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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of group therapy based on cognitive
rehabilitation of memory and executive functions in
TBI patients with moderating role of depression,
anxiety and mental fatigue symptoms. The research
design administrated was pretest-posttest experimental,
during which 26 individuals with brain injury were
chosen using purposive sampling method and
randomly assigned to experimental (N=12) and control
(N=14) groups. Data collection was done by the
memory and executive functions package which is
designed, translated and Customized by Hatami and
colleagues (in press), as well as depression, anxiety and
mental fatigue Questionaries’ and were then analyzed
using by ANCOVA and MANCOVA. Intervention
sessions were subsequently held for 12 sessions, each
session two hours, two days a week, and the control
group received routine hospital intervention. The
results showed that rehabilitation exercises, improved
semantic memory performance, problem solving and
continuous attention in patients with TBI (p<0.05) but
had no significant effect in divided attention, episodic
and working memory (p>0.05). Individual differences,
gender, age and tests low accuracy, may explain the
lack of significant improvement in the patients with
TBI. Also, the effectiveness of cognitive rehabilitation
on the cognitive functions in general is related to
mental fatigue changes, but there is no significant
relationship in depression and anxiety changes and
improvement of memory and executive function in
people with brain injury.
Keywords: brain injury, cognitive rehabilitation,
memory, executive functions, and symptoms of
depression, anxiety and mental fatigue

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروهدرماني مبتني بر
توانبخشي شناختي بر حافظه و کارکردهاي اجرایي افراد دچار آسیب
 اضطراب و فرسودگي،مغزي با نقش تعدیلکنندگي نشانههاي افسردگي
پسآزمون در- طرح این پژوهش از نوع پیشآزمون.رواني صورت گرفت
 نفر فرد دچار آسیب مغزي با62 دو گروه آزمایش و کنترل است که
روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در
 سنجش در.) قرار گرفتندN=11( ) و کنترلN=16( گروههاي آزمایش
پسآزمون و با استفاده از مجموعه آزمونهاي-دو مرحلهي پیشآزمون
بوميشدهي حافظه و کارکردهاي اجرایي حاتمي و همکاران (در دست
 اضطراب و فرسودگي رواني انجام شد، پرسشنامههاي افسردگي،)چاپ
.که با استفاده از آزمونهاي آماري آنکوا و مانکووا تجزیه و تحلیل شدند
، دو ساعته و دو روز در هفته برگزار شد، جلسه16 مداخله به صورت
.گروه کنترل نیز از مداخلهي معمول بیمارستاني برخوردار شدند
 عملکرد حافظهي،یافتههاي پژوهش نشان دادند که تمرینات توانبخشي
 مدیریت حل مسأله و توجه پایدار افراد دچار آسیب مغزي را،معنایي
 ولي تأثیر معناداري در بهبود توجه،)P<0001( بهبود بخشیده است
.)P>0001(  حافظه رویدادي و فعال نداشته است،تقسیم شده
 سن و دقت پایین آزمونهاي سنجش، نقش جنسیت،تفاوتهاي فردي
.ميتوانند تبیینکنندهي عدم بهبودي معنادار در این افراد باشند
هم چنین اثربخشي تمرینات شناختي بر کارکردهاي شناختي فرد بر
 ولي رابطهي معناداري میان،اساس میزان فرسودگي رواني تغییر کرد
تغییر نشانههاي افسردگي و اضطراب و میزان بهبود حافظه و
.کارکردهاي اجرایي افراد دچار آسیب مغزي یافت نشد
، حافظه، توانبخشي شناختي، آسیب مغزي:واژههای کلیدی
 اضطراب و فرسودگي رواني، نشانههاي افسردگي،کارکردهاي اجرایي
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مقدمه
به هرگونه
ایاالت متحدهي آمریکا ،ضربه مغزي
طبق تعریف سازمان ملي آسیب
آسیب مغزي ایجاد شده به وسیلهي یک نیروي خارجي اطالق ميشود که ميتواند منجر به آسیبهاي
موقتي یا دائمي جسمي ،شناختي و رفتاري شود .شدت این آسیب در طیفي از خفیف (مثل ،تغییر خفیف
در وضعیت رواني یا هشیاري) تا شدید (مثل ،دوره طوالني بیهوشي یا فراموشي پس از آسیب) قرار دارد
(استوک .)6011 ،بر اساس مرکز کنترل و پیشگیري اختالالت ایاالت متحدهي آمریکا ،علل آسیب مغزي
عبارتند از )1( :سقوط یا افتادن -حدود  11درصد ،که معموالَ کودکان زیر چهار سال و سالمندان باالي
 71سال را شامل ميشود )6( -تصادفات وسائل نقلیه -حدود  60درصد ،باالترین میزان در افراد 15-11
سال دیده ميشود )1( -اصابت با شيء -حدود 15درصد ،اصابت با هر نوع شيء متحرک یا ثابت -و ()1
ضرب و جرح-که حدود 17درصد است (نوردکویست .)6011 ،بهطور میانگین سالیانه  101میلیون نفر در
آمریکا متحمل ضربه مغزي آسیبزا ميشوند که  10هزار نفر آنها دچار مرگومیر ناشي از آن شده و 101
میلیون نفر تحت درمان قرار گرفته و از بخشهاي اورژانس ترخیص ميشوند (کوریگان ،سالسي و
ارمان .)6010 ،در ایران نیز آسیب مغزي از نظر مرگومیر داراي رتبه دوم است و از پژوهشهاي
پراکندهاي که در اینباره صورت گرفته ،این طور بر ميآید که علت عمدهي آن مربوط به تصادفات
جادهاي باشد و  14درصد از آنها مربوط به موتورسواران ميشود که در طیف سني  10-61سال قرار دارند
و نسبت مرد به زن 1 ،به  1است (آقاخاني و همکاران6011 ،؛ وفایي و همکاران .)6011 ،در حوادثي که
منجر به آسیب مغزي ميشوند ،قشر پره فرونتال 1نسبت به قسمتهاي دیگر مغز بیشتر در معرض خطر
قرار دارد و در نتیجه باعث بد عملکردي در سطوح باالي شناختي و کارکردهاي اجرایي از قبیل برنامه
ریزي ،سرعت پردازش اطالعات ،زبان ،حافظه ،توجه و ادراک ميشود (کراوس و همکاران .)6001 ،این
اختالالت تأثیر پایدار و فراگیر بر بیماران دارند و تحقیقات نشان دادهاند که نقصهاي شناختي در افراد
دچار صدمات مغزي خفیف ( 11-10درصد) و در متوسط ( 10درصد) است که درصد باالیي از عوارض
آن پایدار ميمانند و ممکن است حتي در تمام طول عمر فرد ادامه یابند (مادیگان و همکاران.)6000 ،
حافظه یکي از اصليترین عملکردهاي شناختي است .ناتوانيهاي حافظه منجر به وابستگي ،انزوا و از
بین رفتن حس تداوم در افراد ميشود و توانایيهاي فرد را در یادگیري مطالب جدید تحت تأثیر قرار
ميدهد .افراد  TBIممکن است دچار فراموشي شوند ،توانایي یادآوري جزئیات خاص را از دست بدهند و
اطالعات جدیدي که یاد گرفتهاند را فراموش کنند (ماتیاس و ویتون .)6007 ،حدود  12درصد از
آسیبزا)TBI( 6
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بازماندههاي  TBIبا آسیب جدي حافظه براي باقي عمرشان زندگي ميکنند .اختالالت حافظه مکرراَ
پس از آسیب مغزي گزارش شده و افرادي که آسیب را در ناحیهي لوب گیجگاهي ،هیپوکامپ و آمیگدال
تجربه ميکنند ،مستعد اختالل حافظه هستند (سیسروون و همکاران .)6000 ،برخي از بازماندههاي
 ،TBIاختالالت حافظه معنایي 1را به طور خاص ،بعد از کمبود اکسیژن ،آسیب اندوزش معنایي یا عدم
دسترسي به انباره نشان ميدهند (ویلسون .)6005 ،حافظه معنایي معیوب در افراد دچار آسیب مغزي در
کنار کاهش عملکرد حافظه رویدادي 6دیده ميشود (بکر و اورمن .)6001 ،نقص حافظه رویدادي ميتواند
به دو دستهي یادآوري و بازشناسي دیداري و کالمي تقسیم شود که بسته به ناحیهي آسیبدیده رخ
ميدهد .مطالعات بسیاري نیز نشان ميدهند که میزان فعالیت مغز هنگام کنش حافظه فعال 1در افراد
 TBIکمتر از افراد سالم است (مکداول ،وایت ،دسپوزیتو1557 ،؛ مکالستر و همکاران6002 ،6001 ،؛
والتآزووي و همکاران .)6007 ،کارکردهاي اجرایي نیز به امور شناختي سطح باالي فرد مانند اراده،
برنامهریزي ،تصمیمگیري ،توجه ،خودآگاهي و خودیابي رفتار اطالق ميشوند (لزاک و همکاران.)6016 ،
اگرچه مناطق مختلفي از مغز در کارکردهاي اجرایي دخیل هستند ،ولي لوب پیشاني نقش اصلي را ایفا
ميکند (استوس و نایت6006 ،؛ استوس .)6011 ،اختالل در این کارکردها به ویژه مدیریت مسأله و
توجه ،در افراد  TBIبسیار رایج است و انتظار ميرود که براي  40درصد از آنها رخ دهد ،و حتي تا 10
سال پس از آسیب نیز گزارش شود .در مطالعات بسیاري اختالل در توانایي حل مسأله و برنامهریزي افراد
 TBIمورد بررسي قرار گرفت که نشاندهندهي اشکاالت بارز آنها پس از آسیب است (مکدونالد،
فلشمن و سایکین6006 ،؛ رت و همکاران6001 ،؛ کندي و کوئلیو6001 ،؛ ریورا و همکاران.)6004 ،
اختالالت کارکردهاي اجرایي که پس از آسیب مغزي رخ ميدهند در طیفي از اشکال در تمرکز و ناتواني
در نادیده گرفتن مزاحمتهاي محیطي تا شکست در تکمیل تکالیف چندگانه و یادگیري اطالعات جدید
قرار ميگیرند (هوفین و همکاران6001 ،؛ پونسفورد ،داونینگ و الور.)6011 ،
بیشتر افرادي که دچار اختالالت شناختي هستند ،نه تنها مشکالت شناختي دارند ،بلکه به مشکالت
غیرشناختي مثل اضطراب ،افسردگي و نوسانات خلقي مبتال ميشوند (پریگاتانو1555 ،؛ اشمن و همکاران،
6001؛ والن -گودینسون ،پنسفولد و شوبرگر6004 ،؛ سیلور ،مکالیستر و ارسنیگاس .)6005 ،بهعالوه
همیشه به راحتي نميتوان مشکالت شناختي ،هیجاني و رواني-اجتماعي را از یکدیگر جدا کرد .واضح
است که هیجان بر نحوهي تفکر و رفتار ما تأثیر ميگذارد و اختالالت شناختي نیز ميتوانند با تنشهاي
هیجاني تشدید شوند (دالگلیش و کاکس .)6006 ،فرسودگي رواني نیز به عنوان خستگي پس از فعالیت
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ذهني مشخص ميشود .افراد مبتال به این نوع فرسودگي ذهني معموالَ خستگي رواني را هم تجربه
ميکنند که با سطح فعالیت ذهني مورد نظر نامتناسب است .اگرچه با وجود مشکالت ذکر شده ،همچنان
افراد مبتال به  TBIميتوانند به طور مستقل به عملکردهاي روزانه خود بپردازند ،ولي در نهایت تأثیر
ویرانکنندهاي بر بهزیستي این افراد و اطرافیان آنها خواهد داشت (کوریگان و همکاران .)6001 ،از
طرفي ،هیچ دو فردي که دچار TBIند ،مشابه نیستند و در واقع تفاوتهاي آنها بیش از شباهتهاست .از
این رو ،در برنامههاي مشارکتي ميتوانند از تجارب همدیگر بهره ببرند که یکي از انواع این برنامهها
توانبخشي شناختي است .فرایندي که به موجب آن افرادي که دچار ضربه مغزي شدهاند ،در یک محیط
مناسب و به همکاري متخصصان و بستگان با یکدیگر تعامل کرده تا به شرایط جسمي ،رواني و اجتماعي
مطلوب خود دست پیدا کنند و در یک مفهوم گستردهتر ،کمک به بیماران و اعضاي خانوادهشان با هدف
مقابله با تبعات شناختي ،عاطفي و اجتماعي بیماري و در نهایت بهبود کیفیت زندگي افراد است (ویوال و
همکاران .)6011 ،توانبخشي فرایندهاي شناختي مختل جز مراقبتهاي پزشکي استاندارد پس از آسیب
مغزي در آمده است .در یک بررسي نظاممند مطالعات توانبخشي شناختي براي افراد  ،TBIسودمندي
آن (حدود  75درصد) در مقایسه با درمانهاي جایگزین نشان داده شد و در هیچ مورد ،شواهدي وجود
ندارد که شرایط جایگزین نسبت به توانبخشي شناختي برتري داشته باشد (مازمانیان و همکاران1551 ،؛
سیسروون و همکاران.)6011 ،6004 ،6001 ،
در حال حاضر ،توانبخشي حافظه ،شامل )1( :تالش براي بازگرداندن عملکرد ازدسترفته )6( ،تغییر یا
سازماندهي محیط و اجتناب از نیاز به عملکرد حافظه )1( ،کمک به افراد براي یادگیري مؤثرتر ،و ()1
آموزش به بیماران براي جبران مشکالت به وجود آمده است .ویلسون ( )6001استدالل کرد که به طور
کلي ،شواهد اندکي در توانبخشي اختالالت حافظه وجود دارد و نتیجهاي که به صورت پیوسته مطرح
ميشود ،این است که حافظه در اثر تمرین و تکرار بهبود نميیابد (متر و سوهلبرگ6001 ،؛ سیسرون و
همکاران ،)6001 ،و به زبان ساده ،تمرین حافظه به بهبود عملکرد روزانهي فرد منجر نميشود .اما
چندین بررسي نظاممند مربوط به توانبخشي شناختي در سالهاي اخیر به این نتیجه رسیدند که استفاده
از راهبردهایي که کمبودهاي حافظه را جبران ميکنند (یادیارها) ،مؤثرترین رویکرد در مدیریت مشکالت
حافظه و افزایش عملکرد روزانه است (کاپا و همکاران6001 ،؛ سیسرون و همکاران .)6004 ،توانبخشي
کارکردهاي اجرایي از تنوع باالیي برخوردار هستند .پژوهشگران و درمانگران اغلب بر اساس مدلهاي
نظري موجود در درمان ،یکي از رویکردها را انتخاب ميکنند .توانبخشي براي درمان کمبود توجه پس از
ضربه مغزي ،از یکي از دو رویکرد استفاده ميکند )1( :رویکرد درمان که در ادبیات پژوهشي اغلب مورد
ارزیابي واقع شده است و تالش ميکند تا به طور مستقیم کارکردهاي شناختي آسیبدیده را ترمیم کند
(مپو و متر1552 ،؛ رابرتسون و مور )6( ،)1555 ،رویکرد بازآموزي که به افراد کمک کند تا مهارتهاي
104
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ویژهاي که از نظر کارکردي معنادار هستند را بیاموزند یا بازآموزي کنند (بکمن و دیکسون .)1556 ،طبق
این رویکرد ،افراد با صدمه مغزي ،یاد ميگیرند تا مهارت ارائه شده را به شیوهاي متفاوت از افراد بدون
ضربه مغزي اجرا کنند.
ونکرامون و متیو وان کرامون ( )1556 ،1551براي توانبخشي مهارت حل مسأله ،رویکردي مبتني بر
گروهدرماني ،تحت عنوان "درمان مبتني بر حل مسأله "1مطرح کردند که هدف درمان آن برخالف
رویکردهاي تکانشي معمول ،بیماران را توانمند ميسازد تا در حل مشکالت مؤثرتر عمل کنند و از یک
رویکرد گامبهگام و کنترلشده بهره ببرند ،از اینرو به بزرگساالن با مشکالت سالمتي آموزش داده
ميشود تا در مدیریت مسائل خودشان مؤثر واقع شوند .پژوهشگران همچنین از توانایيهاي شناختي
سالم و تفکر در مورد رویدادهاي گذشته براي بهبود مدیریت حل مسأله استفاده کردند .این تکنیکهاي
آموزشي به صورت موفقیتآمیزي باعث بهبود توانایي برنامهریزي ميشود (هوییت ،اوانس دریتچل،
 .)6002بسیار واضح است که بین همهي جنبههاي کارکردي انسان ،تعامل وجود دارد و در حقیقت این
مسئله فرض اصلي رویکرد کلينگري نسبت به توانبخشي آسیب مغزي است که اولین بار توسط دیلر
( ،)1572بن-یشاي ( )1574و پریگاتانو ( )1542مطرح شد .این رویکرد بر این باور استوار است که
جنبههاي شناختي ،روانپزشکي و کارکردي آسیب مغزي نباید از هیجانات ،احساسات و توانایي ذهني
جدا شوند .برنامههاي جامع شامل درمانهاي گروهي و فردي هستند که در آن )1( :بیماران تشویق
ميشوند تا نقاط قوت و ضعف خود را بیشتر بشناسند )6( ،به آنها در درک و پذیرش این موارد کمک
ميشود ،و ( )1راهبردهایي براي مشکالت شناختي به آنها داده ميشود .روشهاي زیادي براي درمان
مشکالت هیجاني وجود دارد که از جمله ميتوان درمانهاي گروهي آموزشي و رواندرماني ،فنهاي
مدیریت رفتار و برنامههاي توانبخشي کلي را نام برد (گاینوتي .)6001 ،از طرفي ،تعامل در داخل گروهها
باعث افزایش سطح آگاهي شرکتکنندگان از نواقص و توانمنديهاي آنها شده و به افراد اجازه ميدهد
که کفایت رفتار فعلي خود را بررسي نمایند (ویلیامز .)6001 ،در گروههایي با اختالالت هیجاني ممکن
است بیماران از حمایت یکدیگر بهرهمند گردند .آنها در یک محیط امن قرار ميگیرند که ميتواند آنها را
قادر سازد تا راهبردهایي را که در جلسات فردي فراگرفتهاند ،به کار گیرد و بازخورد همنوعان نیز ميتواند
باعث تسهیل آگاهي نسبت به مشکالت فرد گردد .پس در این گروهها ،فرد خود را عضوي از یک اجتماع
کوچک ميداند که تجارب یکساني را داشتهاند .همچنین این گروه در درک بیماران از اینکه چه اتفاقي
افتاده ،چگونه تحتتأثیر آسیبهاي مغزي قرار گرفتهاند و چه انتظاري از بهبود خود دارند ،مؤثر است.
براي اکثریت بیماران ،دانش در مورد آسیب مغزي و پیامدهاي مربوط به آن ،به تجربههاي اولیه محدود
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ميشود .از این رو ،گروه اهداف ویژهاي به دنبال دارد که عبارتند از )1( :بهنجار جلوه دادن پیامدهاي
آسیب مغزي )6( ،توضیح و رفع ابهام مربوط به اصطالحات تخصصي مرتبط با آسیب مغزي ،چرا که
بیماران اغلب گزارشهایي مربوط به خودشان را خواندهاند ،ولي به صورت کامل محتواي آن را متوجه
نشدهاند )1( ،بیماران با زبان تخصصي مربوط به آسیب مغزي راحتتر باشند ،چرا که هنوز هم
برچسبهایي مربوط به "آسیب مغزي" و "اختالالت شناختي" وجود دارد؛ و در آخر ( )1توانمند کردن
بیماران براي درک ارتباط میان آسیب ،اختالالت شناختي و سختيهاي تجربه شده در حین و بعد از
آسیب است سپس ،مراجعین با توجه به اهداف خود و وقایع مربوط به آسیب ،به درکي از وضعیت خود
ميرسند که آن را با هم به اشتراک ميگذارند و پذیرش موقعیت حاضر براي آنها راحتتر ميشود .اما
گام بعدي پس از پذیرش ،ارائه تمرینات توانبخشي شناختي در حیطه حافظه و کارکردهاي اجرایي است
که افراد در تعامل با هم آنها را انجام ميدهند و تجارب کسب شده را با هم به اشتراک ميگذارند که
انتظار ميرود در بلندمدت باعث بهبود عملکردهاي شناختي فرد در کارهاي روزانه شود.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماري پژوهش حاضر ،مردان و زنان مبتال به آسیب مغزي پس از سانحه 10-10 ،ساله،
مراجعهکننده به بیمارستانهاي استان تهران را تشکیل ميدادند که با استفاده از روش نمونهگیري
هدفمند در دسترس ،تعداد  111نفر انتخاب شدند که در مرحلهي اول ،پس از ارائه توضیحات طرح
پژوهشي ،مصاحبه و تکمیل چک لیست جامع اطالعات آسیب مغزي که شامل )1( :مشخصات فردي،
محل سکونت و محل کار )6( ،باالترین مدرک رسمي آموزشي اخذ شده )1( ،سوابق بستري در بیمارستان
و سوابق پزشکي و رواني )1( ،ضربات سر قبلي ،مشابه مواردي که در کودکي رخ داده است )1( ،وجود
مشکالت آموزشي از پیش )2( ،بررسي مفصلتر شکایتهاي شناختي بیمار و وضعیت عاطفي وي ،و ()7
تکمیل اطالعاتي در خصوص مهارتهاي فرد ،نحوهي پردازش اطالعات ،توجه و حافظه فرد توسط
اطرافیان ميشدند ،مورد ارزیابي واقع شدند و نهایتاَ  12نفري که با معیارهاي ورود از جمله )1( :داراي
محدوده سني  10-10سال )6( ،داراي سابقهي ضربه به سر پس از سانحه )1( ،در صورت استفاده
همزمان از دارو درماني ،با هماهنگي پزشک مسئول ،کنارهگیري از دارو یا ثابت نگه داشتن میزان دوز
دارو در طول پژوهش )1( ،تکمیل فرم رضایت اخالقي براي شرکت در کار پژوهش توسط
شرکتکنندگان GCS )1( ،باالي ( 11معیار  GCSبه منظور نشان دادن شدت آسیب ،مدت زمان
فراموشي ،کما و کاهش میزان هشیاري استفاده شد که براساس اطالعات ارائه شده بیمارستان بوده
است) ،و ( )2شدت آسیب متوسط مطابقت داشتند ،وارد مرحلهي دوم شدند و در آخر ،تعداد  10نفر از آنها
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به صورت تصادفي در گروه آزمایش ( 11نفر) و کنترلي ( 11نفر) که بر اساس مدت زمان بستري ،زمان
تصادف ،شدت آسیب ،سن و جنسیت همگن شده بودند ،قرار گرفتند که  1نفر از آنها به دلیل ناتمام
گذاشتن مشارکت ،کنار گذاشته شدند و در نهایت  16نفر از آنها به عنوان نمونهي آزمایشي و  11نفر
گروه کنترل انتخاب شدند .معیارهاي خروج عبارت بودند از )1( :دریافت درمان دارویي و غیردارویي
مشابه در گذشته یا در حال حاضر در رابطه با آسیب مغزي )6( ،دریافت درمان دارویي و غیردارویي مشابه
دیگر در رابطه با سایر مشکالت روانشناختي ،به طور همزمان با مطالعه حاضر )1( ،انصراف از ادامه
جلسات درمان توسط شرکتکنندگان ،و ( )1داشتن نیاز به توجه فوري و اورژانسهاي روانپزشکي .در
ادامه مشخصات جمعیتشناختي آنها در جدول  1آورده شده است.
جدول .1ویژگیهای جمعیتشناختی گروه کنترل و آزمایش
متغیر
سن
جنسیت
تحصیالت

وضعیت

فراوانی
-

10007

2001

-

-

-

-

درصد

M

فراوانی
-

11011

201

-

-

-

-

مرد
زن
دیپلم

1605
1701
1701

لیسانس

6402

61

فوقلیسانس

1101

1207

مجرد
متأهل
جداشده
شاغل

1605
10
701
7402

گروه کنترل

تأهل

درصد

M

-

-

1107
1401
1401

-

-

گروه آزمایش

وضعیت

شاخصها

SD

1101
10
1207
1107

-

-

SD

-

-

اشتغال
بیکار

6101

زمان

یک ماه اخیر

506

تصادف

دو ماه اخیر
سه ماه اخیر

1101
7101

کمتر از یک هفته
بیشتر از یک هفته

4102
1101

مدت
زمان

1401
-

-

6401

-

-

2101
401
-

-

2704
1606

-

-

بستری

روش اجرا
مراجعین پس از مصاحبهي اولیه در بیمارستان ،به مرکز توانبخشي دانشگاه تهران و بیمارستان شهداي
هفتم تیر مراجعه کردند و مرحلهي اول ارزیابي (آزمون حافظه) و سپس مرحلهي دوم (کارکردهاي
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اجرایي) را انجام دادند .آزمون در اتاقهاي جداگانه و در شرایط مناسب انجام شد .آزمونگر در تمام مراحل
آزمون همراه مراجع بوده است و به نحوهي پاسخ دادن او نظارت داشته و در صورت ناتواني مراجع در
استفاده از رایانه ،آزمونگر پاسخ را به صورت شفاهي درخواست و آن را وارد سیستم کرده است.
پس از اجراي پیشآزمونها و با کسب رضایت از مراجعین و با ارائه مجدد توضیحات الزم در مورد
طرح پژوهشي ،دورهي توانبخشي براي گروه آزمایش آغاز شد .جلسات در گروههاي همگن ،دو روز در
هفته و به مدت دو ماه ( 16جلسه) و هر جلسه به مدت  6ساعت برگزار شد .جلسات با حضور یک
روانشناس مدیریت ميشدند .جلسهی ابتدایی با آشنایي افراد با یکدیگر ،لزوم کار گروهي ،آشنایي با
مغز ،علل آسیب مغزي و نحوهي توانبخشي آن سپري شد .از جلسات دوم تا پنجم ،تمرینات مربوط
به انواع توجه (توجه پایدار ،تقسیمشده و انتخابي) ارائه شد و افراد با تکالیف خانه جلسه را ترک کردند که
به صورت میانگین روزانه دو ساعت تمرین در خانه داشتند .این تمرینات هفتهي بعد بررسي ميشدند و
تصحیح جزئیات آنها به صورت انفرادي و با بازخورد جداگانه صورت ميگرفت .جلسات ششم تا
دهم ،با توانبخشي حافظه و آموزش تکنیکها و یادیارهاي دروني و بیروني پیش رفت و همانند بخش
قبل ،به انجام تمرینات پرداختند .بخش سوم توانبخشي یعني راهبردهاي مربوط به مدیریت و حل مسأله،
جلسات دهم تا دوازدهم را شامل ميشدند که با توانایي شناسایي افراد در هیجانهاي خود و
دیگران و سپس نحوه حل مسأله ،پایان یافت .پس از آن و در پایان دوره یک جلسه براي رفع اشکاالت
مربوط به تمرینات خانه اختصاص داده شد .یک هفته پس از دورهي توانبخشي ،افراد شرکتکننده در
طرح ،براي انجام پسآزمون حضور یافتند و در دو مرحله ،آزمونهاي مرتبط با حافظه و کارکردهاي
اجرایي را انجام دادند و پرسشنامههاي مربوط به افسردگي ،اضطراب و فرسودگي رواني را تکمیل کردند.
اجراي پسآزمون تا حد امکان در شرایطي مشابه پیشآزمون صورت گرفت.
ابزار
پرسشنامه افسردگی بک ( :)BDI-IIپرسشنامه افسردگي بک -ویرایش دوم ( ،)BDI-IIیک
ابزار خودگزارشي براي اندازهگیري شدت افسردگي در بزرگساالن و نوجوانان باالتر از  11سال است.
ویرایش دوم پرسشنامه داراي  61ماده است که براي ارزیابي عالئم افسردگي مطرح شده در DSM-
 IVطراحي شدهاند (بک ،استیر و براون .)1552،محمدخاني ( )1142ویژگيهاي روانسنجي این
پرسش نامه را در نمونه ایراني مورد بررسي قرار داد .در مطالعه آنها ضریب کل اعتبار این پرسشنامه برابر
 0051به دست آمد و نتایج تحلیل عاملي  1عامل را با وزن عاملي به ترتیب  11017 ،21011و 15061
نشان داد .ضریب روایي همگرا با پرسشنامه نشانگان مختصر برابر  ،0047ضریب همبستگي هر آیتم با
کل پرسشنامه  0024و ضریب آزمون بازآزمون آن برابر  0051به دست آمد .در این پژوهش ضریب
پایایي به روش آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه افسردگي بک معادل  0044به دست آمده است.
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پرسشنامه اضطراب بک :پرسشنامه اضطراب بک ( )BAIیک مقیاس  61مادهاي است که
شدت اضطراب را در بزرگساالن و نوجوانان ميسنجد .بک و همکاران این آزمون را براي ارزیابي عالئم
اضطراب طراحي کردهاند .مشخصات روانسنجي این ابزار در جمعیت ایراني ،ضریب آلفا  ،0056ضریب
پایایي بین دو نیمه  0051و ضریب بازآزمایي به فاصله یک هفته  0041بوده است .ضریب همبستگي
پرسشنامه اضطراب بک با  0026 BDI-IIگزارش شده است (فتي ،بیرشک ،عاطفوحید و دابسون،
.)1141
1
مقیاس فرسودگی روانی :پرسشنامه فرسودگي رواني ( ،)MFSیک ابزار خودگزارشي براي
اندازهگیري شدت فرسودگي است و نتایج آن به سن ،جنس و میزان تحصیالت بستگي ندارد MFS .از
 11جمله که عالئم فرسودگي را توصیف ميکنند ،تشکیل شده است .هر جمله بر مبناي یک مقیاس 7
نقطهاي نمره ميگیرد که نقطه برش آن  1001است (جانسون و رنباک .)6011 ،متأسفانه مشخصات
روانسنجي این ابزار در جمعیت ایراني موجود نیست ،ولي بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر،
آلفا کرونباخ  00211گزارش شده است.
مجموعه آزمونهای حافظه :در این پژوهش از مجموعهي تکالیف حافظه که براي سنجش انواع
کارکردهاي حافظه و با تأکید بر روي فرآیندها ،بر اساس آزمونهاي به کار رفته در پروژهي بتوال
(نیلسون و همکاران )1557 ،طراحي شده است ،استفاده شد .این مجموعه توسط حاتمي و همکاران (در
دست چاپ) به فارسي برگردانده شده و با استفاده از نرمافزار سایکوپاي 6به صورت رایانهاي درآمده است.
این بسته متشکل از تکالیف مختلفي است که با استفاده از تحلیل عاملي به چهار شاخص براي سنجش
حافظهي رویدادي (حافظهي عملي ،حافظهي جملهها ،یادآوري -توجه و تشخیص نام) و دو شاخص
براي سنجش حافظهي معنایي (سیالي واژگان و دانش عمومي) رسیده است .مشخصات روانسنجي این
آزمون در جمعیت ایراني α ،کرونباخ مربوط به حافظهي عملي0075 ،؛ تشخیص نام0076 ،؛ یادآوري-
توجه004 ،؛ حافظه جمالت 0047 ،و سیالي واژگان 0021 ،است (حاتمي و همکاران ،در دست چاپ).
مجموعه آزمونهای کارکردهای اجرایی :در پژوهش حاضر مجموعه آزمونهاي رایگان
 PEBL1که زیرنظر حاتمي و همکاران ،ترجمه ،آماده و بوميسازي گردیده و با استفاده از بستهي
نرمافزاري سایکوپاي به صورت رایانهاي درآمده است ،استفاده شد .این مجموعه شامل هشت آزمون
است که جنبههاي گوناگون کارکردهاي اجرایي را اندازهگیري ميکند .در مطالعه حاضر از آزمونهاي

1

Mental Fatigue Scale
PsychoPy
1
psychology experiment building language
6
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توجه پایدار کانرز ،برج لندن ،فراخناي ارقام n ،تعداد به عقب ،براي سنجش توجه ،حافظه فعال و مدیریت
هدف و برنامهریزي استفاده شده است.
یافتهها
پژوهش حاضر با استفاده از تحلیلهاي کوواریانس تک متغیره ( )ANCOVAو تحلیل کوواریانس
چند متغیره ( ،)MANCOVAبه بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه و کارکردهاي اجرایي
افراد دچار آسیب مغزي با نقش تعدیلکنندگي نشانههاي افسردگي ،اضطراب و فرسودگي رواني پرداخته
شد .در ادامه ،خالصهاي از نتایج تحلیل آنکوا مربوط به اثر درمان در شاخصهاي مطرح حافظه و
کارکردهاي اجرایي در جدول  6آورده شده است.
جدول  -2خالصهای از نتایج تحلیل آنکوا مربوط به اثر درمان در
شاخصهای حافظه و کارکردهای اجرایی
Ss

df

Ms

نسبت F

سیالي واژگان

10111

1

10111

2001

مجذور اتای
سهمی
00607

0006

دانش عمومي
تشخیص نام
جمالت
فراخناي ارقام(رو به جلو)
فراخناي ارقام(رو به عقب)

10775
00516
10111
10167
00144

1
1
1
1
1

10775
00516
10111
10167
00114

70114
00710
10716
10011
10604

00616
00011
00025
00115
00166

0001
00155
00601
0002
00042

توجه تقسیمشده

یک تعداد به عقب
دو تعداد به عقب
یادگیري -توجه

00172
00010
00122

1
1
1

00172
00010
00122

60150
10120
00427

00047
00167
00012

00111
0004
00121

توجه پایدار

خطاي ارتکاب
خطاي حذف

20121
50470

1
1

20121
50470

100501
110141

00166
00111

00001
00001

مدیریت حل مسأله

زمان واکنش
پاسخ صحیح

50111
150211

1
1

50111
150211

10151
160117

00122
00111

0001
0006

منبع تغییر
حافظه معنایی
حافظه رویدادی

حافظه فعال

P

بهطورخالصه ،یافتههاي مربوط به حافظهي معنایي ،توجه پایدار و مهارت حلمسأله نشان داد که با
حذف اثر نمرههاي شاخصهاي هر یک در پیشآزمون به عنوان متغیرهاي همپراش ،اثر اصلي متغیر
درمان بر نمرههاي آنها معنادار شد .سیالي واژگان (،)F=2001 ،df=1 ،p=0006 ،partial η2= 00607
دانش عمومي ( ،)F=70114 ،df=1 ،p=0001 ،partial η2= 00616خطاي ارتکاب (partial 00166
= ،)F=100501 ،df=1 ،p=00001 ،η2خطاي حذف (،df=1 ،p=00001 ،partial η2= 00111
 ،)F=110141زمان واکنش ( )F=10151 ،df=1 ،p=0001 ،partial η2= 00122و پاسخ صحیح
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( )F=160117 ،df=1 ،p=0006 ،partial η2= 00111گزارش شدند که ميتوان نتیجه گرفت،
تمرینات توانبخشي شناختي ،حافظهي معنایي ،توجه پایدار و مهارت حل مسأله افراد دچار آسیب مغزي را
بهبود بخشیده است.
در رابطه با حافظهي رویدادي ،حافظه فعال و توجه تقسیمشده نتایج نشان داد که با حذف اثر نمرههاي
شاخصهاي هر یک در پیشآزمون به عنوان متغیرهاي همپراش ،اثر اصلي متغیر درمان بر نمرههاي آنها
معنادار نشد .تشخیص نام با ( ،)F=00710 ،df=1 ،p=00155 ،partial η2= 00011حافظه جمالت
( ،)F=10716 ،df=1 ،p=00601 ،partial η2= 00025فراخناي ارقام (روبهجلو) (partial 00115
= )F=10011 ،df=1 ،p=0002 ،η2و فراخناي ارقام (روبهعقب) (،p=00042 ،partial η2= 00166
 )F=10604 ،df=1و یک تعداد به عقب ( )F=60150 ،df=1 ،p=00111 ،partial η2= 00047و دو
تعداد به عقب ( )F=10120 ،df=1 ،p=0004 ،partial η2= 00167و یادآوري -توجه
( )F=00427 ،df=1 ،p=00121 ،partial η2= 00012گزارش شدند که ميتوان نتیجه گرفت،
تمرینات توانبخشي شناختي ،تأثیر معناداري بر آنها نداشته است.
براي بررسي تأثیر نشانههاي فرسودگي رواني ،افسردگي و اضطراب بر عملکرد حافظه و کارکردهاي
اجرایي افراد نقش پیشآزمون و سطح معناداري آن بررسي شد .در ارتباط با نشانههاي فرسودگي رواني،
سطوح معناداري تمام متغیرها  P>0001بود که نشان ميدهد پیشآزمون تأثیر معناداري در روند مداخله
نداشته است و از طرفي ،تعامل معناداري میان فرسودگي رواني و شاخصهاي حافظه و کارکردهایي
اجرایي وجود نداشت؛ ولي در بررسي نشانههاي افسردگي ،سطح معناداري یادگیري– توجه
( )F=20121 ،df=1 ،p=00016 ،partial η2= 00141گزارش شد که نشان ميدهد پیشآزمون تأثیر
معناداري در این متغیر داشته است و باید کنترل شود .از طرفي ،سطح معناداري اثر متقابل یادگیري-
توجه و نشانههاي افسردگي ( )F=40152 ،df=1 ،p=00011 ،partial η2= 00126معنادار شده است
( )p<0001است و این نشان ميدهد که تعامل معناداري میان آنها وجود دارد .در بررسي نشانههاي
اضطراب نیز ،سطح معناداري خطاي حذف در توجه پایدار (،df=1 ،p=00060 ،partial η2=00111
)F=70211؛ پاسخ صحیح برج لندن ( )F=10216 ،df=1 ،p=00015 ،partial η2= 00115کوچکتر
از  0001است که نشان ميدهد پیشآزمون تأثیر معناداري در این شاخصها داشته است و باید کنترل
شود .اما سطوح معناداري سایر شاخصها معنادار نبودند ( .)p>0001از اینرو ،ميتوان به اثر گروه در این
تحلیل پرداخت .از طرفي ،سطح معناداري اثر متقابل در تمامي متغیرها  p>0001بود و این نشان ميدهد
که تعامل معناداري میان نشانههاي اضطراب و شاخصهاي حافظه و کارکردهایي اجرایي وجود نداشت.
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جدول  -3خالصهای از نتایج تحلیل مانکوا مربوط به اثر تمرینات توانبخشی شناختی بر میانگین نمرات
پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل
منبع

گروه

متغیر وابسته

مجموع

df

دانش عمومي

مجذورات
10012

1

10012

سیالي واژگان

10705

1

10705

10111

تشخیص نام

60157

1

60157

10171

00611

جمالت

60714

1

60714

10111

00621

فراخناي ارقام (رو به جلو)

00011

1

00011

00016

00411

27225

فراخناي ارقام (رو به عقب)

00017

1

00017

00111

00717

2721.

یک تعداد به عقب

00001

1

00001

00011

00467

2722.

دو تعداد به عقب

00001

1

00001

00216

00115

272.3

خطاي ارتکاب در توجه پایدار

60111

1

60111

60774

00111

27250

یادگیري –توجه

10706

1

10706

10616

00011

273.5

خطاي حذف در توجه پایدار

50012

1

50012

100411

00011

275.5

زمان واکنش برج لندن

110102

1

110102

50051

00017

27532

پاسخ صحیح برج لندن

110254

1

110254

40511

00017

27520

میانگین مجذورات

F

سطح

اتا

100271

معناداری
00011

275.2

00626

27150
271.0
27150

نتایج یافتههاي مرتبط با متغیر فرسودگي رواني ،بر اساس آزمون اثر بزرگترین ریشه روي
( )F=6460010 ،p= 00012 ،value=66120157نشان داد که مقادیر  Fمعنيدار است و به عبارت
دیگر ،ميتوان نتیجه گرفت که برنامه گروهدرماني مبتني بر توانبخشي شناختي با نقش تعدیلکنندگي
فرسودگي رواني به طور کلي تفاوت معناداري در نمرات حافظه و کارکردهاي اجرایي آزمودنيهاي گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل داشته است و به صورت جزئي متغیرهاي دانش عمومي (partial 00176
=)F=100271 ،df=1 ،p=00011 ،η2؛ یادگیري -توجه (،df=1 ،p=00011 ،partial η2= 00151
)F=10616؛ خطاي حذف توجه در توجه پایدار (،df=1 ،p=00011 ،partial η2= 00171
)F=100411؛ زمان واکنش برج لندن ()F=50051 ،df=1 ،p=00017 ،partial η2= 00116؛ پاسخ
صحیح برج لندن ( )F=40511 ،df=1 ،p=00017 ،partial η2= 00164تفاوت معناداري را در اثر
گروه نشان دادهاند .این درحالیست که در سایر شاخصهاي حافظه و کارکردهاي اجرایي مثل ،سیالي
واژگان ،تشخیص نام ،جمالت ،فراخناي ارقام n ،تعداد به عقب ،خطاي ارتکاب در توجه پایدار تفاوت
معناداري مشاهده نشده است.
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جدول  -0خالصهای از نتایج تحلیل مانکوا مربوط به اثر تمرینات توانبخشی شناختی بر میانگین نمرات
پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل
منبع

df

میانگین
مجذورات
00626

00665

60712

60770
10040

00161

00157

00157
00441

00006
00011

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات
00626

1

سیالي واژگان

60712

1

تشخیص نام

60006

1

60006

جمالت

10011

1

10011

فراخناي ارقام(رو به جلو)

00007

1

00007

00066

فراخناي ارقام(رو به عقب)

00012

1

00012

00112

00710

یک تعداد به عقب
دو تعداد به عقب
خطاي ارتکاب در توجه پایدار

00004
00005
10150

1
1
1

00004
00005
10150

10415
00616
10567

00601
00211
00151

00111
00061
00126

یادگیري –توجه
خطاي حذف در توجه پایدار

60141
100576

1
1

60141
100576

40471
110007

00016
00001

00170
00200

زمان واکنش برج لندن

110105

1

110105

20702

00211

00016

پاسخ صحیح برج لندن

110517

1

110517

100577

00004

00161

دانش عمومي

گروه

F

اتا

سطح
معناداری
00211

00064

00167

00617
00057
00017

نتایج یافتههاي مربوط به متغیر نشانههاي افسردگي ،بر اساس آزمون اثر بزرگترین ریشه روي
(value=10211؛ p= 00476؛  )F=00121نشان داد که مقادیر  Fمعنيدار نیست و به عبارت دیگر،
ميتوان نتیجه گرفت که برنامه گروهدرماني مبتني بر توانبخشي شناختي با نقش تعدیلکنندگي
نشانههاي افسردگي به طور کلي تفاوت معناداري در نمرات حافظه و کارکردهاي اجرایي آزمودنيهاي
گروه آزمایش نسبت به گرو ه کنترل نداشته است ،ولي در بررسي جزئي متن مانکوا نشان داده شد که
متغیرهاي یادگیري -توجه ()F=40471 ،df=1 ،p=00016 ،partial η2=00170؛ خطاي حذف توجه
در توجه پایدار ( )F=110007 ،df=1 ،p=00001 ،partial η2= 00200و پاسخ صحیح برج لندن
( )F=100577 ،df=1 ،p=00004 ،partial η2=00161تفاوت معناداري را در اثر گروه نشان دادهاند.
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جدول  -5خالصهای از نتایج تحلیل مانکوا مربوط به اثر تمرینات توانبخشی شناختی بر میانگین نمرات
پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل
منبع

گروه

متغیر وابسته

مجموع

df

میانگین

F

سطح

اتا

دانش عمومي

مجذورات
60221

1

مجذورات
60221

10161

معناداری
00101

2720.

سیالي واژگان

60267

1

60267

60406

00161

2721.

تشخیص نام

60041

1

60041

10611

00645

27111

جمالت

60111

1

60111

10041

00166

272.0

فراخناي ارقام (رو به جلو)

00011

1

00011

00011

00461

27225

فراخناي ارقام (رو به عقب)

00064

1

00064

00051

00725

2722.

یک تعداد به عقب

10510

1

10510

00000

00556

27222

دو تعداد به عقب

00001

1

00001

10165

00111

27121

خطاي ارتکاب در توجه پایدار

60117

1

60117

60511

00112

27220

یادگیري– توجه

10252

1

10252

10217

00021

2731.

خطاي حذف در توجه پایدار

110622

1

110622

610744

00001

27.05

زمان واکنش برج لندن

110154

1

110154

70112

00641

27133

پاسخ صحیح برج لندن

100112

1

100112

170500

00167

2720.

و در آخر ،یافتههاي مرتبط با متغیر نشانههاي اضطراب بر اساس آزمون اثر بزرگترین ریشه روي
(value=60405؛ p= 0051؛  )F=00641نشان داد که مقادیر  Fمعنيدار نیست و به عبارت دیگر،
ميتوان نتیجه گرفت که برنامه گروهدرماني مبتني بر توانبخشي شناختي با نقش تعدیلکنندگي
نشانههاي اضطراب به طور کلي تفاوت معناداري در نمرات حافظه و کارکردهاي اجرایي آزمودنيهاي
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نداشته است .ولي در بررسي جزئي متن مانکوا نشان داده شد که تنها
خطاي حذف در توجه پایدار ( )F=610744 ،df=1 ،p=00001 ،partial η2= 00241تفاوت معناداري
را در اثر گروه نشان داده است.
بحث و نتیجهگیری
سیالي واژگان و یادآوري تمرینات در ساختار معنایي بهبودي چشمگیري داشت و در به خاطر سپردن
آیتمهاي تمرینات بیشتر از تکنیکهاي چون ساختن داستان ،شخصيسازي و تصویرسازي استفاده
ميکردند و از آنجا که تمرینات در گروه صورت ميگرفت ،انگیزهي افراد براي مشارکت در تمرینات
بهویژه سیالي واژگان افزایش ميیافت و پاسخ یک فرد در حکم محرکي براي فرد دیگر بود .همچنین
مرور ذهني مکرر اسامي مفاهیم جفت شده با تصاویر آنها یا اشیاء واقعي ،باعث بهبودي بارز در توانایي
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بازیابي کلمات در آزمون تولید کلمه ميشود .عملکرد افراد  TBIدر حافظهي رویدادي ،تفاوت چنداني
نداشت .از طرفي ،ترمیم حافظه رویدادي ،در اکثر موارد پس از عبور از دوره حاد بعید است و براي بهبود
آن ،روشهاي دیگري مطرح ميشود .کاپور و گراهام ( )6006به بررسي بهبود طوالنيمدت عملکرد
حافظه رویدادي پرداختند و نتایج نشان دادند که هیچگونه شواهدي براي براي بهبود مستقیم و پایدار آن
وجود ندارد ،بنابرین روشهاي جبراني براي مشکالت آن ،حداقل در حال حاضر ،درمان انتخابي هستند.
همچنین در بررسي یافتههاي آن ،چندین فرضیه مطرح ميشود که عبارتند از )1( :بیشینه تمرکز پژوهش
حاضر بر تکنیکهاي شناختي مؤثر در بهبود حافظه رویدادي بوده است )6( ،درمانگر همانند تمرینات
تکنیکهاي شناختي ،نظارت مستقیمي بر نحوهي استفادهي فرد از راهبردهاي بیروني نداشته است)1( ،
فرد امکانات الزم براي تهیه یا استفاده بسیاري از وسائل مهم و پرکاربرد کمک حافظه را نداشته ،و ()1
متأسفانه بسیاري از وسائل کمک حافظه در دسترس افراد قرار نداشتند و براي استفاده به زبان فارسي
آمادهسازي نشدند .عملکرد حافظه فعال نیز تفاوت معناداري نشان نداد .مؤلفههاي اصلي در میزان
بهرهمندي از توانبخشي آن ،عبارتند از )1( :ظرفیت متفاوت افراد که هر فرد توانایيها ،استعدادها ،عالئم
بیولوژیک و پیشینهي مختص به خود دارد که تا حد امکان سعي شده بود تا افراد همگن انتخاب شوند،
ولي قدرت بروز تفاوتها در آنها غیرقابل اجتناب است ،و حتي ممکن است افراد با شدت آسیب مشابه در
روند درمان قرار بگیرند ،ولي پاسخ آنها به درمان متفاوت باشد (سندري و همکاران )6( ،)6011 ،جنسیت،
به طوريکه بخشهاي مرتبط در مغز زنان به نسبت مردان فعالیت کمتري داشته و پیامدهاي مربوط به
بعد از دورهي درمان بدتر است (هسو و همکاران .)6011 ،در نمونهي پژوهش حاضر ،تا حد امکان سعي
شده بود تا بین جنسیت شرکتکنندهها توازن برقرار شود ،ولي حجم نمونهي اندک ،قدرت تعمیم یافتهها
را کاهش ميدهد )1( ،سن افراد ،مؤلفهي مؤثر بعدي در عملکرد حافظه فعال افراد  TBIاست که در این
مطالعه کنترل شده است و یافتههاي بالیني نشان دادند که )1( :افراد جوانتر راحتتر با دستورالعملهاي
هر تکنیک شناختي ارتباط برقرار ميکردند ،و ( )6انجام تکلیف و کاربردي کردن آن در زندگي روزمره
براي جوانترها راحتتر بود .عملکرد افراد با نواقص توجهي در فعالیتهاي کارکردي ميتواند توسط
تمرین ،تقویت شود .با کار کردن مستقیم بر روي فعالیتهاي کارکردي ،بیماران راهبردهایي را براي
جبران مشکالت توجهي برميگزینند یا در سایر مواقع ،در یک تکلیف بخصوص مهارت کسب ميکنند،
به طوري که تکلیف نیازمند توجه کمتر و در نتیجه خطاهاي ناشي از توجه نیز اندک خواهد بود .اما نتایج
مطالعه حاضر در مبحث توانبخشي توجه به دو بخش تقسیم ميشود )1 :توجه پایدار ،و  )6توجه
تقسیمشده .در بخش اول ،یافتهها در جهت تأیید اثربخشي بودند ،اما یافتههاي مرتبط با توجه تقسیمشده
در جهت رد آن قرار گرفتند .در بررسي این نتایج باید به دو نکته اشاره کرد )1( ،تمرینات توجه پایدار به
صورت مستقیم به فرد ارائه ميشدند و فرد ميدانست که در بازهي زماني مشخص باید تنها یک کار
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انجام دهد و معموالَ این تمرینات با مهارتهاي توجه انتخابي نیز ادغام ميشدند و اغلب این دو نوع
توجه در تقویت یکدیگر مؤثر واقع شدند )6( ،توجه تقسیمشده که در این پژوهش مورد ارزیابي واقع شد
از نوع شناختي-حرکتي بود و تمرینهایي که در دورهي توانبخشي ارائه ميشدند ،شامل دو نوع از آنها
یعني ،شناختي -شناختي و شناختي -حرکتي بودند .درمانگر بر نوع اول نظارت کامل داشت و ميتوانست
روند انجام کار ،پیشرفت و مشکالت ایجاد شده در فرآیند تکلیف را متوجه و بررسي کند ،ولي در بررسي
دوم تنها راه ارزیابي گزارش آزمودنيها بود ،چراکه شیوهاي براي ثبت قسمت حرکتي تکلیف وجود
نداشت و فرد تنها ميتوانست نحوهي اجراي خود را توصیف کند که جزء محدودیتهاي پژوهش است.
در توانبخشي مهارت حل مسأله نیز مداخلهي گامبهگام در حل مسأله اثرگذار است و  5گام معرفي
ميشود )1( :مشخص کردن هدف )6( ،مشخص کردن تمامي راهبردهاي مفید )1( ،مقایسه کردن
راهبردها و انتخاب اینکه کدام یک براي شرایط موجود مناسبتر است )1( ،اولویتبندي آنها بر اساس
میزان احتمال موفقیت )1( ،نوشتن گامهاي اجراي کار )1( ،شروع اولین گام )2( ،نظارت خود )7( ،تغییر
دادن گامها در صورت لزوم )4( ،ادامه دادن به گامها تا زماني که به هدف برسند ،و ( )5مرور راهبردهایي
که نتیجه دادند و آنهایي که مؤثر نبودند .در تمام مطالعات لزوماَ همهي گامها اجرا نميشوند و بنابر
مشکل موجود به بررسي موقعیت و مسأله ميپردازند و سپس براي روند اجراي آن تصمیم ميگیرند .در
این مطالعه ،چندین نوع تمرین ارائه شد )1( :مرتبط با آسیب مغزي )6( ،مرتبط با زندگي روزمره ،و ()1
مهارتهاي تصمیمگیري در موقعیتهاي چالشبرانگیز .همانطور که انتظار ميرفت افراد ابتدا در حل
مسأله ،تعداد راهبردهاي کمي به ذهنشان ميرسید و یا اصالَ توانایي مدیریت آنها را نداشتند و
نمي توانستند مراحل حل مسأله را تا آخر تجسم کنند ،ولي پس از گذشت زمان و حضور در گروه ،مراحل
حل مسأله براي آنها شفافتر شد و همچنین از نظرات یکدیگر در گروه بهرهمند ميشدند که به نوبهي
خود منجر به بهبود این مهارت در افراد دچار آسیب مغزي شد .فرسودگي رواني با کارکردهاي شناختي
فرد ارتباط معکوس دارد ،به این صورت که با کاهش فرسودگي رواني ،عملکرد فرد در کارکردهاي
شناختي افزایش ميیابد .در پژوهش حاضر ،نشانههاي فرسودگي رواني فرد توسط پرسشنامه بررسي
شدند و افراد در طیف متوسطي قرار داشتند و از آنجایي که دوره مستلزم داشتن حدي کارکرد اجتماعي و
فعالیت فیزیکي و ذهني بود ،افراد با نشانههاي فرسودگي باال توانایي شرکت در دوره را نداشتند .در ادامه
عالوه بر پایش ابتدایي ،افراد پس از انجام تکالیف روزانه ،درجهي فرسودگي خود را به صورت مداوم
مشخص ميکردند .در تکالیف جدید افراد درجه فرسودگي باالیي را داشتند ولي با گذشت زمان و تمرین
و تکرار همان سطح از تکالیف ،میزان درجه فرسودگي کاهش ميیافت .از طرفي ،عملکرد حافظه و
کارکردهاي اجرایي افراد  TBIبسته به میزان نشانههاي افسردگي شرکتکنندگان به طور کلي تغییر
نميکند که تا حدي با پیشینهي پژوهشي این حیطه متفاوت است .به همین خاطر باید یک سري
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مالحظات را در نظر گرفت .براي مثال )1( ،نتایج مربوط به پرسشنامه پایینتر از نقطه برش مربوط به
افسردگي بودند و افراد صرفاَ عالئم جزئي و در سطح اندک را تجربه ميکردند که با توجه به آسیب رخ
داده و پیامدهاي آن طبیعي است )6( ،پرسشنامه صرفاَ وضعیت دو هفتهي آخر فرد را بررسي ميکند ،و
( )1اطالعات قبل از آسیب را در دست نداریم .نشانههاي اضطراب شرکتکنندگان نیز به طور کلي تغییر
نميکند .زیرا اضطراب پس از آسیب مغزي یک مقولهي بسیار رایج است ،ولي میزان شیوع نامتجانس آن
باعث محدودیت کاربرد بالیني پژوهشها شده است .در این زمینه ،یک شیوهي درماني مداوم باید ارائه
شود تا نشانههاي اضطراب فرد برطرف شوند .عالوهبرآن ،در پژوهشهاي پیشین اضطراب را به انواع
مختلف اختاللهاي مربوط به آن طبقهبندي کردند و با توجه به نتایج مربوط به پژوهش حاضر ،داشتن
صرفاَ عالئم مربوط به اضطراب نميتواند تأثیر معناداري در روند توانبخشي داشته باشد (اوموتو و اسلمن،
1551؛ مککلي و همکاران6001 ،؛ مور ،تريبر و هوپ6002 ،؛ والنگودینسون ،پونسفورد و شونبرگر،
 .)6005همچنین نشانههاي اضطراب ميتوانند در اثر علتهاي گوناگون مثل ،عوارض داروهاي مصرفي،
سایر مشکالت جسماني و یا به عنوان پیامدهاي مشکالت روانشناختي به وجود آید که ارتباط مستقیمي
با تجربهي ضربه به سر نداشته باشد و در آخر ،از محدودیتهاي پژوهش ميتوان به روش نمونهگیري در
دسترس ،عدم وجود مقیاس هنجاریابيشده در ایران براي فرسودگي رواني ،بار سنگین معناي آسیب
مغزي در جامعه و پیشینه پژوهش ایراني اندک در این زمینه اشاره کرد و پیشنهاد ميشود تا دورههاي
پیگیري  2ماهه یا یک ساله نیز انجام شود ،همچنین جلسات درمان شناختي -رفتاري به صورت انفرادي
جهت بهبود وضعیت و تسهیل فرآیند توانبخشي صورت گیرد.
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