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 چكیده

با  یشناخت یتوانبخش یاثربخش یوهش با هدف بررسپژ نیهدف: ا
 مارانیدر ب ییاجرا یالگ در بر کارکردها تانیاستفاده از نرم افزارکاپ

: پژوهش حاضر یانجام شد. روش بررس سیاسکلروز پلیمبتال به مالت
است که در آن از طرح  یشآزمای مهیو از نوع ن یپژوهش کاربرد کی
کنترل استفاده شده است. جامعه با گروه  ونآزم پس -آزمون شیپ

 پلیمبتال به مالت مارانیب ی هیمورد مطالعه شامل کل یآمار
 انیبودند که از م 9511در سطح شهر اصفهان در سال  سیاسکلروز

هدفمند و بر اساس  یریگ نفر با استفاده از روش نمونه 51آنها، 
 در دو ،یساوورود به پژوهش انتخاب شدند و به طور م یارهایمع

نفر( قرار گرفتند. سپس در  97و کنترل )هر گروه  شیگروه آزما
 1به مدت  ،یا قهیدق 11 ی جلسه 91 یط شیاجرا، گروه آزما ندیفرا

 یها بر مهارت یمبتن یها نیهفته، تحت مداخله با آموزش تمر
الگ قرار گرفت و گروه  تانیافزار کاپ در نرم یشناخت عصب روان

ها به  کرد. الزم به ذکر است که دادهن افتیدر یشآموز چیکنترل ه
شد و  یآور ( جمع9515) ینجات ییاجرا یکمک پرسشنامه کارکردها

کواریانس تک  لیآنها، از تحل لیو تحل هیسپس، به منظور تجز
 جی: نتاها افتهیاستفاده شد.  SPSS-21افزار  در نرم رهیو چندمتغ رهیمتغ

 یها بر مهارت یمبتن یها نیحاصل از پژوهش نشان داد که تمر
بر  یالگ اثر معنادار تانیافزار کاپ در نرم یشناخت روان عصب

داشت  سیاسکلروز پلیمبتال به مالت مارانیدر ب ییاجرا یکارکردها
(1919p<نت .)یها بر مهارت یمبتن یها نی: تمریریگ جهی 

 یالگ باعث بهبود کارکردها تانیافزار کاپ در نرم یشناخت روان عصب
 .شد سیاسکلروز پلیمبتال به مالت مارانیدر ب ییجراا

 ،یعصـب روانشـناخت   یهـا  مهـارت  ،یشـناخت  یتوانبخشـ  :ها کلیدواژه

 .سیاسکلروز پلیمالت ،ییاجرا یالگ، کارکردها تانیافزار کاپ نرم

 

Abstract 

Objective: this study was conducted to determine 

the Effectiveness of cognitive rehabilitation using 

Captain Log ‘Software on executive functions in 

patients with multiple sclerosis. Methods: The 

present study is an applied and quasi-experimental 

research in which a pre-test and post-test design 

with a control group has been used. The statistical 

population included all patients with multiple 

sclerosis in Isfahan in 1399 that 34 of them were 

selected by using purposive sampling method and 

based on inclusion criteria and equally divided into 

experimental and control groups (17 people in each 

group). Then, during the execution process, the 

experimental group underwent 16 sessions of 60 

minutes for 4 weeks, intervening with training 

based on exercises based on neuropsychological 

skills in Captain Log software, and the control 

group did not receive any training. It should be 

noted that data were collected using the Nejati 

Cognitive Abilities Questionnaire (2013) and then, 

in order to analyze them, from univariate and 

multivariate analysis of covariance in SPSS-21 

were used. Results: The results showed that 

exercises based on neuropsychological skills in 

Captain Log software had a significant effect on 

executive functions in patients with multiple 

sclerosis (p<0.01). Conclusion: Exercises based on 

neuropsychological skills in Captain Log software 

improved executive functions in patients with 

multiple sclerosis. 

Keywords: Cognitive Rehabilitation, Neuropsychological 

Skills, Captain Log Software, Executive Function, Multiple 

Sclerosis. 
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 مقدمه
کننده سیسـتم   یک بیماری مزمن و تباه 9اسکلروزیسمالتیپل 

شـود و   ست که در اوایل بزرگسالی شروع میعصبی مرکزی ا
میلیون نفر را در سراسر جهان تحت  5بر اساس آمار، بیش از 

ــأثیر ــالزیلی،   ت ــرار داده اســت )کــافمن، پوهــان، کوهــل، ی ق
اس از شـایعترین   (. همچنین، ام5191و همکاران،  5مگنسون

های نورولوژیک در سنین جوانی است که اولین بار در  بیماری
میالدی ثبت گردید )قاسـمی، رضـوی و نیکـزاد،     9155سال 
توانـد در هـر مقطعـی از زنـدگی      (. این بیماری که می5197

شـود   سالگی دیده می 21تا  92ظاهر گردد، معموال در سنین 
و اگرچه در بعضی از کودکان نیز گزارش شده امـا شـیوع آن   

(. 5197، 5ژانـگ در این سنین شایع نیست )هوانـگ، چـن و   
سـالگی شـروع    91% از موارد ابتال، پیش از سنین  91حدود 

اس در طـی قـرن گذشـته     رسد شیوع ام شوند. به نظر می می
طور پیوسته افزایش داشته است و ایـن افـزایش عمـدتا در     به

(، بـه طـوری کـه    5195، 1ها دیده شده است )گلـدنبرگ  خانم
شـوند   زنان سه برابر بیشتر از مردان به این بیماری مبتال مـی 

(. الزم به ذکر است کـه خطـر ام   5197وانگ و همکاران، )ه
هـای   اس با وضعیت اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد و نشانه

 (.5191، 2آن به شدت متغیر است )دابسون و گیووانونی
های همراه با این بیماری، اختالل در کارکردهای  از نگرانی

ناخت از هـای شـ   تواند بر تمام حوزه است که تقریبا می 1اجرایی
گـذار باشـد. ایـن کارکردهـا     تأثیر 1و توجـه  7جمله حافظه فعال
هـای سـطح باالترنـد کـه بـه       ای از مهـارت  محصول مجموعه

هـای   صورت همگرا فرد را قادر بـه انطبـاق و رشـد در محـیط    
کننـد )اورجـاگوئوارا، آیسـوباالنکو،     اجتماعی می -پیچیده روانی

(. بنــابر 5191مکــاران، و ه 1بریــوارویز، هرنانــدزپرز، مکاالالنــا
تعــاریف، کارکردهــای اجرایــی، کارکردهــای عــالی شــناختی و 

هـای عـالی را بـه     ای از توانایی فراشناختی هستند که مجموعه
رســانند و در زنــدگی و انجــام تکــالیف یــادگیری و  انجــام مــی

کننـد )جعفـری جـوزانی،     های هوشی به انسان کمک می کنش
کارکردهــای اجرایــی (. 9511موســوی، احمــدی و عســگری، 

                                                                         
1. Multiple Sclerosis (MS) 

2. Kaufmann, Puhan, Kuhle, Yaldizli & Magnusson 

3. Huang, Chen & Zhang 
4. Goldenberg 

5. Dobson & Giovannoni 

6. Executive Functions 
7. Working memory 

8. Attention 

9. Oreja-Guevara, Ayuso Blanco, Brieva Ruiz, Hernández 
Pérez & Meca-Lallana 

شناختی، ساختارهای مهمی هسـتند کـه بـا فراینـدهای      عصب
تفکـر و عمـل مـرتبط    روانشناختی مسئول کنتـرل هوشـیاری،   

توان آنها را به عنوان شاخصی بـرای   هستند و به طور کلی، می
انجام دادن عملکردهـای رفتـاری عـادی    « چگونه و چه وقت»

و  91مـاکریو، سوسـا   توصیف کـرد )باتیسـتا، فریتـاس، آفونسـو،    
(. این کارکردها دربرگیرنـده دامنـه وسـیعی از    5191همکاران، 

هـای رفتـاری اسـت کـه شـامل       فرایندهای شناختی و توانـایی 
، حافظـه  91، سازماندهی95ریزی ، برنامه95، حل مسئله99استدالل

و  97مندی از بـازخورد  ، بهره91، توانایی توجه پایدار92فعال، توالی
شـود )گویتیـا، برانـو، آبروایـا، سـدنو،       می 91عملکرد چندتکلیفی

 (.5151و همکاران،  91ایبانز
ی  اس، یـک عارضـه   این در حالی اسـت کـه بیمـاری ام   

التهابی و کاهش نورونی در سیستم عصبی مرکزی است کـه  
با تظاهرات خودایمنی همراه است. این تغییـرات کاهشـی در   

از آن آورنـد کـه    ساختارهای مغزی، پیامدهایی را به دنبال می
توان بـه نقـایص عصـب روانشـناختی اشـاره نمـود        جمله می

و همکـاران،   51)کلندورفر، کراجنیک، وویتـک، فریهـر، پرایـر   
(، به طوریکه بررسی وضـعیت کارکردهـای اجرایـی در    5195

دهد که این افراد در مقایسه  اس نشان می بیماران مبتال به ام
ن حافظـه  ی بهنجار، در کارکردهای اجرایـی همچـو   با جامعه

ریـزی   فعال، بازداری پاسخ، سرعت پردازش و توانایی برنامـه 
پـور و   رو هستند )بداقی، مـرادی، حسـنی، علـی    با ضعف روبه

(. از طرفــی دیگـر، ضــعف در هــر  9512شاهسـوند بغــدادی،  
تواند بر عملکرد سایر ابعـاد   ای از کارکردهای اجرایی می حوزه
 تـأثیر اس را تحـت   ه امبگذارد و عملکرد بیماران مبتال ب تأثیر

 (.5199، 59قرار دهد )گازالی
این درحالی است که بیماران برای تسلط بر کارکردهـای  

شـناختی دارنـد تـا بـه      اجرایی و بهبود آن نیاز به توانبخشـی 
هـا،   ها مسلط باشند. از جمله این مهارت ای از مهارت مجموعه

هـای اخیـر،    های عصب روانشناختی است که در سـال  مهارت
رتقــای آن بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــا پیشــرفت ا

                                                                         
10. Batista, Freitas, Afonso, Macário & Sousa 
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هـا در   روانشناختی، بر نقـش ایـن آزمـون   -های عصب آزمون
تشخیص، تعیین محل و بـد کـارکردی عملکردهـای عصـب     

اختالالت افزوده شده است )میگیور، کارسیو، روانشناختی این 
(. در حـال  5191و همکـاران،   9کویومدجیان، قزاریان، لنـدی 

ها شواهدی وجـود دارد کـه    تکیه بر نتایج این آزمون حاضر با
اس در کارکردهای مرسـوم   دهد بیماران مبتال به ام  نشان می

کننـد )کـالف،    به کارکردهای اجرایی مشکالتی را تجربه می
 (.5191و همکاران،  5فولتا، فروهمن، سیرز، ترنس

های  اس درمان برای بهبود کارکردهای اجرایی بیماران ام
هــای دارویــی، مــداخالت جبرانــی و  فــی ماننــد درمــانمختل

توانبخشی شناختی به کمک رایانه پیشـنهاد شـده اسـت. بـا     
ای، دقـت و سـهولت    هـای رایانـه   پیشرفت روزافزون فنـاوری 

هـای   ای متنـوعی در زمینـه   های رایانـه  استفاده از آنها، برنامه
های شـناختی و بـه    مختلف آموزشی در جهت ارتقا توانمندی

انـد. در مقابـل کـاربرد رایانـه بـرای       ه حافظه طراحی شدهویژ
هــای ســنتی  بهبــود مشــکالت شــناختی، بســیاری از برنامــه

بازتوانی شناختی نیازمند ارتباط چهره بـه چهـره اسـت و بـه     
آوردن مکانی مناسب برای جلسه،  کارگیری آنها نیازمند فراهم

ای  انـه برنامه مشارکتی و زمان نقل و انتقال است. آموزش رای
یک رویکرد یادگیری جذاب و برانگیزاننده اسـت )مسـینیس،   

 (.5197و همکاران،  5ناسیوس، کاسمیدیز، زامپاکیس، مالفاکی
، یــک مجموعــه 1افــزار کاپیتــان الگ در ایــن میــان، نــرم

آموزشی برای ارتقای کارکردها و فراینـدهای عـالی شـناختی و    
بـوده و قـادر    ابزاری برای بازتوانی شناختی است که چندبعـدی 

است طیف وسیعی از کارکردهای شـناختی را ارتقـاء دهـد و از    
این طریق عالوه بر آموزش شناختی که برای تقویـت و بهبـود   

شـوند، باعـث افـزایش     های ذهنی و شناختی ارائـه مـی   مهارت
شود. این  و بهبود کنترل خود نیز می 1، خودکارآمدی2نفس عزت

تکلیـف مختلـف در سـطوح    مجموعه دارای دو هـزار برنامـه و   
های آن بـه حافظـه فعـال و     ترین بخش گوناگون است که مهم

افزار کاپیتان الگ حافظـه   کارکردهای اجرایی مربوط است. نرم
کند و تمام ابعاد حافظـه را   فعال را به طور چشمگیری درگیر می

کشد. این امر موجـب تقویـت    نیز به صورت کامل به چالش می
شود که تـا   می 1و غیرکالمی 7طه کالمیحافظه فعال در دو حی

                                                                         
1. Migliore, Curcio, Couyoumdjian, Ghazaryan & Landi  
2. Clough, Foletta, Frohman, Sears & Ternes 

3. Messinis, Nasios, Kosmidis, Zampakis & Malefaki 
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5. Self Esteem 

6. Self-Efficacy 

7. Verbal 
8. Non-Verbal 

حدودی در برگیرنـده حافظـه فعـال شـنیداری و دیـداری نیـز       
هـای خـود را بـرای     ها و توانایی تواند مهارت هستند؛ لذا فرد می

هــای مختلــف زنــدگی  یــادگیری و کســب موفقیــت در حیطــه
روزمره، امور تحصیلی و شغلی بهبود بخشد )رحمانی، رحیمیـان  

  (.5151سند و نوکانی، پ بوگر، طالع
های گوناگونی جهت بررسـی اثربخشـی    تاکنون پژوهش

پـور   انـد. در ایـران، ابـراهیم    افزار شناختی انجام شـده  این نرم
(، در پژوهش خود نشان داد 9511بروجنی و رضایی دهنوی )

هـای عصـب روانشـناختی در     های مبتنی بر مهارت تمرینکه 
 عملکـرد حافظـه بزرگسـاالن   بهبود  برافزار کاپیتان الگ  نرم

گـــری و  بـــود. نتـــایج پـــژوهش نظربلنـــد، نوحـــه  مـــؤثر
ــادقی ــادی، ) ص ــه   9511فیروزآب ــان داد ک ــز نش ــه ( نی برنام

عملکـرد ریاضـی،    کاپیتـان الگ،  ای شناختی رایانه توانبخشی
هـای طیـف    حافظه کاری و توجه پایدار کودکان دچار اختالل

پـژوهش طباطبـایی،   هـای   بود. یافتهاُتیسم را بهبود بخشیده 
 ی ( نیز، حاکی از آن بـود کـه بسـته   9517نادی و سجادیان )

بــیش از  الگ کاپیتــان شــناختی توانمندســازی افــزاری نــرم
 توجـه  و فعـال  حافظـه  ای غیررایانـه  تلفیقی آموزشیی  بسته

 بـه  مبـتال  دختـران  در اجرایـی  کارکردهای بر بهبود انتخابی
ونـد   است. همچنین، رویت مؤثر گیجگاهی لوب صرع بیماری

( در پژوهشی نشـان دادنـد کـه    9517)غیاثوند و امیری مجد 
 _افـزار شـناختی کاپتـان الگ بـر ادراک دیـداری      اجرای نرم

فضــایی کالمــی و حافظــه ادراک _یــداریفضــایی، ادراک د
هـای   آمـوزان بـا نـاتوانی    فضایی غیرکالمی دانـش  _دیداری

 بوده است. مؤثریادگیری 
های گوناگونی در خـارج از ایـران    عالوه بر این، پژوهش

افـزار شـناختی    اند که حـاکی از اثربخشـی نـرم    نیز انجام شده
ژوهش ویست، های پ . در این راستا، یافتهاند کاپیتان الگ بوده

( حاکی از آن بـود کـه   5151) 1وانگ، باکون، روزالز و ویست
افـزار کاپتـان الگ    ای با استفاده از نرم آموزش شناختی رایانه

آمــوزان را بهبــود بخشــد.  ی فعــال دانــش توانــد حافظــه مــی
اسکودور و -همچنین، بووین، ناکاسوجا، سیکورسکی، رویزنور

د نشــان دادنــد کــه (، در پــژوهش خــو5191) 91فمیلیـر لــوپز 
افزار کاپتان الگ  استفاده از نرم ای با توانبخشی شناختی رایانه

تواند منجر به بهبود توجه و حافظه در کودکان بازمانـده از   می
ماالریای شـدید شـود. نتـایج مطالعـات سـاها، چـاکرابورتی،       

                                                                         
9. Wiest, Wong, Bacon, Rosales & Wiest 

10. Boivin, Nakasujja, Sikorskii, Ruiseñor-Escudero & 
Familiar-Lopez 
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( نیـز حـاکی   5192) 9گهوشموخوپادهایای، بندهوپادهایای و 
بـا اسـتفاده از     توجـه مبتنـی بـر رایانـه     از آن بود که آموزش

تواند موجب بهبود سرعت پـردازش،   افزار کاپتان الگ می نرم
ی فعـال در   حرکتی، توجه پایدار و حافظه -هماهنگی دیداری

 توجه شود. فعالی نقص کودکان با اختالال بیش
از  ای بـا اسـتفاده   توانبخشی رایانـه  تأثیراگرچه در حوزه  

الگ بر توجه، حافظـه، کارکردهـای اجرایـی،     افزار کاپتان نرم
ــداری  ــاهنگی دی ــردازش و ادراک   -هم ــرعت پ ــی، س حرکت

هـایی   های مختلـف افـراد پـژوهش    فضایی در گروه -دیداری
انجام شده است اما پژوهشی یافت نشد که به طـور مبسـوط   
به بررسی اثربخشی این برنامه بر کارکردهای اجرایی بیماران 

ی اصلی این پژوهش،  ازد. بنابراین، مسئلهاس بپرد مبتال به ام
ــرین  ــارت  بررســی اثربخشــی تم ــر مه ــی ب ــای مبتن ــای  ه ه

افزار کاپیتان الگ بـر کارکردهـای    شناختی در نرم روان عصب
 اجرایی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس است.

 روش

ــه  ــژوهش حاضــر، نیم ــاتی پ ــوع  طــرح تحقیق آزمایشــی، از ن
بـا گـروه کنتـرل بـود کـه در آن      آزمـون   پـس  -آزمـون  پیش

گیری هدفمند انتخـاب و بـه طـور     ها به روش نمونه آزمودنی
بندی  تصادفی، در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل دسته

 در اس بیمـاران مبـتال بـه ام    شدند. جامعه آماری شامل همه
بـود. جهـت اجـرای پـژوهش و      9511اصفهان در سال  شهر

س شهر اصفهان مراجعه شد. پـس  ا انتخاب نمونه، به مرکز ام
هـای ورود و   های الزم و با توجه به مالک از انجام هماهنگی

نفر از بیماران انتخاب شدند و به طـور   51های خروج،  مالک
آزمایش و یک گروه کنتـرل جـایگزین     تصادفی در یک گروه

هـای   نفر بود. مالک 97شدند، به نحوی که اعضای هر گروه 
ها کنترل شد،  رمورد هر یک از آزمودنیورود به پژوهش که د

تشخیص قطعـی  گذشت حداقل یک سال از عبارت بودند از: 
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، توانایی کـار  ، بیماری
ی آموزش، عدم ابتال بـه   پس از ارائهافزار کاپیتان الگ  با نرم

ها و اختالالت روانـی همچـون افسـردگی و رضـایت      بیماری
همچنین، معیارهای خروج از پـژوهش   .به مطالعهجهت ورود 

، داشـتن  عدم وجود هر یک از شرایط ورود به مطالعـه شامل 
بیش از یک غیبت در طول اجـرای مداخلـه و عـدم رضـایت     

سپس، در راسـتای مالحظـات    بیمار به ادامه روند درمان بود.

                                                                         
1. Saha, Chakraborty, Mukhopadhyay, Bandhopadhyay & 
Ghosh 

ی کتبی مبنـی بـر    نامه ها رضایت اخالقی پژوهش، از آزمودنی
ی آنان در تحقیق حاضر اخذ شد  اوطلبانه و آگاهانهمشارکت د

(، 9515های شناختی نجاتی ) و با استفاده از پرسشنامه توانایی
 آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. پیش

از این پرسشنامه  های شناختی: پرسشنامه توانایی

ی پـژوهش یعنـی کارکردهـای     برای ارزیـابی متغیـر وابسـته   
هـای   تفاده شد. پرسشـنامه توانـایی  کنندگان اس اجرایی شرکت

 51تهیه شد کـه دارای   9515شناختی توسط نجاتی در سال 
مقیاس است که عبارتنـد از: حافظـه، کنتـرل     خرده 7سوال و 

ریـزی، توجـه    گیـری، برنامـه   مهاری و توجه انتخابی، تصمیم
گـذاری   پذیری شناختی. نمره پایدارشناخت اجتماعی و انعطاف

ای از یک )تقریبا  یاس لیکرت پنج گزینهسواالت به صورت مق
هرگز( تا پنج )همیشه( است و افراد با توجه به میزان فراوانی 

ی بیشـتر در هـر    دهنـد. نمـره   رفتارها به سواالت پاسـخ مـی  
ی وضعیت بهتر فـرد از نظـر کارکردهـای     مقیاس نشانه خرده

هـای خـرده    اجرایی است. نمره کل مقیاس از مجموعه نمـره 
ی آن از  آید و حـداقل و حـداکثر نمـره    به دست میها  مقیاس

است. الزم به ذکر است که پایایی پرسشـنامه بـا    921تا  51
بود کـه   151/1استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد و برابر با 

در حد بسیار مطلوبی قرار دارد. همچنـین، ضـریب همسـانی    
ر بـا  ها برای سواالت مربوط به حافظه براب مقیاس درونی خرده

گیری  ، تصمیم151/1، کنترل  مهاری و توجه انتخابی 722/1
، شـناخت  251/1، توجـه پایـدار   271/1ریـزی   ، برنامه195/1

ــاعی  ــاف 151/1اجتم ــناختی  و انعط ــذیری ش ــود.  122/1پ ب
همبستگی پیرسون نیز در دو نوبت آزمون مورد ارزیـابی قـرار   

امه بود. معنادار و موید روایی پرسشن 19/1گرفت که در سطح 
عالوه بر این، روایی و پایایی این پرسشنامه به منظور ارزیابی 
کارکردهای شناختی، در مطالعه جعفری جـوزانی و همکـاران   

ــزارش شــد. 9511) ــوب گ ــای (، مطل ــین، ضــریب آلف همچن
 بود. 11/1برابر با کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر 

هـــای  هـــای مبتنـــی بـــر مهـــارت تمـــرین

افزار  نرم افزار کاپیتان الگ: در نرم روانشناختی عصب

افزارهـای توانبخشـی    م کاپیتان الگ، یکی از پرکاربردترین نر
هـای ذهنـی افـراد     شناختی است کـه بـه ارتقـای توانمنـدی    

تمرین را با هدف بهبود  5111افزاد بیش از  پردازد. این نرم می
مهارت شناختی در خود جای داده است و برای افرادی بـا   51
هـای یـادگیری،    نقص توجـه، نـاتوانی   -فعالی الالت بیشاخت
مغزی، دمانس و آلزایمر، تاخیر در   های توانی ذهنی، آسیب کم

ــی و     ــتالالت خلق ــین، اخ ــول و همچن ــد و تح ــل رش مراح
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افزار که اولین  گیرد. این نرم اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می
 آمریکـا   Brain Trainو توسـط شـرکت    5111بار در سـال  

سال آماده شده است و سـطوح   1ارائه شد، برای افراد باالی 
هـای   شـود. تمـامی تمـرین    مختلفی از دشواری را شامل مـی 

افزار چندبعدی هسـتند و بـر بـیش از یـک      موجود در این نرم
توانایی شناختی تمرکز دارند. لذا، هم کارکردهای پایه و عالی 

هـای   ریندهنـد. در ایـن پـژوهش، تمـ     را مورد هدف قرار می
افـزار کاپیتـان    روانشناختی در نرم های عصب مبتنی بر مهارت
هفته به اعضای  1ای، طی  دقیقه 11جلسه  91الگ، به مدت 

گروه آزمایش ارائه شد اما اعضای گروه کنترل، در طول ایـن  
 ای دریافت نکردند. مدت، هیچ مداخله

ها مجددا بـه سـواالت    پس از پایان جلسات نیز، آزمودنی
هـای   های شناختی پاسخ دادند. سپس، داده شنامه تواناییپرس

 آزمون بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      آزمون و پس حاصل از پیش

SPSS-21   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، به این صـورت
هـای بـه    که در بخش آمار توصیفی، به منظـور توصـیف داده  

هـای میـانگین، انحـراف معیـار و در      دست آمده، از شـاخص 
هـا از   بخش آمار استنباطی، به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده   

 روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 ها یافته
هـا در گـروه    هـای توصـیفی بیـانگر سـن آزمـودنی      یافته

سـال   1/ 17و  51/55د آزمایش با میانگین و انحراف استاندار
 11/5و  79/2 و انحراف اسـتاندارد ن با میانگی گواه و در گروه

برای بررسی اثر متغیرهای کنترل پژوهش از جملـه   بود.سال 
اسـتفاده  طرفـه   ن تحلیل واریانس یکها از آزمو سن آزمودنی

از  گـروه کنتـرل  آزمایش و   شد. نتایج نشان داد که بین گروه
های  شاخص (.<12/1Pنظر سن تفاوت معناداری وجود ندارد )

اف های آماری مانند میـانگین و انحـر   توصیفی شامل شاخص
مقیـاس   آزمون خرده آزمون و پس معیار مربوط به نمرات پیش
آزمایش و گروه کنترل در جدول   کارکردهای اجرایی در گروه

 شود. مشاهده می 9

 های آزمایش و کنترل های آن در گروه میانگین و انحراف استاندارد کارکردهای اجرایی و خرده مقیاس. 1جدول 

 مرحله مقیاس خرده
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 حافظه
 57/5 17/91 12/5 55/91 پیش آزمون

 51/5 15/91 15/5 17/91 پس آزمون

 انتخابی توجه و مهاری کنترل
 11/5 21/91 11/5 95/97 پیش آزمون

 51/5 21/91 99/5 17/97 پس آزمون

 گیری تصمیم
 19/5 21/92 11/9 17/91 پیش آزمون

 19/5 52/91 95/5 15/92 پس آزمون

 ریزی برنامه
 72/9 97/91 19/5 17/1 پیش آزمون

 99/5 11/2 11/9 25/1 پس آزمون

 پایدار توجه
 91/9 15/91 15/5 11/91 پیش آزمون

 51/9 72/7 11/9 55/1 پس آزمون

 اجتماعی شناخت
 55/5 15/1 19/9 15/1 پیش آزمون

 27/9 21/2 17/5 17/1 پس آزمون

 شناختی انعطاف پذیری
 91/5 52/1 11/5 11/91 پیش آزمون

 55/5 17/1 51/5 11/1 پس آزمون

 کارکردهای اجرایی )کل(
 17/1 21/11 15/7 15/19 پیش آزمون

 51/1 72/79 91/1 51/11 پس آزمون

 بر کارکردهای اجرایی در موقعیت پس آزمون افزار کاپیتان الگ آزمون المبدای ویلکز جهت بررسی اثر نرم .0جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی F مقادیر آزمون اثرات

 119/1 55 5 52/55 171/1 المبدای ویلکز گروه
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کل  ی نمرهدهد، میانگین  نشان می 9همانطور که جدول 
پـیش از   ،های آن مقیاس و همچنین خرده کارکردهای اجرایی

در تغییر یافته اسـت.  در هر دو گروه س از مداخله مداخله و پ
های استنباطی، به منظور بررسی فرضیه پژوهش  قسمت یافته

 شده، از آزمون المبدای ویلکز های مشاهده و معناداری تفاوت
ی نرمال بودن توزیع  شد. به این منظور، ابتدا مفروضهاستفاده 

ی همگنـی   روضهها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلکز، مف داده
واریانس با آزمون لون و مفروضه همگنـی شـیب رگرسـیون    

، 5در جـدول   (.<12/1P)قـرار گرفـت    تأییـد مورد بررسی و 
افـزار   نتایج آزمون المبدای ویلکز جهت بررسی کلی اثـر نـرم  

ــت     ــی در موقعی ــای اجرای ــود کارکرده ــان الگ در بهب کاپت
 آزمون آورده شده است. پس

  تـایج آزمـون  نشود،  مشاهده می 5همانطور که در جدول 
 گـواه آزمـایش و    کـه گـروه   بـود حاکی از آن  ویلکز المبدای

تفاوت  های کارکردهای اجرایی مقیاس خردهحداقل در یکی از 
(. در ادامه نتایج تحلیل کوواریـانس  >19/1P) معناداری دارند

افـزار کاپیتـان الگ بـر     چندمتغیره یا مانکوا جهت بررسی نرم
ــت  مقیــاس اجرایــی و خــردهکارکردهــای  هــای آن در موقعی

 ارائه شده است. 5آزمون در جدول  پس

 آزمون های آن در موقعیت پس نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت دو گروه در کارکردهای اجرایی و خرده مقیاس .5جدول 

 منابع تغییرات موقعیت
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری
زه اندا
 اثر

توان 
 آزمون

 حافظه

 12/1 19/1 12/1 112/1 151/1 9 151/1 پیش آزمون

 11/1 51/1 111/1 52/99 12/15 9 12/15 گروه

     51/1 91 51/911 خطا

 و مهاری کنترل
 انتخابی توجه

 52/1 95/1 95/1 75/5 11/51 9 11/51 پیش آزمون

 92/1 12/1 51/1 11/1 11/1 9 11/1 گروه

     12/1 91 17/915 خطا

 گیری تصمیم

 12/1 19/1 119/1 191/1 111/1 9 111/1 پیش آزمون

 51/1 99/1 92/1 59/5 51/91 9 51/91 گروه

     55/1 91 12/999 خطا

 ریزی برنامه

 112/1 19/1 79/1 91/1 215/1 9 215/1 پیش آزمون

 11/1 15/1 119/1 25/51 51/99 9 51/99 گروه

     21/5 91 11/15 خطا

 پایدار توجه

 12/1 19/1 11/1 115/1 19/1 9 19/1 پیش آزمون

 51/1 11/1 91/1 12/9 11/1 9 11/1 گروه

     11/5 91 15/11 خطا

 اجتماعی شناخت

 17/1 19/1 11/1 59/1 77/1 9 77/1 پیش آزمون

 11/1 51/1 112/1 51/91 22/51 9 22/51 گروه

     71/5 91 72/17 خطا

 نعطاف پذیریا

 شناختی

 59/1 17/1 52/1 11/9 11/7 9 11/7 پیش آزمون

 17/1 19/1 79/1 92/1 71/1 9 71/1 گروه

     97/2 91 99/15 خطا
 

ــدول   ــایج ج ــی  5نت ــان م ــرات    نش ــاوت در نم ــد تف ده
ریزی و شناخت اجتماعی، بـین   های حافظه، برنامه مقیاس خرده

آزمـون معنـادار    پـس  گروه آزمایش و گروه کنتـرل در موقعیـت  
 تأییـد ی اصلی این پژوهش مـورد   (، لذا فرضیه>19/1Pاست )

افـزار   نرمتوان گفت که  ها می گیرد. با توجه به این یافته قرار می
هـای آن در   مقیـاس  و خرده اجرایی الگ بر کارکردهای کاپیتان

آزمون مؤثر بوده و منجـر   اس، در مرحله پس بیماران مبتال به ام
 های شناختی آنها شده است. آسیببه بهبود 
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 گیری بحث و نتیجه
هـای مبتنـی    اثربخشی تمرینپژوهش حاضر با هدف بررسی 

افزار کاپیتان الگ بر  های عصب روانشناختی در نرم بر مهارت
اس  بهبود عملکرد کارکردهای اجرایی در بیماران مبتال بـه ام 

نشان  هچندمتغیرتحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج حاصل از 
هـای   مقیاس کنترل در خردهآزمایش با گروه   داد که بین گروه

تفاوت معناداری وجود  ریزی و شناخت اجتماعی حافظه، برنامه
هـای مبتنـی بـر     این امر، حاکی از اثرگذاری تمرین داشت که

افـزار کاپیتـان الگ بـر     های عصب روانشناختی در نرم مهارت
این یافتـه بـا    اس بود. ام کارکردهای اجرایی بیماران مبتال به

پـور بروجنـی و رضـایی دهنـوی      ابـراهیم  هـای  پژوهشنتایج 
(، ویسـت و همکـاران   9517(، طباطبایی و همکـاران ) 9511)
ــاران )5151) ــووینی و همک ــاران 5191(، ب ــاها و همک ( و س
 همخوان است.( 5192)

ی پـژوهش حاضـر مبنـی بـر اثربخشـی       در تبیین یافتـه 
ان الگ بر کارکردهای اجرایی بیمـاران  ی شناختی کاپت برنامه

اس بـا   توان بیان کرد که بیماری ام اس، چنین می مبتال به ام
مشکالت شناختی گونـاگونی همـراه اسـت. ایـن مشـکالت      
معموال به صورت یک کاهش هماهنگ در کل شناخت بـروز  

هـای گونـاگون    کند، بلکه سطوح مختلفـی از حیطـه   پیدا نمی
شـود )پـورامیری، عظیمیـان،     مـی  عملکرد اجرایـی را شـامل  

(. در ایــن میــان، 9511زاده،  اکبرفهیمــی، پیشــیاره و حســین
اختالل در حافظه یکی از ایـن مشـکالت مـذکور اسـت، بـه      

اس در طـول زمـان بـا     طوریکه تقریباً نیمی از مبتالیان به ام
شوند که به صـورت نـاتوانی در    رو می به اختالل در حافظه رو
شدن حافظـه پدیـدار    ایند فکری یا گنگتمرکز، کند شدن فر

 (.9515آبادی،  تبریزی، مظهری و زنگی  شود )مقدس می
افزار کاپیتـان الگ بـه عنـوان     این در حالی است که نرم

ی بازتوانی پرکاربرد، بـر مبنـای سیسـتم پـردازش      یک برنامه
تـوان    اطالعات پایه طراحی شده است و با استفاده از آن مـی 

هـای مختلـف شـناختی     ی افراد را در حیطـه های ذهن توانایی
ونـد غیاثونـد و امیـری مجـد،      بهبود و ارتقاء بخشـید )رویـت  

(. سیستم پردازش اطالعات پایـه کـه بـرای یـادگیری     9517
پردازش اطالعات عمـومی، اجتمـاعی و تحصـیلی ضـروری     

کننده توانایی و استعداد فردی برای شناسـایی،   است، منعکس
ات در جریان زندگی روزمره و محـیط  تمییز و پردازش اطالع

است. در این میان، حافظه فعال و توانـایی سـرعت پـردازش    
کننـد. تمـامی    مرکزی نیز نقش مهمی در این سیستم ایفا می

تمرینات موجود در برنامـه کاپیتـان الگ، در بهبـود و ارتقـاء     

هسـتند. کلیـه    مـؤثر عملکرد سیستم پردازش اطالعات پایـه  
این برنامه چندبعدی بوده و به طور کلی بر تکالیف موجود در 

بیش از یک مهـارت شـناختی تمرکـز دارنـد، بنـابراین، هـم       
کارکردهای پایه شناختی و هم کارکردهای عالی شناختی بـه  

یابند )الوارز، یپز، جورادو،  همزمان در این برنامه بهبود میطور 
 (.5191، 9گوئررو و پترا

افزارهـای   که اساسا، نرمعالوه بر این، الزم به ذکر است 
پـذیری، فرآینـد عـادی     آموزش اسـتدالل  شناختی دربرگیرنده

تـوان آن را   آموزی، صحبت کردن و دیدن هستند که می زبان
نوعی تقلید کامپیوتر از مغز انسـان دانسـت. ایـن امـر باعـث      

پـذیری و پاسـخ بـه     گیـری، منطـق   کمک به بهبـود تصـمیم  
عات و صـفحات تطـابق   شود که با تحلیل اطال تحریکات می

ــرم  داده ــاط دارد. از ایــن رو، ن ــه ارتب افزارهــای  شــده در برنام
تواننــد بــر فراینــدهای  شــناختی همچــون کاپتــان الگ مــی

اس  شناختی از جمله کارکردهای اجرایی بیماران مبـتال بـه ام  
گذار باشند. همچنین، یادآوری این نکته ضـروری اسـت   تأثیر
بـرای   را بسیار مهمـی  ختیت عصب شناالمغز فعال، اتصاکه 

یرفعـال ایـن   غدر حـالی کـه مغـز     دهـد،  شکل مـی یادگیری 
 .آورد به وجود نمیپایدار و ضروری را  شناختی ت عصبالاتصا

افزار کاپتـان   در نرم های شناختی تمرین این درحالی است که
یم سـطح دشـواریِ   ظـ به دلیل برخورداری از قابلیـت تن  الگ

هـای مـداوم و جـذاب     شجاد چالای، تکلیف از ساده به دشوار
فعالیـت مغـز را    افـراد، انگیـزه و رقابـت در    ایجـاد شناختی و 
مناسبی برای توانمندسازی شناختی  یفضایدهد و  افزایش می

بـا   ،اس بیمـاران مبـتال بـه ام    . لـذا، از آنجاکـه  کنـد  ایجاد می
ـ    ینیشـا لـوب پ در  یبدکار  گـر ید یمواجـه هسـتند و از طرف

ـ توانـد ا  یمـ  افـزار کاپتـان الگ   با نرمای  انهیرا شیبحنتوا  نی
کنند، دور از انتظار نخواهـد بـود کـه بـا      کیمناطق را را تحر

کـارکرد  افـزار کاپتـان الگ    مبتنی بر نـرم  یشناخت یتوانبخش
 این دسته از افراد هم بهبود یابد. ییاجرا

ــن،   ــر ای ــالوه ب ــیتوانع ــناخت بخش ــ یش ــت  یروش جه
بـا  ست رفتـه اسـت کـه    از د یشناخت یها تیبازگرداندن ظرف

 ردیپـذ  یهدفمند صورت م یها و ارائه محرک ناتیتمر اجرای
 (. در ایـن راسـتا،  9512ور و صـارمی،   آبادی، پیله )باشی عبدل

مسـئول   یهـا  نورون میترم ای، با انهیرا یتوانبخش یها برنامه
تواننـد فوایـد زیـادی بـرای      مغـز مـی  در  ییاجرا یکارکردها

یکتـا، لطفـی،    داشته باشـند )شـکوهی  اس  بیماران مبتال به ام
ــاران،   ــه و همک ــدنیا، معتمدیگان ــتمی، ارجمن ــه  .(9515رس ب

                                                                         
1. Álvarez, Yépez, Jurado, Guerrero, Petra 
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کمتـر  »، اگـر منـاطق   یریپـذ  اصل شـکل  اساس برطوریکه 
 لیبه دل ،شوند کیمناسب و مکرر تحر صورتبه  مغز، «فعال

ـ پا راتغییشود، ت یم جادیها ا ورونندر ساختار  که یراتغیت  داری
 یشـناخت  یتوانبخشـ  این درحالی است که .ماندخواهند  باقی

 یمغـز  یمیو خودترم یریپذ بر طبق اصل شکل ای هم انهیرا
 مغـز فعـال در   منـاطق کمتـر   یختگـی با برانگ و کند یعمل م

بـاریکی،   )آب کنـد  یمـ  جادیدر آنها ا یداریپا تغییرات اساسی
 (.9511یزدانبخش و مومنی، 

خـالی از   توانـد  از آنجا که هـیچ پژوهشـی نمـی   در نهایت، 
رو  هـایی روبـه   محدودیت باشد، پژوهش حاضر نیز با محدودیت

کنتـرل تمـامی   توان به عـدم   ها می شد. از جمله این محدودیت
همچون میـزان توجـه، خسـتگی و وضـعیت      متغیرهای مزاحم
هـا، زمـان نسـبتا کوتـاه اجـرای مـداخالت و        سالمت آزمودنی

نـابراین در  ی پژوهشی اشـاره کـرد. ب   همچنین، حجم کم نمونه
هـا را   تعمیم و تکیه بر نتایج این پژوهش بایـد ایـن محـدودیت   

مدنظر قرار داد. پیشنهاد می شود اثربخشی توانبخشی شـناختی  
افزارهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گیـرد   نرم افزاری، در نرم

افزار با  و همچنین اثربخشی توانبخشی شناختی با استفاده از نرم

سـنتی مقایسـه شـود. همچنـین پیشـنهاد      توانبخشی شـناختی  
ــی ــرم   م ــن ن ــب ای ــزار و  شــود اثربخشــی توانبخشــی در قال اف
افزارهــای دیگــر بــر روی دیگــر اخــتالالت نرولــوژیکی و  نــرم

غیرنرولوژیکی که پیامدهای منفی در کارکردهای اجرایی دارند، 
از متخصصـان علـوم کـامپیوتری بـرای فارسـی      بررسی شـود.  
افزارهـا از طریـق همکـاری بـین      نـرم  سازی این سازی و بومی

افزارها بـرای   ای برای به حداکثر رسانی اثربخشی این نرم رشته
عـالوه بـر    زبانان استفاده شـود.  انطباق با فرهنگ و بوم فارسی

این، با توجه به اثربخشی این مداخله بـر کارکردهـای اجرایـی،    
خش شود که از آن، به عنوان یک دوره درمانی اثرب پیشنهاد می

های شناختی و بهبود سالمت روان بیمـاران   جهت ارتقا مهارت
اس در مراکز درمانی و توانبخشی توسط درمـانگران   مبتال به ام

 توصیه می شود به کار گرفته شود.

 تشکر و قدردانی
شناسـی   این مقاله برگرفتـه از رسـاله کارشناسـی ارشـد روان    

ــام   ــومی دانشــگاه پی ــیله از کلیــ    عم ــت. بدینوس ه نــور اس
 گردد. کنندگان در پژوهش حاضر تشکر و قدردانی می شرکت

 منابع
ــراهیم ــور اب ــی، پ ــوی  م و بروجن ــایی دهن (. 9511) ص ،رض

هــای  هــای مبتنــی بــر مهــارت    اثربخشــی تمــرین 
الگ بـر بهبـود    افـزار کاپیتـان   شناختی در نرم روان عصب

فصلنامه علمـی ـ پژوهشـی     الن. عملکرد حافظه بزرگسا
 .75-21(، 1)1. عصب روانشناسی

ــزدانبخش الـــف؛ ،آببـــاریکی ــؤمنی ، ک ویـ (. 9511) خ ،مـ
ای بر کاهش نارسایی  اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه

وانشناسـی  . رآموزان بـا نـاتوانی یـادگیری    شناختی دانش
 .927-957(، 51)7. افراد استثنایی
اثـر   (.9512،ع )صـارمی  س و ،ور پیلـه  ح؛ ،باشی عبدل آبادی

تی بـر کارکردهـای شـناختی، حافظـه،     توانبخشی شـناخ 
ــل    ــه مالتیپ ــتال ب ــاران مب افســردگی و اضــطراب در بیم

 .11-51، (5)1جله علوم اعصاب شفای خاتم. روز. ماسکل
پـور، ف و شاهسـوند    بداقی، الف؛ مرادی، ع؛ حسنی، ج؛ علـی 

ــدادی، ط ) ــه  (.9512بغ ــی مقایس ــای  بررس ای کارکرده
اختالل افسـردگی،   اس دارای اجرایی در زنان مبتال به ام

 فاقد اختالل افسردگی و زنـان بهنجـار. فصـلنامه علمـی    
  .21-51(9 2)5، پژوهشی عصب روانشناسی

 الـف و  پیشـیاره،  ن؛ ،اکبرفهیمـی  م؛ عظیمیان، ، م؛پورامیری
 های فردی  . بررسی رابطه ویژگی(9511، س )زاده حسین

 
و بـالینی بــا اخــتالالت عملکـرد اجرایــی افــراد مالتیپــل   

 .955-991، (5)51. جله توانبخشی. مکلروزیساس
 ی، نعسـگر  ، ع واحمـدی  ع؛ ،موسـوی  ، ر؛جعفری جـوزانی 

ــی و جهــت 9512) ــای اجرای ــری  (. مقایســه کارکرده گی
زندگی در افراد مبتال بـه مولتیپـل اسـکلروزیس و افـراد     

مجلـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی       م. سال
 .552-551(، 5)55 ر،سبزوا

(. اثربخشـی  9517) م ،امیـری مجـد   ، ن ویاثونـد وند غ رویت
ــرم ــال     ن ــۀ فع ــر حافظ ــان الگ ب ــناختی کاپیت ــزار ش اف
توانمندسـازی   ی.های یـادگیر  آموزان دارای ناتوانی دانش

 .92-2(، 5)1. یکودکان استثنای
ــا ــکوهی یکت ــی م؛ ،ش ــتمی ؛ص ،لطف ــدنیا ، ر؛رس ، ع؛ ارجمن

ن (. اثربخشــی تمــری9515) معتمدیگانــه، ن؛ شــریفی، ع
ای شــناختی بــر عملکــرد حافظــۀ فعــال کودکــان   رایانــه

 ،دانشگاه علوم پزشکی تهرانی نارساخوان. شنوایی شناس
55(5)، 11-21.  

مقایسـه   (.9517الـف ) سجادیان  ، م ونادی،ن؛ طباطبایی
ای حافظـه   اثربخشی بستۀ آموزشی تلفیقی غیر رایانـه 

ازی افزاری توانمندس فعال و توجه انتخابی با بستۀ نرم
هــای کارکردهــای  شــناختی کاپیتــان الگ بــر مؤلفــه
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ــوب     ــرع ل ــاری ص ــه بیم ــران مبتالب ــی در دخت اجرای
ـ گیجگـاهی  ه دانشـگاه علـوم پزشـکی خراســان    . مجل

 .995-915(، 5)91. شمالی
(. 9515آبـادی، ن )  مقدس تبریزی، ی؛ مظهری، ش و زنگی

اختالل حافظه کاری در بیمـاران مولتیپـل اسـکلروزیس    
( بــا نــاتوانی کــم و ارتبــاط آن بــا RR-MS)زیرگــروه 

ــژوهش  هــای  افســردگی و شــدت خســتگی. فصــلنامه پ
 .995 -915(، 9)2کاربردی روانشناختی. 

های شناختی: طراحی و  نامۀ توانایی . پرسش(9515، و )نجاتی
های علوم شـناختی.   تازهی. سنج بررسی خصوصیات روان

92(5) ،99-91. 
 (.9511قی فیروزآبادی، و )گری، الف و صاد نظربلند، ن؛ نوحه

ای بر حافظـه کـاری،    اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه
هـای   توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختالل

(، 5)95. فصــلنامه روانشناســی کــاربردی، طیــف اُتیســم
579-515. 
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