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ABSTRACT
Introduction: The purpose of the present research was to compare the effectiveness of
cognitive rehabilitation on executive functions of war survivors with post-traumatic stress
(PTSD). Materials and Methods: It was semi-experimental research with pre-test, post-test,
experiment, and control groups. The population of the research includes all injured people of
Kermanshah City. 30 subjects were selected by purposeful sampling (15 per group). Barkley’s
psychological executive functions disorder scale (BDEFS) and Wooders et al. Traumatic
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Stress Disorder List (1994) were used to collecting data. Results: The results showed that
cognitive rehabilitation increased self-control/inhibition, self-motivation, and total score of
executive performances in the experimental group compared with the control group. The
same findings were observed in the follow-up tests, which indicated the persistent effect of
cognitive rehabilitation on mentioned structures. Conclusion: Cognitive rehabilitation can be
used as an effective therapeutic approach to reduce psychological and physical dysfunctions
as well as to improve executive performances in people with war-related injuries and PTSD.
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مقدمه :هدف پژوهش حاضر مقايسة اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی بازماندگان
جنگی مبتال به استرس پس از سانحه بود .مواد و روشها :این پژوهش نیمه آزمایشی با گروههاي
پیشآزمون ،پسآزمون ،آزمایش و کنترل بود .جامعة آماری پژوهش شامل کلیة افراد آسیبدیده شهر
کرمانشاه بود 30 .نفر (هر گروه  15نفر) به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .جهت گردآوری
دادهها از پرسشنامة ارزیابی اختالل کارکردهای اجرایی روانشناسي بار کلی و فهرست اختالل فشار روانی
پس از سانحة وودرز و همکاران ( )1994استفاده شد .يافتهها :نتایج نشان داد كه توانبخشی شناختی
باعث افزایش خودکنترلی /بازداری ،خود انگیزشی و نمرة کل کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش ،در
مقایسه با گروه كنترل ميشود .همان نتایج در آزمون پیگیری مشاهده شد كه نشاندهندة تداوم اثرات
توانبخشی شناختی بر سازههای مذکور میباشد .نتيجهگيري :توانبخشی شناختی ميتواند بهعنوان يك
رويكرد درماني مؤثر جهت كاهش اختالالت روانی و جسمی و همچنين بهبود کارکردهای اجرايي در افراد
آسيبديدة ناشي از جنگ و استرس پس از سانحه استفاده شود.
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مقدمه
شــرکت در جنــگ و خصوصــاً از دســت دادن یــک عضــو
یــا آســیبهای جــدی بــه بــدن ،مشــکالت پیچیــدهای را
بــرای فــرد بــه وجــود مـیآورد ( )1و شــیوع بــاالی اختــاالت
جســمی و روانــی در میــان نجــات یافتــگان از جنــگ و
خصوصــاً جانبــازان گــزارششــده اســت ( .)2ســیر فزاینــدة
تحقیقــات صــورت گرفتــه پیرامــون ســامت روان 1جانبــازان
حاکــی از ایــن اســت کــه جمعیــت قابلتوجهــی از ایــن افــراد
از اختــال اســترس پــس از س��انحه ( ،2)PTSDافســردگی،
اختــاالت طوالنیمــدت خلقــی و اختــاالت اضطرابــی رنــج
میبرنــد ( .)3-5اختــال اســترس پــس از ســانحه و ســایر
اختــاالت روانشناســي مســتلزم درمــان ،از جملــة مشــکالت
ایــن افــراد هســتند ( )6و اگــر ایــن اختــال درمــان نشــود
باعــث مزمــن شــدن اختــاالت در آنــان شــده و عملکــرد
فــردی ،اجتماعــی ،شــغلی و خانوادگــی آنهــا را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ( ،)7همچنیــن كاركــرد اجرايــي 3از جملــه
عواملــی اســت کــه ممکــن اســت از ایــن رهگــذر دچــار آســیب
شــود (.)8، 9
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یکــی از درمانهــای جدیــد در حــوزة مســائل شــناختی،
توانبخشــي شــناختی 14میباشــد .توانبخشــي شــناختي را در
واقــع نوعــي تجربــة يادگيــري میتــوان دانســت كــه معطــوف
بــه بازگردانــدن كاركردهــاي مغــزي كــه دچار اشــكال هســتند
و بهبــود عملكــرد در زندگــي واقعــي میشــود .توانبخشــي
شــناختي روش درمانــي اســت كــه هــدف اصلــي آن بهبــود
نقايــص و عملكــرد شــناختي بيمــار از قبيــل حافظــه ،عملكــرد
اجرايــي ،درك اجتماعــي ،تمركــز و توجــه اســت .درمــان
بــه روش توانبخشــي از ايــن نظــر كــه صرفــاً و عمدتــاً روي
تواناییهــای شــناختي تمركــز دارد ،يــك نــوع درمــان ويــژه
و منحصــر ب ـه فــرد اســت ( .)16از ســوي دیگــر کارکردهــاي
اجرایــی نیــاز بــه وجــود ارتباطــات گســتردة ســاختاري و
عملکــردي بیــن نواحــی مختلــف در لوبهــاي مغــزي دارد.
تحقیقــات اخیــر نشــان میدهنــد ،شــواهدي مبنــی بــر ایــن
گسســتگیها در لــوب گیجگاهــی میانــی وجــود دارد (.)17
در حالــیکــه توانبخشــي شــناختی میتوانــد منجــر بــه
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اصطــاح كاركــرد اجرايــي بــه گســترهای از تواناییهــای
مرتبــط بــا يكديگــر اشــاره میکنــد ،از جملــه توانايــي طــرح
ديــداري و تنظيــم رفتــار معطــوف بــه هــدف ،اســتمرار توجــه،
عينــي باقــي مانــدن و اســتفادة تــوأم بــا انعطــاف از اطالعــات
بــ ه نحــویکــه شــقهای مختلــف در نظــر گرفتــهشــده و
انتخابهــا صــورت گيــرد ( .)10جایــگاه کارکردهــای اجرایــی
عمدت ـاً لــوب پيشــاني 4معرفــیشــده اســت کــه بزرگتریــن
لــوب کورتکــس اســت؛ در واقــع ممکــن اســت انــدازة آن بــرای
ابعــاد کارکردهــای مغــز کــه کنشهــای اختصاصــی انســان
دانســته میشــود ،اساســی باشــد .ایــن لــوب در فرایندهــای
ســطح بــاال ماننــد اســتدالل ،برنامهریــزی ،هیجــان ،تکلــم و
حــل مســئله نقــش عمــدهای بــازی میکنــد ( .)11نظریــة
شــناختی ( 5)PASSنخســتین بــار توســط داس 6در ســال
 1972و ســپس ناگلیــری 7و کایربــی 8مطــرح شــد ( .)12نظریة
کارکردهــای اجرایــی ،فرایندهــای چهارگانــة شــناختی شــامل
12
برنامهریــزی ،9توجــه ،10فراینــد همزمــان 11و فراینــد متوالــی
را مــورد بحــث قــرار داده اســت ( .)10برنامهریــزی یــک
فعالیــت ذهنــی اســت کــه کنتــرل شــناختی ،ســازماندهی،
خودتنظیمــی و اســتفاده از دانــش ،مهارتهــا و ســایر
فرایندهــای شــناختی را میســر میســازد .ایــن فراینــد شــامل
نظــارت بــر خــود ،13کنتــرل تکانــه ،تولیــد و ارزیابــی و اجــرای
برنامــه بــرای حــل مســئله اســت .توجــه فراینــدی ذهنی اســت
کــه امــکان تمرکــز و فعالیــت شــناختی انتخابــی را در طــول
زمــان فراهــم میکنــد .از طریــق ایــن فراینــد فــرد بــهطــور
ارادی بــه یــک محــرک توجــه میکنــد و بــه ســایر محرکهــا

پاســخ نمیدهــد .فراینــد همزمــان نوعــی از پــردازش اســت
کــه در آن فــرد بایــد مجموعــهای از محرکهــا را در قالــب
یــک کل ادغــام کنــد .بــه عبارتــی فــرد بایــد بیــن مؤلفههــای
مختلــف یــک محــرک ،ارتبــاط برقــرار کنــد و آن را بــهصــورت
یــک کل ادراکــی یــا مفهومــی درک کنــد .فراینــد متوالــی
فراینــدی اســت کــه فــرد از طریــق آن ،محرکهــا را بــا نظــم
خــاص پــردازش میکنــد تــا بــه یــک توالــی زنجیــرهای
برســد .بــرای رســیدن بــه ایــن توالــی ،اطالعــات نبایــد قابــل
ادغــام باشــند و نبایــد بــهصــورت یــک کل معنــیدار در
نظــر گرفتــه شــود .در ایــن فراینــد ،فــرد محرکهــا را بــا
نظــم خاصــی پــردازش میکنــد ( .)13کارکردهــای شــناختی
در همــة افــراد و خصوصــاً در میــان جانبــازان از اهمیــت
فوقالعـ�ادهای برخـ�وردار اسـ�ت و نجاتـ�ی و همـ�کاران در
ایــنارتبــاط بیــان میدارنــد کــه کارکردهــای شــناختی
منجــر بــه افزایــش کیفیــت زندگــی جانبــازان میشــود ()3
و از ســوی دیگــر کارکردهــای شــناختی لــوب پيشــاني ،یکــی
از مهمتریــن کارکردهــای ذهنــی انســان اســت کــه در اثــر
اختــاالت روانــی و جســمی ممکــن اســت بــا آســیب مواجــه
شــود و بســیاری از پژوهشهــای صــورت گرفتــه حاکــی از تأثیر
اختــاالت روانشناســي بــر کارکردهــای شــناختی فــرد مبتــا
میباشــد ( .)14، 15لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن کارکردهــا
و نیــز آســیبپذیری آنهــا نســبت بــه اختــاالت روانــی و
جســمی نظیــر  ،PTSDبررســی درمانهــای اثرگــذار بــر
کارکردهــای اجرایــی در افــراد بازمانــده از جنــگ ،میتوانــد
افقهــای جدیــدی را در کاهــش مســائل و مشــکالت ایــن
افــراد در حــوزة شــناختی روشــن نمــوده و گامــی اساســی
در برنامهریــزی بــرای درمــان مشــکالت شــناختی ایــن افــراد
بــه شــمار میآیــد.
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رفــع ایــن گسســتگیها شــود .نتایــج پژوهشهــای قمــري
گيــوي ،نــادر و دهقانــي در ایــن رابطــه حاکــی از آن بــود کــه
برنامــة توانبخشــي شــناختي مفهومســازي ،انعطافپذيــري
ذهنــي ،آغازگــري و طرحپذیــری و حافظــة شــنيداري
بيمــاران وسواســي جبــري را بهبــود بخشــيد ( .)16نريمانــي،
ســليماني و تبريزچــي در پژوهشــی نشــان دادنــد توانبخشــي
شــناختي بــر بهبــود نگهــداري توجــه و پيشــرفت تحصيلــي
رياضــي دانشآمــوزان داراي اختــال مؤثــر اســت (.)18
شــيري ،نجاتــي و پــو ر اعتمــاد در پژوهشــی بــا عنــوان بررســي
اثربخشــي توانبخشــي شــناختي بــر بهبــود تشــخيص حــاالت
هيجانــي نشــان دادنــد كــه ايــن برنامــة آموزشــي بــر تشــخيص
حــاالت هيجانــي مؤثــر بــوده اســت ( .)19نجــارزادگان ،نجاتي،
اميــري و شــريفيان در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه توانبخشــي
شــناختي بــر «عملكــرد اجرايــي دقــت» اثرگــذار بــوده اســت
هرچنــد بــر روي توجــه تأثیــر معنـيداري نداشــته اســت (.)20
در مجمــوع میتــوان گفــت علیرغــم گزارشهــای زیــاد
در خصــوص اثربخشــی توانبخشــي شــناختی بــر ســازههای
مختلــف روانــی ،مطالعــات اندکــی در زمینــة تأثیــر توانبخشــي
شــناختی بــر اختــاالت  PTSDدر بازمانــدگان جنگــی
وج��ود دارد و ایــن در حالــی اســت کــه شناســایی درمانــی
کــه بیشــترین تأثیــر را در کارکردهــای اجرایــی مبتالیــان بــه
اختــاالت  PTSDبازمانــدگان جنگــی داشــته باشــد از اهمیــت
ویژــهای برخ��وردار استــ .لــذا پژوهــش حاضــر درصــدد اســت
تــا بــه اثربخشــی توانبخشــي شــناختی بــر کارکردهــای
اجرایــی بازمانــدگان جنگــی بپــردازد.

روش تحلیل دادهها

بــا توجــه بــه اینکــه طــرح مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش

پرسشــنامة ارزیابــی اختــال کارکردهــای اجرایــی
روانشناســي بارکلــی
پرسشــنامة ارزیابــی اختــال کارکردهــای اجرایــی روانشناســي
بارکلــی ( 15)BDEFSدارای  ۸۹ســؤال میباشــد کــه
توســط بارکلــی 16طراحــی و ســاختهشــده اســت کــه دارای
پنـ�ج زیرمقیـ�اس یـ�ا زیرمجموعـ�ه میباشـ�د ( .)21بارکلــی
بــرای تعییــن روایــی همگــرا از پرسشــنامة مقیــاس خــود
گزارشدهــی  ADHDبزرگســاالن کــه شــامل  ۳زیرمقیــاس و
 ۱۸ســؤال میباشــد و از روایــی و پایایــی مناســبی برخــوردار
اســت اســتفاده کــرده اســت ،همچنیــن از پرسشــنامة باورهــای
فراشــناختی ( MCQ-30ولــز ،کاررایــت -هاتــوون) کــه یــک
نســخة کوتــاه و جدیدتــر  ۳۰گویــهای از پرسشــنامة اصلــی
فراشــناختهاي  ۶۵ســؤالی میباشــد .تحلیــل عاملــی تأییــدی
نشــان میدهــد کــه ( )MCQ-30ســاختار عاملــی پرسشــنامة
) )MCQ-65را حفــظ کــرده اســت .بــرای تعییــن روایــی واگــرا
پرسشــنامة انعطافپذیــری شــناختی دنیــس و ونــدروال کــه
یــک ابــزار خــود گزارشــی کوتــاه  ۲۰ســؤالی اســت اســتفاده
شــد .مقيــاس مذکــور شــامل پنــج خــرده مقيــاس اســت کــه
ايــن خــرده مقیاسهــا  4کارکردهاــی اجرايــي خــود مديريتــي
زمــان ( 21ســؤال) ،خــود ســازماندهی /حــل مســئله (24
ســؤال) ،خــود کنترلــی /بــازداري ( 19ســؤال) ،خــود انگيزشــي
( 12ســؤال) و خــود نظمجويــي هيجــان ( 13ســؤال) را
اندازهگیــری میکننــد .از ايــن ابــزار  7نمــره اســتخراج
میشــود کــه  4نمــره مربــوط بــه خــرده مقیاسهــا ،يــک
نمــرة کلــي و نمــرة ديگــر از  11ســؤال ايــن مقيــاس کــه
بهعن��وان فهرس��ت کارکردهــای اجرايــي در  ADHDمطــرح
شــدهاند ،بــه دســت میآیــد .علــت نامگــذاري ايــن  11ســؤال
( )11، 44، 41، 53، 55، 14، 13، 5، 1، 55، 51بهعنــوان
فهرس��ت کارکردهـ�ای اجرايــي در  ADHDايــن اســت کــه افراد
مبتــا بــه  ADHDدر مقايســه بــا ديگــر گروههــاي بالينــي،
نمــرة باالتــري در ايــن فهرســت کســب نمودهانــد .بارکلــی بــا
اســتفاده از تحلیــل همبســتگی نشــان داد کــه  BDEFSبــا
پرسشــنامة مقیــاس خــود گزارشدهــی  ADHDبزرگســاالن
( r=۰/۷۳۲و پرسشــنامة باورهــای فراشــناختی  MCQ-30ولــز،
کاررایــت -هاتــوون) )r=0/۵۳۱(-رابطــة همگــرا دارد و بــا
Barkley deficits in executive functioning scale
Barkley
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ایــن پژوهــش از منظــر اجــرا از نــوع نیمهآزمایشــی بــا
طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون و گــروه آزمایــش و گــروه
گـ�واه ب�وـد .جامع��ة آمــاری ایــن پژوه��ش شاــمل کلی��ة افــراد
آس��یبدیده (مجروحی�نـ جنگیــ) ش��هر کرمانشاــه ب�وـد .بــا
توجــه بــه اینکــه بــرای مطالعــات آزمایشــی و نیمهآزمایشــی
کــه بــهصــورت گروهــی اجــرا میگــردد .حجــم نمون ـ ه برابــر
بــا حداقــل  15نفــر (بــرای هــر گــروه) پیشــنهاد شــده اســت.
در پژوه��ش حاض��ر نی��ز حجــم گروههــای آزمایــش و گــروه
کنتــرل جمعــاً شــامل  30نفــر (هــر گــروه  15نفــر) بــود.
ب�هـ دلی��ل وجــود محدودیتهــای مختلــف امــکان اســتفاده
از نمونهگیــری تصادفــی وجــود نداشــت ،بنابرایــن از شــیوة
نمونهگیــری هدفمنــد (در دســترس) اســتفاده شــد؛ بــه ایــن
صــورت کــه از میــان جانبــازان ،مصاحبــة اولیــه بــرای بررســی
متغیرهــای کنتــرل (ابتــا بــه بیماریهــای جســمی و روانــی)
گرفتــه شــد و بعــد از آن پرسشــنامة تحقیــق  PTSDاجــرا
گردیــده و افــراد مبتــا شناســایی شــدند .ســپس افــراد مبتــا
بــه  PTSDدر  2گــروه (گــروه آزمایشــی و گــروه کنتــرل) بــه
طــور تصادفــی جایگزیــن گردیدنـ�د.

ابزار جمعآوری دادهها
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مواد و روشها

طــرح آزمایشــی پیشآزمــون -پسآزمــون بــا چنــد گــروه
بــود ،اطالعــات حاصــل از اجــرای پرسشــنامةهای تحقیــق
(پیشآزمــون و پسآزمــون) در دو گــروه تحقیــق بــود،
ن پسآزمونهــای گروههــا
بهمنظــور مقایســة میانگیــ 
از تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری بــرای کنتــرل اثــر
پیشآزمونهــا اســتفاده شــد .پــس از معنــیدار شــدن
شــاخصهای چهارگانــة مانکــوا (اثــر هتلینــگ ،المبــدای
ویلکــز ،بزرگتریــن ریشــهروی و اثــر پیالیــی) بــهازای هــر
یــک از متغیرهــای وابســته ،آنکــووای یکراهــه در متــن
مانکــوا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
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پرسشــنامة انعطافپذیــری شــناختی رابطــة واگــرا دارد (/۶۷۶
 .)22(-)r=0پایایــی و روایــی و هنجاریابــی ایــن پرسشــنامه
در ایــران توســط مشــهدی ،میردورقــی ،حســین زاده ملکــی،
حســنی و حمــزه لــو مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــراي کل
مقيــاس ضريــب آلفــاي کرونبــاخ  0/91و بــراي خــرده مقيــاس
خــود مديريتــي زمــان ،خــود ســازماندهی /حــل مســئله،
خــود کنترلــی /بــازداري ،خــود انگيزشــي و خــود نظمجويــي
هيجــان بــه ترتيــب  0/91 ،0/93 ،0/95 ،0/94و  0/94بــه
فهرس��ت کارکردهـ�ای اجرايــي در  ADHDنيــز ضريــب
آلفــاي  0/84گــزارششــده اســت ( .)23همچنيــن ضرايــب
اعتبــار بازآزمايــي بــراي کل مقيــاس  0/84و بــراي خــرده
مقيــاس خــود مدیریتــی زمــان ،خــود ســازماندهی /حــل
مســئله ،خــود کنترلــی /بــازداري ،خــود انگيزشــي و خــود
نظمجويــي هيجــان بــه ترتيــب 0/63 ،0/78 ،0/90 ،0/83
و  0/78و ضری��ب اعتب�اـر بازآزمای��ی فهرسـ�ت کارکردهــای
اجرايــي  0/76گــزارششــده اســت ( .)24پایایــی ایــن ابــزار
در تحقیــق حاضــر در مرحلــة پیشآزمــون و پسآزمــون بــه
ترتیــب  0/85و  0/89بــه دســت آمــد.
فهرست اختالل فشار روانی پس از سانحه

یافتهها

مجموعــاً  30نفــر افــراد نمونــة مــورد پژوهــش را تشــکیل
میدادنــد کــه میانگیــن ســنی آنــان  48/19ســال بــود.
توزیــع میانگیــن کارکردهــای اجرایــی و ابعــاد آن بــه تفکیــک
گروههــای دوگانــه در مراحــل پیــش و پسآزمــون در
جــدول  1ارائــه شــده اســت.
پــس از بررســی طبيعــي بــودن و شــرط تســاوی واریانــس
متغیرهــای پژوهــش بــه اســتنباط از دادههــای مربــوط بــه ایــن
متغیرهــا پرداختــه شــد .بهمنظــور مقایســة میانگیــن نمــرات
پسآزمــون متغیرهــای پژوهــش در دو گــروه آزمایــش و گــواه،
بعــد از کنتــرل اثــر پیشآزمــون ،از آزمــون تجزیــهو تحلیــل

جدول  1-توزیع میانگین کارکردهای اجرایی و ابعاد آن به تفکیک گروههای دوگانه.
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ایــن پرسشــنامه توســط وودرز و همــکاران بــر اســاس
معیارهــای تشــخیصی  DSMبــرای مرکــز ملــی اختــال فشــار
روانــی پ��س از آســیب آمری��کا تهی��هشــده اســت و شــامل 17
مــاده اســت کــه  5مــادة آن مربــوط بــه عاليــم و نشــانههای
تجربــة مجــدد حادثــة آســیبزای تروماتیــک 7 ،مــادة آن
مربــوط بــه عاليــم و نشــانههای کرختــی عاطفــی و اجتنــاب و

 5مــادة آن نیــز مربــوط بــه عاليــم و نشــانههای برانگیختگــی
شــدید اســت .ایــن فهرســت ســه نســخه (ویرایــش) دارد کــه
ویرایــش نظامــی 17فهرســت ( )PCL-Mویرايــش اصلــی اســت
( .)25اعتبــار و پایایــی ایــن فهرســت را در ایــران گــودرزی در
دانشــگاه شــیراز بــا اســتفاده از دادههــای بــهدســتآمــده از
اجــرای ایــن فهرســت در میــان  117آزمودنــی بــه دســت آورد.
ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس برابــر بــا  0/93بــود کــه
ضریــب بــاال و مطلوبــی اســت .همچنیــن ضریــب اعتبــار ایــن
فهرســت بــا اســتفاده از روش تصنیــف (بــر اســاس زوج یــا فــرد
بــودن دادههــا) برابــر  0/87بــه دســت آمــد و حاکــی از پایایــی
ایــن پرسشــنامه اســت .بهمنظــور ارائــة شــاخص بــرای روایــی
ایــن مقیــاس ،همبســتگی آن بــا فهرســت وقایــع زندگــی
محاســبه شــده اســت و ضریــب مذکــور  0/37بــود کــه حاکــی
از اعتبــار همزمــان مقیــاس اســت (.)26

دوره هشتم ،شماره چهارم ،پاييز 1399

کوواریان��س چن��د متغیــری ( )MANCOVAاســتفاده شــد کــه
نتایــج آن در جــداول  2و  3ارائـه شــده اســت.
همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده شــد ،ســطوح معنـيداری
همــة آزمونهــا بیانگــر آن هســتند کــه بیــن گروههــای مــورد
مطالعــه حداقــل از لحــاظ یکــی از متغیرهــای وابســته تفــاوت
معن ـیداری وجــود دارد ،بــرای پــی بــردن بــه تفــاوت ،نتایــج
حاصــل از آزمــون تأثیــرات بیــن آزمودنیهــا ،در جــدول 3
ارائــهشــده اســت.

همانطــور کــه نتایــج جدول  3نشــان داد بیــن میانگیــن نمرات
پسآزمــون خــود کنترلــی /بــازداری ،خــود انگیزشــی و نمــرة
کل کارکردهــای اجرایــی بعــد از حــذف اثــر پیشآزمــون،
در گروههــای آزمایــش و گــواه تفــاوت معنــیداری وجــود
دارد ( .)P˂0/01بــه ایــن صــورت کــه میانگیــن نمــرات
پسآزمــون گــروه آزمایــش بــهطــور معنــیداری ســازههای
مذکــور بیشــتر از گــروه گــواه اســت .بــه عبارتــی میتــوان
گفــت کــه توانبخشــي شــناختی منجــر بــه تغییــرات مذکــور

جدول  2-نتایج تجزیهو تحلیل کوواریانس چند متغیری بهمنظور مقایسة میانگین کارکردهای اجرایی در گروههای آزمایش و گواه (.)*P<0/05 ،**P>0/01

جــدول  3-نتایــج تجزیــهو تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری در متــن  MANCOVAجهــت مقایســة میانگیــن نمــرات پسآزمــون متغیرهــای پژوهــش در
گروههــای آزمایــش و گــواه.
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در گــروه آزمایــش ،در مقایســه بــا گــروه گــواهشــده اســت .امــا
نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بیــن میانگیــن پسآزمــون خــود
مدیریتــی زمــان ،خــود ســازماندهی /حــل مســئله و خــود
نظمجویــی هیجــان در گروههــای آزمایــش و گــواه تفــاوت
معنــيداری وجــود نــدارد ( .)P<0/05بــه عبارتــی میتــوان
گفــت کــه درمــان توانبخشــي شــناختی تغییــر معنـيداری در
متغیرهــای مذکــور ایجــاد نکــرده و در ایــن خصــوص اثربخــش
نبــوده اســت .همچنیــن جهــت پیگیــری رونــد درمــان در
خصــوص متغیرهایــی کــه نتایــج آن معن ـيدار بــوده اســت از
آزمــون پیگیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــداول  4و
 5ارائــهشــده اســت
همانطــور کــه در جــدول  4مشــاهده شــد ،ســطوح معنـيداری
همــة آزمونهــا بیانگــر آن هســتند کــه بیــن گروههــای مــورد
مطالعــه حداقــل از لحــاظ یکــی از متغیرهــای وابســته تفــاوت
معن ـیداری وجــود دارد ،بــرای پــی بــردن بــه تفــاوت ،نتایــج
حاصــل از آزمــون تأثیــرات بیــن آزمودنیهــا ،در جــدول 5
ارائـ�هشـ�ده اسـ�ت.
همانطــور کــه نتایــج جــدول  5نشــان داد نتایــج پسآزمــون
در آزمــون پیگیــری نیــز تکــرار شــده اســت و ایــن مســئله
نشــاندهندة تــداوم اثــرات توانبخشــي شــناختی بــر
ســازههای خــود کنترلــی /بــازداری ،خــود انگیزشــی و نمــرة
کل کارکردهــای اجرایــی میباشــد.

بحث و نتیجهگیری
همانطــور کــه نتایــج نشــان داد بیــن میانگیــن نمــرات
پسآزمــون خــود کنترلــی /بــازداری ،خــود انگیزشــی و نمــرة
کل کارکردهــای اجرایــی بعــد از حــذف اثــر پیشآزمــون ،در
گروههــای آزمایــش و گــواه تفــاوت معنـیداری وجــود دارد .بــه
ایــن صــورت کــه میانگیــن نمــرات پسآزمــون گــروه آزمایــش
بـه طــور معنـیداری ســازههای مذکــور بیشــتر از گــروه گــواه
اســت .بــه عبارتــی میتــوان گفــت کــه توانبخشــي شــناختی
منجــر بــه تغییــرات مذکــور در گــروه آزمایــش ،در مقایســه
بــا گــروه گــواهشــده اســت .امــا نتایــج حاکــی از آن بــود
کــه بیــن میانگیــن پسآزمــون خــود مدیریتــی زمــان ،خــود
ســازماندهی /حــل مســئله و خــود نظمجویــی هیجــان در
گروههــای آزمایــش و گــواه تفــاوت معن ـيداری وجــود نــدارد.
بــه عبارتــی میتــوان گفــت کــه درمــان توانبخشــي شــناختی
تغییــر معن ـيداری در متغیرهــای مذکــور ایجــاد نکــرده و در
ایــن خصــوص اثربخــش نبــوده اســت .یافتــة حاصلــه همســو
بــا نتایــج مطالعــات نجــارزادگان و همــکاران اســت کــه در
پژوهشــی اثــر توانبخشــي شــناختي بــر عملكردهــاي اجرايــي
(توجــه و حافظــة كاري) را مــورد تأییــد قــرار دادنــد (.)20
نريمانــي و همــکاران در پژوهــش خــود تأثیــر توانبخشــي
شــناختي بــر بهبــود نگهــداري توجــه را مــورد بررســی
و تأییــد قــرار دادنــد ( .)18قمــري گيــوي و همــکاران در

جدول  4-نتایج تجزیهو تحلیل کوواریانس چند متغیری بهمنظور مقایسة میانگین کارکردهای اجرایی در گروههای آزمایش و گواه در مرحلة آزمون پیگیری
(.)*P<0/05 ،**P>0/01

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.4.20
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جــدول  5-نتایــج تجزیـه و تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری در متــن  MANCOVAجهــت مقایســة میانگیــن نمــرات پسآزمــون متغیرهــای پژوهــش
در گروههــای آزمایــش و گــواه در مرحلــة آزمــون پیگیــری (.)*P<0/05 ،**P>0/01
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پژوهشــی دریافتنــد کــه توانبخشــي شــناختي در بازســازي
كاركردهــاي اجرايــي بيمــاران وسواســي جبــري اثرگــذار
بــوده اســت ( .)16شــيري و همــکاران و انــدروز ،18هــوی،19
انتیــکات ،20داســکاالکیس 21و فیتزگرالــد 22نیــز در مطالعــات
خــود بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد ( .)19، 27در
تبییــن یافتــة حاصلــه بایــد گفــت کــه کارکردهــای اجرایــی
نســبت بــه کارکردهــای روانــی عینیــت بیشــتری دارنــد
لــذا ایــن کارکردهــا در اثــر تمرينهــاي شــناختی بهبــود
مییابنــد ( .)3گئورگیــو نیــز در ایــن رابطــه بیــان مــیدارد
کــه کارکردهــای شــناختی در اثــر روشهــاي درمانــی و
آموزشــی بهبــود مییابــد ،لــذا توانبخشــي شــناختی نیــز
میتوانــد در ارتقــای توانبخشــي شــناختی اثرگــذار باشــد
( .)28از دیگــر ســو ،دیاــس و هم��کاران اذعــان میدارنــد
کــه کارکردهــای اجرایــی در اثــر مشــکالت جســمی یــا
روانــی دچــار آســیب میشــود و کاهــش کارکردهــای
اجرایــی در اثــر حــوادث جســمی یــا روانــی محتمــل اســت.
لــذا بــا توجــه بــه کاهــش ایــن کارکردهــا در جانبــازان بــه
دلیــل ضایعــات جســمی کــه بــه آنــان وارد آمــده اســت،
تمرينه�اـي توانبخش��ي شـ�ناختی ب��ا اس��تفاده از روشهـ�اي
طراحــیشــده در حوزههــای افزایــش دقــت ،توجــه و ســایر
زمینههـ�ا ،وضعیـ�ت کارکردهـ�ای اجرایـ�ی را بهبـ�ود بخشـ�د
( .)15توانبخشــي شــناختي را در واقــع نوعــي تجربــة
يادگيــري میتــوان دانســت كــه معطــوف بــه بازگردانــدن

كاركردهــاي مغــزي كــه دچــار اشــكال هســتند و بهبــود
عملكــرد در زندگــي واقعــي میشــود .توانبخشــي شــناختي
روش درمانــي اســت كــه هــدف اصلــي آن بهبــود نقايــص
و عملكــرد شــناختي بيمــار از قبيــل حافظــه ،عملكــرد
اجرايــي ،درك اجتماعــي ،تمركــز و توجــه اســت .درمــان
بــه روش توانبخشــي از ايــن نظــر كــه صرف ـاً و عمدت ـاً روي
تواناییهــای شــناختي تمركــز دارد ،يــك نــوع درمــان ويــژه
و منحصــر بــهفــرد اســت ( .)16لــذا ایــن درمــان توانســته
اســت بــا رویــة مذکــور تغییــرات مثبتــی را در ایــن کارکردهــا
بــه وجــود آورد .چنــان کــه نتایــج تحقیقــات متعــددی کــه
در ایــن حــوزه نیــز انجامگرفتــه اســت مؤیــد ایــن امــر اســت
کــه توانبخشــي شــناختی میتوانــد در ســازههای مختلــف
روانشناســي و اجرایــی اثرگــذار باشــد (.)10، 16، 18-20
در اج��رای تحقیقــ حاض��ر محدودیتهای�یـ ماننـ�د عــدم
کنتــرل کامــل متغیرهــای مداخلهگــر زیســتی و روانــی،
محــدود بــودن انجــام پژوهــش بــه جانبــازان کرمانشــاه ،تــک
جنس��یتی ب��ودن (جنســیت م�رـد) و تـ�کبع��دی بــودن ابــزار
تحقیقاتـ�ی (پرسشـ�نامه) وجـ�ود داشـ�ت .پیشـ�نهاد میگـ�ردد
کــه در تحقیقــات آینــده از روش مصاحبــة ســاختارمند یــا
نیمــه ســاختارمند بــرای کســب اطالعــات اســتفاده گــردد
و بــا توجــه بــه نتایــج بــهدســتآمــده دورههــای درمانــی
توانبخشــي شــناختی در ترکیــب ســایر روشهــای درمانــی
بــرای بهبــود کارکردهــای اجرایــی جانبــازان اســتفاده گــردد.
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