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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

را « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین ها در سریعدهد تا نتایج آنسندگان ارائه میبه عنوان خدمتی به نوی

زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه 

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه امقاله

سایت خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

ود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث شنشریه منتشر می

شود که ممکن است بر محتوای آن ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

 تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Farmani F, Pourshahriar H, Nejati V, Shokri O. [The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation 

and Transcranial Direct Current Stimulation on Quality of Life and Mental Vitality in Elderly 

with Mild Cognitive Impairment (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 

2022. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.2244.1  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.2244.1 
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Abstract 

Objectives: Quality of life and mental vitality are two critical issues in the field of the elderly. This 

research aimed to study the effect of cognitive enhancement and transcranial direct current stimulation 

on the quality of life and mental vitality of older adults who suffer from mild cognitive impairment. 

Methods and Materials: This research was a quasi-experimental study in which a pre-test-post-test 

design with follow-up was used. The study’s statistical population included all the elderly with mild 

cognitive impairment. 40 elderly patients referred to the Rehabilitation Clinic of Payambaran Hospital 

in Tehran and diagnosed with mild cognitive deficits based on clinical criteria were randomly selected 

and assigned to an experimental group and a control group. For the experimental group, cognitive 

enhancement with transcranial direct current stimulation was performed for 12 individual sessions. 

LEIPAD quality of life questionnaire and subjective vitality scale of Ryan and Frederick were used to 

measure the variables. Analysis of variance with two-way repeated measures was used to analyze the 

data with SPSS version 25. 

Results: The results showed a significant difference between the experimental and control groups 

regarding the quality of life and mental vitality in the post-test. Combining cognitive enhancement with 

transcranial direct current stimulation affected the quality of life and mental health of the elderly with 

mild cognitive impairment. Also, according to the follow-up studies, the observed differences between 

the groups were stable over time (p <0.05). 

Conclusion: Combining cognitive enhancement with transcranial direct current stimulation nac have a 

more significant tcaani on the quality of life and mental vitality of the elderly with mild cognitive 

impairment than applying any of these methods alone. 

Keywords: Cognitive Rehabilitation; tDCS; Quality of life; Elderly; Cognitive Dysfunctions
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 چکیده

 توانمندسازی. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استاز جمله مسائل مهم در حیطه سالمندان  سرزندگی ذهنیکیفیت زندگی و  اهداف:

  .ودبذهنی سالمندان مبتال به نقص شناختی خفیف  سرزندگیبر کیفیت زندگی و  مغز ایفرا جمجمهشناختی و تحریک الکتریکی 

جامعه  .شداستفاده ماهه  1همراه با پیگیری  آزمونپس -آزمون پیشبود و در آن از طرح  آزمایشینیمهاین پژوهش از نوع  ها:مواد و روش

به بیمارستان  کنندهمراجعهاز سالمندان  نفر 04 بود. ساکن شهر تهران ختی خفیفشنا به نقص آماری پژوهش شامل همه سالمندان مبتال

 دو گروه به تصادفی صورتو بهدر دسترس انتخاب  صورتبه داشتند، نقص شناختی خفیف بالینی تشخیص هایمالکبر اساس  پیامبران که

 جلسه 11 مغز به مدت ایفرا جمجمهتوانمندسازی شناختی به همراه تحریک جلسات  آزمایش گروهبرای شدند.  گماشته و کنترل آزمایش

د. استفاده ش سنجش سرزندگی ذهنی رایان و فردریک نامهپرسشو  کیفیت زندگی لیپاد نامهپرسشاز  هاداده گردآوریجهت  اجرا گردید.

  استفاده شد. 12نسخه  SPSSبا استفاده از   دوراههگیری مکرر آزمون تحلیل واریانس با اندازهاز  هاداده وتحلیلتجزیهبرای 

جود و داریمعنیتفاوت در پس آزمون ذهنی  سرزندگیآزمایش و کنترل از نظر کیفیت زندگی و  هایگروهبین نتایج نشان داد  ها:یافته

  MCI ذهنی سالمندان مبتال به  بر کیفیت زندگی و سالمت ای مغزبا تحریک الکتریکی فرا جمجمه شناختی توانمندسازیترکیب دارد و 

 .بودزمان پایدار  باگذشتدر مرحله پیگیری، تفاوت مشاهده شده در بین گروها،  هابررسیهمچنین بر اساس  .(>42/4p)بود تأثیرگذار

بهتر از کاربرد تکی هرکدام از این روش های مداخله می  ای مغزتحریک الکتریکی فرا جمجمهبا شناختی  توانمندسازیترکیب  گیری:نتیجه

 .را تحت تاثیر قرار دهد ذهنی سالمندان مبتال به نقص شناختی خفیف سرزندگیکیفیت زندگی و تواند 

 هنیسرزندگی ذ ؛کیفیت زندگی ؛مغز ایفرا جمجمه الکتریکی تحریک؛ توانمندسازی شناختی، نقص شناختی خفیفکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

به سرعت پیری جمعیت  .(1شود )میمسئله جهانی در نظر گرفته  یک عنوانبهجمعیت جهان در حال پیر شدن است و اکنون سالمندی 

پیری با کاهش عملکرد شناختی (. 1دارد )و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سالمتی زیادی  یافتهافزایشجهان رتاسر چشمگیری در س طور

کاهش ، شودمیدر نظر گرفته سالمندان که امروزه برای توضیح درباره کاهش عملکرد شناختی در  فرض هایی(. یکی از 3است )مرتبط 

تعداد رو به افزایش افراد مسن منجر به افزایش بروز اختالالت مربوط به پیری مانند (. 0) ریک و فعالیت های چالش انگیز محیط استحت

 (.2شود )میدر افراد مسن  1شناختی خفیف نقص

کاهش شناختی (. 6است ) 11در قرن  مرتبط با سالمندان بهداشتی هایمراقبتاساسی در  هایچالش خفیف نقص شناختیو  بیماری آلزایمر

یک مرحله ف شناختی خفی نقص(. 7یابد )میافزایش   نقص شناختی خفیفمربوط به سن یک پدیده گسترده است که با افزایش سن برای 

مشکالتی  تواندمیست که اعقل زوال یمر یا الزآمانس د یرلیه بیمااوحل امرو طبیعی  یپیرر در دوره نتظارد اشناختی موبین زوال میانی 

 باشندمیبسته به سن طبیعی ات واتغییراز بیشتر ، شناختی یهادعملکرن ین نقصاانماید که د یجاوت اقضاو تفکر ن، با، زبا حافظهط تبادر ار

(8) . 

، بلکه ستسالم یا دسترسی به منابع سالم نی هایژنکه سالمندی موفق، تنها مربوط به داشتن  وجود دارد نظراتفاقدر این موضوع  امروزه

 .(9بخشید )را بهبود  1سرزندگیبتوان با آن  کهطوریبهفعال توسط افراد و رفتارهایشان بستگی دارد،  به طوربه چگونگی تنظیم زندگی 

ذهنی باالیی  سرزندگیافرادی که از . کنندمیانرژی بدنی و ذهنی تعریف  دارابودنرا در قالب  سرزندگی (14) (1448دسی )ریان و 

 سرزندگی(. 11) دهندمیگزارش را بهتری  سالمت روان شناختیو ( 14)  بهتر هاچالشمقابله با در ، (11) و مولدتر ترفعالبرخوردارند، 

 پذیریآسیب MCIمبتال به  سالمندان (.13) دهدمیذهنی تأثیر مثبتی بر تنظیم رفتارها و اقدامات هدفمند دارد که سالمت روان را افزایش 

به شروع اختالالت عاطفی مانند افسردگی و اضطراب ناشی از  تواندمیدارند که  سرزندگی ذهنیشادی و  دادنازدستبیشتری در برابر 

 (.10) و در نتیجه افت کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد شودهای مختلف منجر سن در زمینه و مشکالت معمول مرتبط با هاکاستی

به نظر می رسد افرادی که از  (.12) است MCIتاثیرات نقص شناختی بر زندگی مبتالیان به کیفیت زندگی یک مفهوم کلیدی برای درک 

نقص اثرات  (. 16) کیفیت زندگی پایین تری را تجربه می کنند مستقل از شدت اختالل، ،خود آگاه هستند نقص شناختی خفیفتشخیص 

مهم  پیامدکیفیت زندگی یک (. 17) تاثیر می گذارد سالمندان به صورت منفی بر کیفیت زندگی فراتر از شناخت است  و  شناختی خفیف

است، زیرا ماهیت چند بعدی دارد، بنابراین ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی را قادر می سازد  MCIبهداشتی برای افراد مسن مبتال به 

 . (18) بیماری و اثرات درمانی را انجام دهندتا اندازه گیری جامعی از 

ها اثرگذاری . تنها تعداد کمی از پژوهشوجود دارداز پیشرفت زوال عقل و نقص شناختی خفیف  جلوگیریبرای کمی های اثرگذار درمان

غیردارویی برای درمان نقص شناختی مداخالت . (19) اندرا آزموده MCIهای مرتبط با زوال عقل یا برای درمان نقص 3فنون اصالح عصبی

ی شناخت بخشیتواناست. رد توانمندسازی شناختی یک، روغیرداروییاصلی و از رویکردهای  .اندخفیف توجه زیادی را به خود جلب کرده

روش درمانی است که هدف اصلی آن بهبود نقایص و عملکرد شناختی بیمار از قبیل حافظه، عملکرد اجرایی، درک اجتماعی، تمرکز و توجه 

 قصنپیشینة تحقیقاتی از مداخالت توانبخشی شناختی رایانه ای، بر بهبود  (.19 ،14)عصبی مغز مبتنی است  پذیریشکلاصولی از و  است

( اخیراً در پژوهشی تأثیر توانبخشی شناختی رایانه ای بر عملکرد شناختی در 11همکاران ) بهارفوکس و کند. خفیف حمایت میشناختی 

شناختی خفیف را بررسی کردند. یافته های پژوهشی نشان داد که شرکت کنندگان در وضعیت تمرین شناختی رایانه  نقصافراد مسن با 

( در یک فرا تحلیل دریافتند که 11جی و همکاران)شناختی داشتند.  تواناییای، بهبود بیشتری در اندازه گیری های حافظه، یادگیری و 

موثر بوده و برخی از مداخالت بر مبنای توانمندسازی  شناختی خفیف نقصالمندان مبتال به سبهبود عالیم توانمندسازی شناختی در 

 افسردگی را بهبود بخشیده است.  و شناختی عالئم غیر شناختی مانند اضطراب

تکنیک عصبی ، یک 2آندال tDCS. ممکن است یک گزینه درمانی جدید و هیجان انگیز ارائه دهد 0ای مغزتحریک الکتریکی فرا جمجمه

ند کفیزیولوژیکی امن، ارزان قیمت، و غیر تهاجمی است که انعطاف پذیری عصبی را با القای جریان الکتریکی ضعیف به کف سر تسهیل می

بر اساس قطبیت جریان، شدت، زمان و نقطه مورد کاربرد، متفاوت  tDCS. تاثیرات (13) تا تحریک پذیری نواحی زیرین مغز را افزایش دهد

                                                           
1  Mild Cognitive Impairment 
2 . Vitality 
3 . Neuromodulation 
4  Transecranial Direct Current Stimulation 
5 . Anodal TDCS 
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ه در گیری، یادگیری و حافظتواند سبب ارتقا عملکردهای شناختی مغز مانند توجه، تصمیمتحقیقات نشان داده است که این روش میت. اس

 بر سالمندان مبتالبه نقص خفیف شناختی پی بردند. tDCS(، به تأثیر 12همچنین گومز و همکاران ) .(10)انسان و حیوان شود 

پرداختند و پیشنهاد کردند که ترکیب  نقص شناختی خفیفبرای درمان  tDCS( به بررسی کاربردهای درمانی 16) گونزالس، فونگ و براون

tDCS مبتال بهتواند در بهبود بیماران های درمانی مانند توانمندسازی شناختی میبا سایر روش MCI  تأثیرگذار باشد. ازآنجاکه اختالل

راین، دهد، بنابرود که در طی آن بازسازی شناختی و عصبی مانند جبران، هنوز رخ میعنوان یک دوره بحرانی به شمار میشناختی خفیف به

طورکلی (. به17) تواند اثر مفید بر روی کاهش احتمال پیشرفت در دوران اختالل شناختی خفیف داشته باشدهای شناختی میدرمان

، (19) یندو و همکارانب (.18تواند اختالل شناختی خفیف در سالمندان را بهبود بخشد )بخشی شناختی و تحریک الکتریکی مغز میتوان

ی تدر سالمندان مبتال به اختالل خفیف شناخحافظه را  توجهقابلترکیب کرده و روند بهبود  زمانهمبه طور  tDCSآموزش شناختی را با 

ز ای و تحریک الکتریکی مستقیم مغشناختی رایانه بخشیتوان، به بررسی اثربخشی درمان ترکیبی (34) و همکاران میرزایی .کردندگزارش 

 .توانایی های شناختی سالمندان را بهبود ببخشدو به این نتیجه رسیدند که این روش می تواند  پرداختند بر عملکرد شناختی سالمندان

ر ارا بر بیماران دچ ایفرا جمجمهتمرینات کامپیوتری شناختی و اعمال تحریک الکتریکی مستقیم  زمانهم تأثیر( 31همکاران )و  پارک

سه معناداری در بهبود عملکرد بیماران در مقای تأثیر تواندمیو نتیجه گرفتند که اعمال چنین پروتکلی  قراردادند مورد بررسیسکته مغزی 

ممکن است قدرت انتقال پیام های عصبی را از طریق مدارهای سیناپسی در مسیرهایی که با تمرین  tDCS با گروه کنترل داشته باشد.

 (.30، 33، 31فتار ایجاد کند )افزایی بر رتواند تأثیر مثبت همشوند افزایش دهد؛ بنابراین، اتصال هر دو تکنیک میشناختی تحریک می

در  عملکردی و همچنین برخی تغییرات هایتواناییگروه در معرض کاهش  پذیرترینآسیب عنوانبهاینکه افراد سالمند  بهباتوجه طورکلیبه

 MCIاز حالت  آلزایمرامروزه تشخصی سریع بیماری  ازآنجاکه و (32هستند )شرایط فیزیکی خود مانند عملکرد شناختی، اجتماعی و روانی 

یک عامل خطر  MCIاینکه  درنظرگرفتنو  (36) آید می حساببهگام در راستای جلوگیری از پیشرفت سریع بیماری  ترینمهم عنوانبه

 tDCSیک شبکه عصبی با  قراردادن عالوه بر این، هدفنیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه محسوس است. (، 37است )برای زوال عقل 

، ممکن است اثرات درمانی بهتری نسبت به تحریک tDCSکه با یک فعالیت تحریک شناختی درگیر است، در طول یا بعد از تجویز درحالی

بر  tDCSو توانمندسازی شناختی  تأثیرمختلف به بررسی  هایدرمان (.30های شناختی داشته باشد )همان ناحیه قشری فاقد محرک

ی و کیفیت زندگآن در  بخشی، ولی تاکنون پژوهشی در ارتباط با ترکیب این دو نوع درمان و بررسی اثراندداختهپر MCIبیماران مبتال به 

در واقع کاربرد ترکیب این دو روش اکثرا برای بهبود توانمندی های شناختی به کار ؛ این گروه از افراد انجام نگرفته است سرزندگی ذهنی

بررسی  هشهدف این پژو بنابراینمسایل روان شناختی و کیفیت زندگی مورد بررسی قرار نگرفته است؛  برده شده است ولی اثربخشی آن بر

نقص  همبتال بسالمندان  سرزندگی ذهنیمغز بر کیفیت زندگی و  ایفرا جمجمهشناختی و تحریک الکتریکی  توانمندسازیاثربخشی 

 .بود شناختی خفیف

 

 مطالعه روش

 جامعه موردآزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری استفاده شد. پس -آزمون آزمایشی بود و در آن از طرح پیشاین پژوهش از نوع نیمه

 و . با استفاده از نمونه گیری در دسترسبود مبتال به نقص شناختی خفیف ساکن شهر تهران سالمندانشامل کلیهء هدف در این پژوهش 

به منظور ارزیابی به بیمارستان پیامبران تهران مراجعه کرده بودند و توسط 1044-1399که در سال از افرادی که  نفر  04 فرمول کوکران،

هر ) لکنتر تصادفی در دو گروه آزمایش و صورتبهو  ، انتخابمتخصص مغز و اعصاب تشخیص نقص شناختی خفیف دریافت کرده بودند

دریافت  فردی صورتبهای مغز را آزمایش ترکیب توانمندسازی شناختی و تحریک الکتریکی فرا جمجمهجایگزین شدند. گروه  نفر( 14گروه 

سال و  62داشتن حداقل سن ( 1)ورود به این مطالعه عبارت بودند از:  های مالک اجرا نشد.درمانی مداخله  نیز گروه کنترلبرای  و کرد

 (1عبارت بودند از )های خروج نیز مالک. حداقل تحصیالت دیپلم( 3)، به ابزارهای تشخیصیباتوجه MCIتشخیص ( 1)، سال 70حداکثر 

نقص شناختی شدید )مثل آنچه در دمانس ( 3) حاد و مزمن،شناختی های روانمبتال بودن به بیماری( 1)،سوءمصرف الکل و مواد اعتیادآور 

( شرکت کردن در 2، )تداخل ایجاد کند شرکت کنندگاندهی و همکاری بیماری جسمی که ممکن است در پاسخ( 0) و افتد(اتفاق می

  .( مشکل بینایی و شنوایی طبق معاینات بینایی و شنوایی سنج6برنامه درمانی دیگر بصورت همزمان و )

 های مورد استفاده در پژوهشابزار

و شوق برای  شورانرژی و  شده است،ساخته  (38) رایان و فردیکسونتوسط که  نامهپرسشاین : 1سنجش سرزندگی ذهنی نامهپرسش

درست  اصالًلیکرت از در مورد من  ایدرجه 7در طیف  که بوده است گویه 7دارای  و دهدمییک صفت مورد سنجش قرار  منزلةبهزندگی را 

                                                           
1  Mental Vitality Scale Questionnaire 



 

9 

 

نمرات باالتر  است. 7و حداقل نمره در این مقیاس  09حداکثر نمره  .شودمی گذارینمره( 7) درست است کامالً( تا در مورد من 1) نیست

 روایی سازه این مقیاس در پژوهش میلیاواسکایا و کوستنرزندگی ذهنی باالتر است و بالعکس. سرزندگی به معنای سردر هر مقیاس به معنای 

بود. آلفای کرونباخ نیز روی  81/4تا  21/4نشان داد که بارهای عاملی بین  هایافتهقرار گرفته است.  تأییدتحلیل عاملی مورد  وسیلهبه( 39)

انجــام شد. بررسـی روایـی سـازه بـا تحلیـل عاملـی ( 04) گزارش شده است. در ایران پژوهشی توسط رشوانلو و همکاران 90/4نمونه فوق 

درصـد دارد. روایـی  07/29سـاختاری یـک عاملـی بـا واریانس تبییـن شـده  «مقیـاس سـرزندگی ذهنـی»اکتشـافی، نشـان داد کـه 

آلفای  بـه دسـت آمد. 82/4و  88/4دونیمه کـردن رسـید. ضرایـب آلفـای کرونبـاخ و  تأییدنیـز بـه  تأییدیسـازه بـا تحلیـل عاملـی 

    بدست آمد. 79/4 حاضرکرونباخ آزمون در پژوهش 

 1998کیفیت زندگی لیپاد مختص سنجش کیفیت زندگی سالمندان است که در سال  نامهپرسش :1ندگی سالمندانکیفیت ز نامهپرسش

بعد عملکرد جسمی، مراقبت از خود، افسردگی و  7کیفیت زندگی سالمند را در  نامهپرسشاست. این  شدهطراحیتوسط دیگو و همکاران 

. صفر سنجدمی ایگزینه 0در مقیاس لیکرتی  گویه 31اضطراب، عملکرد ذهنی، عملکرد اجتماعی، عملکرد جنسی و رضایت از زندگی را با 

این  آلفا کرونباخباالتر به معنای کیفیت زندگی بهتر می باشد. نمره باشد.  نامهپرسشاز این  تواندمیفرد  نمرهحداقل و حداکثر  93و 

است. قسمت  قرار گرفتهبار فرهنگی ندارد و در ایران نیز ترجمه و مورد هنجاریابی  نامهپرسش(. 01است ) آمدهدستبه 83/4 نامهپرسش

، تعداد فرزندان، مدت اقامت و میزان تحصیالت است. تأهلخصوصیات فردی شامل سن، جنس، میزان درآمد، وضعیت  نامهپرسشاول 

 آمدهدستبه 87/4از طریق آلفای کرونباخ  نامهپرسش( پایایی 01در پژوهش سجادی و بیگلریان ). دارد سؤال 31 نامهپرسشقسمت دوم 

 .است

 اساس نظریه های انعطاف پذیری عصبی در این پژوهش برنامه ترکیب دو روش مذکور بر : tDCSپروتکل مداخله توانمندسازی شناختی و 

 آمده است. 1خالصه جلسات در جدول  دقیقه ای برای هر فرد اجرا شد. 24جلسه  11طراحی شد و بصورت محقق ساخته 

 

 ی آزموناجرا شیوه 

پس از تصویب پروپوزال در دانشکده روان شناسی و کمیته اخالق زیستی در دانشگاه شهیدبهشتی، با مراجعه به بخش توانمندسازی 

ی که به این کلینیک مراجعه کرده بودند و توسط متخصص مغز و اعصاب تشخیص نقص شناختی خفیف افرادبیمارستان پیامبران، از بین 

نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. از هر دو  04دریافت کرده بودند، تعداد 

خواستند می توانند پژوهش را ترک کنند. گروه شرکت کننده رضایت نامه بصورت کتبی اخذ شد و به آن ها توضیح داده شد که هروقت 

 14دقیقه و ابتدا  24جلسه پروتکل توانمندسازی شناختی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز اجرا شد. هرجلسه  11برای گروه مداخله 

برای  بار در هفته صورت می گرفت. 3دقیقه توانمندسازی انجام می شد. جلسات به صورت یک روز در میان و  34و سپس  tDCSدقیقه 

هم در سطح ابتدایی های شناختی منظور ارتقا تواناییاستفاده شد که به 1افزاری کامپیوتری کاپتان الگبسته نرم توانمندسازی شناختی از

حی شده است. در طراو هم در سطح پیشرفته )برای افراد با سن باالتر و توانایی شناختی بیشتر( و پایه )برای افراد با توانایی شناختی کمتر(

فرد  بنابراینکنند؛ زمان بهبود و ارتقا پیدا میکارکردهای پایة شناختی هم کارکردهای عالی شناختی به طور همهم برنامه کاپتان الگ، 

های مختلف زندگی روزمره، زندگی تحصیلی و شغلی بهبود های خود را برای یادگیری و کسب موفقیت در حیطهها و تواناییتواند مهارتمی

روی شانه راست قرار می گرفت. تحریک از طریق  0پد مهاریو  F3را در ناحیه میلی آمپر( 1.2) 3تحریکیپد هم  tDCSبرای  (.03)بخشد 

گروه  انجام گرفت. )نویسنده مسئول( توسط پژوهشگرسانتی متر  0در  6و کاتد  0در  0با اندازه پد آند  Oasis Proدستگاه کانادایی 

ماه  1قبل از شروع فرایند مداخله، بعد از مداخله و شرکت کنندگان ه ای دریافت نکرد. کنترل حین انجام پروتکل های درمانی، هیچ مداخل

داده های به دست آمده با  .مورد سنجش قرار گرفتند سرزندگی ذهنیو  بوسیله پرسشنامه های کیفیت زندگی سالمندانپس از درمان 

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS 12روش تحلیل واریانس دوراهه در نسخه 

 

                                                           
1 Elderly Quality of Life Questionnaire 

captain,s log  5  
3  Anode 
4  Cathode 
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 1جدول 

 جلسات و محتوای توانمندسازی شناختی و تحریک فراجمجمه ای مغز
 محتوا جلسه

 خالصه جلسات توانمندسازی شناختی 

و اینکه طی هر جلسه باید چه فرایندی  نحوه کار با نرم افزار توضیح داده شددر جلسه اول بعد از اجرای پیش آزمون و آشنایی اولیه،  1

 ایتمرین هابتدا از فرد آزمون پایه گرفته می شود و سپس بر اساس نتیجه به دست آمده،  طی شود. بر اساس نرم افزار کاپتان الگ

 مورد نظر اجرا می شود.

لسه توانمندسازی شناختی، فرایند انجام تمرین ج 11تمرین با گیم های پیشنهادی و همچنین دسته بندی بازی ها از کاپتان الگ. طی  1-11

 مشابه می باشد و هرجلسه دستورالعمل جداگانه ای ندارد.

 جلسه پایانی بعد از اتمام و بررسی نمودارهای بدست آمده، پس آزمون اجرا و دیتاهای به منظور تحلیل جمع آوری شد. 11

 پروتکل تحریک فراجمجمه ای مغز 

 14سمت چپ و کاتد بر روی شانه راست قرار گرفت. هر جلسه  DLPFCآند بر روی در انجام پروتکل تحریک فراجمجمه ای مغز،  1-11

 دقیقه به طول انجامید.

 

 یافته ها

داده های توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار نمرات سرزندگی ذهنی و کیفیت زندگی در دو گروه مداخله و کنترل در جدول زیر ذکر 

نفر  0درصد( و  84نفر ) 16درصد( زن بودند؛ در گروه کنترل نیز  34نفر ) 6درصد( مرد و  74نفر ) 10در گروه مداخله تعداد شده است. 

 بود. 0/68و در گروه کنترل  2/71دند. میانگین سنی گروه مداخله درصد( زن بو 14)

 

  1جدول 

 پس آزمون-تغیرهای کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی در پیش آزمونماطالعات توصیفی مربوط به 

 متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( )انحراف معیار(میانگین  میانگین )انحراف معیار(

 (648/6) 12/31 (324/7) 62/34 (46/7) 41/30 (664/7) 04/34 کیفیت زندگی

 (61/3) 94/17 (07/3) 24/17 (23/3) 04/11 (76/3) 42/18 سرزندگی ذهنی

 

در پس آزمون نسبت به در متغیرهای کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی نشان می دهد که نمرات گروه آزمایش  1به طور کلی نتایج جدول 

برای بررسی همگنی واریانس های بین دو گروه کنترل و پیش آزمون تغییر داشته است و این تغییر در گروه کنترل مشاهده نمی شود. 

، پس آزمون (p ،439/4=𝐹1,38>42/4)ون نتایج برای کیفیت زندگی در پیش آزمآزمایش از آزمون همگنی واریانس لوین استفاده شد. 

(42/4<p ،141/4=𝐹1,38)  پیگیری(42/4<p ،116/4=𝐹1,38)  و برای متغیر سرزندگی ذهنی در پیش آزمون(42/4<p ،488/4=𝐹1,38) ،

بود که معنی دارد نبود و بنابراین مفروضه همگنی واریانس  (p ،441/4=𝐹1,38>42/4)و پیگیری  (p ،100/4=𝐹1,38>42/4)پس آزمون 

که برای کیفیت زندگی و سرزندگی  از آزمون کرویت مخلی هم برای همسانی واریانس تفاوت گروه ها استفاده شدها مورد تایید می باشد. 

با توجه به برقرار بودن مفروضه های اشد. که نشان دهنده برقراری مفروضه کرویت می ب (P>42/4)ذهنی به لحاظ آماری معنی دار نشد 

 تحلیل واریانس مکرر استفاده از این روش مجاز می باشد.
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  3جدول 

ه های کنترل و توانمندسازی شناختی بنتایج آزمون اثرات درون آزمودنی چند متغیری برای مقایسه کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی گروه

 مغز ایفرا جمجمههمراه تحریک الکتریکی 

 اندازه اثر سطح معناداری  درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر اثر

 تکرار

 0.378 0.001 150 6 15.215 0.757 اثر پیالیی

 0.476 0.001 148 6 22.406 0.275 المبدای ویلکز

 0.558 0.001 146 6 30.757 2.528 اثر هتلینگ

 0.713 0.001 75 3 62.052 2.482 بزرگترین ریشه روی

  *تکرار

 گروه

 0.326 0.001 150 6 12.067 0.651 اثر پیالیی

 0.400 0.001 148 6 16.413 0.361 المبدای ویلکز

 0.465 0.001 146 6 21.184 1.741 اثر هتلینگ

 0.633 0.001 75 3 43.060 1.722 بزرگترین ریشه روی

 

دار هستند که این موضوع بیانگر وجود اثر اصلی معنی چند متغیریهای که تمامی آزمون دهدمینشان  نتایج 3جدول اطالعات بر اساس 

ها در طی ها و تکرار )یعنی وجود تفاوت بین گروهاثر تعاملی بین گروه طورهمینآزمون و پیگیری( و آزمون، پسمربوط به عامل تکرار )پیش

ه ک فاوت میان گروه ها باید اثرات درون آزمودنی تک متغیری مورد استفاده قرار گیردبه منظور بررسی دقیق تر تگیری( است. مراحل اندازه

 ارائه شده است. 0در جدول 

 0جدول 

ه های کنترل و توانمندسازی شناختی بنتایج آزمون اثرات درون آزمودنی تک متغیری برای مقایسه کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی گروه
 مغز ایجمجمهفرا همراه تحریک الکتریکی 

مجموع   متغیر وابسته منبع

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 تکرار

 کیفیت زندگی
 0.504 0.001 38.609 47.788 2 95.576 به فرض کرویت

گیزر-گرین هوس  95.576 1.937 49.337 38.609 0.001 0.504 

 سرزندگی ذهنی
 0.466 0.001 33.123 35.173 2 70.345 به فرض کرویت

گیزر-گرین هوس  70.345 1.751 40.185 33.123 0.001 0.466 

  *تکرار

 گروه

 کیفیت زندگی
 0.359 0.001 21.278 26.337 2 52.675 به فرض کرویت

گیزر-گرین هوس  52.675 1.937 27.191 21.278 0.001 0.359 

 سرزندگی ذهنی
 0.415 0.001 26.908 28.573 2 57.145 به فرض کرویت

گیزر-گرین هوس  57.145 1.751 32.644 26.908 0.001 0.415 

 خطا

 کیفیت زندگی
    1.238 76 94.069 به فرض کرویت

گیزر-گرین هوس  94.069 73.614 1.278    

 سرزندگی ذهنی
    1.062 76 80.703 به فرض کرویت

گیزر-گرین هوس  80.703 66.520 1.213    

 

ها در طی مراحل ها و تکرار )یعنی وجود تفاوت بین گروهمربوط به اثرات تعاملی بین گروه F، مقادیر 0نتایج ارائه شده در جدول  بهباتوجه

وجود تفاوت  دهندهنشانداری اثرات تعاملی (. معنی>41/4pباشد )دار میمعنی 41/4در سطح آلفای گیری(، برای تمامی متغیرها اندازه

را فهای کنترل و توانمندسازی شناختی به همراه تحریک الکتریکی بین روند تغییرات نمرات کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی گروه
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گیری، از آزمون تعقیبی مقایسه زوجی میانگین نمرات در طی مراحل اندازه منظوربهگیری است. مغز در طی مراحل اندازه ایجمجمه

 فاده شد که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است. فرونی استبن

 

 جهت مقایسه زوجی کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی پس آزمون و پیگیری فرونیآزمون تعقیبی بن 2 جدول

اختالف  مرحله مرحله متغیر وابسته گروه

 میانگین

خطای 

 استاندارد

-سطح معنی

 داری

 کنترل

 کیفیت زندگی
 آزمونپیش

 0.299 0.356 0.600-  آزمونپس

 1 0.321 0.280- پیگیری

 1 0.376 0.320 پیگیری  آزمونپس

 سرزندگی ذهنی
 آزمونپیش

 0.599 0.306 0.400-  آزمونپس

 0.289 0.282 0.480 پیگیری

 0.080 0.381 0.880 پیگیری  آزمونپس

توانمندسازی شناختی به 

را فهمراه تحریک الکتریکی 

 مغز ایجمجمه

 کیفیت زندگی
 آزمونپیش

 0.001 0.356 3.620-  آزمونپس

 0.001 0.321 2.820- پیگیری

 0.120 0.376 0.800 پیگیری  آزمونپس

 سرزندگی ذهنی
 آزمونپیش

 0.001 0.306 3.350-  آزمونپس

 0.001 0.282 2.425- پیگیری

 0.060 0.381 0.925- پیگیری  آزمونپس

 

سه  2در جدول  سرزندگی ذهنی در طی مراحل درمان، برای هر یک     هایمقای سی تفاوت بین نمرات کیفیت زندگی و  از زوجی جهت برر

شناختی به همراه تحریک الکتریکی    هایگروه ست.    ایفرا جمجمهکنترل و توانمندسازی  ساس بر مغز آورده شده ا در   هآمددست بهنتایج  ا

ــناختی به همراه تحریک الکتریکی       گروه ــازی شـ با مراحل    آزمونپیشمغز تفاوت بین میانگین نمرات مرحله     ایفرا جمجمه توانمندسـ

شد ) دار میآزمون و پیگیری معنیپس شاهده می     p <42/4با سه مرحله م سه میانگین نمرات در  ت  شود که میانگین نمرات کیفی ( با مقای

ــرزندگی ذهنی در مراحل پس ــبت به مرحله پیشزندگی و س ــت یافتهافزایشداری طور معنی بهآزمون آزمون و پیگیری نس ــان اس  که نش

ــت )آزمون با نمرات مرحله پیگیری معنی  تفاوت بین نمرات مرحله پس   دهنده اثربخش بودن مداخله موردنظر دارد.    ( که   p>42/4دار نیسـ

ــان ــت ثبات اثرات درمان دهندهنش ــد. در گروه کنترل نیز تفاوت بین نمرات مرحله زمان می باگذش  و آزمونپسبا مراحل  آزمونپیشباش

 (.p>42/4دار نیست )آزمون با نمرات پیگیری معنیپیگیری و همچنین تفاوت بین نمرات مرحله پس

 

 بحث 

 رزندگیسمغز بر کیفیت زندگی و  ایفرا جمجمهتوانمندسازی شناختی و تحریک الکتریکی ترکیب دو درمان اثربخشی  هدف بااین پژوهش 

ی فرا با تحریک الکتریکشناختی  توانمندسازیترکیب ، هایافتهاساس بر  نقص شناختی خفیف انجام گردید. مبتال بهذهنی سالمندان 

 هاررسیبهمچنین بر اساس . باشدمی تأثیرگذارص شناختی خفیف نق مبتال بهبر کیفیت زندگی و سالمت ذهنی سالمندان ای مغز جمجمه

  .باشدمیزمان پایدار  باگذشتا، در بین گروههده شده ا، تفاوت مشماهه 1 در مرحله پیگیری

بر شبه دارو در بهبود حافظه، تسلط کالمی  tDCS(، مبنی بر برتری 12همکاران )گومز و  هایپژوهش، همسو با نتایج مطالعه حاضرنتایج 

در بیماران پارکینسون  1بر نظریه ذهن tDCSبودن  مؤثر(، مبنی بر 00همکاران )و ؛ ادنزاتو MCI مبتال بهو عملکرد اجرایی در سالمندان 

در نتایج شناختی و کیفیت زندگی مبتالیان  توجهیقابل هایپیشرفت(، مبنی بر 02همکاران )و  1لورنس ؛نقص خفیف شناختی مبتال به

MCI  که از ترکیب مداخالتtDCS  فوق را دریافت نمودند هایدرمانو آموزش شناختی بهره بردند در مقایسه با افرادی که فقط یکی از، 

 .باشدمی

سکته  مبتال بهبیماران  افسردگی و افزایش کیفیت زندگی در کاهش tDCS تأثیرمبنی بر (، 06) کیم و کیمهای پژوهشنتایج  همچنین

؛ میرزایی، حسنی MCI مبتال بهبرنامه آموزشی شناختی برای بهبود حافظه کاری در افراد مسن  تأثیر(، مبنی بر 07همکاران )مغزی؛ هیر و 

                                                           
1 Theory of Mind (ToM) 

Lawrence 4  



 

13 

 

ای و تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر عملکرد شناختی رایانه بخشیتوان(، مبنی بر اثربخشی درمان ترکیبی 34ثابت )ابهریان، مسچی و 

بر بهبود اختالل شناختی خفیف و ظرفیت  ایرایانهشناختی  بخشیتوان براثر(، مبنی 08) دارحشمشناختی سالمندان و زارع، شریفی و 

 .باشدمی راستاهماین پژوهش  هاییافتهسالمند، با حافظة کاری زنان 

رغم تفاوت ( که در یک فراتحلیل دریافتند که علی09گری نیز نتایج مشابه به دست آمده است. ایندالستری و همکاران )در پژوهش های دی

(، 24در بهبود شرایط شناختی سالمندان بود؛ سن یوان و همکاران ) tDCSهای کلی بیانگر اثرات امیدوارکننده شده، یافتهدر نتایج مشاهده

 های خاصسیستماتیک و متاآنالیزها دریافتند که پس از مداخله شناختی، سالمندان نتایج مثبتی را در مهارتهای بر اساس بررسی

دیده، بلکه در سالمت ذهنی و کیفیت زندگی نیز مشاهده های خاص آموزشتنها در مهارتدیده به دست آوردند. این تأثیرات نهآموزش

( دریافتند 21مؤثر است و کازمیرو و همکاران ) MCIه مداخالت شناختی در بهبود بیماران ( دریافتند ک21شود؛ چندلر و همکاران )می

 که توانمندسازی شناختی بر اضطراب و افسردگی سالمندان نقش به سزایی دارد.

ا کرده و بر نقش مهمی ایف MCI، نیز در مطالعه خود متوجه شدند که سرزندگی ذهنی در سالمندان مبتال به (23) و همکاران گنزالس

 گذارد، تأکید کردند.ای که کمبودهای شناختی ظریف اولیه بر سرزندگی ذهنی تأثیر میدرک شیوه

( مرتبط است. سرزندگی 26( و نقص شناختی )22، 20کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی پایین در بین سالمندان با نگرانی بیشتر در حافظه )

دادن سرزندگی شکایتی شایع در ری است و نقش مهمی در سالمت سالمندان دارد، ولی ازدستبودن و هوشیاذهنی به معنای احساس زنده

ناخت کند و شکند تا شرایط خود را بپذیرند، بر عوامل حمایتی تأکید می(. توانمندسازی شناختی به افراد کمک می27بین سالمندان است )

 (.28را نسبت به تجارب زندگی تغییر داده و سرزندگی ذهنی او را تقویت کند ) تواند دیدگاه وینماید و میو باورهای فرد را اصالح می

 

 tDCS(. 17) دهدمیزندگی افراد مبتال را تحت تأثیر قرار کیفیت فراتر از شناخت است و  MCIاثرات مداخله باید گفت که  نتایجدر تبیین 

(. از طرفی اختالل 29) اثرگذار باشد می تواند ، بر کیفیت زندگی افرادیمغزاتصاالت افزایش از طریق  امیدوارکنندهیک استراتژی  عنوانبه

زندگی  ،توانمندی های شناختیاتصاالت مغزی و به تبع آن، با بهبود عملکرد مغز و . توانایی های فرد همراه است شناختی با کاهش مستمر

ناتوانی در انجام کارهای روزمره و نوع سبک زندگی که فرد در آن وابسته روان شناختی افراد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و بهبود می یابد. 

و بنابراین بهبود عملکرد مغز با استفاده از روش های غیر  به دیگران باشد، عزت نفس و کیفیت زندگی را به میزان زیادی کاهش می دهد

 هایوشراغلب تحقیقات ال به نقص شناختی موثر واقع شود. دارویی و غیرتهاجمی می تواند در بهبود سالمت روان شناختی سالمندان مبت

، 64اند )کردهگزارش  MCI خفیف در اختالل شناختی  وخویخلقمثبتی بر متغیرهای شناختی و  تأثیرمختلف تا به امروز  بخشیتوان

ایی ایجاد احساسات مثبت در خود و مقاومت ، تواننفساعتمادبهاز خود،  هاآنرابطه نزدیکی بین کیفیت زندگی افراد و درک  (. به دلیل61

 تواندمی تنهانه، هرگونه بهبود در این عوامل هاآنمثبت درباره خود، جهان و آینده و توانایی مقابله با  هایدیدگاهدر برابر احساسات منفی، 

 (.61گذاشت )نیز تأثیر مثبت خواهد  هاآننگرانی افراد را کاهش دهد، بلکه بر کیفیت زندگی 

آموزش را نشان می دهد که روش های غیردارویی و غیرتهاجمی و بدون خطر مثل ای که شواهد قانع کننده بودمطالعه حاضر این  هدف

ه استفادسالمندان می باشد. در واقع، کمک به سالمت روان برای مفید ای یک گزینه مداخلهبه همراه تحریک فراجمجمه ای مغز شناختی 

ممکن است یک جنبه کلیدی برای کاهش برخی از ابعاد زوال شناختی مربوط به سن یا  ذیری عصبی و تحریک مغزیاز ویژگی انعطاف پ

 باشد.  نقص شناختی خفیفنقص های مرتبط با 

دارد و نیاز است که پزشکان  هاآن هایخانوادهپیامدهای مهمی برای بیماران و  نقص شناختی خفیف اینکه کاهش شناختی و بهباتوجه

د یابمیآینده افزایش  هایدههمهارت داشته باشند زیرا تعداد افراد مسن در  ،اولیه در شناسایی و مدیریت این اختالل شایع هایمراقبت

مد و با توجه به اینکه سطح درآ این اختالل، انجام شود. مبتال بهسالمندان  در زمینهبیشتری  هایپژوهش گرددمیپیشنهاد بنابراین (، 63)

 .نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد این متغیرهادر نظر گرفتن تحصیالت نیز در کارکردهای شناختی نقش دارند، 

 

 نهایی نتیجه گیری

 ز روشدر یک نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که ترکیب دو روش توانمندسازی شناختی و تحریک فراجمجمه ای مغز که هردو ج

شود. یعنی در واقع  MCIسالمندان مبتال به های اصالح عصبی و غیرتهاجمی هستند، می تواند منجر به تغییرات در سالمت روان شناختی 

اصالح عصبی و توانمندی های شناختی و به تبع آن، مدیریت و کنترل بیشتر بر زندگی، می تواند کیفیت زندگی و سرزندگی را در افراد 

 تحت تاثیر قرار دهد. 

های این از محدودیت ماهه 1دوسرکور نبودن و دوره پیگیری کوتاه عنوان یک متغیر و نمونه در دسترس، در نظر گرفته نشدن جنسیت به

یشتری زمان، تأثیر بصورت همبه نتایج، اجرای هر دو درمان بهگردد در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرند. باتوجهباشد که توصیه میپژوهش می
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باشد. ها میشنهاددارد و توصیه به تهیه پروتکلی بر مبنای این پژوهش، از دیگر پی MCIدر بهبود وضعیت شناختی سالمندان مبتال به 

های فردی بیماران مبتال به نقص خفیف شناختی )از قبیل ضریب هوشی، رژیم غذایی، توانند به بررسی ویژگیهمچنین مطالعات آینده می

 سوءمصرف مواد مخدر و سطح فعالیت بدنی و...( بر نتایج درمان بپردازند.

 

 

 مالحضات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 .(IR.SBU.REC.1400.261)با کد اخالق ضر مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه شهیدبهشتی قرار گرفته است پژوهش حا

 حامی مالی

 این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از هیچ شخص یا سازمانی دریافت نکرده است.

 مشارکت نویسندگان

 تمامی نویسندگان در بخش های مختلف پژوهش مشارکت داشته اند.

 منافعتعارض 

 هیچ کدام از نویسندگان تعارض منافع ندارند.
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