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 31/6/1400پذیرش مقاله:          25/1/1400 دریافت مقاله: 
 

ا هدف بسکته مغزي مهم ترین عامل مرگ در جهان و ایران بعد از بیماري هاي قلبی و سرطان به شمار می آید. این پژوهش : مقدمه
 ی افراد مبتال به سکته مغزي شهر یاسوج انجام شد.تعیین اثربخشی توان بخشی عصب روانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرای

ماهه بود. جامعه  6یگیري پآزمون با گروه کنترل و پس -آزمونروش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش ها:مواد و روش
از بین  دادند.آماري پژوهش را کلیه بیماران مبتال به سکته مغزي که به بیمارستان شهید بهشی یاسوج مراجعه کردند، تشکیل 

 ونفر)  15یش (گیري هدفمند انتخاب و در ادامه به روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمانفر به روش نمونه 30جامعه آماري تعداد 
قرار   اي تحت روش درمانی توانبخشی عصب روانشناختیدقیقه 90جلسه  22نفر) گمارش شدند، گروه آزمایش به مدت  15کنترل (
 بالینی وکسلر، حافظه کاري حافظه آزمون ،هاي پژوهش از مقیاس معاینه مختصر وضعیت روانیآوري دادهظور جمعبه من گرفتند.
 ها با روش تحلیل کوواریانس یا واریانس با اندازه گیري مکررلندن استفاده گردید. داده برج مساله بزرگساالن  و آزمون حل وکسلر

 با آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد.
ثربخش ته مغزي اروانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتال به سکنتایج نشان داد که رویکرد توان بخشی عصب  ها:یافته

 ).>0/0p 5( بوده است و به شکل معناداري موجب بهبود حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتال به سکته مغزي شد

ه، عملکرد روانشناختی براي بهبود حافظ توان از رویکرد درمانی عصبش، میپژوه هايه یافتهببا توجه  :گیريبحث و نتیجه
 اجرایی افراد مبتال به سکته مغزي است.

 .عصب روانشناختی، حافظه، عملکرد اجرایی، سکته مغزي  ي:هاي کلیدواژه
 

 چکیده
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 مقدمه
سکته مغزي مهم ترین عامل مرگ در جهان و ایران 

). 1سرطان به شمار می آید (بعد از بیماري هاي قلبی و 

سال  10سال، در هر 55 در سن باالي خطر سکته مغزي

ها، احتمال سکته شود و با وجود انجام مراقبت دو برابر می

). بر اساس 2درصد است ( 20دو سال  مجدد طی مغزي

آمارهاي سازمان سالمت جهان وقوع سکته مغزي در 

است و در مورد در هر هزار نفر  4/7تا  7/2جهان بین 

کشورهاي اروپایی شیوع سکته مغزي تقریبا یک میلیون 

 139). در ایران نیز سالیانه 3در سال گزارش شده است (

هزار نفر دچار سکته مغزي می  100نفر از هر  149تا 

درصد دچار ناتوانی می شوند  30تا  15شوند که بیش از 

 و با توجه به محل بیماري، حاد مرحله در افراد ). این4(

 بینایی، میدان به نقایص مربوط دچار وسعت ضایعه

). مرحله 5شوند (می شناختی و کالمی حسی، حرکتی،

حاد این بیماري ممکن است تنها چند روز طول بکشد 

ولی بهبودي بیمار روند کند و تدریجی داشته و به طور 

ماه تا پایدار شدن وضعیت بیمار  18تا  6معمول حداقل 

 ). 6زمان نیاز دارد (

اي، از آنجایی که سکته مغزي اغلب نواحیه آهیانه

-فرونتال و ساختارهاي مربوط به ساقه مغزي را درگیر می

توانند به صورت بدکارکردي در ها میاین آسیب ،سازد

عملکرد زبانی، توجه، حافظه، تمرکز، عملکرد اجرایی 

 مفهوم یک به عنوان اجرایی ). عملکرد7مشاهده گردد (

 شناختی هايفرایند از متنوعی و وسیع وابعت گسترده

 ریزي، پیگیريبرنامه حافظه، همچون وظایفی با مرتبط

حل  استدالل، رفتار، سازماندهی و آغاز متعدد، وظایف

-انعطاف و هدف به معطوف رفتار تصمیم گیري، مسئله،

 جهت روزمره زندگی در که دارد عهده بر را پذیري ذهنی

 ضروري نظر مورد اهداف به نرسید براي مدیریت امور

 مشکالتی به تواندعملکرد اجرایی می در نقص ).8است (

 به دستیابی ریزي،کردن، برنامه آغاز براي فرد توانایی در

 در پذیريانعطاف بینی نتایج،پیش عملکرد، پایش اهداف،

). در 9شود ( منجر با موقعیت منطبق کردن رفتار و پاسخ

کاران طی مطالعه اي گزارش این رابطه داس نیر و هم

کردند که افراد داراي سکته مغزي نشانه هایی از ضعف در 

و  هامیلتون، رادالك، موریس). 10عملکرد اجرایی دارند (

فیلیپس در مطالعه اي به این نتیجه دست یافتند که 

عملکرد اجرایی در افراد سکته مغزي با نقص و کاستی 

 ). 11هایی همراه است (

روانشناختی مطالعاتی نیمرخ عصب طبق پیشینه

 التبیماران دچار سکته مغزي به طور عمده با ایجاد اختال

ست شناختی از جمله اختالالتی در کارکرد حافظه همراه ا

 کارکردهاي تریناصلی از یکی ). حافظه12و13و14(

 زواان وابستگی، به منجر حافظه هايناتوانی .است شناختی

 شودمی فرد در یکپارچگی و يپایدار حس رفتن بین از و

 الشعاع تحت جدید مطالب یادگیري در را فرد توانایی و

 انمبتالی در حافظه به مربوط ). مشکالت15دهد (می قرار

 حافظه دیداري، حافظه :شامل  تواندمی مغزي سکته به

 و  معنایی حافظه ضمنی، حافظه فعال، حافطه شنیداري،

 در را فرد حافظه در ). نقص16باشد ( اي رویه حافظه

 هدارينگ ریزي، توجه، برنامه مانند هافعالیت انواع اجراي

 مشکل دچار مسئله حل اطالعات، سازماندهی و اطالعات

 ). 17سازد ( می

از طرفی در متون علمی ذکر شده عملکردهـاي  

مرتبط با کارکردهاي شناختی در طـی ماهـه اول بعـد از 

لی بازتوانی زمان بستري و یابد وسـکته  مغزي بهبود می

 تکنیک میان ). از18بعد  از ترخیص توصیه مـی شـود (

 بخشی بیماران مبتال توان هايبرنامه در که مختلفی هاي

توان به رویکرد رود، میمی کار به به سکته مغزي

 واقع، در عصب روانشناختی اشاره کرد. توانبخشی

 ی اطالقهایآموزش به شناختی آموزش یا توانمندسازي

 است، ولی شناختی علوم هايیافته بر مبتنی که شوندمی

 کنند عملکردهايمی سعی کامپیوتري هايبازي به شکل
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 فضایی، تمیز -دیداري ادراك توجه، (دقت، شناختی

 سایر و کاري حافظه مخصوصاً حافظه انواع شنیداري،

 که دهند ارتقا یا بخشیده بهبود اجرایی) را کارکردهاي

 انعطاف همان یا نوروپالستیسیتی اصل بر موارد نای همه

 )،20همکاران ( ). اون و19دارد ( مغز اشاره پذیري

 از که دانندمی روشی را روانشناختی -عصب توانبخشی

 به اطالعات هايفناوري با شناختی اعصاب علوم ادغام

 زمینه مغز در هايتوانمندي ارتقاي براي و آمده وجود

 توجه، هوشیاري، ادراك، جمله از شناختی کارکردهاي

 شود. نتایج چندین پژوهش بهمی استفاده و.... حافظه

 هاي بالینی گوناگونیانی در گروهاثربخشی این رویکرد درم

 و ساه برنسدان، ویلیماز، اند، از جمله ویرك،اشاره کرده

 توانبخشی تحلیل یافتند که فرا ) در مطالعه21مورو (

 شده تقسیم توجه در مدت تاهکو بهبودي سبب شناختی

 ریچ، تایلر، ابلرا، و گردد. واسمی مغزي سکته بیماران در

 آموزش به موردي مطالعه یک ) در22وودز ( و برنز

 مغزي سکته به مبتال یکپارچه در بیمار اجرایی عملکرد

 پرداختند، نتایج آنان نشان داد آموزش استدالل مزمن

 افزایش به منجر تواندراهبردي، می حافظه پیشرفته

 در شرکت بهبود و مغز هاي شبکه تقویت و اجرایی کارکرد

 تروماتیک مغزي دچارآسیب افراد در روزمره هايفعالیت

 ) در پژوهشی به این23فرر ( و سبولرو گردد. اولموس،

 می روانشناختی عصب نتیجه دست یافتند که توانبخشی

 این ستا ممکن اما بخشد را بهبود  زندگی کیفیت تواند

 مطالعه یک ) در24پارنت ( و الیوت .نباشند ماندگار اثرات

 براي حافظه توانبخشی اثربخشی بررسی به تحلیل فرا

 در مغزي سکته و تروماتیک مغزي دچارآسیب بیماران

 پرداختند، نتایج زمان گذر اثر در حافظه بهبودي مقابل

 ن کارایی رویکرد درمانی در حافظهنشان دادند که بیشتری

 لیونديکاري افراد مبتال به سکته مغزي بودند. قربانیان، ع

) در پژوهشی به این نتیجه 25وفا، فرهودي و نظري (

هاي توانبخشی شناختی در بهبود دست یافتند که برنامه

 هاي توجه افراد دچار سکته مغزي مفید است.مولفه 

 نشان دادند) در پژوهشی 26خانجانی، نظري و آب روانی (

 در حافظه شنیداري و دیداري ووانبخشی شناختی که ت

 داري را ایجادها بهبودي معنیتوجه انتخابی آزمودنی

 آکرولند، اسبجورنسون، سانرهاگن ونموده است. 

 ) در پژوهشی به بررسی اثربخشی27بجورکداهل (

 نی بر تکالیف کامپیوتري بر حافظهتوانبخشی شناختی مبت

 مغزي پرداختند. نتایج تهو توجه در بیماران دچار سک

 هفته نشان داد که 6له ها پس از اعمال مداخارزیابی

 یش، بهبود معناداري در عملکردشانها گروه آزماآزمودنی

 اي ارقام مستقیم و معکوس و آزموندر تکالیف فراخن

 عملکرد پیوسته دیداري در مقایسه با گروه کنترل داشتند.

 هاي دپیام و مغزي هاي سکته شیوع رغمعلی

 مسائل آن، اجتماعی و فردي جسمانی، روانشناختی،

 حیطه در افراد مبتال به سکته مغزي بویژه توانبخشی

 رانای در نوپا اي هحوز روانشناختی،  -عصب و شناختی

 بر ایران بیشتر در شده انجام هايدرمان باشد.می

 رب و اندبوده متمرکز کالمی و حرکتی و جسمی توانبخشی

 کار یک حوزه موثر عنوان به روانشناختی عصب توانبخشی

 درمان از طرفی پرداختن به این .است نگرفته صورت

 راداف تواند براي  می روانشناختی)   -عصب بخشی (توان

 از هروند پیش غیر اکتسابی مغزي هايآسیب انواع به مبتال

 آسیب مبتال به بیماران مغزي، سکته به مبتالیان جمله

 مفید مغزي انسفالیت به مبتال افراد و تروماتیک مغزي

 عصبباشد. بنابراین نظر به اهمیت انجام مداخالت 

 ان،براي این بیمارروانشناختی بعد از ضایعه سکته مغزي 

 ي پژوهشی از جمله دیگر اهداف اینهاپر نمودن خالء

 مسئله اصلی این پژوهش پژوهش است. از این رو

 ن بخشی عصبتواعبارتست از اینکه آیا رویکرد 

 هراد مبتال بروانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرایی اف

 سکته مغزي اثربخش است؟
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 هامواد و روش
آزمون، آزمایشی با طرح پیشروش این پژوهش نیمه

 هماهه بود. جامع 6آزمون با گروه کنترل و پیگیري پس

 مغزي سکته به مبتال بیماران شامل پژوهش آماري

بود. از  1399یاسوج در سال  رشه سال 60 تا 20سنین

کته افراد مبتال به س نفر از 30بین جامعه آماري تعداد 

 دمغزي که به بیمارستان شهید بهشی یاسوج مراجعه کردن

می گیري در دسترس انتخاب و در ادامه تمابه روش نمونه

گیري تصادفی در قالب دو گروه آنان به روش نمونه

 .فر) گمارش شدندن 15نفر) و کنترل ( 15آزمایش (

 عروقی اختالل به بودن مبتال به پژوهش ورود هايمالك

 ه نوعی دچار هر یک از انواع سکتهمغزي (افرادي که ب

 که مغزي ترومبوتیک، ایسکمیک و هموراژیک بودند)

 سنی دامنه، باشد گذشته هاآن تشخیص از ماه سه نهایت

 ملهج نوشتن. از و خواندن و داشتن سواد 60 تا 20 بین

 م،الک بیان و درك در اختالل بارز داشتن خروج هايمالك

 افسردگی داشتن جلسات، در شرکت در جسمی ناتوانی

 قص،ن) 31ز باالتر ا اساس پرسشنامه بک نمره بر( اساسی 

 مختصر معاینه پرسشنامه براساس(شدید  شناختی

 هسکت قبلی سابقه وجود ،) 17از کمتر روانی نمره وضعیت

 پارکینسون، (همراه سیستم عصبی عارضه وجود مغزي،

 مغز، جراحی سابقه صرع، تشنج، مغزي، ضربه آلزهایمر،

 عصبی سیستم و ضایعه آنومالی هرگونه و مغزي تومور

  .باشد می روانگردان داروهاي مصرف سابقه و )مرکزي

 شیوه اجراي پژوهش
شیوه اجراي این پژوهش بدین صورت بود که ابتدا از 

ید بهشتی شهر یاسوج جهت انجام پژوهش بیمارستان شه

 سپس با مراجعه به کلینیک مجوز مربوطه اخذ گردید،

 یمارستان که متخصص مغز و اعصاب وب درمانی

نورولوژیست حضور داشتند، لبست افرادي که دچار سکته 

مغزي شده بودند، در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. در ادامه 

ن مبتال به سکته با کسب اجازه و جلب رضایت بیمارا

در  مغزي جهت اطمینان، ابزارهاي تشخیصی مجدداً 

اختیار آنان قرار گرفت و افراد داراي سکته مغزي تشخیص 

 ايدقیقه 90جلسه  22گروه آزمایش به مدت  داده شدند.

تحت روش درمانی عصب روانشناختی قرار گرفتند، اما 

 پس از پایان .گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند

جلسات آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. در 

 توصیفی: میانگین، آمارها با استفاده از پایان تمامی داده

و روش تحلیل کوواریانس  استنباطی آمار و معیار انحراف

یا واریانس با اندازه گیري مکرر با آزمون تعقیبی بونفرونی 

تحلیل  مورد تجزیه و 21نسخه  SPSSآماري  افزار نرم و

   قرار گرفتند.

 ابزارهاي پژوهش
 مقیاس معاینه مختصر وضعیت روانی 

 1975مقیاس معاینه مختصر وضعیت روانی در سال 

 ت.به وسیله فولشتاین و همکاران طراحی و تدوین شده اس

 شود.گویه دارد که به دو بخش تقسیم می 11این مقیاس 

 ،یابیهاي جهتبخش اول پاسخدهی کالمی به پرسش

گیرد. بخش دوم نیازمند حافظه و توجه را در بر می

 گذاري،خواندن و نوشتن است و شامل توانایی براي نام

 انجام دستورات گفتاري یا نوشتاري، نوشتن یک جمله و

ها به ترتیب کپی کردن یک شکل است. همه پرسش

با  شود و نمره کل از جمع نمرات  تکالیفی کهپرسیده می

شود. نمره بیشینه ه است، حاصل میموفقیت انجام شد

 24تا  23باشد. نقطه برش این مقیاس می 30مقیاس 

بر  تعیین شده است. هر چند که این نقطه برش معموالً

). این 28شود (اساس سطح تحصیالت فرد تعدیل می

مقیاس توسط فروغان و همکاران در سالمندان ساکن 

 گروه در کرونباخ آلفاي ضریب شهرتهران هنجاریابی و 

. در پژوهش حاضر پایایی )29( شد محاسبه 87/0 نمونه

 .بود 82/0بدست آمده با روش آلفاي کرونباخ برابر با 

 وکسلر کاري حافظه آزمون
نرم افزار حافظه کاري وکسلر مطابق با خرده مقیاس 

حافظه عددي آزمون حافظه بالینی وکسلر است که در 
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 ته شده است.خدادادي و امانی ساخ توسط 1393سال 

 ه جلو واین آزمون قابلیت سنجش حافظه اعداد روب

 ناي حافظه کوتاه مدت در کودکان ومعکوس و فراخ

 خرده ايرایانه نوع افزار نرم بزرگساالن را دارد. این این

 براي که است وکسلر هوش مقیاس ارقام فراخناي مقیاس

 حافظه فراخناي گیري و اندازه کاري حافظه گیري اندازه

 خرده ارقام، فراخناي شود.می استفاده آن از مدت کوتاه

 که است وکسلر مقیاس هوشی ویراست چهارمین مقیاس

 و جلو به رو ارقام فراخناي است: شده تشکیل قسمت دو از

 مقیاس درونی ضریب پایایی معکوس. ارقام فراخناي

 باالتر اعتبار ضریب داراي و باال بسیار وکسلر کاري حافظه

 در پژوهش حاضر ضریب پایایی با . )30(باشد یم 90 از

 در پژوهش گزارش شد. 78/0روش آلفاي کرونباخ برابر با 

حاضر میزان پایایی به دست آمده با روش آلفاي کرونباخ 

  بود. 72/0برابر با نمره 

 بزرگساالن وکسلر بالینی حافظه آزمون
 عینی مقیاس یک عنوان به  وکسلر حافظه آزمون

 7 داراي آزمون تهیه شده است. این حافظه بیارزیا براي

 آگاهی شامل هامقیاس این خرده. است مقیاس خرده

 نسبت آگاهی شخصی، و روزمره مسائل مورد در مشخص

 حافظه ذهنی، کنترل مکان (جهت یابی)، و زمان به

 يسر دو شامل که معکوس و جلو روبه ارقام تکرار منطقی،

 یادگیري و بینایی معکوس، حافظه و جلو روبه اعداد

 این پایایی و روایی به منظور سنجش میزان است. هاتداعی

 يرو بر مقیاس این محتوایی، اعتباریابی اساس بر مقیاس

 صرع، دمانس، افسرده، نفر  30 شامل بیماران از گروهی

 هدو نیم پایایی ضریب گردید که اجرا مغزي ضربه و سکته

 وکسلر نیز لینیبا آزمون هايمقیاس خرده کلیه سازي

 ییاضر میزان پایا). در پژوهش ح31بود ( 7/0باالتر از 

 .بود 78/0بدست آمده با روش آلفاي کرونباخ برابر با 

 لندن برج مساله حل آزمون
توسط شالیس به  1982آزمون برج لندن در سال 

بویژه تشخیص نقص در  منظور ارزیابی عملکرد اجرایی

ایی حل مسئله بیمارانی که و اختالل در توان برنامه ریزي

ضایعات لب فرونتال داشتند طراحی شد. شکل اصلی 

آزمون که توسط شالیس اجرا می شد دو تخته بود که 

روي هرکدام سه میله با طول هاي متفاوت و سه مهره 

این آزمون یکی از ابزارهاي مهم جهت  وجود داشت.

 ریزي وردهاي اجرایی مغز، برنامهگیري کارکاندازه

دهی است. در نوع کامپیوتري مزایاي زیادي از ازمانس

گیري دقیق نتایج شامل تعداد جمله دقت در اجرا، اندازه

سنجی دقیق مراحل را به موارد صحیح، غلط و نیز زمان

بایست با دنبال خواهد داشت. در این آزمون، فرد می

هاي رنگی (سبز، آبی، قرمز) و قرار دادن حرکت دادن مهره

در جاي مناسب با حداقل حرکات الزم شکل نمونه را ها آن

شوند، درست کنند. افرادي که در این آزمون موفق می

ریزي، ارزیابی و قدرت توانایی حل مسئله، برنامه

گیري باال در مدت زمان مشخص شده را تصمیم

کولبرتسون و زیلمر بیان داشته که این آزمون داراي .دارند

و برنامه ریزي و سازماندهی  روایی سازه خوب در سنجش

افراد است و بین نتایج این آزمون و آزمون مازهاي 

). در این 32گزارش شده است ( 41/0پرتئوس همبستگی 

پژوهش میزان پایایی براي آزمون حل مسئله برج لندن 

 بود.  68/0برابر با نمره 

 محتواي جلسات درمانی  خالصه
تومی درك آسیب مغزي ( توضیح آنا جلسه اول:

. اعصاب، راهبردهاي آسیب، و راهبردهاي بهبود)

ایجاد انگیزه یادگیري با هدف کلی  جلسه دوم:

توضیح  جلسه سوم و چهارم:. حمایت از خویشتن

راهبردهاي  جلسه پنجم و ششم:. آناتومی اعصاب

شدت جراحت و تجربه مراقبت  جلسه هفتم:. آسیب

. بودمکانیسم هاي به جلسه هشتم و نهم:. هاي ویژه

چگونه دیگران این بیماري را درك می  جلسه دهم:

آموزش حافظه و بازي هاي  جلسه یازدهم:. کنند؟

راهبردهاي درونی،  جلسه دوازدهم:مفید حافظه. 
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ایجاد تداعی، تصویر سازي دیداري، قطعه بندي. 

یادگیري بدون خطا، ردیابی ذهنی  جلسه سیزدهم:

ی، نقشه ذهن جلسه چهاردهم:. PQRSTمجدد، 

تقویم یا  جلسه پانزدهم:دفتر خاطرات یا یادداشت. 

جدول دیواري برنامه ریز، برگه هاي یادداشت 

جلسه . ها یا جعبه دوز داروهاچسباندنی، جعبه قرص

سازماندهی محیط و استفاده از کارهاي  شانزدهم:

 جلسه هفدهم:. اجرایی، دستگاه هاي هشدار دهنده

رکردهاي آن ، (توجه و مدیریت هدف): توجه و کا

 جلسه هجدهم:. معرفی روزنگارهاي خود نظارتی

 جلسه نوزدهم:. آموزش توجه و تخته سیاه ذهنی

جلسه . آموزش راهبردهایی براي مدیریت توجه

آموزش توجه ( انتخابی، تقسیم شده، مستمر  بیستم:

آموزش کارکرد اجرایی،  جلسه بیست و یکم:. و ...)

جلسه بیست و . چارچوب مدیریت هدف و حل مساله

  ).33آموزش مدیریت هدف ( دوم:

 هایافته
سن و تحصیالت  شرکت در جدول زیر جنسیت، 

 آورده شده کنندگان به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل

ر دهمانگونه که نتایج جدول نشان می دهد دو گروه  است.

 ت، سن و تحصیالت  تقریبا همگن میمتغیرهاي جنسی

 دهد تفاوت دوی دو نیز نشان میباشند. نتایج آزمون خ

 معنادار نمی باشدروه از نظر جنسیت، سن و تحصیالت گ

)5 0/0p< .( 

هاي توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) شاخص

نمرات حافظه و و عملکرد اجرایی درگروه توانبخشی عصب 

و گروه کنترل در مراحل پیش آزمون، پس   روانشناختی

مه ارائه شده است. همچنین در آزمون و پیگیري  در ادا

ویلکز براي بررسی نرمال -این جدول نتایج آزمون شاپیرو

با توجه یرها در گروه ها گزارش شده است. بودن توزیع متغ

ویلکز براي تمامی -به این جدول نتایج آزمون شاپیرو

متغیرها معنی دار نمی باشد لذا می توان نتیجه گرفت که 

 می باشد.توزیع این متغیرها نرمال 
 

 . توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در سه گروه1جدول

 متغیرهاي دموگرافیک
توانبخشی عصب 

 روانشناختی
 سطح معناداري کنترل

 

 جنسیت
 6) 40( 7) 7/46( زن

33/0 
 9) 60( 8) 3/53( مرد

 سن

 1) 7/6( 2 )3/13( سال 35تا  20

 6) 40( 6) 40( سال 50تا  36 43/0

 8) 3/53( 7) 7/46( سال 60 تا 51

 تحصیالت

 4 )7/26( 5 )3/33( دیپلم

 4 )7/26( 3 )20( کاردانی 08/0

 3 )20( 4 )7/26( کارشناسی
 4 )7/26( 3 )20( کارشناسی ارشد و باالتر
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 به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها . میانگین و انحراف معیار حافظه و عملکرد اجرایی2جدول 

 شاخص گروه رمتغی
پیش 
 آزمون

 p شاپیروویلک پیگیري پس آزمون

 حافظه کوتاه مدت

توانبخشی عصب 
 روانشناختی

879/0 10/93 10/53 7/33 میانگین  422/0  

   1/53 1/77 2/35 انحراف معیار

 کنترل
578/0 7/27 7/40 7/53 میانگین  892/0  

   1/10 1/45 1/55 انحراف معیار

 حافظه فعال

شی عصب توانبخ
 روانشناختی

870/0 7/00 6/47 5/60 میانگین  436/0  

   2/07 2/42 2/87 انحراف معیار

 کنترل
473/0 5/40 5/40 5/67 میانگین  979/0  

   2/38 2/38 2/19 انحراف معیار

 حافظه بلند مدت

توانبخشی عصب 
 روانشناختی

571/0 10/53 9/93 9/13 میانگین  900/0  

   1/13 0/88 1/77 انحراف معیار

681/0 9/47 8/93 9/47 میانگین کنترل  742/0  

   2/10 2/05 2/36 انحراف معیار 

برنامه ریزي 
راهبردي (خطاي 

 برج لندن)

توانبخشی عصب 
 روانشناختی

879/0 5/67 5/60 6/40 میانگین  422/0  

   1/40 1/64 1/40 انحراف معیار

 کنترل
568/0 5/93 5/47 5/67 میانگین  881/0  

   1/83 1/41 1/68 انحراف معیار

حل مساله (صحیح 
 برج لندن)

توانبخشی عصب 
 روانشناختی

866/0 25/67 24/40 21/13 میانگین  452/0  

   3/90 3/11 5/18 انحراف معیار

 کنترل
469/0 20/93 21/67 22/47 میانگین  871/0  

   3/26 3/74 3/68 انحراف معیار

 

اثیر توانبخشی عصب روانشناختی در براي بررسی ت

مؤلفه هاي حافظه و کارکردهاي اجرایی افراد مبتال به 

سکته مغزي از تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. نتایج 

آزمون لوین براي بررسی همگنی واریانس متغیر هاي 

وابسته در مرحله پیش آزمون در گروه ها نشان داد که 

1,28F=0.60 ,ه مدت (واریانس مولفه هاي حافظه کوتا

0.05P>) 0.05)، حافظه فعال, P>0.76=1,28F ،(

) ، برنامه P>0.92=1,28F ,0.05حافظه دراز مدت (

) و حل مساله P>0.64=1,28F ,0.05ریزي راهبردي (

)0.05, P>0.20=1,28F در گروه ها برابر است. نتایج (

آزمون باکس براي بررسی برابري ماتریس کوواریانس 

متغیرهاي وابسته در بین گروه آزمایش و کنترل نیز نشان 

وابسته در دو گروه  داد که ماتریس کواریانس متغیرهاي

=F18.80Box's M  ,15,3156.62=1.01 ,برابر است(

P>0.05 براي بررسی معنا ). نتایج آزمون خی دو بارتلت

داري رابط بین متغیرهاي وابسته نشان داد که رابط بین 

 ,X2=161.92, df=14این مولفه ها معنی دار است (

p<0.05  در نهایت نتایج آزمون مچلی براي بررسی .(

کرویت مراحل اندازه گیري نشان داد که کوواریانس مولفه 

 ,Mauchly's W=0.42هاي حافظه کوتاه مدت (

P<0.05) حافظه فعال ،(Mauchly's W =0.14, 

P<0.05) حافظه دراز مدت ،(Mauchly's W =0.51, 

P<0.05) برنامه ریزي راهبردي ، (Mauchly's 

W=0.62, P<0.05) و حل مساله (Mauchly's W 

=0.54, P<0.05 مراحل اندازه گیري برابر نیست. بر (

ر این اساس در آزمون فرضیه ها از معیار گرین هاوس گیز
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تري بدست آید و نتایج استفاده می شود تا تقریب دقیق

تحلیل واریانس درون گروهی با توجه به عدم برقراري 

مفروضه کرویت محاسبه می گردد، خالصه نتایج تحلیل 

واریانس مختلط براي عوامل درون گروهی و بین گروهی 

 ارائه شده است. 3در جدول 

 با معیار گرین هاوس گیزرمرات مؤلفه هاي حافظه و عملکرد اجرایی تحلیل واریانس مختلط  نآزمون  .3جدول

 متغیر
 شاخص آماري

 عوامل
SS df MS F Sig 

مجذور سهمی 
 اتا

حافظه 
کوتاه 
 مدت

 0/58 0/001 37/92 40/42 1/27 51/47 آزمون(تکرار اندازه گیري)

 0/63 0/001 48/53 51/73 1/27 65/87 تعامل آزمون* گروه

 0/36 0/001 15/54 108/90 1/00 108/90 بین گروهی

حافظه 
 فعال

 0/05 0/26 1/35 4/49 1/08 4/82 آزمون (تکرار اندازه گیري)

 0/10 0/09 3/03 10/11 1/08 10/87 تعامل آزمون* گروه

 0/04 0/28 1/23 16/90 1/00 16/90 بین گروهی

حافظه 
 دراز مدت

 0/09 0/10 2/69 5/97 1/39 8/29 (تکرار اندازه گیري) آزمون

 0/10 0/08 3/03 6/74 1/39 9/36 تعامل آزمون* گروه

 0/04 0/30 1/14 7/51 1/00 7/51 گروهیبین

برنامه 
ریزي 

 راهبردي

 0/07 0/16 1/98 2/59 1/45 3/76 (تکرار اندازه گیري) آزمون

 0/07 0/16 2/00 2/62 1/45 3/80 تعامل آزمون* گروه

 0/01 0/69 0/16 0/90 1/00 0/90 گروهیبین

 حل مساله
 0/14 0/03 4/67 27/88 1/38 38/42 (تکرار اندازه گیري) آزمون

 0/26 0/001 9/96 104/01 1/38 143/36 تعامل آزمون* گروه

 0/13 0/04 4/38 94/04 1/00 94/04 گروهیبین

 

نشان می دهد در رابطه با عامل درون  3نتایج جدول 

سبه شده براي اثر مراحل ( پیش محا Fگروهی مقدار 

براي مؤلفه  05/0آزمون ، پس آزمون و پیگیري) در سطح 

هاي  حافظه کوتاه مدت و حل مساله معنا دار است 

)05/0<P در رابطه با تعامل  3). همچنین نتایج جدول

محاسبه شده براي اثر  Fعوامل مراحل و گروه مقدار 

بین دو گروه مراحل (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري) 

 05/0توانبخشی عصب روانشناختی و کنترل در سطح 

براي مؤلفه هاي حافظه کوتاه مدت و حل مساله معنا دار 

). در نتیجه بین میانگین نمرات پیش P >05/0است (

آزمون، پس آزمون و پیگیري مؤلفه هاي حافظه کوتاه 

مدت و حل مساله در دو گروه تفاوت معنا دار وجود دارد. 

ن اساس و در ادامه از آزمون تعقیبی بنفرونی به برای

تفیکیک دو گروه انجام شد. نتایج نشان داد بین مؤلفه 

هاي کوتاه مدت و حل مساله در گروه کنترل بین مراحل 

در  ).P>0.05اندازه گیري تفاوت معنادار وجود ندارد(

گروه توانبخشی عصبی تفاوت بین مراحل پیش آزمون و 

 ,MD=3.20لفه حافظه کوتاه مدت (پس آزمون براي مؤ

P<0.05) و حل مساله (MD=3.27, P<0.05 (

معنادار است. در گروه توانبخشی عصبی تفاوت بین مراحل 

پیش آزمون و پس آزمون براي مؤلفه حافظه کوتاه مدت 

)MD=0.40, P>0.05) و حل مساله (MD=1.27, 

P>0.05 معنادار نیست و نشان از پایداري مداخالت در (

 ول زمان دارد.ط

 گیريبحث و نتیجه 
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توان بخشی 

عصب روانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتال 

به سکته مغزي انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

هاي پژوهش نشان داد که رویکرد درمانی عصب داده

ال به سکته مغزي روانشناختی در بهبود حافظه افراد مبت
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موثر است. تاکنون در پژوهشی به بررسی اثربخشی رویکرد 

هاي توانبخشی عصب روانشناختی در بهبود حافظه و مولفه

آن پرداخته نشده است، با این وجود به نوعی این یافته در 

پارنت  و الیوت )،20همکاران ( اون وهاي راستاي پژوهش

) و آکرولند، 26خانجانی، نظري و آب روانی ()، 24(

) است. نتایج 27اسبجورنسون، سانرهاگن و بجورکداهل (

ها به اثربخشی مداخالت شناختی هر یک از این پژوهش

در بهبود حافظه بیماران مبتال به سکته مغزي اشاره کرده 

اند. در تبیین یافته بدست آمده از پژوهش فعلی می توان 

ال مجري مرکزي حافظه فعچنین استنباط نمود که 

کند، همزمان به دستکاري اطالعات اطالعات را ذخیره می

-دهد، آموزشپردازد و سپس پاسخ مناسب را ارائه میمی

-هایی که در زمینه حافظه فعال در قالب آموزش مهارت

-هاي عصب روانشناختی داده شد، به دلیل اینکه مهارت

دهد، باعث افزایش توجه و هاي حافظه و تمرکز را می

افراد دچار سکته مغزي شده است. همچنین در  تمرکز در

توانبخشی رویکرد درمانی عصب روانشناختی با آموزش 

توجه انتخابی، جابه جایی توجه و جابه جایی الگوهاي 

فکري در افراد دچار سکته مغزي ظرفیت حافظه در آنان 

). همچنین در تبیین این یافته 34یابد (افزایش می

نباط نمود که مغز همواره با چنین استپژوهشی می توان 

کند و عملکرد فرد بعد از مدار آسیب دیده مقابله می

کند که این ممکن است آسیب مقداري بهبودي پیدا می

در نتیجه تغییرات در سازماندهی عصبی در پاسخ به 

ها هاي حسی، تمرین مهارت). ورودي35آسیب باشد (

ار دهد. تمرین پذیري مغز را تحت تاثیر قرتواند انعطافمی

بعد از ضایعه یعنی یادگرفتن مجدد اعمال و فرآیندهاي 

ذهنی یک محرك حیاتی براي ایجاد ارتباطات عملکرد 

). در همین 36جدید یا موثر در بافت باقی مانده است (

دهدکه بهبودي حافظه بعد از رابطه مطالعات نشان می

توانبخشی شناختی، به علت انعطاف پذیري حاصل از 

). 37زش در شبکه هاي نورونی حافظه می باشد (آمو

انعطاف پذیري شامل یادگیري است. پژوهش ها نشان داده 

است  که غنی سازي محیط باعث افزایش فعالیت منطقه 

). 38مربوطه و همچنین افزایش تعداد نورون ها می شود (

در نتیجه برنامه توانبخشی عصب روانشناختی مورد 

به علت ماهیت تمرینی و تکرار استفاده در این پژوهش 

تکالیف اختصاصی حافظه، باعث یاد گرفتن مجدد اعمال 

ذهنی می شود و بر اساس انعطاف پذیري مغزي باعث 

بهبودي حافظه و اقسام آن در افراد دچار سکته مغزي 

 شده است.

ن هاي ایهمچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته

 –عصب  نی توانبخشیپژوهش نشان داد که رویکرد درما

ه بروانشناختی بر بهبود عملکرد اجرایی بیماران مبتال 

شی سکته مغزي موثر است. با توجه به اینکه تاکنون پژوه

به اثربخشی رویکرد عصب روانشناختی در بهبود عمکرد 

 ا بهاجرایی افراد مبتال به سکته مغزي نپرداخته است. ام

 لرا،اب و ش هاي واسنوعی این یافته در راستاي نتایج پژوه

 )،24پارنت ( و )، الیوت22وودز ( و برنز ریچ، تایلر،

لند، ) و آکرو25قربانیان، علیوندي وفا، فرهودي و نظري (

 است. ) 27اسبجورنسون، سانرهاگن و بجورکداهل (

در تبیین نتیجه بدست آمده از این فرضیه پژوهش 

توان چنین استنباط نمود که در رویکرد عصب می

زش نشناختی عمده فعالیت هاي آموزشی بر ایجاد و آموروا

هاي است که در جهت بازیابی اقسام شبکه هاي مهارت

هاي شناختی نورونی مغز است که سبب تقویت توانش

 از سوي دیگر، رویکردچون کارکردهاي اجرایی می شود. 

ز روانشناختی، به عنوان یکی ا –عصب  درمانی توانبخشی

افراد  ت ارتقاي کارکردهاي اجراییهاي آموزشی جهروش

 آسیب دیده و بیمار نیز استفاده شده است. 

در واقع این برنامه توانبخشی به حوزه شناخت، حافظه 

اي دارد و هاي عاطفی و هیجانی توجه ویژهو مهارت

محتواي جلسات آن بر همین اساس تدوین شده است. به 

-ی برنامهروانشناخت –همین دلیل برنامه توانبخشی عصب 
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اي چندبعدي است که بر تقویت کارکردهاي اجرایی موثر 

 .)39است (

اما مانند هر پژوهشی، پژوهش حاضر نیز خالی از 

محدودیت نبود که وجود این محدودیت ها تعمیم یافته 

ه احتیاط بیشتري می نماید. از جمل هاي آن را نیازمند

به  حضور در جلسه درمان و جلب موافقت بیماران مبتال

ت سکته مغزي دشوار بود. در این پژوهش از پرسشنامه جه

سنجش بعضی از متغیرهاي پژوهش استفاده شد که 

همچنین در  .همین عامل سبب اتالف زمان زیادي شد

-زمینه متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش، پژوهش

 هاي خارجی و داخلی محدودي انجام شده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این  ها و نتایج حاصل ازمحدودیت ن با توجه بهبنابرای

 مطالعه با اجراي اینپژوهش پیشنهاد می شود که ضمن 

ي که ایران، افراد دیگر هايمکان در و بیشتر نمونه تعداد

 باعصا و مغز کنار متخصصین به عنوان گفتار درمانگر در

 نورولوژي کمک می کنند، از رویکرد عصب روانشناختی و

شناختی و  هاينقص مفید در جهت رفع رمانیدبه عنوان 

 روانی مبتالیان به سکته مغزي استفاده نمایند. 

 تشکر و قدردانی
ی  بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمام

ام عزیزي که ما را در انج افراد شرکت کننده و همکاران

 ضرپژوهش حا .اعالم مینماییم این تحقیق یاري  رساندند،

 شماره به اخالقی شناسه داراي

IR.IAU.SHIRAZ.REC.1398.033 .است 
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Abstract 

Background: Stroke is the most important cause of death in the world and in Iran after heart 
disease and cancer. The aim of this study was to determine the effectiveness of neuropsychological 
rehabilitation on memory and executive function in patients with stroke in Yasuj.  
Materials and Methods: The method of this research was quasi-experimental with pretest-posttest 
design with control group and 6-month follow-up. The statistical population of the study consisted 
of all patients with stroke who referred to Shahid Beheshi Hospital in Yasouj. From the statistical 
population, 30 people were selected by purposive sampling method and then randomly assigned to 
two experimental groups (15 people) and control (15 people). The experimental group for 22 
sessions of 90 minutes under the method Underwent neuropsychological rehabilitation therapy. In 
order to collect research data, the Concise Examination Scale, Wechsler Working Memory Test, 
Adult Wechsler Clinical Memory and the Tower of London Problem Solving Test (were used. Data 
were analyzed by analysis of covariance or repeated measures with Bonferroni post hoc test. 
Results: The results of analysis of covariance showed that the neuropsychological rehabilitation 
approach was effective on memory and executive function of people with stroke and significantly 
improved memory and executive function of people with stroke (P < 0/05). 
Conclusion: According to a research finding, the neuropsychological approach to improving 
memory can be the executive function of people with stroke. 
Keywords: Psychopsychological rehabilitation, memory, executive function, stroke.  

 
*Citation Homam Zakeri Langrudi A, Naziri G, Mohammadi M, Davoodi A. Determining the effectiveness of 
neuropsychological rehabilitation on memory and executive function of people with stroke in Yasuj. Yafte. 2021; 
23(1):48-61. 

mailto:naziryy@yahoo.com

	تعیین اثربخشی توانبخشی عصب روانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتلا به سکته مغزی شهر یاسوج
	مقدمه
	مواد و روشها
	یافتهها
	References

