیده
مقدمه :آسيب تروماتيک مغزي يکي از مهم ترين علل شايع ناتواني به ويژه مشکالت شناختي و مرگ و مير در جهان
محسوب می شود .پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر توان بخشي شناختي با نرم افزار رهاکام بر بهبود توجه تقسیم شده

توان بخشي شناختي

بيماران مبتال به ضايعات تروماتيک مغزي انجام شد.

توجه

روش کار :نمونه پژوهش حاضر شامل  40نفر بیمار مبتال به ضایعات تروماتیک مغزی بودند که به روش نمونه گیری

آسيب تروماتيک مغزي
نویسنده مسئول

هدفمند بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و بعد از همتاسازی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
گمارده شدند .تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت .ابزارهای پژوهش شامل

رعنا قربان زاده باویل علیایی ،کارشناس

نرم افزار توان بخشی شناختی رهاکام و آزمون عملکرد پیوسته بود .به منظور اج رای مداخله ،نرم افزار توان بخشی رهاکام به

ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد

مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه  30دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد.

اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران

یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد که آموزش های مبتنی بر توان بخشی شناختی با نرم افزار رهاکام موجب بهبود معنادار

ایمیلRanabavil@yahoo.com : :

توجه تقسیم شده ( )P>0/01و توجه مداوم ( )P>0/05در گروه آزمایش شده است.
نتیج هگیری :نتایج پژوهش حاکی از این بود که توان بخشی شناختی با استفاده از نرم افزار رهاکام موجب بهبود توجه
بيماران مبتال به ضايعات تروماتيک مغزي می شود .بناب راین می توان از این روش به عنوان یک روش درمان مکمل در
درمان این بیماران استفاده نمود.
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مقدمه

آسیب تروماتیک مغزی ( )Traumatic brain injuryکه از آن تحت

می شود که عالئمی از قبیل کاهش آگاهی و هوشیاری ،از دست دادن

نگرانی های مرتبط با سالمت ،در سطح بین المللی می باشد ( .)1بر

( .)2در ایران آسیب مغزی در رتبه دوم مرگ و میر ناشی از ضربه به

عنوان اپیدمی خاموش نیز یاد می شود ،در حال حاضر یکی از مهم ترین

حافظه ،اختالالت عصبی روان شناختی و حتی مرگ را به همراه دارد

اساس تعاریف ،آسیب تروماتیک مغزی به آسیب اکتسابی بافت مغز به

سر و تروما قرار دارد و به عنوان یکی از علل عمده ناتوانی در درازمدت

واسطه یک نیروی خارجی با شدت های مختلف از مالیم تا شدید اطالق

و از کار افتادگی در افراد زیر  24سال شناخته می شود ( .)3آسیب
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تاثیر نرم افزار رهاکام بر بهبود توجه

غالمرضا چلیبانلو و همکاران
مغزی با عوارض فیزیکی ،عاطفی و هیجانی ،یادگیری ،شناختی و غیره

نرم افزار رهاکام در بهبود حافظه فعال ،سرعت پردازش و افسردگی

پیامدهای آسیب تروماتیک مغزی ،اختالل در کارکرد توجه افراد مبتال

قرار گرفته است ( .)14بنابراین با توجه به پژوهش های معدود در زمینه

بیماران مبتال به سکته مغزی استان تهران در سال  97را مورد تایید

همراه است ( .)4با وجود اهمیت نقايص فیزیکی ،یکی از مهم ترین

تاثیر توان بخشي شناختی رایانه ای ،دسترس نبودن منابع اطالعاتی

به آن می باشد .توجه ،به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای اجرایی،

درباره نرم افزار رهاکام در توان بخشی شناختی مشکالت توجه بیماران

مجموعه ای از فعالیت های شناختی را شامل می شود که مبتنی بر آن

مبتال به آسیب تروماتیک مغزی و اهمیت تاثیرگذاری مسایل فرهنگی

فرد محرک های درونی و بیرونی را دریافت و پردازش می نماید (.)5

بر عملکردهای شناختی بر آن شدیم بررسی تاثیر توان بخشي شناختي

 Beaulieu-Bonneauو همکاران در پژوهش خود نشان دادند که

رایانه ای با نرم افزار رهاکام بر توجه تقسیم شده و مداوم افراد مبتال به

افراد مبتال به آسیب تروماتیک مغزی در کارکرد توجه خود با مشکالتی

آسیب تروماتیک مغزی بررسی نماییم.

مواجهه هستند ( .)6همچنین  Richardو همکاران در مطالعه خود

به بررسی شبکه های عصبی مرتبط با توجه مداوم در افراد مبتال به

روش کار

آسیب تروماتیک مغزی پرداختند و نشان دادند که این افراد به علت

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با لیست

کاهش اتصاالت عصبی مرتبط با توجه مداوم ،نقایصی را از خود نشان

انتظار انجام شد .جامعه پژوهش شامل کليه بيماران مبتال به آسیب

می دهند ( .)7همچنین فرایند توجه برای بسیاری از عملکردهای

تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي درماني شهر

شناختی سطح باال از جمله حل مساله ،استدالل ،برنامه ریزی و غیره

تبريز در سال  1397بود که همگی آنها دارای تروما از ناحیه پیشانی

اهمیت دارد ،روش های درمانی و توان بخشی متعددی در جهت بهبود

مغزی بودند .با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه ()16 ،15

این بیماران مطرح شده است که در قالب های مختلفی مثل استفاده از

نمونه اي به حجم  50نفر به روش نمونه گيري هدفمند بر مبناي معيارهاي

روش های واقعیت مجازی ( )8و توان بخشی شناختی مبتنی بر رایانه

( )9ارائه می شوند .عالوه بر ابزارهای مطرح شده ،یکی از معروف ترین

ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و

که در سال  ،1992برای نخستین بار در یک آزمایش کلینیکی مورد

شرکت کنندگان و به دلیل برابرسازی تعداد افراد هر دو گروه ،داده های

لیست انتظار جايگزين شدند .در نهایت به دلیل عدم همکاری برخی از

نرم افزارهای توان بخشی شناختی ،نرم افزار رهاکام ( )RehaComاست

مربوط به متغیرهای پیامد  40نفر از مبتالیان شرکت کننده جمع آوری

استفاده قرار گرفت ( .)10این نرم افزار برنامه هاي آموزشي مختلف را با

توجه به شرايط خاص هر بيمار انتخاب مي کند و مي تواند به کاربران

شد .معيارهاي ورود به پژوهش شامل دامنه سني  18تا  40سال ،سطح

فعاليت هاي روزانه افراد کمک کند ( Pantzartzidou .)2و همکاران در

سه الي شش ماه گذشته و رضايت براي شرکت در اجراي پژوهش بود.

هوشیاری  9تا  15بعد از تروما ،تجربه ضربه تروماتيک سر در فاصله

در بهبود عملکرد در حوزه هاي حافظه ،تمرکز ،توجه ،ادراک و ساير

معيارهاي خروج از پژوهش نیز شامل سابقه اختالل ضربه مغزي قبلي،

پژوهش خود به بررسی تاثیر توان بخشی شناختی با استفاده از نرم افزار

صرع ،تومور و عقب ماندگي ذهني ،ابتال به اختالل روان پزشکي قبلي،

رهاکام در بیماران مبتال به آسیب تروماتیک مغزی پرداختند و نشان

مصرف مواد مخدر و معلوليت حسي_حرکتي ناشي از ضربه که باعث

دادند که توانایی توجه و تمرکز گروه آزمایش بعد از  4ماه استفاده

تداخل در اجراي نرم افزار توان بخشی شناختی بود .به منظور اجرای

از این نرم افزار بهبود قابل توجهی یافته است ( Fernandez .)11و

پژوهش ،ابتدا روی هر یک از گروه های آزمایش و کنترل ،آزمون عملکرد

همکاران نیز تاثیر توان بخشی شناختی با استفاده از نرم افزار رهاکام

پیوسته (( )Continuous Performance Test (CPTو آزمون ارزیابی

را بر بهبود توجه و حافظه بيماران مبتال به آسیب مغزی اکتسابی
مورد بررسي قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که توجه متمرکز

توجه تقسیم شده نرم افزار رهاکام به اجرا درآمد (مرحله پیش آزمون).

در این افراد بهبود معناداری پیدا کرده است ( .)10در پژوهشی دیگر،

مداخله با توجه به پروتکل طراحی شده توسط  Fernandezو همکاران

 Fernandezو همکاران نیز اثربخشی این نرم افزار بر بهبود نشانگان

( )15در خصوص کاربست نرم افزار رهاکام بر روی بیماران مبتال به

شناختی مبتالیان به آسیب مغزی اکتسابی را گزارش کرده بودند

آسیب تروماتیک مغزی ،ماژول توجه نرم افزار رهاکام به مدت  ۸هفته،

بر بهبود توانایی های شناختی بیماران اسکیزوفرنی مورد تأیید قرار

اعمال شد .گروه لیست انتظار نیز ،مداخله ای دریافت نکردند (مرحله

هر هفته  ۳بار و هر جلسه به مدت  ۳۰دقيقه بر روي گروه آزمايشي

( .)12در مطالعه  Mohammadiو همکاران اثربخشی نرم افزار رهاکام

مداخله) .الزم به ذکر است که هر دو گروه آزمایشی و لیست انتظار ،به

گرفته است ( .)13در مطالعه دیگری توسط امیری و همکاران اثربخشی
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جز داروهای مرتبط با بیماری که توسط متخصص جراحی مغز تجویز

انتخابی ،توجه تقسیم شده و غیره را هدف قرار می دهد و آنها را متمایز

بودند و در مرحله مداخله نیز تحت هیچ نوع درمان جانبی دیگری قرار

علمی داج خریداری شده است.

می کند ( .)17در پژوهش حاضر نسخه اصلی این نرم افزار از موسسه

گردیده بود ،هیچ مداخله درمانی و توان بخشی دیگری دریافت نکرده

آزمون عملکرد پیوسته ( :)CPT-IIآزمون عملکرد پیوسته یک

نداشتند .در پایان نیز به منظور ارزیابی تغییرات احتمالی در نمرات دو
گروه ،مجددا ً آزمون  CPTو آزمون ارزیابی توجه تقسیم شده نرم افزار

آزمون رایانه ای با هدف ارزیابی توجه مداوم ،بازداری پاسخ ،سرعت

کاذب درمانی ،آزمودنی ها از اهداف پژوهشی بی اطالع بودند .الزم به

 1965توسط  Rosvoldتهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت (.)18

پاسخ دهی و تکانش گری می باشد .این آزمون برای اولین بار در سال

رهاکام اجرا شد (مرحله پس آزمون) .به منظور جلوگیری از ایجاد اثرات
ذکر است فرایند مداخله براي بازيابي فرآيند توجه ،يک راهبرد ترميم

در حقیقت این آزمون ،یک آزمون واحد نیست و تاکنون گونه های

با استفاده از تمرين تکراري ،اجرا و بعد از انجام موفقيت آميز تکليف،

مختلفی از آن جهت اهداف درمانی یا پژوهشی تهیه شده است .فرم

سطح دشواري افزايش می يافت .پس از ارائه هر تکليف نیز يک بازخورد،

فارسی این آزمون که از طریق رایانه اجرا می شود .دارای اعداد فارسی

توسط نرم افزار به بيمار داده می شد .همچنین در پايان هر جلسه يک

به عنوان محرک است .در طول اجراي اين تکليف ،مجموعه اي از اعداد

نمودار براي نشان دادن به بيمار جهت مشاهده نتايج حاصل از کار

بر روي صفحه رایانه ارائه مي گردد و آزمودني مي بايست به تمامي اعداد،

ارائه می شد .همچنین فرد مداخله کننده دوره آموزشی استفاده از

به جز عدد  6با فشار دادن کليد مربوطه در صفحه کليد واکنش نشان

نرم افزار رهاکام را در موسسه علمی داج سپری کرده است .الزم به

دهد .در مجموع  360محرک در طي  18بلوک (در هر بلوک  20حرف)

ذکر پژوهش حاضر دارای کد اخالق به شماره IR.IAU.TABRIZ.

به صورت تصادفي ارائه مي گردد .دو متغير خطاي ارتکاب و خطاي

نرم افزار توان بخشی شناختی رهاکام :این نرم افزار یک بسته

نمره آزمودني در اين تکليف لحاظ گرديد .روایی این آزمون در ایران

حدف که توسط تکليف به صورت خودکار محاسبه مي گردد ،به عنوان

 REC1397.015است.

توان بخشی شناختی است که برای بازگرداندن توانایی های شناختی در

توسط هادیان فرد و همکاران هنرمند بررسی شده است .آنها ضرایب

نرم افزار رهاکام شامل فعال سازی و تحریک چندین حوزه شناختی

 0/59تا  0/93در سطح  0/01گزارش کردند .روایی آزمون به شیوه

اعتبار بازآزمایی برای قسمت های مختلف این آزمون در دامنه ای بین

افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند در اوایل دهه  ۱۹۹۰توسعه یافت.

مانند توجه ،حافظه ،فرآیندهای بصری_فضایی و عملکرد اجرایی است.

روایی سازی مالکی از طریق مقایسه گروه بهنجار و پر تحرک همراه

طور خودکار افزایش سطح دشواری کار را به عنوان موضوع با موفقیت

قسمت های مختلف آزمون ،آنها نشان دادند که تفاوت معناداری در

با نارسایی توجه انجام شده که با مقایسه آماری میانگین دو گروه در

این برنامه شامل چندین ماژول با سطوح مختلف دشواری است و به

عملکرد این دو گروه وجود دارد (.)19

اجرای روش های ساده تعیین می کند و تعداد خطاها و زمان تکمیل

تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله روش های آماری توصیفی (میانگین،

آزمایش برای همه بیماران را در یک فایل ثبت می کند .تقسیم توجه،

انحراف معیار ،فراوانی و درصد) و آزمون  Tمستقل به وسیله نرم افزار

تمرکز ،واکنش زمان ،حافظه لغتی ،حافظه کالمی (یعنی کل متن ،نه
تنها کلمات فردی) ،حافظه فضایی زیر مجموعه این نرم افزار می باشد.

 SPSS-24انجام شد .در این مطالعه سطح معناداری کمتر از  0/05در

برنامه رهاکام انعطاف پذیری ،سادگی ،دسترسی ،دینامیک و عینیتی

نظر گرفته شد.

کافی برای کمک به عملکردهای بالینی دارد .قابلیت های تعاملی و چند

یافته ها

رسانه ای بودن آن این امکان را برای درمان تعداد زیادی از بیماران و

حفظ انگیزه آنها ،صرف نظر از نقص های متعدد و حسی آنها می دهد.

مطابق با جدول  75 ،1درصد شرکت کنندگان در این پژوهش مرد

استفاده از این نرم افزار امکان ضبط دقیق تر نتایج بیمار و افزایش

بودند که اکثریت آنان تحصیالت زیر دیپلم داشتند .دامنه سنی 25

کیفیت تحریک را امکان پذیر می سازد .درمانگر با توجه به امکانات

تا  30سال با فراوانی  13و سطح هوشیاری  10با فراوانی  9بیشترین

غربال گری میزان عملکرد شخص را اندازه گیری می کند .رهاکام9 ،

فراوانی شرکت کنندگان حجم گروه نمونه را به خود اختصاص داده اند.

ماژول غربال گری برای آزمون عملکردهای شناختی پیشنهاد می دهد.

عالوه بر این ،مندرجات جدول  1نشان می دهد که توزیع دامنه سنی

این ماژول ها ،امکان مقایسه نتایج را با افراد سالم در همان گروه سنی

و میزان هوشیاری بین دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت چندانی با

و جنسی فراهم می کند .این برنامه شامل چندین ماژول است که توجه

هم ندارند.
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جدول  .1یافته های جمعیت شناختی به تفکیک دامنه سنی و سطح هوشیاری گروه نمونه

متغیر

مولفه
مرد

جنسیت

زن

گروه

فراوانی

درصد

آزمایش

20

50

کنترل

10

25

آزمایش

5

12/5

کنترل

5

12/5

40

100

آزمایش

15

37/5

کنترل

10

25

آزمایش

5

12/5

کنترل

10

25

40

100

5

12/5

کنترل

5

12/5

آزمایش

5

12/5

کنترل

8

20

آزمایش

6

15

کنترل

3

7/5

آزمایش

4

10

کنترل

4

10

40

100

آزمایش

3

7/5

کنترل

4

10

آزمایش

5

12/5

کنترل

4

10

آزمایش

3

7/5

کنترل

5

12/5

آزمایش

4

10

کنترل

3

7/5

آزمایش

3

7/5

کنترل

2

5

آزمایش

2

5

کنترل

2

5

40

100

تعداد کل
زیر دیپلم
میزان تحصیالت

تحصیالت

دانشگاهی
تعداد کل
18-24
25-30

دامنه سنی

31-35
36-40

آزمایش

تعداد کل
9
10

سطح هوشیاری

11
12
13
14
تعداد کل
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تعداد
20
20
40
20
20
40
20
20
20
20
40
20
20
20
20
20
2
40
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تغييراتی داشته است که به منظور بررسی این تغییرات از روش تحلیل

با توجه به جدول  ،2یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که

کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

ميانگين و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون

جدول  .2یافته های توصیفی

متغیر

آزمون
نرم افزار رهاکام

پیش آزمون توجه تقسیم شده
پس آزمون توجه تقسیم شده
پیش آزمون خطای حذف محرک

آزمون عملکرد پیوسته

پس آزمون خطای حذف محرک
پیش آزمون خطای ارائه پاسخ
پس آزمون خطای ارائه پاسخ

گروه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

-2/20

1/56

کنترل

-2/10

1/03

آزمایش

1/05

1/63

کنترل

-1/20

1/47

آزمایش

5/60

1/35

کنترل

5/05

1/14

آزمایش

4/60

0/75

کنترل

5/15

0/67

آزمایش

6/10

1/55

کنترل

5/55

1/14

آزمایش

5/00

1/29

کنترل

5/10

1/50

تعداد کل
20

20

20

20

20

20

مندرجات جدول  3نشان می دهد که واریانس متغیرهای مورد

( .)P<0/05بنابراین پیش فرض همگنی واریانس خطا نیز محقق

این آزمون ،در متغیرهای مورد بررسی از نظر آماری معنادار نیست

کرد.

بررسی در دو گروه همگن است .چرا که  Fمشاهده شده مربوط به

شده است و می توان از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده

جدول  .3نتایج آزمون لون برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها

متغیر

ضریب

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

P

توجه تقسیم شده (نرم افزار رهاکام)

0/001

1

38

P<0/05

خطای حذف محرک (آزمون )CPT

1/09

1

38

P<0/05

خطای ارائه پاسخ (آزمون )CPT

0/157

1

38

P<0/05

با توجه به مندرجات جدول  ،4تفاوت های موجود در توجه تقسیم شده

مندرجات جدول  5نشان می دهد که  Fمشاهده شده در سطح گروهی

محرک (آزمون  )CPTگروه نمونه از نظر آماری معنادار بود (.)P>0/01

محرک و ارائه پاسخ (آزمون  )P>0/05( )CPTاز نظر آماری معنادار بود.

را نشان می دهد.

 ،)1مشاهده میشود که میانگین نمرات متغیر توجه تقسیم شده (نرم  افزار

(نرم افزار رهاکام) و همچنین خطای حذف محرک و خطای ارائه پاسخ به

برای متغیر توجه تقسیم شده (نرم افزار رهاکام) ( )P>0/1و خطای حذف

جدول  ،5نتایج آزمون تحلیل کوورایانس به تفکیک متغیرهای پژوهش

با توجه به میانگین نمرات دو گروه در جدول یافتههای توصیفی (جدول
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رهاکام) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون افزایش

یافته است .این یافته بدان معناست که با افزایش نمرات توجه تقسیم شده

 )CPTدر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون کاهش

تقسیم شده و مداوم این گروه نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است.

و میانگین نمرات دو متغیر خطای حذف محرک و ارائه پاسخ (آزمون

و کاهش نمرات خطای حذف محرک و ارائه پاسخ در گروه آزمایش ،توجه

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری توجه

نام آزمون

مقدار

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

F

P

اثر پیالیی

0/37

3

33

6/69

0/001

المبدای ویلکز

0/62

3

33

6/69

0/001

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس به تفکیک متغیرهای پژوهش

منبع

متغیر

پس آزمون توجه تقسیم شده

مجموع

مجذورات

df

میانگین

مجذورات

(نرم افزار رهاکام)

مقدار ثابت

14/71

1

14/71

خطا

51/16

35

1/46

پس آزمون خطای حذف
محرک (آزمون )CPT

مقدار ثابت

2/68

1

2/68

خطا

17/50

35

0/50

پس آزمون خطای ارائه پاسخ

مقدار ثابت

8/96

1

8/96

خطا

49/07

35

1/40

(آزمون )CPT

F

P

ضریب ا ِتا

10/06

0/001

0/22

5/37

6/39

0/05

0/05

0/13

0/15

با توجه به میانگین نمرات دو گروه در جدول یافته های توصیفی

تقسیم شده و مداوم بیماران مبتال به آسیب تروماتیک مغزی دارد.

شده (نرم افزار رهاکام) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله

 )15و مطالعه  Pantzartzidouو همکاران ( )11همسو می باشد.

ارائه پاسخ (آزمون  )CPTدر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در

توان بخشی شناختی در بهبود فرایند توجه بیماران مبتال به آسیب

(جدول  ،)1مشاهده می شود که میانگین نمرات متغیر توجه تقسیم

یافته های این پژوهش با نتایج دو مطالعه  Fernandezو همکاران (،10

پس آزمون افزایش و میانگین نمرات دو متغیر خطای حذف محرک و

یکی از تبیین های مطرح درباره یافته های پژوهش حاضر مبنی بر تاثیر

مرحله پس آزمون کاهش یافته است .این یافته بدان معناست که با

تروماتیک مغزی ،اصل نوروپالستیسیتی مغزی است .بر اساس تعاریف

افزایش نمرات توجه تقسیم شده و کاهش نمرات خطای حذف محرک و

موجود ،پالستیسیته مغزی عبارت است از ظرفیت تطابقی سیستم

ارائه پاسخ در گروه آزمایش ،توجه تقسیم شده و مداوم این گروه نسبت

عصبی مرکزی و توانایی آن برای اصالح سازمان ساختمانی و عملکردی

به گروه کنترل بهبود یافته است.

خود .این اصل عنوان می کند که با توجه به انعطاف پذیری مغز ،اگر

نورون های موجود در مناطق مغزی مختلف که به هر دلیلی کژکار

بحث

هستند به طور مناسب و مکرر تحریک شوند ،می توان تغییرات مناسبی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توان بخشی شناختی با نرم افزار

را در آن مناطق ایجاد نمود .تغییراتی که از نظر طرفداران این دیدگاه

پیشانی دچار آسیب شده بودند انجام شد .نتایج حاکی از این بود که

مغزی رخ می دهند و پایدار باقی خواهند ماند ( .)20بر اساس این اصل،

رهاکام در بهبود توجه بیماران آسیب تروماتیک مغزی که در ناحیه

نمی توانند موقتی باشند .چون این گونه تغییرات در ساختار نورون های

توان بخشی شناختی با نرم افزار رهاکام تاثیر معناداری در بهبود توجه

ماهیت تکالیف ارائه شده در توان بخشی شناختی نیز قابل توجه می باشد.
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آزمودنی های خود و با استفاده از  MRIنشان دادند.

به نحوی که  Wilmsو  Malaدر مطالعه خود عنوان می کنند ماهیت

تکراری بودن و تمرین زیاد تکالیف شناختی در توان بخشی شناختی

در زمینه تاثیر توان بخشی شناختی در بهبود فرایند توجه مبتالیان به

و به دنبال آن تقویت کارکردهای شناختی شود (.)21

تصویربردای از مغز شواهدی را گزارش کرده اند Galetto .و Sacco

آسیب تروماتیک مغزی نیز مطالعات انجام شده با استفاده از روش های

رایانه ای می تواند موجب تحریک بیشتر فرایند نوروپالستیسیتی مغزی
در این زمینه همچنین می توان به نظریه  PASSنیز اشاره کرد ()22؛

در پژوهش خود با استفاده از  fMRIتغییرات نورونی و عصبی بوجود

 )1980 ،1973از فرایندهای شناختی دارد Luria .در نظریه خود عنوان

یک فرد مبتال به آسیب تروماتیک مغزی شدید را مورد بررسی قرار

مرتبط با هم مفهوم سازی کرد که واحد نخست ،فرایند شناختی توجه

آماری ،بهبودی قابل توجهی در عملکرد آزمودنی مشاهده شده است

و متوالی رمزگردانی می کند (حافظه) و واحد سوم مسئول فعالیت

سلول های مغزی در این آزمودنی ها بود .به نحوی که افزایش فعالیت

آمده بعد از آموزش های مرتبط با توجه دیداری و توانایی خواندن

این نظریه ریشه در مفهوم سازی عصب روان شناختی ،1966( Luria

دادند .این پژوهشگران گزارش دادند که با وجود عدم تفاوت معنادار

می کند که فرایندهای شناختی را می توان در  3واحد کنشی مجزا اما

( .)26نتایج  fMRIنیز حاکی از تغییرات ملموس در آرایش مجدد

را شامل می شود ،واحد دوم اطالعات را با استفاده از فرایندهای همزمان

کارکردهای اجرایی برای صورت بندی طرح ها و برنامه ریزی رفتاری

مخچه ،افزایش فعالیت در سمت راست و چپ لوب آهیانه ای پشتی،

است Luria .معتقد است که فرایند توجه با برانگیختگی رابطه ای

افزایش فعالیت در سمت راست لوب آهیانه ای قدامی و افزایش فعالیت

سلسله مراتبی دارند ،به نحوی که وقتی برانگیختگی (هوشیاری) مختل

در سمت چپ لوب پس سری آزمودنی گزارش شد .بعدها این نتایج در

دوم یا حافظه) و برنامه ریزی (واحد سوم یا کارکردهای اجرایی) نیز با

دیگر Kim ،و همکاران به بررسی تاثیرات نوروسایکولوژیک استفاده از

مطالعات دیگری نیز تکرار و مورد تایید قرار گرفت ( .)26در مطالعه ای

شود ،توجه نیز مختل می شود و به دنبال آن رمزگذاری اطالعات (واحد

مشکل مواجه می شوند .مبتنی بر نظریه  ،Luriaمی توان برانگیختگی

توان بخشی شناختی در زمینه توجه و حافظه کوتاه مدت افراد مبتال به

(هوشیاری) را دروازه ورود اطالعات و به دنبال آن توجه به اطالعات

آسیب تروماتیک مغزی پرداختند .نتایج  fMRIدر این مطالعه نشان

پاسخ صحیح در نظر گرفت ( ،)22در نتیجه می توان انتظار داشت

مخچه افزایش یافته است ( .)27عالوه بر یافته های تصویربرداری از

ورودی ،رمزگردانی اطالعات ورودی (حافظه) و برنامه ریزی برای ارائه

داد که فعالیت نورون ها در قشر سینگوالی قدامی Precuneus ،و

که تازگی و جذابیت تکالیف رایانه ای ،موجب افزایش برانگیختگی

مغز Stathopoulou ،و  Lubarدر پژوهش خود تغییرات به وجود

(هوشیاری) و توجه در افراد مبتال به آسیب تروماتیک مغزی شود و

آمده در الگوی امواج مغزی ( )EEGبیماران مبتال به آسیب تروماتیک

وقتی این فرایند با تکرار و تمرین تکالیف رایانه ای ادامه یابد ،توانایی

مغزی هنگام ارائه توان بخشی شناختی توجه را مورد بررسی قرار دادند

توجه را بهبود ببخشد.

( .)28نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از این هستند که

با وجود اهمیتی که اصل نوروپالستیسیتی مغز در تبیین بهبود کارکردهای

در نقص توجه شدید ،امواج مغزی دلتا ،تتا و آلفا افزایش و امواج بتا

به وجود آمدن این تغییرات کامل نیست Nordvik .و همکاران عنوان

می شود که هنگام ارائه تکالیف مرتبط با توان بخشی شناختی توجه باید

شناختی حاصل از توان بخشی دارد ،ولی در توضیح ماهیت و چگونگی

کاهش پیدا می کنند .بنابراین به صورت پیش فرض این گونه برداشت
امواج مغزی دلتا ،تتا و آلفا کاهش و امواج بتا افزایش پیدا کنند .در

می کنند که استفاده از ابزارهای ارزیابی سنتی و رویکردهای موجود در

همین راستا نتایج مطالعه  Stathopoulouو  Lubarنیز تا حد زیادی

تبیین توان بخشی ،موجب می شود که نقش مغز به عنوان یک جعبه

سیاه در این فرایند نادیده گرفته شود ( .)23این پژوهشگران با توجه

مبتنی بر این پیش فرض بود ( .)28در مجموع ،این یافته ها و نتایج

می کنند که از روش هایی مثل تصویربرداری تشدید مغناطیسی ()MRI

این هستند که توان بخشی شناختی توجه با تحریکاتی که متناسب با

به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مطالعه عملکرد مغز ،پیشنهاد

مشابهی که در پژوهش های دیگر مورد تایید قرار گرفته است ،حاکی از

تکالیف ارائه شده در مدارها و ساختارهای مغزی دخیل در فرایند توجه
ایجاد می کند و مخصوصاً تمرین و تکرار آن تکالیف ،موجب بهبود این

و تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی ( )fMRIدر جهت آشکار

کردن نحوه بروز این تغییرات استفاده شود .در این راستا مطالعاتی نیز

کارکرد شناختی در افراد مبتال به آسیب تروماتیک مغزی می شود.

انجام شده است ،برای نمونه  Draganskiو همکاران افزایش حجم

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشهای آزمایشی با محدودیتهایی مواجه

ماده خاکستری مغز ( )24و  Scholzو همکاران افزایش ماده سفید

بود؛ یکی از این محدودیتها ،نداشتن دوره پیگیری برای نتایج بهبودی

و ساختارهای زیرقشری مغز ( )25را بعد از ارائه تکالیف شناختی به
55

تاثیر نرم افزار رهاکام بر بهبود توجه

غالمرضا چلیبانلو و همکاران

.مکمل در درمان این بیماران استفاده نمود

 بعد، ساکن شهرستان بودن،شرکتکنندگان بود که دلیل این موضوع

تشکر و قدردانی

. عدم انجام مداخله غیرموثر همسان شده بود،دوم پژوهش حاضر

 محدودیت.مسافت و عدم دسترسی به آنها برای اجرای دوره پیگیری بود

اين پژوهش برگرفته از پايان نامه دانشجويي کارشناس ارشد روان شناسی

نتیجه گیری

10220701962018 بالینی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با کد شناسایی
مي باشد و نویسندگان بدين وسيله از كليه افرادی كه در انجام این

نتایج پژوهش حاکی از این بود که توان بخشی شناختی با استفاده از

.داج برای در اختیار گذاشتن این نرم افزار قدردانی می گردد

 بنابراین می توان از این روش به عنوان یک روش درمان.مغزي می شود

 همچنین از شرکت. تشكر و قدرداني مي کنند،مطالعه همکاری داشتند

نرم افزار رهاکام موجب بهبود توجه بيماران مبتال به ضايعات تروماتيک
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