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Objectives The stagnation of mental activity in aging is associated with a decline in the function of all 
body systems, including cardiovascular, respiratory, genital, glandular, immune, and other organs. 
Cognitive disorders are also one of the most common problems in aging, which in turn exposes them 
at risk. Aging is associated with significant changes in memory, intelligence, perception, metacognition, 
recall, problem-solving, and other cognitive abilities. Therefore, this study was conducted to determine 
the effectiveness of cognitive rehabilitation in improving the cognitive abilities of the elderly. 
Methods & Materials The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test 
design with a control group. The statistical population included elderly people living in nursing homes 
in Kermanshah City, Iran, from which 24 people were selected by convenience sampling method and 
according to the inclusion criteria and were randomly assigned to the experimental and control groups. 
The experimental group underwent 20 sessions of 35 minutes twice a week with the Captain Log 
cognitive rehabilitation program, during which time the control group did not receive any intervention. 
After the intervention, post-test was performed for both groups. Research tools included a cognitive 
rescue skills questionnaire and Captain Log rehabilitation software. Descriptive statistics and univariate 
and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data using SPSS software, version 24.
Results The results of data analysis showed that F statistic for dependent components, including memory 
(F=193.57, P<0.001), selective attention (F=375.43, P<0.001), decision-making (F=39.20, P<0.001), 
planning (F=120.003, P<0.001), sustained attention (F=312.07, P<0.001), flexibility (F=91.44, P<0.001), 
and social cognition (F=4.48, P<0.05) are significant at the level of 0.05 and 0.01. Therefore, it can be 
concluded that the cognitive rehabilitation program has improved the cognitive abilities of the elderly.
Conclusion Considering that cognitive rehabilitation has a significant effect on the neural activities of 
brain areas related to cognitive abilities and improves their function, it can be used as a suitable method 
to improve cognitive abilities.
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Extended Abstract

Introduction

he phenomenon of aging is the result of 
the natural course of time, which causes 
fundamental changes in different body 
systems in such a way that the stagnation of 
mental activities in this period is associated 

with the decline in the performance of all body systems, 
including cardiovascular, vascular, respiratory, glandular, 
safety, and other organs. On the other hand, morphological 
and biochemical changes in different parts of the brain, 
such as the parietal and frontal cortex, decrease cognitive 
performance. Cognitive disorders are one of the common 
problems in aging, which in turn exposes them to risks, 
including significant changes in memory, intelligence, 
perception, metacognition, problem-solving, and other 
cognitive abilities so that they will no longer be able to 
make delicate plans and make appropriate decisions in 
their lives, which will ultimately cause a decline in their 
quality of life (QoL) with a negative effect on their daily 
activities. Therefore, this research was conducted to 
determine the effectiveness of cognitive rehabilitation in 
improving the cognitive abilities of the elderly.

Methods

The current research was a quasi-experimental type 
of research with a pre-test and post-test design with a 
control group. The statistical population included elderly 
people living in the Eram nursing home in Kermanshah 
City, Iran, and 24 people who were eligible to enter the 
study were selected. In addition to stating the purpose 
and importance of the research, the sample subjects were 
reassured about the observance of ethical points and they 
signed the informed consent form to participate in the 
research. Then the samples were randomly divided into 
two groups of 12 people and by random method, one 
of the groups was selected as the experimental group 
and the other as the control group. The experimental 
group underwent 20 sessions of 35 minutes, and twice a 
week under the intervention of Captain Log’s cognitive 
rehabilitation program, and during this period, the control 
group did not receive any intervention. A week after the 
last intervention session, a post-test was performed for 
both groups. A cognitive rescue skills questionnaire was 
used to collect data, and for the intervention program, 
according to cognitive skills variables, 5 programs were 
selected and implemented from Captain Log rehabilitation 
software programs. In this way, the method of performing 
each of these tasks was carefully studied by the therapist 
and explained to the elderly in simple and understandable 

language. The program of each session was different 
and more difficult than the previous session, which 
motivated the subjects to continue the treatment. In this 
research, two stages were considered for each session, if 
the subject passed the stages successfully, he would enter 
the higher stages in the next sessions. A week after the 
last intervention session, a post-test was performed for 
both groups. The data obtained from the questionnaire in 
the pre-test and post-test stages were entered into SPSS 
software, version 24. Descriptive statistics and inferential 
statistics, including univariate and multivariate analysis of 
covariance were used to analyze the data.

Results

In the data analysis, descriptive indices of the cognitive 
skill variable and its components were done separately for 
the groups in two situations of pre-test and post-test; the 
results showed that the average of the experimental group 
improved from pre-test to post-test. Therefore, as can be 
seen, the difference between the two groups in the post-test 
phase was in favor of the experimental group. Covariance 
analysis was used to analyze the data. For this purpose, the 
assumptions of the analysis of the covariance test were first 
examined. Shapiro-Wilk test was used to determine the 
distribution of the population (data normality), which was 
0.25 (P=0.09) and 0.17 (P=0.07) for the variable of cognitive 
skills in the pre-test and post-test of the experimental group, 
respectively, and in the pre-test and post-test of the control 
group, it was 0.17 (P=0.61) and 0.19 (P=0.25), respectively. 
In the conducted test, the significance level was considered 
P>0.01, which indicates the normal distribution of the 
population. Leven’s test of homogeneity of variances was 
used to check the homogeneity of variance of two groups 
in the post-test stage. Levene’s test calculated for the 
variable of cognitive skills and its components were not 
statistically significant (P<0.05). Therefore, the assumption 
of homogeneity of variances for the variable of cognitive 
skills and its components was confirmed. Another crucial 
assumption of covariance analysis, i.e., the homogeneity 
of regression coefficients, was performed by examining the 
interaction effect of the independent variable and the pre-test 
of each dependent variable on the post-test for variables of 
cognitive skills (P =0.07 and <0.05, F=0.11) that the results 
indicated compliance with this assumption. According to 
the assumptions of covariance analysis, the use of this test 
is allowed; therefore, univariate and multivariate covariance 
analyses were used to test the research hypotheses. The 
results of data analysis in univariate covariance showed that 
the F statistic of the cognitive skill variable in the post-test 
is 340.46, which is significant at the 0.001 level, and this 
shows a significant difference between the two groups in the 
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cognitive skill variable. According to these findings, it can be 
said that computer cognitive rehabilitation training increases 
cognitive skills. Considering that the variable of cognitive 
skills has a subscale, multivariate covariance analysis 
was used to investigate the effectiveness of computerized 
cognitive rehabilitation on the components of cognitive 
skills. The results showed that the F statistic for dependent 
components, including memory (F=193.57, P<0.001), 
selective attention (F=375.43, P<0.001), decision-making 
(F=39.20, P<0.001), planning (F=120.003, P<0.001), 
sustained attention (F=312.07, P<0.001), flexibility 
(F=91.44, P<0.001), and social cognition (F=4.48, P<0.05) 
are significant at the level of 0.05 and 0.01. This shows a 
significant difference between the two groups in the variable 
of cognitive skills. Therefore, it can be concluded that the 
cognitive rehabilitation program has improved the cognitive 
skills of the elderly.

Discussion

The results of this study showed the effectiveness of the 
rehabilitation method in increasing cognitive skills in the 
elderly. The exercises in computer rehabilitation programs 
increase the performance and mental activities involved in 
cognitive rehabilitation and as a result, improve cognitive 
skills. Cognitive defects cause the inability of the elderly 
to perform daily life activities, as well as their feeling 
of inadequacy and reduced self-confidence, therefore, 
cognitive rehabilitation as an independent treatment 
method with the prevention of cognitive deficits and its 
treatment can prevent or reduce such complications and 
ultimately improve the QoL of these people in personal and 
social dimensions by improving their performance level 
and ultimately increasing their self-confidence. Therefore, 
psychologists in nursing homes or psychological service 
centers and clinics can use cognitive rehabilitation methods 
along with other treatment and rehabilitation methods to 
improve the cognitive skills of the elderly.
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اهداف رکود فعالیت های ذهنی در دوره سالمندی با نزول عملکرد تمام سیستم های بدن اعم از قلبی، عروقی، تنفسی، تناسلی، غددی، 
ايمنی و ساير دستگاه ها همراه است. اختالالت شناختی نیز يکی از مشکالت شايع در دوران سالمندی است که اين مسئله به  نوبه خود 
آنان را در معرض خطر قرار می  دهد. سالمندی با تغییرات قابل مالحظه در حافظه، هوش، ادراک، فراشناخت، يادآوری، حل مسئله و ساير 
توانايی های شناختی همراه است؛ بنابراين اين پژوهش با هدف تعیین بررسی اثربخشی توان بخشی شناختی بر بهبود توانايی های شناختی 

سالمندان انجام شد.

مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمايشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه  آماری 
شامل افراد سالمند ساکن در مراکز نگهداری سالمندان شهرکرمانشاه بودند که از میان آن ها 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و 
با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به  طور تصادفی در 2 گروه آزمايش و کنترل گمارش شدند. گروه آزمايش 20 جلسه 35 
دقیقه ای و 2 بار در هفته تحت آزمايش با برنامه توان بخشی شناختی کاپیتان الگ قرار گرفت و طی اين مدت گروه کنترل آزمايشی 
دريافت نکرد. پس از آزمايش، برای هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه توانايی های شناختی نجاتی و 
نرم افزار توان بخشی کاپیتان الگ بود. برای تجزيه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواريانس تک متغیری و چند متغیری با 

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. 

توجه   ،)F=193/57 ،P>0/001( وابسته شامل حافظه مؤلفه های  برای   F آماره داد  نشان  داده ها  تجزيه وتحلیل  نتايج  یافته ها 
انتخابی )F=375/43 ،P>0/001(، تصمیم گیری )F=39/20 ،P>0/001(، برنامه ريزی )F=120/003 ،P>0/001(، توجه پايدار 
انعطاف پذيری )F=91/44 ،P>0/001( و شناخت اجتماعی )F=4/48 ،P>0/05( در سطح 0/05 و   ،)F=312/07 ،P>0/001(
0/01 معنادار هستند. می توان نتیجه گرفت برنامه توان بخشی شناختی موجب بهبود توانايی های شناختی سالمندان شده است. 

نتیجه گیری با توجه به اينکه توان بخشی شناختی تأثیر معناداری بر فعالیت های عصبی مناطق مغزی مرتبط با توانايی های شناختی دارد 
و موجب بهبود عملکرد آن ها می شود، می تواند به عنوان روشی مناسب در بهبود توانايی های شناختی به کار رود.

کلیدواژه ها توان بخشی شناختی، توانايی های شناختی، سالمندی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 17 تیر 1400

تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1402

1.  گروه روانشناسی، دانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

مقاله پژوهشی

اثربخشی توان بخشی شناختی بر بهبود توانایی های شناختی سالمندان

*کامران یزدانبخش1  ، اکرم آذرنیا1   

Citation Yazdanbakhsh K, Abbriki A. [The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Improving the Cognitive Abilities of 
the Elderly (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2023; 18(1):32-45. http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.3258.1

 : http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.3258.1

Use your device to scan 
and read the article online

http://orcid.org/0000-0001-9230-8018
http://orcid.org/0000-0002-6499-4783
https://salmandj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1


36

بهار 1402. دوره 18. شماره 1

مقدمه

از ديدگاه اريکسون مرحله پايانی فرايند رشد به دوره سالمندی 
اختصاص دارد. در اين دوره که تقريبًا از 65 سالگی آغاز می شود، 
فرد رويدادها و مسائل زندگی خود مانند ادامه تحصیل، اشتغال و 
ازدواج فرزندان، روابط و تعهدات اجتماعی و به طورکلی پیروزی ها 
در  فرد  اندازه  هر  می کند.  بازنگری  را  گذشته  شکست های  و 
گذشته به نحو بهتر و کارآمدتری با مشکالت کنار آمده باشد، در 
اين دوره بیشتر احساس رشد يافتگی، پختگی و کمال می کند، اما 
اگر از زندگی گذشته احساس پشیمانی و شکست کند، سال های 

باقی مانده زندگی او آکنده از نومیدی خواهد بود ]1[. 

سالمندی با تغییرات قابل مالحظه در حافظه، هوش، ادراک، 
فراشناخت، يادآوری، حل مسئله و ساير توانايی های شناختی 
همراه است. در چنین شرايطی سالمت روانی بیشتر در معرض 
تهديد است و فرد مستعد ابتال به مشکالت روان شناختی می شود 
تغییرات  برخی  دچار  آدمی  مغز  سن،  افزايش  روند  در   .]2[
ساختاری می شود که می توان از اين میان به کاهش وزن مغز، 
سلول ها،  انتخابی  رفتن  دست  از  عصبی،  استطاله های  کاهش 
تشکیل پالک و بروز ايسکمی1 در نواحی مختلف مغز اشاره کرد. 
مطالعات جمعیت شناختی نشان داده اند حدود 5 درصد از افراد 
65 سال و باالتر به نقص در توانايی های شناختی مبتال هستند. 
میزان ابتال به اين اختالل پس از 65 سالگی، هر 5 سال 2 برابر 
می شود، به  طوری  که در جمعیت 80 سال و باالتر به بیش از 40 

درصد می رسد ]3[.

در  درگیر  عصبی  فرايندهای  شامل  شناختی2  توانايی های 
اکتساب، پردازش، نگهداری و کاربست اطالعات ]4،  5[ توانايی های 
شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی از 
توانايی ها )برنامه ريزی، توجه، بازداری پاسخ، حل مسئله، انجام 
هم زمان تکالیف و انعطاف پذيری شناختی( را در برمی گیرد. اين 
موارد فقط شامل بخشی از توانايی های شناختی می شود که پايه 
آن منطق است. اين توانايی ها شناخت سرد3 نامیده می شوند. 
پايه بخشی ديگر از توانايی های شناختی که به شناخت گرم4 
معروف اند و در تجربه پاداش و گزند، تنظیم رفتارهای اجتماعی و 
تصمیم گیری در حالت های هیجانی نقش دارند، خواسته ها، باورها 
و هیجان ها هستند ]6[. آسیب ساختاری مغز موجب نقص در 
کارکردهای شناختی شده و به  تبع آن رفتارهای فرد را در زندگی 

روزانه مختل می کند.

1. Ischemia
2. Cognitive Abilities
3. Cold Cognition
4. Hot Cognition

آنچه بسیاری از سالمندان درباره آن ابراز نگرانی می کنند، اُفت 
آنان  در  نارسايی های شناختی  افزايش  و  توانايی های شناختی 
است. عده ای از آنان تصور می کنند که با افزايش سن توانايی 
شناختی آن ها کاسته خواهد شد، به  طوری  که ديگر در زندگی 
مناسب  تصمیم های  اتخاذ  و  ظريف  برنامه ريزی های  به  قادر 
نخواهند بود. آن ها معتقدند توانايی های شناختی و حافظه شان 
بی ترديد دستخوش زوال چشمگیری خواهد شد. افراد با گذر 
زمان احتمااًل خطاهای شناختی کمتری انجام می دهند، زيرا با 
تجارب قبلی، احتمااًل کمتر در دام تله های شناختی می افتند ]7[.

به  طور کلی در باره روند کاهشی يا افزايش توانايی های شناختی 
و  عصب شناسی  ديدگاه  دارد:  وجود  ديدگاه   2 سن  افزايش  با 
روان پزشکی به روند کاهشی معتقد است. در طی روند افزايش 
که  می شود  ساختاری  تغییرات  برخی  دچار  آدمی  مغز  سن، 
اين میان به کاهش وزن مغز، کاهش استطاله های  از  می توان 
انتخابی سلول ها، تشکیل پالک و بروز  عصبی، از دست رفتن 
ايسکمی در نواحی مختلف مغز اشاره کرد. تغییرات روانی حاصل 
از پیری و افزايش سن نیز شامل نقصان عملکردهای شناختی، 

شعور و حافظه کوتاه مدت هستند ]8[. 

فرايندهای  بر  هم  سن  می دهد  نشان  تحقیقات  از  برخی 
شناختی و هم بر عملکردهای شناختی تأثیری عمیق دارد و از 
اين طريق، احتمال وقوع نارسايی شناختی فرد را افزايش می  دهد 
]9[. افزايش سن با کهولت و از بین رفتن توانمندی های جسمی 
و  خطاها  افزايش  موجب  و  است  همراه  شناخت ها  به  مربوط 
نارسايی های شناختی و کاهش عملکرد می شود ]10[. نقص در 
کارکردهای شناختی با اثر منفی بر عملکردهای روزانه، موجب 
اُفت کیفیت زندگی می شود. بررسی فعالیت های روزانه افراد دچار 
نقص شناختی می تواند نقش مهمی در ارزيابی و درمان آن ها 
داشته باشد ]11[. تمرکز بر جبران کارکردهايی که کارآمدی خود 
را تا حدودی از دست داده اند، در سالمندان از طريق روش های 

راهبردی يا آموزش های ترکیبی اهمیت بسزايی دارد ]12[.

علوم  حوزه  در  چشمگیری  پیشرفت های  اخیر  دهه   2 در 
شناختی انجام شده است. در زمینه  ارزيابی و تشخیص، آزمون های 
مداد/کاغذی رفته رفته جای خود را به آزمون های رايانه ای داده، 
اين پیشرفت ها در زمینه  درمان نیز به  وجود آمده است. يکی از 
درمان هايی که در سال های اخیر برای بهبود کارکرد های شناختی 
به کار رفته، درمان توان بخشی شناختی5 است. مطالعاتی وجود 
هستند،  سودمند  شناختی  آزمايشات  می دهد  نشان  که  دارد 

هرچند تفاوت های فردی نیز تعیین کننده است ]13[. 

5. Cognitive Rehabilitation
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توان بخشی شناختی روش درمانی است که هدف اصلی آن 
بهبود نقايص و عملکرد شناختی بیمار از قبیل حافظه، عملکرد 
اجرايی، درک اجتماعی، تمرکز و توجه است. درمان توان بخشی 
شناختی مبنی بر اصولی از شکل پذيری عصبی مغز است که به 
تمرين های هدفمند برای بهبود حوزه های گوناگون شناخت مانند 

توجه، حافظه، زبان و کارکرد های اجرايی اشاره می کند ]14[.

توسعه نرم افزاری برای درمان اختالالت و بیماری های متعدد، 
ازجمله پیشرفت های مهم دنیای امروز است که می تواند روش های 
به  دقیق،  و  فرايند ساده  قالب يک  در  را  پرهزينه تر  و  قديمی 
توان بخشی  درواقع،  کند.  منتهی  بیشتری  بهبود  و  پیشرفت 
شناختی به آموزش هايی اطالق می شوند که مبتنی بر يافته های 
علوم شناختی، اما به شکل بازی )عمومًا بازی های رايانه ای( سعی 
می کنند عملکردهای شناختی را بهبود بخشیده يا ارتقا دهند 
که همه اين موارد ذکرشده بر اصل نوروپالستی سیتی6 يا همان 
انعطاف پذيری مغز اشاره دارد ]15[. 2 روش پايه برای توان بخشی 
شناختی وجود دارد: روش توان بخشی ترمیمی7 )که در آن نقايص 
ذهنی به  وسیله تمرين های مکرر گوناگون ترمیم می شود( و روش 
جبرانی8 )که در آن استراتژی ها و ابزارهای انطباقی و اصالحی 
محیط علیرغم نقايص در حال پیشرفت به  کار برده می شود تا 
به کار  با هم  اين 2 فن را می توان  عملکردها را جبران کند(. 
برد و می تواند عناصری از يک برنامه توان بخشی چند رشته ای 
جامع باشد که انواع ديگری از درمان روانی اجتماعی و باز توانی را 

در برمی گیرد ]3[. 

اصل  طبق  رايانه ای  شناختی  توان بخشی  عبارت  ديگر،  به  
شکل پذيری و خود ترمیمی مغزی، با برانگیختگی پیاپی مناطق 
کمتر فعال در مغز تغییرات سیناپسی پايداری در آن ها ايجاد 
ماندگاری  علت  مغزی،  شکل پذيری  اصل  اساس  بر  می کند 
تغییرات ايجادشده توسط توان بخشی شناختی رايانه ای در مرحله 
پیگیری را می توان به تغییرات ساختاری يا کنشی ايجادشده در 
مغز افراد از طريق آموزش های شناختی نسبت داد ]16[. اين 
برنامه ها قابلیت تنظیم سطح دشواری تکلیف از ساده به مشکل را 
بر اساس تفاوت های فردی دارند و چالش های شناختی مداومی را 

برای فرد ايجاد می کنند ]17[. 

يکی از مسائلی که بر عملکرد شناختی تأثیرگذار بوده و موجب 
بهبود عملکرد آن می شود، عبارت است از روش توانمندسازی 
شناختی رايانه ای که عملکردهای شناختی فرد مانند حافظه، 
توجه، حل مسئله و غیره را به چالش می کشند ]18[. برنامه های 
رايانه ای تمرين شناختی ابزارهايی را در اختیار قرار می دهد که از 
طريق آن ها بتوان کمک کرد تا فرايندهای پايه ای ذهنی را که در 
يادگیری سطح باال مهم هستند، بهبود بخشید. بازی رايانه ای به 

6. Neuroplastisity
7. Restorative
8. Compensatory

دلیل اينکه نیازمند مقدار قابل توجهی انرژی شناختی برای کامل 
کردن بازی است، موجب افزايش عملکرد شناختی می شود ]19[. 
توان بخشی شناختی کاربرد وسیعی در زمینه  بازتوانی اختالالت 

شناختی داشته است که می توان به چند پژوهش اشاره کرد.

کیم در پژوهشی به بررسی توان بخشی شناختی برای افراد 
سالمند با مرحله اولیه بیماری آلزايمر پرداخت. يافته ها نشان 
داد توان بخشی شناختی باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد و 
کیفیت زندگی بیماران آلزايمر می شود ]20[. زارع و همکاران 
نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر اثربخشی توان بخشی شناختی 
بر بهبود عملکرد حافظه در سالمندان مبتال به آلزايمر پرداختند. 
نتايج تحلیل يافته ها نشانگر تأثیر قابل توجه توان بخشی عملکرد 

حافظه در سالمندان بود ]21[.

لی و همکارن نیز تأثیر توان بخشی بر توجه، توانايی ادراک 
نتايج  که  کردند  بررسی  سالمندان  در  را  شناخت  و  ديداری 
حاکی از تأثیر اين روش درمانی بر عملکرد شناختی اين افراد 
بود ]12[. نتايج پژوهش های مونتويا موريلو و همکاران که طی 
پژوهشی تأثیر توان بخشی شناختی را بر شناخت و کیفیت زندگی 
پژوهش  همچنین   .]22[ کردند  بررسی  اسپانیا  در  سالمندان 
میلوک زپیک و همکاران که در اسلوونی بهبود توانايی شناختی از 
طريق تمرين های شناختی رايانه ای در سالمندان را بررسی کردند 
]23[، نشان داد توان بخشی شناختی به بهبود عملکرد شناختی 

سالمندان کمک کند. 

در ايران نیز سیاه جانی و همکاران به تدوين برنامه توان بخشی 
بهبود سطح شناختی کیفیت  بر  آن  تأثیر  بررسی  و  شناختی 
مهارت های شناختی پرداختند. نتايج اين بررسی نشان داد روش 
توان بخشی شناختی برای بهبود نقايص شناختی و افزايش رضايت 
از زندگی سالمندان مبتال به آلزايمر مفید است ]24[. نجاتی و 
همکاران و نظربلند و همکاران نیز اثربخشی توان بخشی شناختی 
بر بهبود کارکردهای اجرايی توجه انتخابی و کنترل بازداری در 
سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف را بررسی کردند و 
يافته ها نشان دادند توان بخشی شناختی سبب بهبود کارکردهای 

اجرايی و توجه انتخابی در سالمندان می  شود ]25، 26[. 

قابل توجهی  به  طور  رايانه ای  شناختی  توان بخشی  برنامه 
سرعت پردازش، انعطاف پذيری شناختی، نمرات حافظه اخباری 
کالمی و بینايی را افزايش داده و همچنین روی افزايش فعالیت 
آزمايش   .]27[ دارد  قابل توجهی  نقش  پیش پیشانی  کورتکس 
عناصر شناختی دخیل در توجه و حافظه و کارکردهای اجرايی تا 
حدود زيادی با يکديگر هم پوشانی داشته و به  گونه ای پیچیده با 
هم در تقابل هستند ]28[. برآورد می شود که اين گونه آزمايشات 
می توانند به میزان قابل توجهی میزان پیشرفت از اختالل شناختی 
خفیف به دمانس را کاهش دهند و میلیون ها دالر صرفه جويی 
کنند که موجب کاهش استفاده از مراقبت های بهداشتی، انتقال 

نیازهای ويژه، مراقبت های بهداشتی روزانه شود ]29[. 
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آزمايشات  اثر  بررسی  به  که  علمی   مطالعات  ديگر،  از سوی 
توان بخشی در پیشگیری با بهبود ابتالی سالمندان به حوزه های 
مختلف شناختی پرداخته اند، نتايج متناقضی از اثربخشی اين گونه 
درمان ها را به دست داده اند ]26[. برای مثال، در حالی  که در 
مطالعه زدنر و همکاران نتايج قابل توجهی در مهارت های شناختی 
در اثربخشی شناختی به دست نیامد ]30[، اما نتايج تحقیقات 
گاگنون و بلويل حاکی از تأثیر توان بخشی شناختی، بر بهبود 
شناخت های افراد اختالل داشته؛ بنابراين انجام مطالعاتی برای 
بر  مبتنی  نمايش  اثربخشی  حوزه   در  پژوهشی  ابهامات  رفع 

توان بخشی ضروری است ]31[. 

راون و همکاران اظهار داشتند، توان بخشی در سالمندان چه در 
مراکز درمانی و چه در منزل، به شرطی موجب بهبود عملکرد در 
فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی می شود که کاماًل فردی سازی 
شده و متناسب با توانايی فرد طراحی شود ]32[. در اين پژوهش 
با توجه به قابلیت برنامه توان بخشی استفاده شده در ارزيابی سطح 
اولیه توانايی مراجعه کننده و پیشنهاد برنامه های مناسب فرد بر 
آن شديم تا میزان تأثیر اين برنامه توان بخشی را در بهبود سطح 
توانمندی سالمندان بررسی کنیم و همان گونه که بررسی پیشینه 
پژوهشی نشان داد توانايی شناختی حوزه های مختلفی دارد که 
تا کنون آزمايشات توان بخشی به صورت سنتی و رايانه ای بیشتر 
حوزه توجه، حافظه و کارکردهای اجرايی را مورد توجه قرار داده 
و کمتر به جنبه هايی مانند توانايی تصمیم گیری، انعطاف پذيری 
تأثیر  ما  پژوهش  اين  در  است.  پرداخته  اجتماعی  شناخت  و 
توانايی  در جنبه های مختلف  را  رايانه ای  توان بخشی شناختی 

شناختی را در جامعه سالمندی بررسی کرده ايم.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی توان بخشی شناختی 
رايانه ای بر بهبود توانايی های شناختی در سالمندان بود. فرضیه 
باعث  رايانه ای  توان بخشی شناختی  از  بود  عبارت  ما  پژوهشی 

بهبود توانايی های شناختی در سالمندان می شود.

روش مطالعه

طرح پژوهش و شرکت کنندگان

طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمايشی از نوع پیش آزمون و 
پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه  آماری پژوهش حاضر را همه 
سالمندان ساکن در سرای سالمندی ارم کرمانشاه در سال 1397 
که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، تشکیل داد. با روش 
نمونه گیری در دسترس، روی 80 مرد سالمند پرسش نامه توانايی 
شناختی نجاتی اجرا شد و درنهايت، نمونه ای به حجم 24 نفر که 
شرايط ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب و در 2 گروه آزمايش 
و کنترل گمارده شدند. گروه آزمايش 20 جلسه 35 دقیقه ای و 2 

بار در هفته تحت آزمايش قرار گرفت. 

مالک های ورود به مطالعه شامل 1. دامنه سنی 60 تا 70 سال، 
2. رضايت آگاهانه از شرکت در پژوهش و 3. کسب نمره باال در 
پرسش نامه توانايی های شناختی و نیز مالک های خروج از مطالعه 
شامل 1. دريافت برنامه درمانی هم زمان ديگر، 2. وجود اختالل 
شناختی ديگری مانند آلزايمر او دمانس، 3. عدم تمايل به ادامه 

درمان و 4. غیبت بیش از 3 جلسه در فرايند درمان می شدند.

میانگین سنی شرکت کنندگان 63/33 و انحراف معیار 2/10 
برای گروه آزمايش و میانگین 63/86 و انحراف معیار 2/82 برای 

گروه کنترل بود.

ابزار

پرسش نامه توانايی شناختی9: اين پرسش نامه 30 پرسش دارد 
که سیاهه ای از فعالیت های روزانه نیازمند توانايی های شناختی و 
سیاهه ای از کارکردهای شناختی مغز مشتمل بر حافظه، اقسام توجه 
)انتخابی، انتقالی، تقسیم شده و پايدار(، برنامه ريزی، تصمیم گیری و 
شناخت اجتماعی را بر اساس مقیاس لیکرت 5 گزينه ای از )1 تقريبًا 
هرگز( تا )5 تقريبًا همیشه( می سنجد. نمره ابزار با مجموع نمره 
گويه ها محاسبه می شود؛ بنابراين دامنه نمرات بین 30 تا 150 است 

و نمره باالتر نشان دهنده توانايی شناختی پايین تر است. 

نجاتی ويژگی های روان سنجی اين ابزار را مطلوب نشان داده  
است، به  طوری  که میزان آلفای کرونباخ گزارش شده نجاتی برای 
اين پرسش نامه 0/83 و همبستگی آزمون و باز آزمون آن در سطح 
0/01 معنادار بود. همسانی درونی خرده مقیاس ها برای سؤال های 
مربوط به حافظه، 0/75؛ کنترل مهاری و توجه انتخاب، 0/62؛ 
0/53؛  پايدار،  توجه  0/57؛  برنامه ريزی،  0/61؛  تصمیم گیری، 
شناخت اجتماعی، 0/43 و انعطا ف پذيری شناختی، 0/45 نشان 
داده شده است ]33[. در اين مطالعه پايايی با روش آلفای کرونباخ 

0/81 برآورد شد.

نرم افزار توان بخشی شناختی کاپیتان الگ10 )نسخه 2014(: 
سندفورد و براون اين نرم افزار را برای ايجاد طیف گسترده ای از 
مهارت های شناختی از طريق تمرين های مختلف برای مغز طراحی  
آموزش  يادگیری،  مهارت های  آموزش  مجموعه   3 و  کرده اند 
مهارت های حل مسئله و آموزش حافظه کاری را در برمی  گیرد. 
نرم افزار بر پايه  گستره ای از تحقیقات آموزش شناختی استوار 
است و به افراد با آسیب مغزی، افرادی که تأخیرات رشدی آن ها 
فاکتور ژنتیکی داشته باشد، مثل کودکان ناتوان يادگیری، افرادی 
که دچار عدم تعادل نوروشیمیايی در مغز هستند، مثل کودکان 
دوران  در  کوکائین  با  مواجهه  اثر  در  که  کودکانی  بیش فعال، 
جنینی دچار مشکالتی شده اند و درنهايت به افرادی که دچار 

سکته شده اند، می تواند کمک زيادی کند ]34[. 

9. Cognitive Abilities Questionnaire
10. The Captain’s Log Cognitive RehabilitationSoftware
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و  کارکردها  ارتقای  برای  آموزشی  مجموعه  يک  نرم افزار 
 22 جامع  رشد  هدف  با  و  است  شناختی  عالی  فرايندهای 
)حافظه  شامل  حافظه  مهارت های  ازجمله  شناختی،  مهارت 
کاری، ادراکی، شنیداری و مفهومی عددی(، مهارت های توجه 
شامل )توجه متمرکز، تقسیم شده، انتخاب و مستمر(، سرعت 
بازداری  پردازش ديداری و شنیداری، مهارت های حل مسئله، 
پاسخ، استدالل منطقی و غیره طراحی شده است. اين مجموعه 
2000 برنامه و تکلیف مختلف در سطوح گوناگون برای ارتقای 

کارکردهای شناختی گوناگون دارد. 

اين برنامه بر مبنای سیستم پردازش اطالعات  پايه طراحی شده 
که معتقد است هر فردی بايد توانايی اين را داشته باشد که جمعی 
از مهارت های تحصیلی، اجتماعی و فردی را برای موفقیت داشته 
باشد و الزم است توانايی يادگیری و پردازش عمومی خوبی داشته 
باشد. اساس آن بر حافظه فعال و سرعت پردازش مرکزی استوار 
است؛ بنابراين هم مهارت های پايه شناختی و هم مهارت های 

عالی تر را شامل می شود. 

جامعیت  اين  از  که  است  ابزاری  تنها  تقريبًا  الگ  کاپیتان 
عالی تر  مهارت های  پايه،  مهارت های  بر  عالوه  است،  برخوردار 
شناختی را نیز بهبود می دهد و اين کار را بر اساس سیستم ارزيابی 
منحصربه فردی که در اختیار دارد، انجام می دهد. سیستم ارزيابی 
کاپیتان الگ می تواند فرد را در 9 حوزه از کارکردهای شناختی 
ارزيابی کرده و متناسب با مشکل و ضعف آزمودنی برنامه هايی 
را با سطوح مختلف از آسان تا دشوار برای طرح ريزی يک برنامه 
درمانی معرفی می کند. هريک از اين برنامه ها 15 مرحله دارد و 

هر مرحله متفاوت از مرحله قبل است و هر چه به مراحل پايانی 
نزديک تر  شويم، اين مراحل سخت تر می شود و شرط ورود به 

مرحله بعد درست انجام دادن تکلیف مرحله قبل است. 

گزارش های عملکردی و مقايسه جلسات از ويژگی های ديگر 
اين نرم افزار هستند که در برخی نرم افزارهای مشابه آن وجود 
دارد، اما مزيت بزرگ تر برنامه، تقويت 22 مهارت پايه و عالی 
شناختی است. 22 مؤلفه در اين برنامه ارتقا پیدا می کنند که در 
نوع خود برای يک برنامه کم نظیر است، به  ويژه اينکه اين برنامه ها 

برای گروه های سنی متفاوت از 5 سال به باال طراحی  شده اند.

پروتکل درمانی: با توجه به متغیر توانايی شناختی و مؤلفه های 
آن و با در نظر گرفتن اينکه برخی از برنامه ها نیازمند تسلط به 
انگلیسی است، از مجموع برنامه های مربوط به حافظه و  زبان 
توجه 5 برنامه با عنوان های يادآوری شنیداری فضايی )اتومبیل 
تبعیض  )پازل قدرت(،  فراخوان  الگوی  من کجاست؟(، حافظه 
مفهومی )جوجه اردک زشت(، ترکیب عددی و يادآوری معکوس 
)فرود آمدن( انتخاب و اجرا شد. توضیحات مربوط به برنامه های 

اجراشده در جدول شماره 1 ارائه  شده است.

روش اجرا

سرای  مسئوالن  با  هماهنگی  از  پس  پژوهش  انجام  برای 
سالمندی ارم استان کرمانشاه، بیان اهداف، اهمیت و ضرورت 
پژوهش و اخذ مجوزهای الزم از مسئوالن، همه سالمندان از نظر 
توانايی های شناختی ارزيابی شدند و 24 نفر از آن ها که باالترين  

جدول 1. خالصه برنامه های اجراشده

ارتقای مهارت دستورالعمل اجرابرنامه

یادآوری شنیداری فضایی
از آزمودنی خواسته می شود موارد را به همان ترتیبی که در داخل مربع ها ارائه می شود به خاطر 

بسپارد و سپس آن ها را به همان ترتیب و در برخی از مراحل به  صورت معکوس در داخل 
مربع قرار دهد.

حافظه کاری و توجه کلی
سرعت پردازش مرکزی
سرعت پردازش شنیداری

الگوی فراخوان حافظه
به آزمودنی یک سری مربع ها شامل تصاویر، اعداد، حروف نشان داده می شود که باید شکل، 

رنگ و مکان آن ها را به حافظه بسپارد. سپس از آزمودنی خواسته می شود هر یک از موارد را در 
جایگاه صحیح درون مربع ها قرار دهد.

حافظه کاری
توجه کلی

استدالل مفهومی
ارتقای کنترل حرکتی

در این بازي یک سري جعبه نشان داده مي شود که آزمودنی باید جعبه ای که متفاوت است را تبعیض مفهومی
شناسایي کند.

استدالل مفهومی
 سرعت پردازش مرکزي حافظه فعال و 

حافظه فوري

توالی از حروف، اعداد، صداها و غیره نشان داده می شود و سپس آزمودنی باید موارد شنیده شده یادآوری معکوس
را به  صورت معکوس انتخاب کند.

حافظه کاری و توجه کلی
سرعت پردازش مرکزی
سرعت پردازش شنیداری

ترکیب عددی
مجموعه ای از تصاویر در باالی صفحه نشان داده می شود و سپس آزمودنی باید جعبه ای را که 
حاوی تصاویر است بر اساس قوانین ارائه شده پیدا کند. این تصاویر از نظر اندازه، رنگ، شکل و 

طبقه بندی با هم تفاوت دارند.

حافظه فوری
توجه متناوب و انتخابی

استدالل مفهومی
ادراک دیداری
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نمره ها را در پرسش نامه مذکور کسب کردند و واجد شرايط ورود 
به مطالعه بودند، انتخاب شدند. برای افراد نمونه عالوه بر بیان 
هدف و اهمیت پژوهش، درباره رعايت نکات اخالقی اطمینان 
خاطر داده شد و آنان رضايت نامه شرکت آگاهانه در پژوهش را 
امضا کردند. سپس نمونه ها به روش تصادفی به 2 گروه 12 نفری 
تقسیم و با روش تصادفی يکی از گروه ها به عنوان گروه آزمايش و 

ديگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. 

تعداد و مدت زمان هر جلسه با توجه به پژوهش های انجام شده در 
اين زمینه صورت گرفته در پژوهش های پیشین معمواًل تعداد جلسات 
از 8 جلسه تا 16 جلسه با مدت زمان 40 تا 60 دقیقه متغیر بود؛ 
بنابراين در اين پژوهش با توجه به شرايط موجود برنامه توان بخشی 
برای گروه آزمايش به مدت 20 جلسه  35 دقیقه ای و 2 بار در هفته 
به شکل انفرادی در همان سرای سالمندی ارم اجرا شد. با توجه به 
متغیر توانايی شناختی و مؤلفه های آن از مجموع برنامه های مربوط به 
حافظه و توجه 5 برنامه انتخاب و اجرا شد. شیوه اجرای هرکدام از اين 
تکالیف توسط درمانگر به  دقت مطالعه و به زبان ساده و قابل  فهم برای 
سالمندان توضیح داده  شد. برنامه  هر جلسه متفاوت از جلسه قبل بود 

که اين باعث ايجاد انگیزه در آزمودنی ها برای ادامه درمان  شد.

 در اين پژوهش برای هر جلسه 2 مرحله در نظر گرفته شد. 
در صورتی  که آزمودنی مراحل را با موفقیت پشت سر می گذاشت 
جلسات بعد وارد مراحل باالتر می شد. يک هفته پس از اتمام 
آزمايش، هر 2 گروه ازنظر توانايی های شناختی ارزيابی و داده های 
حاصل از اجرای پرسش نامه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون 
وارد نرم افزار SPSS نسخه 24 شدند. داده ها در 2 سطح توصیفی و 
استنباطی تحلیل شدند، به  طوری  که در سطح توصیفی از تعداد، 
درصد تعداد، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از 

آزمون های شايپرو ويلک، لوين، بارتلت، تی و تحلیل کوواريانس 
يک متغیری و کوواريانس چند متغیره استفاده شد.

یافته ها

گروه نمونه شامل 24 سالمند در دامنه سنی 60 تا 70 سال و با 
میانگین 63/33 و انحراف معیار 2/10 برای گروه آزمايش و میانگین 
بود. شاخص های  برای گروه کنترل  معیار 2/82  انحراف  و   63/86
توصیفی متغیر توانايی شناختی و مؤلفه های آن به تفکیک گروه ها در 
2 موقعیت پیش آزمون و پس آزمون در جدول شماره 2 ارائه  شده است.

همان طور که در جدول شماره 2 نشان داده شد در تمام مؤلفه های 
متغیر توانايی های شناختی، میانگین گروه آزمايش از پیش آزمون 
تا پس آزمون بهبوديافته است. اين بهبود در متغیرهای توانايی های 
شناختی شامل کاهش میانگین بود؛ بنابراين چنانچه مالحظه می شود، 

تفاوت بین 2 گروه در مرحله پس آزمون به نفع گروه آزمايش است.

و  يک متغیره  کوواريانس  تحلیل  از  داده ها  تحلیل  برای 
چند متغیره استفاده شد. به اين منظور، ابتدا مفروضه های آزمون 
تحلیل کوواريانس بررسی شد. برای تعیین توزيع جامعه )نرمال 
بودن داده ها( از آزمون شاپیرو ويلک استفاده شد که برای متغیر 
توانايی های شناختی در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش 
به ترتیب P=0/09( 0/25( و 0/17 )P=0/07( و در پیش آ زمون 
و 0/19   )P=0/61( 0/17 ترتیب به  و پس آزمون گروه کنترل 
)P=0/25( بود. در آزمون انجام شده سطح معناداری P<0/01 در 
نظر گرفته شد که نشان دهنده طبیعی بودن توزيع جامعه است. 
برای بررسی همگونی واريانس 2 گروه در مرحله پس آزمون، از 

آزمون همگونی واريانس های لوين استفاده شد. 

جدول 2. اطالعات توصیفی مربوط به توانایی های شناختی ۲ گروه در پیش آزمون و پس آزمون

میانگین±انحراف معیار

کنترلمتغیر وابسته آزمایش

پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

18/08±2/06 18/75±1/86 12/50±1/83 19/17±1 /80 حافظه

17/75±1/60 17/75±1/60 10/67±1/92 17/92±1/78 توجه انتخابی*

14/83±2/32 15/17±2/51 11/50±1/62 15/58±2/50 تصمیم گیری

11/58±1/56 11/58±1/56 7/08±1/62 11/33±1/37 برنامه ریزی

10/67±1/37 10/75±1/42 5/50±1/31 توجه پایدار 10/50±1/31

9/33±1/15 9±9/33 10/25±1/76 8/67±1/77 شناخت اجتماعی

14/83±1/89 15±1/70 10/50±1/16 15/83±1/19 انعطاف پذیری

98/08±5/10 98±5/02 68±6/45 99±4/49 کل

* معادل توجه انتخابی )کنترل مهاری( است
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آزمون لوين محاسبه شده در مورد متغیر توانايی های شناختی 
حافظه  شامل  آن  مؤلفه های  و   )F =0/86  ،P=0/27<0/05(
 ،P=0/07<0/05( انتخابی  توجه   ،) F =0/79  ،P=0/38 <0/05(
F =3/58 (، تصمیم گیری )F =0/81 ،P=0/37<0/05 (، برنامه ريزی 
 ،P=0/58<0/05( پايدار  توجه   ،) F =12/64  ،P=0/21<0/05(
و   ) F =0/02  ،P=0/86<0/05( اجتماعی  شناخت   ،) F =0/30
آماری  لحاظ  به   ) F =0/41  ،P=0/41<0/05( انعطاف پذيری 
معنادار نبودند؛ بنابراين مفروضه همگونی واريانس ها برای متغیر 

توانايی های شناختی و مؤلفه های آن تأيید شد. 

ضرايب  همگونی  يعنی  کوواريانس،  تحلیل  مهم  مفروضه 
رگرسیون از طريق بررسی اثر تعاملی متغیر مستقل و پیش آزمون 
توانايی های  متغیرهای  برای  پس آزمون  بر  وابسته  متغیر  هر 
شناختی ) F =0/11 ،P=0/07<0/05 ( انجام شد که نتايج حاکی 
مفروضه های  برقراری  به  توجه  با  بود.  مفروضه  اين  رعايت  از 
تحلیل کوواريانس استفاده از اين آزمون مجاز است؛ بنابراين برای 
آزمودن فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواريانس يک متغیری و 

چندمتغیری استفاده شد.

شناختی  توانايی  بر  رايانه ای  شناختی  توان بخشی  فرضیه: 
سالمندان اثربخش است.

توانايی  بر  رايانه ای  شناختی  توان بخشی  تأثیر  بررسی  برای 
شناختی از آزمون تحلیل کوواريانس يک متغیره استفاده شد که 
نتايج در جدول شماره 3 آمده است. با توجه به جدول شماره 3 
آماره F متغیر توانايی شناختی در پس آزمون 340/46 است که 
در سطح 0/001 معنا دار هستند و اين نشان می دهد بین 2 گروه 
در متغیر توانايی های شناختی تفاوت معنا دار وجود دارد. با توجه 

به میانگین های مندرج در جدول شماره 2 اين نتیجه حاکی از 
آن است که میانگین گروه آزمايش در متغیر توانايی شناختی به 
 صورت معنا داری کمتر از میانگین همین گروه نسبت به مرحله 
پیش آزمون است. با توجه به اين يافته ها فرضیه  پژوهش تأيید 
می شود و می توان گفت آموزش توان بخشی شناختی رايانه ای 
سبب افزايش توانايی های شناختی در مردان سالمند می شود. 
اندازه اثر 0/77 برای توانايی های شناختی نیز نشان می دهد اين 

تفاوت در جامعه بزرگ و قابل  توجه است.

با توجه به اينکه متغیر توانايی های شناختی دارای خرده مقیاس 
بر  رايانه  ای  توان بخشی شناختی  اثربخشی  بررسی  برای  است، 
مؤلفه های توانايی های شناختی از تحلیل کوواريانس چند متغیره 
استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره 4 گزارش  شده است. با 
توجه به جدول شماره 4، آماره F تحلیل کوواريانس چندمتغیری 
توانايی  مؤلفه های  در  کنترل  و  آزمايش  گروه  تفاوت  بررسی 
معنادار  در سطح 0/001   ) F =121/07 و  P>0/001( شناختی 
است؛ بنابراين می توان گفت که بین گروه آزمايش و کنترل از 
لحاظ مؤلفه های توانايی شناختی در پس آزمون تفاوت معناداری 
وجود دارد. برای بررسی اينکه گروه آزمايش و کنترل در کدام يک 
از مؤلفه های توانايی شناختی با يکديگر تفاوت دارند، در جدول 
شماره 5، نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره در متن مانکووا 

گزارش  شده است.

وابسته  مؤلفه های  برای   F ، آماره  5 شماره  جدول  به  توجه  با 
 ،P>0/001( توجه انتخابی ،) F =193/57 ،P>0/001( شامل حافظه
برنامه ريزی   ،) F =39/20  ،P>0/001( تصمیم گیری   ،) F =375/43
 ،) F =312/07 ،P>0/001( توجه پايدار ،) F =120/003 ،P>0/001(

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه های توانایی شناختی

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهآماره Fمقدارآزمون

0/98121/07790/001اثر پیالئی

0/01121/07790/001المبدای ویلکز

94/16121/07790/001اثر هوتلینگ

94/16121/07790/001بزرگ ترین ریشه روی

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل در نمرات توانایی های شناختی

مجموع منبعمتغیر وابسته
سطح معناداریاندازه اثرآماره Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجذورات

توانایی های شناختی

415/871415/8726/540/9920/001پیش آزمون

5334/3015334/30340/440/770/001گروه

329/042115/66خطا
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 P>0/05 (  و شناخت اجتماعی ) F =91/44 ،P>0/001( انعطاف پذيری
F =4/48 (، )4/48( در سطح 0/05 معنادار است؛ با توجه به اندازه اثر 
محاسبه شده 0/92 تغییر در مؤلفه حافظه، 0/96 تغییر در مؤلفه 
توجه انتخابی، 0/72 تغییر در مؤلفه تصمیم گیری، 0/88 تغییر در 
مؤلفه برنامه ريزی، 0/95 تغییر در مؤلفه توجه پايدار، 0/23 تغییر 
در مؤلفه شناخت اجتماعی و 0/85 تغییر در مؤلفه انعطاف پذيری، 
ناشی از تأثیر متغیر مستقل )برنامه توان بخشی شناختی( بوده است. 
درواقع، حضور در گروه آزمايشی و دريافت کاربندی آزمايشی موجب 

افزايش توانايی های شناختی در اين گروه شد.

بحث

با توجه به نقص های شناختی دوره سالمندی، بازی های رايانه ای 
شناختی که به  طور عمده بر ارتقای توانايی های شناختی تمرکز دارد، 
يک نوع درمان ويژه و منحصربه فرد است. برنامه های رايانه ای تمرين 
شناختی ابزارهايی را در اختیار قرار می دهد که از طريق آن ها بتوان 
کمک کرد تا فرايندهای پايه ای ذهنی که در يادگیری سطح باال مهم 
هستند را بهبود بخشید. بازی رايانه ای به دلیل اينکه نیازمند مقدار 
قابل توجهی انرژی شناختی برای کامل کردن بازی است، موجب 
هدف  با  حاضر  پژوهش   .]19[ می شود  شناختی  عملکرد  افزايش 
بررسی اثربخشی بازی های رايانه ای شناختی بر بهبود توانايی های 
شناختی سالمندان با استفاده از رايانه انجام شد. فرضیه پژوهش مبنی 
بر اثربخشی توان بخشی شناختی رايانه ای برافزايش توانايی شناختی 
سالمندان تأيید شد. نتايج اين پژوهش نشان داد بازی های رايانه ای 
شناختی بر بهبود توانايی سالمندان تأثیر دارد و نتايج تحلیل های 

آماری حاکی از تأيید فرضیه های پژوهش است.

نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتايج پژوهش های مونتويا 
موريلو و همکاران که طی پژوهشی تأثیر توان بخشی شناختی بر 
شناخت و کیفیت زندگی سالمندان در اسپانیا را بررسی کردند 
با پژوهش میلوک زپیک و همکاران که در  ]22[ و همچنین 
اسلوونی بهبود توانايی شناختی از طريق تمرين های شناختی 

رايانه ای در سالمندان را بررسی کردند ]23[، نجاتی و همکاران 
توان بخشی  طريق  از  سالمندان  اجرايی  کارکرهای  ارتقای  که 
شناختی در ايران را مورد پژوهش قرار دادند ]25[ و همچنین 
تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران  و  عطری ابراهیم پور 
توانمندسازی شناختی رايانه ای بر عملکرد حافظه فعال، توجه، 
توانايی زبان، توانايی ديداری فضايی و سلیس و روان بودن افراد 

سالمند در ايران پرداختند، همسو بود ]35[. 

و  شکل پذيری  اصل  طبق  رايانه ای  شناختی  توان بخشی 
خود ترمیمی مغزی با برانگیختگی پیاپی مناطق کمتر فعال در 
مغز تغییرات سیناپسی پايداری در آن ها ايجاد می کند، فرضیه 
فعال  کمتر  مناطق  اگر  می کند،  بیان  انسان  مغز  شکل پذيری 
درگیر در به  طور مناسب و مکرر تحريک شوند، چنین تغییراتی 
نمی توانند موقتی باشند، بلکه به دلیل تغییراتی که فرض می شود 

در ساختار نورون ها ايجاد کرده اند، پايدار خواهند ماند ]16[.

برنامه بازی های رايانه ای شناختی به  طور قابل توجهی سرعت 
پردازش، انعطاف پذيری شناختی، نمرات حافظه اخباری کالمی و 
بینايی را افزايش داده و همچنین روی افزايش فعالیت کورتکس 
پیش پیشانی نقش قابل  توجهی داشته است ]20[. در مطالعات 
تصويربرداری عصبی که هلمز و همکاران انجام داده اند، نشان 
داده  شد توان بخشی حافظه  کاری تأثیر معناداری بر فعالیت های 
عصبی مناطق مغزی مرتبط با حافظه  کاری دارد و موجب بهبود 

عملکرد آن ها می شود ]36[. 

تمرين های موجود در برنامه های توان بخشی رايانه ای باعث افزايش 
عملکرد و فعالیت های ذهنی درگیر در بازتوانی شناختی و درنتیجه 
می توان  نتايج  اين  از   .]35[ می شود  شناختی  توانايی های  بهبود 
اين گونه استنباط کرد که در برنامه  توان بخشی شناختی، بهبود کارکرد 
توجه به دلیل تغییر در سازمان های اجرايی توجه، يعنی شبکه های 
توجهی مغز ايجاد شده و همین امر علت تغییر پايدار در ظرفیت توجه 
شرکت کنندگان، حتی پس از آزمايش بوده است. همچنین اثرات 

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در متن مانكووا مربوط به میانگین نمره های پس آزمون مؤلفه های متغیر توانایی های شناختی در ۲ گروه آزمایش و کنترل

اندازه اثرسطح معناداریآماره Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیر وابسته

185/881185/88193/570/0010/92حافظه

257/431257/43375/430/0010/96توجه انتخابی

62/62162/6239/200/0010/72تصمیم گیری

87/96187/96120/0030/0010/88گروهبرنامه ریزی

122/721122/72312/070/0010/95توجه پایدار

6/5516/554/480/050/23شناخت اجتماعی

124/631124/6391/440/0010/85انعطاف پذیری
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مثبت ايجادشده را می توان ناشی از يادگیری راهکارهای خودتنظیمی 
کارکرد توجه و هوشیاری توسط شرکت کنندگان دانست. عوامل فردی 
مانند پتانسیل ژنتیکی برای انعطاف پذيری مغز، هوش باال يا زمینه 
آموزشی نیز می توانند در استفاده از يک شبکه جايگزين يا بازسازی 

ساختارِی شناخت مؤثر باشند. 

تبعیض  معکوس،  يادآوری  برنامه های  کاپیتان الگ  نرم افزار  در 
مفهومی و ترکیب عددی نیازمند توجه و تمرکز است در غیر اين 
صورت آزمودنی قادر به انجام تکلیف نخواهد بود و از اين  رو، اجرای 
اين برنامه ها موجب افزايش توجه آزمودنی می شود. در اين نرم افزار 
برنامه يادآوری شنیداری فضايی به افراد کمک می کند تا فهرستی از 
مواردی که در زندگی روزمره با آن سروکار دارند، مانند حروف، اعداد، 
قرار مالقات و آدرس ها را بهتر به خاطر بسپارند و برنامه الگوی فراخوان 

حافظه نیز از سوی ديگر موجب تقويت حافظه کاری می شود. 

کاربرد برنامه رايانه ای شناختی اين امکان را فراهم می کند که 
»توجه انتخابی« را با اضافه کردن حواس پرت کننده های ديداری 
و شنیداری و بین محرک مرتبط و محرک غیر مرتبط که هر 2 
به  طور هم زمان ارائه می شوند، تمییز قائل شود ]34[. ابزارهايی 
که در برنامه توان بخشی شناختی به کار گرفته می شود، در هر بار 
استفاده از تمرينات، متفاوت از دفعه قبل هستند و همین مسئله 
باعث می شود تا ابزار استفاده شده باعث ايجاد اثر تکرار و تمرين در 

شرکت کننده نشود و برای فرد يکنواخت و تکراری نباشد.

بر اساس اصل شکل پذيری مغزی، علت ماندگاری تغییرات 
ايجادشده توسط توان بخشی شناختی رايانه ای در مرحله پیگیری 
را می توان به تغییرات ساختاری يا کنشی ايجادشده در مغز افراد 
از طريق آموزش های شناختی نسبت داد. از آنجا  که توان بخشی 
لحاظ  از  دارد،  جذابی  و  متنوع  برنامه های  رايانه ای  شناختی 
دشواری در سطوح متفاوتی طراحی و به عنوان يک روش کاربردی 

و کارآمد مطرح  شده است.

نتیجه گیری نهایی

نتايج اين مطالعه نشان دهنده اثربخشی روش توان بخشی بر افزايش 
توانايی های شناختی در مردان سالمند بود. درنتیجه، با توجه به نقش 
مؤثر اين شیوه آزمايش در بهبود کارکرد های شناختی می توان از 
آن برای ارتقا يا جبران کارکردهای شناختی آسیب ديده بهره برد؛ 
سرای  متخصصان  و  برنامه ريزان  برای  مطالعه  اين  نتايج  بنابراين 
سالمندی و مشاوران اشارات کاربردی دارد؛ بنابراين توصیه می شود 
که مشاوران و روانشناسان سرای سالمندی يا مراکز و کلینیک های 
خدمات روان شناختی برای بهبود توانايی های شناختی سالمندان از 

روش توان بخشی شناختی در کنار ساير روش ها استفاده کنند.

در  و دشواری  زمانی  دلیل محدوديت  به  پژوهش حاضر  در 
دوره  اجرای  شرکت کنندگان،  از  بسیاری  به  مجدد  دسترسی 
پیگیری جهت ارزيابی تداوم اثربخشی آموزشی میسر نشد. نرم افزار 

کاپیتان الگ قابلیت های فراوانی دارد و مؤلفه های شناختی زيادی 
را در برمی گیرد و برای هرکدام از مؤلفه ها برنامه های متنوع به 
کار گرفته  شده است، اما به دلیل انگلیسی بودن زبان آن، برخی 
از برنامه های آن برای آزمودنی های فارسی زبان قابل  اجرا نیست. 

با توجه به اين محدوديت ها پیشنهاد می  شود يک برنامه نويس 
اين نرم افزار را به زبان فارسی ترجمه کند. با توجه به اينکه اين 
نرم افزار ساير حوزه های شناختی را نیز پوشش می دهد، پیشنهاد 
می شود برای ساير حوزه ها نیز به کار گرفته شود. با توجه به 
اثربخشی قابل  قبول اين درمان در کاهش آلزايمر و دمانس دارد، 

پژوهشی روی جمعیت سالمندان باالی 70 سال انجام شود. 

از سوی ديگر، با توجه به کاربرد برنامه های توان بخشی شناختی 
رايانه ای برای افزايش کارکردهای شناختی در کنار جبران کارکردهای 
تقويت  برای  ابزارها  اين  از  می شود  پیشنهاد  آسیب ديده  شناختی 
کارکردهای شناختی در حوزه های مختلف جهت کاهش احتمال ابتال 
به آلزايمر به  کار رفته شود. پیشنهاد می شود مراکز نگهداری از سالمندان 
به ابزارهای توان بخشی مجهز شود و برای ارتقای سطح کیفت زندگی 

سالمندان و افزايش توانايی شناختی آ ن ها به کار گرفته شود

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

پژوهش حاضر پس از کسب مجوز از اداره کل بهزيستی استان 
کرمانشاه و با انجام هماهنگی های الزم با مسئولین سرای سالمندان 
ارم، با رعايت نکات اخالقی و کسب رضايت آگاهانه از سالمندان انجام 
از ادامه  شد. در خصوص محرمانه بودن اطالعات و اجازه انصراف 

پژوهش به سالمندان توضیح داده شد. پژوهش فاقد کد اخالق بود.

حامي مالي

مقاله حاضر در گروه پژوهشی علوم شناختی دانشگاه رازی 
انجام گرفته است، فاقد هرگونه حمايت مالی بوده و مستخرج از 

پايان نامه و رساله نیست.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  اين  نگارش  در  اندازه  يک  به  نويسندگان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اعالم نويسندگان اين مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

سرای  مسئوالن  از  را  خود  قدردانی  و  تشکر  پژوهشگران 
سالمندی ارم استان کرمانشاه اعالم می کنند.
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