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ABSTRACT 

Background and Aim: Aging is a biological reality that has its own dynamism. It goes beyond 

human control and will reduce performance over time due to the accumulation of cellular and 

molecular damage. The aim of this study was to investigate the effectiveness of working memory 

rehabilitation on dorsolateral frontal lobe functions in the elderly. 

Materials and Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a 

control group. The study population included all elderly people who lived in Bukan Nursing Home 

from April to July 2019 (N=120). Among these individuals, 30 elderly people were selected by 

convenience sampling method and then randomly assigned to two experimental and control groups 

(two groups of 15 people). Stroop Test and CPT Test were taken from the groups in the pretest. Then, 

working memory rehabilitation based on the Dehn’s Model was performed in 18 sessions (60 minutes 

each session) and after which the posttest was performed again. The data were analyzed by 

multivariate covariance test according to its assumptions. 

Results: The findings showed that after performing working memory rehabilitation, in the 

experimental group, the mean components of incongruent card, congruent card, omission error, 

commission error, and reaction time decreased, and the mean of interference components and correct 

detection increased (P<0.001). However, there was no statistically significant difference in the control 

group. 

Conclusion: The results showed that working memory rehabilitation can improve information 

processing speed and sustained attention, and it is recommended that this rehabilitation method can be 

used to improve the cognitive functions of the elderly. 
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 چکیده

سالمندی یک واقعیت زیستی است که پویایی خاص خود را دارد و فراتر از کنترل انسان است و به دلیل انباشت  زمینه و هدف:

 توانبخشی اثربخشی بررسیای سلولی و مولکولی در طول زمان باعث کاهش عملکردها خواهد شد. هدف این مطالعه ه آسیب

 بود. عملکردهای لوب فرونتال پشتی جانبی در سالمندان بر فعال حافظه

جامعه موردپژوهش شامل  .آزمون با گروه کنترل بود آزمون پس روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش ها: مواد و روش

(. از N=105) بودند شهرستان بوکان ساکن در مرکز سالمندان 1101 ماه تا مردادماه که در بازه زمانی اردیبهشت تمامی سالمندانی

آزمایش و کنترل به روش  گروه دسترس انتخاب و در دو گیری در به روش نمونه نفری( 10دو گروه )نفر سالمند  15بین این افراد 

توانبخشی حافظه سپس  ها اجرا شد. آزمون بر روی گروه در پیش CPTو  stroopهای  گمارش تصادفی جایگزین شدند. آزمون

آمده  دست های به دوباره اجرا شد. دادهآزمون  پس بعد از آنو  اجرا و در مرحله  اجرا ای دقیقه 45جلسه  11بر اساس مدل دن  فعال

 وتحلیل شدند. تجزیه های آن فرض آزمون کوواریانس چند متغیره )مانکوا( با رعایت پیشاز طریق 

های کارت ناهمخوان، کارت  نتایج نشان داد که بعد از اجرای توانبخشی حافظه فعال، در گروه آزمایش، میانگین مؤلفه ها: یافته

های  های تداخل و تعداد پاسخ ه است و میانگین مؤلفهیافت همخوان، خطای ارائه پاسخ، خطای پاسخ حذف و زمان واکنش کاهش

 دار آماری مشاهده نشد. اما در گروه کنترل تفاوت معنی ؛(P<551/5)یافته است  صحیح افزایش

سرعت پردازش اطالعات و تداوم توجه  تواند موجب بهبود آمده نشان داد که توانبخشی حافظه فعال می دست نتایج به گیری: نتیجه

 شود از این روش توانبخشی در جهت ارتقای کارکردهای شناختی سالمندان استفاده شود. شنهاد میشود و پی

 توجه، سالمند حافظه، پردازش اطالعات، :کلیدیواژه های

 11/4/00پذیرش: 04/4/00اصالحیه نهایی: 6/6/00وصول مقاله:
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 مقدمه
کند که  ( بیان میWHO) سازمان بهداشت جهانی

سالخوردگان بیشتر از هر زمان دیگری، بخش بزرگتری از 

برآورد شده  0514در سال  .اند جمعیت جهان را تشکیل داده

سال به باال در جهان  45میلیون نفر افراد  040بود که حدود 

به بیشتر از  0505که این تعداد در سال  باشندوجود داشته 

درصد از  11حدود  رسیده است که یعنی یک میلیارد نفر

(. 1دهد) جمعیت جهان را افراد سالخورده تشکیل می

جمعیت در سراسر جهان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته 

شدن هستند و این انتقال جمعیتی به سمت  در حال پیر

(. 0)ی جامعه تأثیر خواهد گذاشتها پیرشدن بر همه جنبه

پیری با تغییرات بسیار زیادی همراه است الگوهای کلی 

تغییرات جسمی، ادراکی و شناختی با افزایش طول عمر به 

های بینایی، شنوایی،  آید ازجمله کاهش توانایی وجود می

شناخت، حافظه و قدرت جسمانی. چنین تغییرات وابسته به 

های  لخورده را نسبت به خواستهتواند یک فرد سا سنی می

یکی از  (.1)های زیادی مواجه کند محیط اطراف با چالش

ترین موضوعاتی که در مورد سالمندان از طرف  جدی

شود کاهش شناختی مرتبط با سن  روانشناسان مطرح می

 45است که معتقدند فراگیر و همگانی است و بیشتر افراد 

 کنند. اختی را تجربه میسال به باال با افزایش سن، کاهش شن

پیری شناختی یک موضوع بسیار گسترده است که شامل 

های سطح باال مانند  تغییرات مربوط به سن در توانایی

ریزی و حل مسئله است.  یادگیری، حافظه، تفکر، برنامه

تغییرات شناختی اساساً کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر 

 (. 6)دهند قرار می

( dorsolateral frontal lobe) پشتی جانبی للوب فرونتا

کند.  نقشی اساسی در کارکردهای شناختی پیچیده ایفا می

لوب فرونتال پشتی جانبی در عملکردهای شناختی باال 

(، حافظه sustained attention)همانند توجه و تداوم آن 

 (، قوانین انتزاعیworking memoryفعال )

(maintaining abstract rulesو مهار پاسخ )  های

(، inhibiting inappropriate responses) نامناسب

 information processing) سرعت پردازش اطالعات

speed(. 0)کند ( نقش ایفا می 

یکی از عملکردهای لوب فرونتال پشتی جانبی، سرعت 

است. سرعت پردازش اطالعات یکی از  پردازش اطالعات

دار در  اولین پژوهش نظامهای روانشناسی است که  سازه

انجام  1145در سال  (dondersمورد آن توسط داندرس )

گیری از گرفت. سرعت پردازش اطالعات یک اندازه

وری عملکرد شناختی است. سرعت پردازش اطالعات  بهره

زمان الزم برای کامل  با اصطالحات زمان واکنش، مدت

شده   دهدا های پاسخ یک سری عملیات یا تعداد آیتمکردن 

(. 4)شوددرست در طی یک دوره زمانی مشخص بیان می

درواقع سرعت پردازش اطالعات یکی از عناصر اصلی 

عنوان مکانیسم رایج  شود و به عملکرد شناختی محسوب می

شده  و متداول واسطه کاهش شناختی در پیری در نظر گرفته

است و پیری طبیعی با کاهش سرعت پردازش اطالعات 

های دیگری نیز که در این  پژوهش (.4)شود میمشخص 

عات در حوزه انجام گرفته، به کاهش سرعت پردازش اطال

 (. 1 ,0)اند کرده سالخوردگی اشاره

از عملکردهای دیگر لوب فرونتال پشتی جانبی تداوم توجه 

لحظه نوسان دارد عوامل  به است. توجه ثابت نیست و لحظه

دخالت دارند و  ن توجهعصبی شناختی زیادی در این نوسا

های مختلف قرار  کنند که در وضعیتبه فرد کمک می

حال فرد را نیز از حالت بهینه دور  بگیرند درعین

(. تداوم توجه با آمادگی برای شناسایی 15)سازند می

بینی که در یک دوره زمانی  پیش های نادر و غیرقابل سیگنال

ایدار شامل توجه پ .شود در حال رخ دادن هستند مشخص می

داشتن توجه و رهاکردن توجه  نگه سه مرحله گرفتن توجه،

 توجهسالمندان در انجام تکالیف مربوط به (.11)باشد می

اغلب نسبت به جوانان کندتر و دارای دقت کمتری هستند. 

سن در  اند که کاهش وابسته به مطالعات نشان داده

(. نتایج پژوهش 10)عملکردهای مربوط به توجه وجود دارد
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Pachana (0514)  نیز نشان داد که نگهداری توجه و

زمان در پیری دچار  مرور شیاری با افزایش سن و بهوه

 (.11شود) کاهش می

برای بهبود سرعت پردازش های مداخله زیادی  تاکنون روش

شده است  و تداوم توجه در سالمندان انجام اطالعات

brain training game))(16 ،) ازجمله: بازی آموزش مغز

(، آموزش سرعت 10برنامه شناختی مبتنی بر کامپیوتر)

ای  (، تحریک الکتریکی درون جمعه14پردازش)

(tDCS)(14،) ثباتی  آموزش مقاومت در برابر بی

(instability resistance training)(11را می )  توان نام

 های درمانی برای بهبود عملکردهای لوب برد. یکی از روش

 working) توانبخشی حافظه فعال فرونتال در سالمندان،

memory rehabilitation است. حافظه فعال یک سیستم )

با ظرفیت محدود است که تمرکز توجه و فعالیت موقتی 

شیاری است را وبازنمایی که محتوای آن آگاهی و ه

صورت موقت اطالعات را  کند سیستمی که به منعکس می

کند و برای طیف وسیعی  و نگهداری میسازی، فعال  ذخیره

حافظه فعال  (.10)از عملکردهای شناختی ضروری است

یک آماج و هدف منطقی آموزش شناختی است حافظه 

فعال مؤلفه مرکزی شناخت عمومی است هدف توانبخشی 

سازی و پردازش  حافظه فعال افزایش دادن توانایی ذخیره

 مریکا، توانبخشی(. از دیدگاه انجمن روانشناسی آ05است)

(rehabilitation )یند آوردن فرد به وضعیت یعنی فرآ

سالمتی یا به فعالیت مفید و سازنده، احیاء و بازگرداندن وی 

به حدی از استقالل، بهزیستی و سطح عملکرد خوب بعد از 

آسیب، ناتوانی یا اختالل با فراهم کردن منابع مناسب برای 

رفته را  دست های از تواناییآموزش یا درمان تا فرد بتواند 

آموزش راهبردهای  (. در توانبخشی حافظه فعال01)بازیابد

و کمک به مردم  (compensatory strategies)جبرانی 

دو راهبرد  (efficient learning)برای یادگیری کارآمد 

گیرند همچنین  استفاده قرار می اصلی هستند که مورد

در تقویت یادگیری نقش مهمی  (mnemonics)یادیارها 

 .(00)کنند جدید در افراد دارای مشکالت حافظه بازی می

( به بررسی 0514و همکاران ) Borellaدر پژوهشی که 

آموزش حافظه فعال بر روی سالمندان پرداختند و به این 

نتیجه رسیدند که آموزش حافظه فعال، بر سرعت پردازش 

ت و باعث اطالعات، حافظه و توجه تأثیر مثبت داشته اس

 .(01)ها شده استبهبود آن

پذیر، در معرض خطر و بخش بزرگی  سالمندان قشر آسیب

دهند و با توجه به اینکه  از جمعیت کشور را تشکیل می

سالمتی و درمانی مرتبط  شیوع و گسترش مشکالت مربوط به

تناسب افراد سالخورده در جمعیت و در  با سن با توجه به

ی مهم بهداشت شدن به نگران دیلسراسر جهان، در حال تب

ها گویای این واقعیت است که  (. پژوهش06)عمومی است

توانبخشی حافظه فعال در بهبود کارکردهای شناختی روشی 

کارآمد است با توجه به اینکه در رابطه با اثربخشی این 

پیش پیشانی پشتی جانبی ازجمله  روش بر کارکردهای قطعه

وم توجه هنوز پژوهشی سرعت پردازش اطالعات و تدا

طرف  صورت نگرفته است و با توجه به رشد جمعیت به

بودن مشکالت  های اخیر، گریزناپذیرسالمندی در سال

شناختی وابسته به سن و شیوع باالی آن در دوران سالمندی، 

رسد و هدف از  پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می

زیر بود  واقع پاسخگوی به پرسش انجام پژوهش حاضر در

که آیا روش توانبخشی حافظه فعال بر روی عملکردهای 

شناختی سرعت پردازش اطالعات و تداوم توجه در 

 سالمندان اثربخش است.

 

 ها مواد و روش

آزمون،  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش طرح

مطالعه را کلیه  آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پس

ساکن در مرکز سالمندان میالد بوکان در  مرد افراد سالمند

تشکیل  1101سال ماه تا مردادماه  بازه زمانی اردیبهشت

های  مالک(. =105Nنفر بودند) 105ها اند که تعداد آن داده

تکمیل فرم  اند از: کنندگان به پژوهش عبارت ورود شرکت

سال، توانایی خواندن  40-10دامنه سنی  رضایت آگاهانه،

شناختی حاد و  عدم وجود اختالالت روانمرد بودن،  نوشتن،

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

6.
1.

11
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             4 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.26.1.111
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6121-fa.html


 001اسماعیل سلیمانی    

0011 اردیبهشتو  فروردین/  ششمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و   

 

مزمن )از قبیل اسکیزوفرنی، افسردگی، دوقطبی، وسواس، 

PTSDبر اساس ، اختاللت اضطرابی شدید، دمانس )

مصاحبه تخصصی توسط متخصص روانشناسی، عدم وجود 

توجه بر اساس معاینه وضعیت جسمانی  بیماری جسمی قابل

کل بینایی و شنوایی بر اساس توسط پزشک، عدم وجود مش

 سنج. سنج و شنوایی معاینه بینایی

طور ناقص به سؤاالت پاسخ  کسانی که بههای خروج:  مالک

 درمانی دیگر، زمان در جلسات روان شرکت هم اند، داده

 انصراف از ادامه مشارکت.

برای هر زیرگروه ) نفر 15حجم نمونه مطالعه حاضر شامل 

گیری در دسترس  آماری با روش نمونهنفر( از بین جامعه  10

 10صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه  انتخاب و به

جایگزین شدند. الزم به ذکر  نفری آزمایش و گروه کنترل

است که حجم نمونه در تحقیقات آزمایشی برای هر گروه 

(. نحوه ورود افراد به مطالعه و 00کند) نفر کفایت می 10

 1های آزمایش و کنترل در شکل  ها در گروهقرارگیری آن

 شده است.  نشان داده

 :ها آوری داده جمع ابزار

پرسشنامه جمعیت شناختی: یک پرسشنامه محقق ساخته بوود  

آوری اطالعووات دموگرافیووک نظیوور سوون،   کووه بوورای جمووع 

 .وضعیت تأهل و وضعیت تحصیلی استفاده شد

 continuous)الووووف( آزمووووون عملکوووورد پیوسووووته    

performance test)  یا(CPT) 1004: این آزمون در سال 

شوده اسوت. بیشوتر وظوایف       یهته (Rosvold)توسط رازولد 

گیری توجه انتخوابی،   اندازه بهآزمون عملکرد پیوسته مربوط 

تواند در کنار ارزیابی  ی است که میتکانشگرتوجه پایدار و 

قرار گیرد.  مورداستفادهی از روند تشخیص آگاهبالینی برای 

ن عملکرد پیوسوته شوامل نموایش سوریع یوک سوری از       آزمو

اعووداد،  طورمعمووول )بووه ییشوونوای دیووداری یووا هووا محوورک

ی هندسی( در طی ها شکلهای حرف/عدد یا  حروف، توالی

شوود بوه    باشد. به افراد آموزش داده موی  یمیک دوره زمانی 

هوای   محرک هدف پاسخ دهند و از پاسوخ دادن بوه محورک   

ی غیور هودف،   ها محرکپاسخ به  غیر هدف اجتناب ورزند.

شوود   خوانده موی  (commission error)پاسخ خطای ارائه 

 هووای هوودف، خطووای حووذف    و عوودم پاسووخ بووه محوورک   

(omission error) 0شوود. ایون آزموون شوامل      می خوانده 

زمووان  -1پاسووخ حووذف  -0خطووایی ارائووه پاسووخ   -1 یوورمتغ

 -0هوای صوحیح    تعداد پاسخ -6 (reaction timeواکنش )

تغییر در زمان واکنش است. در آزموون عملکورد پیوسوته دو    

شوود. پاسوخ   ی موی گوذار  نموره خطایی حذف و ارائوه پاسوخ   

عودم توجوه فورض     عنووان  بهتجربی  صورت بهخطای حذف 

هاسوت. خطوای ارائوه     توجهی به محورک  یبشود و بیانگر  می

شود ایون نووع    پاسخ نیز برای سنجش تکانشگری استفاده می

. در هووا اسووت تکانووهضووعف در بووازداری  دهنووده نشووانپاسووخ 

زود مشووکل در  عنوووان بووهادبیووات پووژوهش ایوون نوووع خطووا  

(. فرم فارسوی آزموون از طریوق    04شود) یختگی تفسیر میانگ

 عنوووان بووهعوودد فارسووی  105شووود و دارای  رایانووه اجوورا مووی

محورک   عنووان  بوه محورک   15محرک است. از این تعوداد،  

ثانیوه و   یلوی م 055محرک ین ارائه دو باشد. فاصله ب یمهدف 

ایون آزموون    در ثانیوه اسوت.   یلیم 105زمان ارائه هر محرک 

 صوورت  بوه ای شومارش و   یانوه راتوسوط برناموه    دو خطوا این 

یش نشان داده نما صفحهکارنامه پس از اتمام آزمون بر روی 

ی هووا قسوومتشووود بوورای اینکووه عملکوورد آزمووودنی در   مووی

طور مجزا مشوخص گوردد    یی آزمون بهابتدایی، میانی و انتها

که عالوه بر نموره   است شده یطراحای به شکلی  یانهرابرنامه 

خطای حذف، خطای ارائه و پاسخ صحیح کل آزمون، نمره 

سووم   خطای حذف، خطای ارائه و پاسخ صوحیح بورای یوک   

طور مجزا در کارنامه مشوخص   ابتدائی، میانی و انتهایی نیز به

های مختلوف آزموون در دامنوه     ر بخشیب اعتباضراشود.  می

در  شوده  محاسوبه قرار داشت. تمام ضرایب  01/5تا  00/5بین 

 (.04داری دارند)همبستگی معنی 551/5سطح 

استروپ یک  آزمون (:Stroop)استروپ ب( آزمون 

طور گسترده برای  که به است یشناخت روانآزمایش عصبی 

 گیرد. قرار می مورداستفادهاهداف آزمایشگاهی و کلینیکی 
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برای ارزیابی توجه،  1010این آزمون را در سال  استروپ

پذیری شناختی و حافظه  سرعت پردازش اطالعات، انعطاف

فعال ساخت از آن زمان به بعد انواع متفاوتی از این آزمون 

است در حال حاضر بیشترین استفاده از این  شده ساخته

ی مداخالت شناختی یری توانایی بازدارگ اندازهآزمون برای 

 Wشده است ) یلتشکنوع کارت  6این آزمون از  .است

بدون توجه  ها واژهخواندن  CWنام رنگ(، ) Cخواندن(، )

 ها واژهها در کارت سوم(، )در کارت چهارم به رنگ آن

هر شود(  است گفته می شده نوشتهبدون توجه به چیزی که 

خواسته  دهد از آزمودنی محرک را نشان می 00 کارت

طور افقی  شود به هر کارت نگاه کند و از سمت چپ به می

به سمت راست این کار را ادامه دهد و سریع و تا جایی که 

محرک،  Wمحتمل است پاسخ مناسب را بدهد. در کارت 

 وی ا قهوهقرمز، آبی، سبز، است ) گانه پنجی ها رنگنام 

را  ها واژهشود  (. در این قسمت از آزمودنی خواسته میدزر

دهد )قرمز،  های رنگی را نشان می مربع C بخواند. کارت

ی و زرد(، در این قسمت از آزمودنی ا قهوهآبی، سبز، 

نیز  CW را بگوید. کارت ها مربعشود تا رنگ  خواسته می

اشاره دارند و  گانه پنجی ها رنگی را که به نام ها واژه

واژه  ثالًمدهد،  نشان می اند شده نوشتهی متعارض ها بارنگ

است. در کارت سوم از  شده نوشتهقرمز به رنگ آبی 

را بدون توجه به رنگ  ها واژهشود آن آزمودنی خواسته می

شود  چهارم از آزمودنی خواسته می در کارتها بخواند. آن

 شده نوشتهرا بدون توجه به چیزی که  ها واژهتا رنگ آن 

است بگوید. مشکل در بازداری پردازش خودکار را اثر 

نامند. پارامترهای سرعت و  می (stroop effect)استروپ 

(. در 01است)دقت پاسخ برای ارزیابی اثراستروپ ضروری 

کارت زمان واکنش آزمودنی و تعداد خطاها ثبت  هر چهار

و  11/5ی اول و دوم ها کارتشود پایای این آزمون برای  می

(. 00است) شده گزارش 15/5ی سوم و چهارم ها کارتای بر

آزمون استروپ را نجاریان و براتی سده در ایران ترجمه 

و نتایج مبتنی بر آزمون آن را خوب گزارش  اند کرده

  ( و0511همکاران )و  Soleimani (.15اند) کرده

Ghamari Givi های  در پژوهش (0515همکاران )و

همسانی درونی این آزمون را با استفاده از آلفای  خودشان،

 (.11 ,10اند) کردهگزارش  15/5و  40/5کرونباخ به ترتیب 

 :فعال حافظه توانبخشی مداخله

 دن کالمی فعال حافظه مداخله برنامه بر اساس که آموزشی

(Dehn) تمرین عمده فن 6 شامل که است شده یطراح 

 ییمعنا تمرین ،(elaborative rehearsal) یاتجزئ شرح

(semantic rehearsal)، یبند قطعه (chunking) تفسیر  و

(paraphrasing) ای یقهدق 45 جلسه 11 در که باشد یم 

 آمده است. 1و در جدول  است گردیده طراحی
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کننده در پژوهش ورود افراد شرکتیند انتخاب و آفر نمودار .1شکل   

 

( تعداد افراد ساکن در مرکز سالمندان بوکان)جامعه آماری پژوهش   

نفر 105  

تعداد افرادی که تمایل به شرکت در پژوهش و واجد مالک های 
 ورود به پژوهش بودند

نفر 15  

 گروه کنترل

(از طریق گمارش تصادفی)نفر  10  

(نفر 10تعداد )مداخله  دریافت ننمودند   

بدون پیگیری به دلیل کمبود 
 وقت و هزینه

(نفر 10)آنالیز شده   

 گروه آزمایش

(از طریق گمارش تصادفی)نفر  10  

جلسه  11توانبخشی حافظه فعال در طی )مداخله 
(نفر 10تعداد )دریافت نمودند ( دقیقه ای 45  

بدون پیگیری به دلیل 
 کمبود وقت و هزینه

(نفر 10)آنالیز شده   

تعداد افرادی که واجد مالک های ورود 
به پژوهش نبودند یا تمایلی به شرکت در 

 پژوهش نداشتند

نفر 05  

از مطالعه خارج 
 شدند
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 :روش اجرا

پس از دریافت مجوز از دانشگاه و مراکز بهزیستی، به 

ی سالمندان میالد بوکان مراجعه و پس از انتخاب نمونه  خانه

های آزمایشی و کنترل،  و جایگزینی تصادفی به گروه

آزمون بر روی  پژوهش آغاز شد در ابتدا و در مرحله پیش

اجرا شد سپس و  CPT وStroop های  هر دو گروه، آزمون

متغیر مستقل  آزمون، صله یک هفته بعد از اجرای پیشبافا

گروه آزمایشی  آزمایشی بر روی گروه آزمایش اعمال شد.

ای یعنی سه  دقیقه 45جلسه  11توانبخشی حافظه فعال را در 

هفته دریافت کردند و گروه  4بار در هفته و تقریباً در مدت 

د مستقل آموزشی را دریافت نکر کنترل هم که هیچ متغیر

 15البته گروه کنترل به حال خود رها نشده بود و تعداد 

ساعته با موضوع بحث درباره مسائل عادی زندگی  جلسه نیم

ها تشکیل نیز با آن مستقل و مسائل روزمره بدون اعمال متغیر

آزمون  شد. پس از اتمام جلسات توانبخشی، بالفاصله پس

گروه  آزمون، گروه آزمایش و برگزار شد. در مرحله پس

قرار گرفتند.  CPTو  Stroopکنترل دوباره مورد آزمون 

البته باید متذکر شد که با توجه به اینکه محتوای مداخله 

ها را مشتاق بیشتر بعد عملی داشت این بعد عملی مداخله آن

ها از اینکه در جلسات کرد وآن به شرکت در جلسات می

مکاری کردند احساس رضایت داشتند درنتیجه ه شرکت می

ای صورت نگرفت. همچنین با  خوبی داشتند و ریزش نمونه

هماهنگی مدیریت مرکز یک اتاق بزرگ برای آموزش، 

و در ضمن آموزش هم جنبه  شده بود اختصاص داده

 گروهی داشت.

 :های تحلیل روش

آمده با استفاده از آمارهای  دست های به وتحلیل داده تجزیه

تحلیل ) معیار( و استنباطیمیانگین و انحراف) توصیفی

 SPSSافزار آماری  توسط نرم (کوواریانس چند متغیری

انجام گرفت. دلیل استفاده از روش تحلیل  00نسخه 

آزمون  آزمون بر پس کوواریانس چندمتغیری کنترل اثر پیش

و وجود متغیرهای وابسته متعدد بود. در پژوهش حاضر برای 

استفاده  EMالگوریتم های گمشده از روش  برخورد با داده

صورت که از سایر متغیرها برای جایگذاری مقدار  شد، بدین

کند که آیا این مقدار  کند و بررسی می گمشده استفاده می

ترین مقدار است و اگر نباشد مقدار دیگری  محتمل

ترین  شود و این روند تا رسیدن به محتمل جایگزین می

داری پژوهش  یمقدار ادامه پیدا کرد. در ضمن سطح معن

 شده است.  در نظر گرفته 551/5حاضر 

 :اخالقی مالحظات

این پژوهش دارای کد اخالقی از دانشگاه علوم پزشکی 

و کد  IR.UMSU.REC.1398.142ارومیه به شناسه 

یی بالینی به شماره کارآزما

IRCT20190910044737N1 باشد در این پژوهش  می

برخورد با  ازجملهتمامی مالحظات اخالقی در پژوهش 

، کنندگان شرکتاحترام صادقانه بدون ایجاد رنجش برای 

ی و کسب اعتماد دیگران، احترام به ا حرفهپذیری  یتمسئول

ها و احترام به کرامت انسانی آن داشتن نگهحقوق افراد و 

پذیری اجتماعی )در نظر  یتمسئولتنوع عقاید و باورها، 

م استثمار افراد گرفتن منافع عمومی(، رازداری، عد

عدم  ، اجتناب از آسیب رساندن به دیگران وکننده شرکت

 مالحظاتتحریف اطالعات رعایت شدند. همچنین به دلیل 

بعد از تعیین اثربخشی توانبخشی  اخالقی در پایان پژوهش و

 یر مستقل بر روی گروه کنترل نیز اجرا شد.متغحافظه، 

 

 ها یافته

 دارای میانگین سنی مطالعه موردنمونه  کهنتایج نشان داد 

 تأهلوضعیت ، سال 0/6 معیار سنیسال و انحراف 6/41

درصد،  45( شده فوتبدون همسر، طالق داده یا مجرد )

تر  یینپادرصد، میزان تحصیالت ) 15دارای همسر( متأهل )

( بودکه درصد 10درصد، دیپلم تا کارشناسی  10از دیپلم 

 در این پژوهش شرکت کردند.
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 مراحل، محتوا و هدف جلسات توانبخشی حافظه فعال .1جدول 

 هدف موضوع جلسات

 آزمون شیپمعارفه، بیان هدف و اجرای  آزمون شیپ جلسه اول

یادآوری اولین یا آموزش به خاطر سپردن و یادآوری چند حرف، عدد یا لغت ساده بعد از چند ثانیه و همچنین  حافظه شنوایی جلسه دوم

 آخرین حرف، عدد و کلمه

، آموزش یادآوری اشیاء شده دهید، یادآوری اشیاء شده حذفکردن یکی از اشیاء، شناسایی اشیاء آموزش پنهان حافظه بینایی جلسه سوم

 و تکرار الگوها ها چهره، یادآوری شده دهید

 آموزش یادآوری به ترتیب معکوستکرار تمرینات حافظه شنوایی و بینایی،  تمرین جلسه چهارم

را  ها جهتو  ها رنگشود  شود و سپس از او خواسته می ی نشان داده میها عکستصاویر و  کننده شرکتبه فرد  بازی با تصاویر جلسه پنجم

 .ثانیه بازگو کند 10پس از 

 .را به ترتیب انجام دهد هانآشود و او باید  چند دستور داده می زمان هم کننده شرکتبه فرد  انجام دستورات جلسه ششم

شود بعد از اتمام فیلم، فرد باید آنچه را که دیده است به زبان  برای فرد شرکتت کننده فیلم کوتاهی پخش می نمایش فیلم جلسه هفتم

 .ی بیان کندا محاوره

ها را بازشناسی شود و او باید پس از چند ثانیه آن ، اشیاء و مناظر نشان داده میها وهیمبه فرد تصاویری از حیوانات،  حافظه بازشناسی جلسه هشتم

 .نمایید

 مروری بر محتوای آموزشی جلسات قبل تمرین جلسه نهم

 ود و کودک باید آن داستان را بازگو کندش دقیقه( خوانده می 1برای فرد داستان کوتاهی در چند دقیقه )حداکثر  حافظه یادآوری جلسه دهم

 .ساعت قبل را با جزئیات کامل بازگو کند 06شود تا رویدادهای  از فرد خواسته می حافظه بلندمدت جلسه یازدهم

سپس همین تمرین ی بیان کند ا محاورهی را برای فرد خوانده و او باید مفهوم آن را به زبان ا چندجملهیک عبارت  ادراک شنوایی جلسه دوازدهم

 .را با دو عبارت انجام داده و فرد باید مفاهیم را به ترتیب بیان کند

را یادآوری کند  هاآناست را یاد بگیرد و سپس  شده هیته قبالًشود فهرستی از لغات که  از فرد خواسته می فهرست یادگیری جلسه سیزدهم

 .شود را تکرار کند یفرد آزمونگر( بیان م) یمربهمچنین جمالتی را که توسط 

از بین مجموعه  شده ارائهی  کلمهکلمات و تشخیص  باکارتمروری بر محتوایی آموزشی جلسات قبل، بازی  تمرین جلسه چهاردهم

 ها کارت

 ی(سیمکرر نوآموزش تکنیک مرور ذهنی )مکرر خوانی و  تکنیک مرور ذهنی جلسه پانزدهم

 وزش تکنیک مرور ذهنیادامه آم تکنیک مرور ذهنی جلسه شانزدهم

 ی حافظهاهباکارتی باز مروری بر محتوای آموزشی جلسات قبل، تمرین جلسه هفدهم

 آزمون تشکر و اجرای پس آزمون پس جلسه هیجدهم

 

آزمون استروپ گروه آزمایشی توانبخشی حافظه در کارت  پس (دهد میانگین )و انحراف استاندارد نشان می 0طور که جدول  همان

گروه آزمایشی توانبخشی حافظه CPT آزمون ( و پس00/1) 6/4تداخل  (،61/0) 1/10(، کارت همخوان 61/0) 0/00ناهمخوان 

شاخص زمان  ( و6/1) 64/114های صحیح  (، تعداد پاسخ14/1) 0/4(، خطای پاسخ حذف 14/5) 1/0در مؤلفه خطای ارائه پاسخ 

 باشد. ( می10/45) 6/451واکنش 
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در CPT و آزمون ی آزمون استروپها مؤلفهی آزمایش و کنترل در ها گروهمیانگین و انحراف استاندارد  .2جدول 

 آزمون آزمون و پس پیش

 

 :ها یانسهمگنی وار

ها در  نتایج آزمون لوین نشان داد که تفاوت واریانس

کارت  یها گروه در نمرات مؤلفه دومتغیرهای بین 

همخوان، کارت ناهمخوان و تداخل از متغیر آزمون 

استروپ و خطای پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان 

نیست. بر  دار یمعن (CPT)عملکرد پیوسته  ریواکنش از متغ

ها در متغیرهای  همگنی واریانس فرض شیاساس این نتایج پ

شد. این آزمون برای  دیموردمطالعه تائ یها فوق در گروه

، گرید عبارت دار نبود، بهیاز متغیرها معن کدام چیه

استفاده از  جهینت در دو جامعه برابر هستند. در ها انسیوار

همچنین جهت رعایت  .پارامتریک بالمانع است یها آزمون

شاپیرو ویلیک  از آزمون ها دادهبودن نرمال فرض شیپ

نتایج جدول  شد. دییتا ها دادهبودن استفاده شد و نرمال

دهد که مقدار المبدای ویلکز برای متغیر  نشان می 1شماره 

است  501/5و برای متغیر عملکرد پیوسته  614/5استروپ 

دار است. هر  معنی (P<551/5) که این مقادیر در سطح

تر باشد  دای ویلکز از یک کوچکچقدر مقدار المب

داری  دهنده این است که بین دو گروه تفاوت معنی نشان

 .وجود دارد

 

آزمون استروپ و عملکرد  یرهایمتغداری تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی ون معنیهای اعتباری آزم نتایج شاخص .3جدول 

 پیوسته

 df Sig Etaخطا  dfفرضیه  F مقدار متغیرها نام آزمون منبع

  گروه   

 ییدایپاثر 
 046/5 551/5 06 0 01/10 046/5 استروپ

551/5 00 6 44/06 050/5 عملکرد پیوسته  050/5 

المبدا 

 ویلکز

551/5 06 0 01/10 614/5 استروپ  046/5 

551/5 00 6 44/06 501/5 عملکرد پیوسته  050/5 

551/5 06 0 10/10 000/1 استروپ اثر هتلینگ  046/5 

551/5 00 6 44/06 06/0 عملکرد پیوسته  050/5 

 گروه کنترل ی حافظه فعالبخش توانگروه  ها اندازه

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

M SD M SD M SD M SD 
 00/1 44/00 14/0 54/41 61/0 0/00 66/0 4/00 زمان کارت ناهمخوان استروپ

 0/1 61 0/0 01/61 61/0 1/10 50/0 4/61 زمان کارت همخوان

 4/0 6/1 01/0 41/5 00/1 6/4 40/1 1/0 تداخل

CPT  0/1 6/4 10/1 14/4 14/5 1/0 10/1 14/4 پاسخ ارائهخطای 

 51/1 04/15 6/1 14/0 14/1 0/4 1/1 11/15 حذف خطای پاسخ

 44/1 04/110 10/0 04/110 6/1 64/114 4/1 110 تعداد پاسخ صحیح

 14/05 14/104 6/05 54/100 10/45 6/451 00/04 160 شاخص زمان واکنش
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 نیتر بزرگ

 ریشه خطا

551/5 06 0 01/10 000/1 استروپ  046/5 

551/5 00 6 44/06 06/0 عملکرد پیوسته  050/5 

 

 های آزمایش و کنترل گروهدر  بر روی متغیرها متغیره چند( MANCOVA) نتایج آزمون تحلیل کوواریانس .4 جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع  متغیرها

 مجذورات

Df  میانگین

 مجذورات

F Sig  مجذور
Eta 

کارت  استروپ گروه

 همخوان

501/5  1 501/5  060/5  400/5  51/5  

کارت 

 ناهمخوان

415/156  1 415/156  01/15  551/5  00/5  

415/156 تداخل  1 415/156  015/

15 

551/5  00/5  

عملکرد 

 پیوسته

خطای 

 پاسخ

051/00  1 051/00  100/

14 

551/5  004/5  

پاسخ 

 حذف

461/61  1 416/61  465/

41 

551/5  460/5  

پاسخ 

 صحیح

141/165  1 141/165  040/

164 

551/5  100/5  

زمان 

 واکنش

404/

111566 

1 404/

111566 

400/

110 

551/5  115/5  

 

ی ها گروهدهد که بین سالمندان  نشان می 6نتایج جدول 

از  یرغ اطالعات )بهآزمایش و کنترل در سرعت پردازش 

 (P<551/5)سطح داری در کارت همخوان( تفاوت معنی

یگر سرعت پردازش اطالعات گروه د  عبارت به وجود دارد؛

آزمایش بعد از توانبخشی حافظه متفاوت است. همچنین بین 

کنترل در نگهداری توجه ی آزمایش و ها گروه سالمندان

 وجود دارد؛ (P<551/5)سطح داری در تفاوت معنی

یگر نگهداری توجه گروه آزمایش بعد از د  عبارت به

 توانبخشی حافظه متفاوت است.
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 دار بین دو گروه در متغیرهای آزمون استروپ و عملکرد پیوسته آزمون کمترین تفاوت معنی .5جدول 

در مقایسه با  گروه

 گروه

 داریسطح معنی اختالف میانگین هامتغیر

توانبخشی 

 حافظه فعال

زمان کارت  استروپ کنترل

 همخوان

0/0 - 551/5 

زمان کارت 

 ناهمخوان

64/4 - 551/5 

 551/5 4 تداخل

 551/5 - 4/1 خطای پاسخ عملکرد پیوسته

 551/5 -14/0 پاسخ حذف

 551/5 0/6 پاسخ صحیح

 551/5 -64/110 زمان واکنش

 

شود بین دو گروه  مشاهده می 0طور که در جدول  همان

آزمایش و کنترل در متغیرهای آزمون استروپ و عملکرد 

وجود دارد.  P≤551/5دار در سطح  معنیپیوسته تفاوت 

آزمایش با های گروه  نتایج بیانگر این است که بین شاخص

آمده است. لذا با  دست داری بهگروه کنترل اختالف معنی

توان گفت که توانبخشی  های یادشده می توجه به یافته

حافظه فعال موجب بهبود متغیرهای وابسته در سالمندان شده 

 است.

 

 بحث

از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانبخشی حافظه هدف 

فعال بر روی عملکردهای سرعت پردازش اطالعات و تداوم 

توجه در سالمندان بود. نتایج تحلیل مطالعه نشان داد که 

روش توانبخشی حافظه فعال بر روی عملکردهای سرعت 

 پردازش اطالعات و تداوم توجه اثربخش هستند و گروه

داری  یمعنآزمون تفاوت  پس ازنظروه کنترل آزمایش با گر

 ازنظردر گروه آزمایش  کننده شرکتسالمندان  ؛ ودارند

داری اطالعات و تداوم توجه بهبود معنی سرعت پردازش

این است که توانبخشی حافظه  دهنده نشان ؛ کهکسب کردند

 شود. می لوب فرونتال فعال سبب بهبود عملکردهای شناختی

های این مطالعه این بود که توانبخشی حافظه یکی از یافته

شود.  فعال سبب بهبود سرعت پردازش اطالعات می

Roman  ( در پژوهشی که به آموزش 0514همکاران )و

شناختی پرداختند به این نتیجه رسیدند که آموزش شناختی 

در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل محافظت بیشتری 

کرده بود و گروه آزمایش  برای ماده خاکستری مغز ایجاد

(. در 11کاهش ماده خاکستری کمتری را نشان داده بودند)

( به 0516و همکاران ) Engvigپژوهش دیگری که 

آموزش شناختی پرداختند به این نتیجه رسیدند که افراد 

مورد آموزش شناختی دارای حجم ماده خاکستری بیشتری 

حجم ماده (. باید گفت 16در مناطق مختلف مغزی بودند)

خاکستری مغز رابطه مستقیمی با عملکرد سرعت پردازش 

اطالعات دارد و هر چه ضخامت ماده خاکستری مغز بیشتر 

 (.10)یردگ یمباشد سرعت پردازش اطالعات بهتر صورت 

( معتقد است 0551) Dehnدر تبیین بیشتر باید گفت که 

شناسایی  توانبخشی حافظه فعال با آموزش افراد در مورد

 ها نشانههای حرکتی سریع و متناسب با  ، پاسخها نشانهریع س

(، سرعت پردازش Verbalizationگوی کردن ) یادهزو 

 و همکاران Borella(. 14دهد) اطالعات را افزایش می

( معتقدند که آموزش حافظه فعال تغییراتی در 0511)

کند و باعث ایجاد  یمای افراد ایجاد  ینهزمهای  توانایی

ها روشن شود. نتایج پژوهش آن یری بیشتر میپذ انعطاف

ساخت که آموزش حافظه فعال از طریق انتقال دور و 

نزدیک یادگیری به سایر عملکردهای شناختی ازجمله 
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، سرعت پردازش مدت کوتاهحافظه فعال فضایی، حافظه 

(. 14شود) ها میاطالعات و هوش سیال باعث بهبود آن

های توانبخشی حافظه با تأثیر بر روشهمچنین باید گفت که 

روی هیپوکامپ و تحریک ارتباطات آن باعث بهبود حافظه 

شوند.در  فعال و افزایش سرعت پردازش اطالعات می

و همکاران  Hillراستای تبیین بیشتراین یافته افرادی مانند 

( معتقدند که توانبخشی حافظه فعال با استفاده از 0555)

ینه رمزگشایی درزمبا آموزش افراد  یار واهبردهای یادر

در  ها محرکبازیابی مواد و  منظور بهشده  یرهذخاطالعات 

سرعت پردازش م اجرای عملکرد و بازبینی مجدد، هنگا

ها همچنین معتقدند که آن .بخشد یماطالعات را بهبود 

تأثیر زیادی بر روی حافظه فعال  توانبخشی حافظه فعال

گذارد و با توجه به ارتباط نیرومند بین سرعت پردازش  یم

اطالعات و حافظه فعال، این عملکرد شناختی نیز تحت تأثیر 

 (. 11کند) یمگیرد و بهبود پیدا  یمقرار 

یافته دیگر این مطالعه این بود که توانبخشی حافظه فعال 

شود، یکی از دالیل کاهش  سبب بهبود توجه و تداوم آن می

پرتی است.  توجه در سالمندان افزایش حواستداوم 

پذیری  های شناختی با باالبردن انعطاف توانبخشی و آموزش

شناختی از طریق تحریک مغز با استفاده از تکالیف محاسبه 

پرتی  و حواس ذهنی، آموزش حل مسئله، نحوه کنترل توجه

ها بهبود را در سالمندان کاهش داده و تداوم توجه را در آن

( در پژوهشی که 0511و همکاران ) Mozolicشد. بخ می

های شناختی  بر روی سالمندان انجام داد و در آن به تکنیک

ربط شنوایی و بینایی و  های بی آموزش سرکوب محرک

کنترل حواس پرداخت به این نتیجه رسیدند که گروه 

داری بهتر  صورت معنی آزمایش ازنظر توجه و تداوم آن به

( 0510) و همکاران Brehmer(. 10دند)از گروه کنترل بو

معتقدند که آموزش حافظه فعال باعث انتقال یادگیری از 

های شناختی ازجمله نگهداری و  حافظه فعال به سایر توانایی

ها همچنین نشان داد شود. نتایج پژوهش آن کنترل توجه می

افزایش جابهزش حافظه فعال باعث کاهش تداخل، که آمو

شده و  یرهذخجای جریان اطالعات، نگهداری اطالعات 

شود و  رمزگذاری و بازیابی می یندتغییر سریع بین فرآ

داری بهبود  معنی صورت بهیندهای توجه را فرآ

توان  آمده می دست بیشتر نتایج به (. در تبیین65بخشد) یم

های توانبخشی حافظه با آموزش سالمندان با  گفت روش

برای  ها های مرور ذهنی، استفاده از سرنخ کاستفاده از تکنی

کردن بر محرک هدف و یادآوری، آموزش نحوه تمرکز

های غیر هدف، توجه و تداوم آن را  گرفتن محرکنادیده

 بخشند. در سالمندان بهبود می

انجام پیگیری به  حاضر عدمهای پژوهش  ازجمله محدودیت

در یری گ نمونهدلیل کمبود وقت و هزینه، استفاده از 

و محدود بودن به محدود  به دلیل جامعه آماری دسترس

مرکز سالمندان شهرستان بوکان بود. بنابراین تعمیم نتایج 

یاط صورت گیرد. با توجه به نتایج این بااحتحاضر باید 

مطالعه که نشان داد توانبخشی حافظه باعث بهبود نگهداری 

پیشنهاد شود  توجه و سرعت پردازش اطالعات سالمندان می

های  شود که متخصصان حوزه سالمندان از روش می

بیشتر ی ا مداخلهی ها روشتوانبخشی حافظه در کنار سایر 

استفاده کنند تا سالمندان با استقالل بیشتر و چالش کمتر و 

 مشکالت شناختی کمتر به زندگی خود ادامه دهند.

 

 گیری نتیجه

ی بخش توانوش نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از ر

حافظه فعال، عملکرد سرعت پردازش اطالعات و تداوم 

بخشد و به  یمداری بهبود  یمعنطور  توجه در سالمندان را به

با و  تر مداومکند پردازش بهتر و توجه  یمسالمندان کمک 

 دربیشتری داشته باشند. این نتایج تلویحات مهمی  دقت

ی مداخله برای بهبود ها روشو  ینه توانبخشی حافظهزم

سرعت پردازش اطالعات و تداوم توجه در سالمندان دارد 

توانند از این  یمکه متخصصان حوزه سالمندی  یطور به

 ی درمانی بهره ببرند.ها روشروش در کنار سایر 
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