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Abstract
The purpose of the present study is to evaluate
the effectiveness of neurological movement,
rhythmic and melodic intervention on executive
function of people with Multiple Sclerosis (MS).
20 women )age 20- 30 years) who are members
of the Iranian MS Association, with relapsingremitting course and low Extended Disability
Status (EDSS <3) were selected using
convenience sampling method and randomly
assigned to either control or experimental group.
The experimental group received 30 sessions
twice a week of musical Executive Function
group training) NEFT) with the assistance of a
musician. Scores were gathered using Wisconsin
Card Sorting (wcst) in the pre-test and post-test
stages. Also, the Kurske (1983) extended
disability status scale was used to evaluate the
physical disabilities of MS participants. The
results of MONCOVA indicated significant
improvement in categorizing and reducing
preservative errors in experimental group
compering to the control group. Also, results
showed musical intervention has small to
medium effect size according to the Cohen
Scale. Findings suggest that the neurological
movement, rhythmic and melodic interventions
can improve executive function skills such as
organizing, problem-solving, decision making,
and comprehension which may enhance
everyday activities of people with MS which can
be applied to clinical settings.
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چکیده
 ریتمیک، تعیین اثربخشی مداخله حرکتی،هدف از پژوهش حاضر
و ملودیک عصبشناختی بر کنش اجرایی دختران دچار اختالل
 نفر (سنین20  تعداد، بدینمنظور.) بودMS( اسکلروزیس چندگانه
 با اختاللMS  سال) از زنان مراجعهکننده به انجمن30  تا20
 بهبودی و دارابودن شاخص گسترده ناتوانی- از نوع عودMS
) به روش نمونهگیری در دسترسEDSS<3( جسمی پایین
انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی و گواه جایگزین
 جلسه دو بار در هفته آموزش گروهی30  گروه تجربی.شدند
) را با2005( ) مایکل تاتNEFT( موسیقیایی کنشهای اجرایی
همکاری یک متخصص موسیقی دریافت کردند و سپس دادهها
با استفاده از آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین
.) رایانهای در پیشآزمون و پسآزمون گردآوری شدWCST(
) برایEDSS( همچنین از مقیاس شاخص گسترده ناتوانی
 ریتمیک و،سنجش ناتوانمندی جسمانی و برنامه مداخله حرکتی
MS ( شرکتکنندگان دچارNMRMI) ملودیک عصبشناختی
 حاکی از،)MONCOVA(  نتایج آماری مانکوا.استفاده شد
پیشرفت معنادار در زیر مؤلفههای طبقهبندی و کاهش خطای
 همچنین.برجاماندگی در گروه تجربی نسبت به گروه گواه بود
، اندازه اثر کم تا متوسط مداخله موسیقیایی،نتایچ نشاندهنده
، بهنظر میرسد مداخله حرکتی.براساس مقیاس کوهن بود
ریتمیک و ملودیک عصبشناختی بر افزایش مهارتهای
 همچنین. تأثیر گذاشته استMS کنشهای اجرایی دختران دچار
مداخله موسیقیایی در توانمندسازی این افراد در فعالیتهای
 حلمسئله و تصمیمگیری مؤثر بوده و،روزمره ازجمله سازماندهی
.میتواند در موقعیتهای بالینی کاربرد داشته باشد
 مداخله،)MS(  اسکلروزیس چندگانه:واژههای کلیدی
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مقدمه
اختالل اسکلروزیس چندگانه که به اختصار آن را  MSمینامند ،یکی از انواع اختالالت مزمن است .در این
اختالل ،سیستم ایمنی بدن به میلین (غالف چربی) محافظ سلولهای سیستم اعصاب مرکزی -مغز و طناب
نخاعی -حمله و آنها را تخریب میکند و ایجاد بافت زخم (پالک) در محل آسیبدیده را باعث میشود .در
نتیجه تخریب میلین سلولهای عصبی ،اختالل در انتقال پیامهای عصبی ارسالی از مغز و طناب نخاعی به
سایر قسمتهای بدن و برعکسشده و عامل بروز نشانگان ویژه اختالل  MSمیگردد (انجمن ملی ،MS
 .)2008اولین نشانههای  MSاغلب بین سنین  20تا  40سالگی ظاهر میشود و فراوانی در زنان دو برابر مردان
است (اسکندری ،حیدرپور ،الهامی و شهریان .)2017 ،عالئم این اختالل ،بستگی دارد به اینکه چه منطقهای
از سیستم اعصاب مرکزی درگیر شده باشد .متغیر و الگوی اختالل از فردیبهفرد دیگر متفاوت میباشد و چهبسا
این عالئم ،حتی در فرد خاص در طول سیر اختالل ،تغییر کند (کردی و همکاران1390 ،؛ به نقل از تبریزی،
رجبی ،سبزی ،نبوی و رستمی .)1395 ،گرچه در مطالعات پیشین به ناهمگنبودن نشانگان این نارسایی اشاره
شده بود ،اما مطالعات اخیر وجود الگویی خاص را برای آن توصیف میکنند (گومارس و جوسیسا.)2012 ،
آسیبهایشناختی ،از شایعترین نشانههای این اختالل بهشمار میآید و تقریباً در  50تا  60درصد افراد بروز
پیدا کرده و میتواند پیش از بروز نشانههای دیگر حتی زمانی که ناتواناییهای فیزیکی وجود ندارد ،گزارش
شوند .متداولترین کنشهای آسیبدیده شامل :حافظه ،کارآمدی در پردازش اطالعات ،توجه ،سرعت پردازش
و کنش اجرایی است (پلنچ ،گیبلین ،سرگوت ،پریرا و کلولو.)2016 ،
کنش اجرایی ،به مجموعه فرایندهایشناختی سطوح باال در برنامهریزی و فعالیت هدفمند گفته میشود
که شامل شروعکردن تکلیف و پیگیری ،سازماندهی تکلیف ،حافظه ،توجه ،برنامهریزی راهبردی ،کنترل
هیجانها ،مدیریت زمان ،انعطافشناختی ،مهارت حلمسئله و خودگردانی است .بهعبارتدیگر ،این مفهوم به
توانمندیهایشناختی الزم در رفتار هدایت شده بهسمت اهداف اطالق میشود که منطبق با خواستهها و
تغییرات محیط میباشد و در عینحال ،توانایی مفهومسازی انتزاعی را در فرد نشان میدهد (گلدشتین و
نگلیری2013 ،1؛ کریوس و بویتگر2009 ،2؛ به نقل از ارجمندنیا ،غیاثوند و شریفی .)1394 ،نقص در کنش
اجرایی با فراوانی  19درصد در افراد دچار  MSگزارش شده است .نبود اتفاقنظر در تعریفی واحد از این مفهوم
و دشواری در تعیین نواحی آسیبدیده و ارزیابی آنها به کمک آزمونهای کنش اجرایی (فونگ و همکاران،
 ،)1997عامل ناهمگنی قابلمالحظهای در یافتههای تحقیقاتی در این زمینه است (گراسیا ،پالسینکا و بینتو،
 .)2015اختالل در کنش اجرایی ناشی از آسیب در لبپیشانی و عمدتاً پیشپیشانی ،نواحی سینگوالی قدامی
و دیگر نواحی ارتباطی است و این آسیب تولید راهبردهای جدید ،تفکر واگرا و ظرفیت حلمسئله را در افراد

1. Goldsten, C., & Naglieri, A. J.
2. Crews, F. T., & Boettinger, C. A.
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دچار  MSبا مشکل مواجه کرده و به کاهش ظرفیت استدالل و انتزاع ،سیالی کالمی و برنامهریزی در آنان
منجر میشود (روا ،لئو ،برناردین و اونورزیگت1991a ،1؛ به نقل از گومرس و جوسیسا.)2012 ،
سالهای اخیر بهکاربستن مجموعهای از مداخالت روانشناختی در بازپروری این گروه و کاهش
مشکالتشناختی آنان در چهارچوب مداخالت غیردارویی گزارش شده است .هدف بخش مهمی از این
تحقیقات ،شناسایی آسیب در کنشهایشناختی و تدوین اقدامات جبرانی در کاهش این آسیبها بوده است.
ازسویدیگر ،پارهای از مطالعات هدف خود را دستیابی به ترمیم سلولی با توجه به نوع آسیبدیدگی (نظیر
التهاب و میلینزدایی) قرار دادهاند (پاگانی نی ،بوسما ،فیلیپس و النگر .)2016 ،بااینهمه ،ناکافیبودن تحقیقات،
ناهمگنی در روشها و ابزارهای اندازهگیری در هر دو گروه از مطالعات مشاهده میشود.
موسیقی درمانگری عصبشناختی ،)NMT( 2از جمله مداخالت موسیقیایی استاندارد شدهای است که در
کاهش اختالالتشناختی و عملکردهای حسی و حرکتی ناشی از آسیبهای عصبشناختی بهکار برده میشود.
اساس این نوع مداخله ،تحریک بخشهایی از مغز میباشد که به ادراک و تولید موسیقیایی مربوط بوده و اثرات
آن را در کنشها و عملکردهای غیرموسیقیایی مغز میتوان مشاهده کرد .از نظر پژوهشگران ،این روش میتواند
بر افزایش توانمندیهایشناختی ،عاطفی ،فرایندهای ارتباطی و انگیزشی مبتالیان به آسیبهای مغزی از جمله
اختالل  MSتأثیر بگذارد .بهعالوه ،تجارب بالینی این گروه حاکی از آن است که ترجمان تمرینهای
غیرموسیقیایی به تجربهها و تمرینهای حرکتی ،ریتمیک و ملودیک که از عناصر برنامه آموزش موسیقیایی
کنش اجرایی )MEFT( 3است ،به کاهش مشکالت این فرایندشناختی منجر میشود (تات.)2009 ،
با مروری بر مجموعه پژوهشهای کمّی و کیفی در زمینه اثربخشی مداخالت موسیقیایی بر جنبههای
روانشناختی افراد مبتال به  ،MSمیتوان به مطالعاتی در زمینه ارتقاء جنبههای روانی -اجتماعی ،کاهش
اختالالت خلقی و افزایش کیفیت زندگی (استرمن و اشمید2006 ،؛ راجیلیو و همکاران2015 ،؛ نیستانی ،حیدری،
پهلوانی ،دباغی و زندیفر )1393 ،و همچنین بهبود مهارتهای حرکتی (کانکلین و همکاران2010 ،؛ سیفالدینی،
سیفالدینی و محمدیپور )1395 ،اشاره کرد .مطالعات مروری نشان میدهد که تحقیق در زمینه استفاده از
مداخالت موسیقیایی عصبشناختی در بررسی مشکالت کنشهای اجرایی نظیر دیگر روشهای بازپروری
غیرموسیقیایی از فراوانی کمتری برخوردار است (تات و هولمبرگ2016 ،؛ گالینسکا2015 ،؛ کانکلین و همکاران،
2010؛ بردت ،مگی ،دیلو ،ویلر و مک گیلووی .)2010 ،مطالعه دوالن2002( 4؛ به نقل از تات و هولمبرگ،
 )2016اثربخشی این روش را بر کنشهای اجرایی از جمله سازماندهی ،حلمسئله ،تصمیمگیری ،استدالل و
درکمطلب با استفاده از تمرینهای بداههپردازی و آهنگسازی گروهی و انفرادی در افراد دچار  MSتأیید
میکند .همچنین ،کاهش در مشکالت حافظه بازشناسی زنان و مردان دچار ( MSتات ،پترسون ،سینا و
1. Raos, M., Leo, G. J., Bernardin, L., & Unverzgt, F.
2. Neurological Music Therapy
3. Music Executive Functioning Training
4. Dolan, R. J.
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مکنتاش )2008 ،و مشکالت عصب روانشناختی پایه ،تکالیف بازشناسی و افزایش توانمندی در کنشهای
اجرایی مغز افراد با آسیبهای خفیف مغزی (مور ،پترسون ،اوشیا ،مکنتاش و تات2008 ،؛ تات ،مکنتاش و
هامبورگ )2015 ،با بهکاربستن این مداخله موسیقیایی گزارش شده است .تات و همکاران ( )2009نتایج مثبت
این مداخله را در پیشرفت کنش اجرایی و سازگاری هیجانی در افراد دچار آسیب مغزی اکتسابی مورد تأیید قرار
دادهاند .این در حالی است که مولر ( ،)2013در مطالعه خود تفاوتی را در میزان چرخش و انعطافپذیری در
تکالیف کنش اجرایی در دو گروه گواه و آزمایشی دچار آسیبهای مغزی اکتسابی نشان نمیدهد .نتایج مطالعات
مروری کانکلین و همکاران ( )2010نیز پارهای از مطالعات را به دلیل نامعتبربودن روش تحقیق ،ابزار اندازهگیری
و تعداد نمونه کم قابلگزارش نمیداند و این مؤلف اینگونه نتیجهگیری میکند که مطابقتنداشتن برنامه
بازپروری با سطح توانمندی شرکتکنندگان دچار  MSدر بخشی از پژوهشها میتواند عامل یافتههایی با
اندازه «اثر کم» براساس مقیاس کوهن باشد.
نشانگان اختالل  ،MSغالباً در سنین نوجوانیوجوانی بروز پیدا میکند ،مراحلی که فرد در باالترین سطح
از مسؤولیتپذیری در جامعه و پدیدآورندگی فردی خود قرار دارد و بههمیندلیل ،پیامد چنین آسیبی میتواند
بسیار گسترده باشد .بهعالوه ،با توجه به افزایش میزان شیوع  MSدر ایران در دو دهه اخیر و فراوانی بروز
بیشتر در زنان سنین  25تا  29سال در شهر تهران (اسکندری ،حیدرپور ،میناگر ،پورمند و صحراییان،)2016 ،
تدوین اقداماتی در جهت کاهش مشکالت این گروه ضروری بهنظر میرسد .براساس یافتههای فوق و مطالعات
انجام شده مبنی بر اثربخشبودن مداخالت موسیقیایی عصبشناختی در کاهش پارهای از مشکالتشناختی
این گروه و با توجه به این مسئله که در ایران چنین مطالعهای انجام نشده است ،پژوهش حاضر بهدنبال یافتن
پاسخی به این سؤال است که آیا مداخالت حرکتی ،ریتمیک و ملودیک عصبشناختی بر کنشهای اجرایی
دختران  MSمؤثر میباشد؟
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش از نوع شبهتجربی است .جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دختران  20تا  30سال مبتال به MS

میباشد که در سال  1395عضو انجمن  MSایران بوده و از این انجمن خدمات حمایتی دریافت میکردند.
شرکتکنندگان با روش نمونهگیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند .بهمنظور کارآزمایی بالینی در این
مطالعه ،از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه استفاده گردید 20 .نفر از مراجعهکنندگان مبتال به MS
با شاخص ورود بهترتیب دارابودن  MSاز نوع عود– بهبودی و قرار داشتن در وهله بهبودی و سطح توانمندی1
) (EDSSجسمانی با «شدت پایین» و معیار خروج ،استفادهنکردن از هرگونه مداخله موسیقیایی در طول دوره
بازپروری ،انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه  10نفری تقسیم شدند .یافتههای جمعیتشناختی نشاندهنده
1. Extended Disability Status Scale
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آن است که میانگین سنی آزمودنیهای گروه گواه  26/20و میانگین سنی آزمودنیهای گروه تجربی 26/90
سال میباشد که در یک محدوده سنی قرار دارند 80 .درصد آزمودنیهای گروه گواه و  70درصد آزمودنیهای
گروه تجربی ،مجرد بودند .در مجموع  35درصد کل آزمودنیها را افراد با مدرک تحصیلی دیپلم 25 ،درصد
آنان را افراد با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و  40درصد آنان را افراد با مدرک تحصیلی لیسانس شامل شدهاند.
میانگین سنی بروز اختالل  MSدر آزمودنیهای گروه گواه  20/33و در گروه آزمایش  18/50سال محاسبه
شده است .در کل ،میانگین سنی شروع نشانگان اختالل در آزمودنیهای مورد مطالعه  19/37سال بهدست
آمده است .در مقایسه بین سطح توانمندی آزمودنیها در دو گروه تجربی و گواه میانگین سطح توانمندی در
گروه گواه  1/55و در گروه تجربی  2/93بهدست آمده است.

ابزار سنجش
آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین )WISC( 1رایانهای :این آزمون در سال  1984توسط گرنت و برگ
ابداع شد .ابزار این آزمون دارای  64کارت است که بر روی آنها تصاویر موجود از نظر رنگ (قرمز ،زرد ،آبی
و یا سبز) ،شکل (ضربدر ،دایره ،مثلث و یا ستاره) و تعداد (از یک تا چهار عدد) با یکدیگر متفاوت هستند.
بهاینترتیب ،در مجموع  64حالت متفاوت ایجاد میشود .این آزمون برای بررسی کنش اجرایی بهکار برده
میشود و در محاسبه نتایج این آزمون ،سه متغیر اصلی موردنظر است:
الف) طبقهبندی /تعداد دسته کارتهای پُرشده در طی آزمون که حداکثر مقدار این متغیر شش و حداقل
آن صفر است :این متغیر نشاندهنده ،میزان پیشرفت فرد در طی آزمون کشف سری قوانین ششگانه میباشد.
ب) خطای درجاماندگی :این خطا به انتخابهایی تعلق میگیرد که در آنها فرد پس از تغییر قانون آزمون
(پس از  10بار جواب صحیح) باز بر قانون قبلی پافشاری میکند.
ج) خطای کل :نشاندهنده دفعات اشتباه (غیر از موارد درجاماندگی) در انتخاب صحیح از دسته کارتهاست.
گفتنی است در این پژوهش ،خطای درجاماندگی که شاخص اصلی نبود انعطافپذیری شناختی و از مشخصات
نواحی پشتی -جانبی قشر پیشپیشانی میباشد ،محاسبه شده است .به باور مؤلفان ،این زیرمقیاس در بررسی
کنشهای اجرایی بیشترین حساسیت را به نواحی موردنظر نسبت به دیگر زیرمقیاسهای آزمون ویسکانسین
دارد (برگوس ،الدرمن ،ایونز ،امسالی و ویلسون1998 ،2؛ پول ،اوبر ،شینات و وینو گرادو1999 ،3؛ ردی ،استیرمن
و گالسن2001 ،4؛ به نقل از چیتور ،اشمیتر و بور .)2006 ،نسخه رایانهای مورد استفاده در این مقاله ،براساس
طراحی شاهقلیان ،آزادفالح ،فتحیآشتیانی و خدادادی ( )1390است که پایای «مطلوب» را براساس نتایج
ضریب کرونباخ و ضریب دو نیمهکردن نشان میدهد .لیزاک2004( 5؛ به نقل از چیتور ،اشمیتر و بور)2006 ،
)1. Wisconsin Card Sorting Test (WISC
2. Burgess, P. W., Alderman, N., Evans, J., Emslie, H., & Wilson, B. A.
3. Poole, J. H., Ober, B. A., Shenaut, G. K., & Vinogradov, S.
4. Ready, R. E., Stierman, L., & Paulsen, J. S.
5. Lezak, M.

90

اثربخشی مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک عصبشناختی بر ...

نیز پایایی این آزمون را در همسانیدرونی با ضریب کرونباخ  73درصد و ضریب دو نیمهکردن  83درصد ،در
زیرمقیاس «تعداد طبقات»ضریب کرونباخ  73درصد و ضریب دو نیمهکردن  83درصد و در زیرمقیاس
«خطاهای درجاماندگی» بهترتیب  74درصد و  87درصد را بهدست آورده است .همچنین ،روایی این مقیاس
در گروه مبتال به  MSمطلوب گزارش شده است (پارامنتز و همکاران )2007 ،و در مطالعات ایرانی ،پایایی بین
نمرههای این مقیاس در این گروه  92درصد و پایایی درون نمرهها  94درصد (شیری ،امامی و شیری)1396 ،
و با روش بازآزمایی  85درصد (باشی عبدلآبادی ،پیلهور و صارمی )1395 ،اعالم شده است.
شاخص گسترده وضعیت ناتوانی :)EDSS( 1این سیاهه در سال  1983توسط کورتزکه ابداع شد و با بازه نمره
صفر تا  ،10بهعنوان یک شاخص بالینی برای ارزیابی ناتوانی جسمی در بیماران مبتال به  MSبهکار میرود.
در این شاخص عملکردهای هرمی ،مخ ،مخچهای ،حسی ،ساقه مغزی ،بینایی ،رودهای و مثانهای مورد سنجش
قرار میگیرد .بهعبارتدیگر ،اختالالت جسمی که با این شاخص سنجش میشوند ،با شدت ضایعه موجود در
ساقه مغز و مخچه در ارتباط هستند .نمره صفر ،به افرادی تعلق میگیرد که هیچگونه یافته غیرطبیعی در معاینه
عصبشناختی آنها تشخیص داده نشود و نمره  10معادل مرگ بهعلت  MSمیباشد (کورتزکه.)1983 ،
مووک ،فرنگ ،مورر ،دیپل و کومن ( )2014در مطالعه مروری خود ،روایی این مقیاس را «خوب» گزارش
کردهاند .این گروه ،پایایی و توافق بین ارزیابان را در مطالعات متفاوت ( 0/76تا  )K=0/32گزارش دادهاند و
درعینحال ،بر این نکته تـأکید دارند که توافق بین ارزیابان نشاندهنده متناسببودن این مقیاس در نمرات سطوح
پایینتر ناتوانی جسمانی افراد دچار اختالل  0/1( MSتا  )3/5نسبت به نمرات باالتر در این شاخص است.
برنامه مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک عصبشناختی 30 :(NMRMI) 2جلسه (هر جلسه یکساعتونیم)
بازپروری گروهی براساس هشت عنوان برنامه آموزش موسیقیایی کنش اجرای( 3تات )2005 ،پیشبینیشده
بود .برنامه فعالیتهای حرکتی براساس محدودیتهای حرکتی شرکتکنندگان طراحی و تنظیم قطعات متناسب
با محتوای فرهنگ موسیقی ایرانی توسط متخصص موسیقی صورت گرفت .جلسه نخست به معارفه ،آشنایی
با برنامه و شیوههای تمرین در خانه اختصاص یافته بود .چهار جلسه آمادهسازی شرکتکنندگان با مفاهیم پایه
ریتمیک از طریق تمرینها و فعالیتهای ضربی (نظیر :ضربهای بدنی) و پس از آن هشت عنوان برنامه
آموزشی در هر جلسه ارائه و در سه جلسه بعدی تکرار شد .در پایان دوره نیز ،دو جلسه به تمرین قطعات منتخب
برنامه و اجرای گروهی اختصاص پیدا کرد .بنابر دستورالعمل برنامه ،در هر جلسه الگوهای حرکتی -ریتمیک
با استفاده از سازهای کوبهای ،ضربی و ضربهای بدنی 4با همراهی متخصص موسیقی اجرا و در پایان،
ترانههای ملودیک گروهی و قطعات سادهای که با مشارکت گروه ساخته گردیده بود ،خوانده شد .افزونبرآن،
در هر جلسه درباره نحوه انجام تمرینهای ارائه شده در خانه (که بهصورت ضبط شده در اختیار آنان قرار
)1. Extended Disability Status Scale (EDSS
)2. Neurological Movement and Rhythmic/Melodic Intervention (NMRMI
3. music executive functioning training
4. body percussion
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میگرفت) و اثر آن در فعالیتهای روزمره (نظیر کارهای منزل ،شناکردن و مانند اینها) مورد پرسش قرار
گرفته و بازخورد افراد ثبت میگردید .عناوین هشتجلسه برنامه مداخله به این شرح است:

عنوان اول :کنش اجرایی
 تکنیک :آموزش موسیقیایی :کنش اجرایی؛ نواحیشناختی مورد هدف آموزش– :؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :کنترل اجرایی /لب پیشانی؛ هدف تمرین :تصمیمگیری ،آغازگری ،بازداری و هدفمندی؛ دستورالعمل گامبهگام :نواختن ،تصویرسازی ،رهبری و تقابل ریتمیک با استفاده از سازهای کوبهای درجلسه گروهی؛
 کاربرد در زندگی روزمره :تنظیم هدف ،سازماندهی و اجرا در فعالیتهای روزمره و -روش اندازهگیری :ثبت خود-گزارشدهی ،بازخورد یا اجرای آزمون استاندارد.

عنوان دوم :حمایتهای تنظیم هدف
 تکنیک :حلمسئله و تصمیمگیری؛ نواحی شناختی مورد هدف آموزش :کنشهای اجرایی و اجتماعی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز- :؛ هدف تمرین :دستیابی به اهداف منتخب و حمایت اجتماعی؛ دستورالعمل گامبهگام :مشارکت و همراهی موسیقیایی و پردازش واکنش اعضا با استفاده از سازهایکوبهای در جلسه گروهی؛
 کاربرد در زندگی روزمره :حمایت گروهی افراد و -روش اندازهگیری :ثبت خود -گزارش دهی یا ثبت بازخورد.

عنوان سوم :ایجاد انگیزش به کمک تعامل گروهی
 تکنیک :آموزش موسیقیایی کنش اجرایی؛ نواحی شناختی مورد هدف آموزش :کنشهای اجرایی روانی -اجتماعی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :کنش اجرایی /لبپیشانی؛ هدف تمرین :بازشناسی و پاسخدهی به منبع انگیزشی بیرونی؛ دستورالعمل گامبهگام :تقابل ریتمهای انگیزشی با استفاده از طبلهای دستی در گروه؛ کاربرد در زندگی روزمره :ارتقاء انگیزش فردی-گروهی همراه با آگاهی نسبت به محیط و -روش اندازهگیری :ثبت خود -گزارشدهی.
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عنوان چهارم :مهار برانگیختگی
تکنیک :آموزش موسیقیایی کنش اجرایی؛ نواحی شناختی مورد هدف آموزش :کنش اجرایی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :ناحیه مداری پیشانی با توانایی مهار محرکات؛ هدف تمرین :پیشبینی و پیشگیری از رفتارهای نامطلوب؛ دستورالعمل گامبهگام :ارائه الگوهای ضربی/توقف در ضربها با استفاده از طبلهای دستی در جلسه گروهی؛ کاربرد در زندگی روزمره :بازداری رفتار نامناسب در موقعیتهای اجتماعی و فردی و روش اندازهگیری :ثبت خود -گزارشدهی یا ثبت بازخورد.عنوان پنجم :بازداری
 تکنیک :آموزش موسیقیایی کنش اجرایی/بازداری؛ نواحی شناختی مورد هدف آموزش :کنش اجرایی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :کنترل اجرایی ناحیه پیشانی /پیشانی مداری؛ هدف تمرین :آگاهی به رفتار نامناسب و بازداری از آن؛ دستورالعمل گامبهگام :نواختن و توقف ضربها ،آگاهی از کاربرد تمرین در زندگی روزمره در جلساتگروهی یا انفرادی با استفاده از ابزارهای ضربی؛
 کاربرد در زندگی روزمره :بازداری رفتارهای نامناسب در موقعیتهای اجتماعی و -روش اندازهگیری :ثبت بازخورد.

عنوان ششم :مسؤولیتپذیری
 تکنیک :حلمسئله و تصمیمگیری؛ نواحی شناختی مورد هدف آموزش :ناحیهشناختی کنش اجرای /اجتماعی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :ناحیه لبپیشانی؛ هدف تمرین :حمایت اجتماعی /ارتقاء اعتمادبهخود؛ دستورالعمل گامبهگام :تصویرسازی و همراهی موسیقیایی کالمی و انگیزشی در جلسه گروهی و انفرادیبا استفاده سازهای ضربی؛
 کاربرد در زندگی روزمره :حمایت اجتماعی در فعالیتهای روزمره و -روش اندازهگیری :ثبت خود-گزارشدهی/ثبت بازخورد.

عنوان هفتم :حلمسئله /خالقیت
 -تکنیک :فرآیند تصمیمگیری؛
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 نواحی شناختی مورد هدف آموزش :تمرکز ،تقویت کالمی و روانی -اجتماعی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :کنش اجرایی پیشانی /سیستم لمبیک؛ هدف تمرین :افزایش رفتارهای خالق و حس شادمانی؛ دستورالعمل گامبهگام :ایجاد فضای خالقیت و همراهی با خواندن با استفاده از سازهای همراهی (پیانو،فلوت و مانند اینها) در جلسههای گروهی و انفرادی؛
 کاربرد در زندگی روزمره :ایجاد رفتارهای خالق در زندگی روزمره و -روش اندازهگیری :خود -گزارشدهی یا ثبت بازخورد.

عنوان هشتم :تصمیمگیری و خالقیت /تمرین کنش اجرایی
 تکنیک :حلمسئله ،تصمیمگیری ،خالقیت /استدالل؛ نواحی شناختی مورد هدف آموزش :کنششناختی؛ نواحی و کنش مورد هدف آموزش در مغز :لبهای پیشانی؛ هدف تمرین :درک مطلب و دریافت مفاهیم کالمی -موسیقیایی در جلسات گروهی و انفرادی با سازهایضربی و سازهای ملودیک؛
 دستورالعمل گامبهگام :نواختن و همراهی قطعات تنظیمشده ساده و تدوین قطعات ساده گروهی و انفرادیبا استفاده از سازهای ضربی و ملودیک؛
 کاربرد درزندگی روزمره :واکنش مناسب به محرک منتهی به رفتار غیرمطلوب و روش اندازه گیری :خود-گزارش دهی/آزمون کنش اجرایی.یافتهها
بهمنظور بررسی تعیین اثربخشی مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک عصبشناختی از آزمون کوواریانس
چندمتغیری استفاده شد .مشخصههای توصیفی کنش اجرایی در زیرآزمونهای ویسکانسین در مرحله قبل و
بعد از مداخله در جدول  ،1نشان داده شده است.
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جدول  -1توصیف نمرههای خردهمقیاسهای آزمون ویسکانسین
به تفکیک گروه گواه و تجربی
تجربی

گواه
مؤلفهها
طبقات
درجاماندگی

سطح

میانگین

پیش آزمون
پس آزمون

3/80
3/70

انحراف

میانگین

انحراف
استاندارد
1/58
1/39

استاندارد
2/04
2/26

1/50
3/20

پیش آزمون

5/90

3/34

10/10

4/50

پس آزمون

6

5/81

5

2/70

نتایج جدول  ،1نشان میدهد که میانگین گروه تجربی در زیرمقیاسهای طبقات ،خطای درجاماندگی پسآزمون
تغییر نشان میدهد و مداخله در شاخص کنش اجرایی گروه تجربی تأثیر داشته است .بهمنظور استفاده از تحلیل
واریانس چندمتغیری ابتدا مفروضه تأیید فرض همگنی واریانسها بررسی گردید .نتایج آزمون لوین در خصوص
همگنی واریانسها در جدول  ،2نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج آزمون لوین در
خردهمقیاسهای طبقهبندی و درجاماندگی معنادار نمیباشد و این بدین معناست که واریانسها همگن میباشد.
جدول  -2نتایج آزمون لیون جهت بررسی فرض همگنی
واریانسها در خردهمقیاسهای ویسکانسین
متغیر
طبقات

df1

df2

F

1

18

0/99

سطح معناداری
0/32

خطای درجاماندگی

1

18

0/17

0/68

از آنجا که میزان  F=1/92در آزمون باکس در سطح آماری  0/05معنادار نیست ،میتوان گفت مفروضه
همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس در خردهآزمونهای ویسکانسین رعایت شده است.
جدول  -3خالصه آزمون های چند متغیری ویسکانسین
شاخص آماری
اثر پیالی
المبدای ویلکز
 Tهاتلینگ

F

2/47
2/41
2/37

سطح معناداری
0/03
0/35
0/26

نتایج جدول  3نیز نشان میدهد که آزمونهای چندمتغیری در سطح معناداری  0/05معنادار میباشند و میتوان
گفت ،میان خردهآزمونهای ویسکانسین در گروهها رابطه وجود دارد.

95

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دهم

جدول  -4تحلیل کوواریانس چندمتغیری مرتبط با تأثیر مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک
عصبشناختی بر خردهآزمونهای ویسکانسین
منبع تغییرات
طبقهبندی
خطای درجاماندگی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات
5/72
67/08

آزادی
1
1

مجذورات
5/72
67/08

F

3/80
4/98

سطح
معناداری
0/00
0/04

اندازه اثر
0/20
0/24

نتایج جدول  ،4پس از حذف اثر پیشآزمون و کنترل شاخص گسترده توانمندی  EDSSبهعنوان متغیر
همپراش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری میزان F=3/80برای خردهآزمون طبقات بهدست آمده
است ،در سطح آماری  0/05معنادار بوده و نشان میدهد ،مداخله حرکتی ،ریتمک و ملودیک عصبشناختی بر
افزایش توانمندی فرد در انجام این خردهمقیاس مؤثر بوده است .همچنین ،با توجه به اندازه اثر  0/20در این
خردهمقیاس و براساس جدول کوهن میتوان گفت ،میزان اثرگذاری این مداخله موسیقیایی در دامنه کوچک
تا متوسط قرار دارد .آماره  F=4/98در خردهمقیاس خطای درجاماندگی نیز در سطح  0/05از نظر آماری معنادار
بوده و بیانگر اثربخشی مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک عصبشناختی بر میزان خطای درجاماندگی در این
افراد میباشد .برایناساس ،مداخله موسیقیایی سبب کاهش خطای درجاماندگی در آزمودنیهای گروه تجربی
شده است .همچنین ،اندازه اثر محاسبهشده در این خردهمقیاس نیز  0/24میباشد که بنابر جدول کوهن در
دامنه کوچک تا متوسط قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر اثربخشبودن برنامه مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک عصبشناختی بر کنش
اجرایی دختران مبتال به  MSاست .بهعبارتدیگر ،یافتههای بهدست آمده نقش مؤثر این مداخله را بر مؤلفههای
کنش اجرایی در آزمون ویسکانسین از جمله پیشرفت در طبقهبندی و کاهش درجاماندگی با در نظر گرفتن شاخص
توانمندی با شدت پایین نشان میدهد .با در نظر گرفتن خأل پیشینه در مطالعات ایرانی ،یافته این پژوهش با
یافتههای مطالعه دوالن2002( 1؛ به نقل از تات و هولمبرگ ،)2016 ،تات و همکاران ( )2008و یافتههای هیچن،
مگی و سوتریک ( )2010و گاردینر و هوریتز2012( 2؛ به نقل از تات و هولمبرگ )2016 ،هماهنگ است.
در تبیین یافتههای فوق میتوان به اثر ظرفیتهای موسیقیایی بر مناطق متفاوت مغزی از جمله نظام
لیمبیک ،نرونهای آینهای و پیوندهای نرونی اشاره داشت و این مهم که موسیقی ،نه تنها با پیوندهای عصبی
امکان چرخش ،آمادهسازی درونی و زمانبندی را ممکن میسازد؛ بلکه نواحی هیجانی و فراشناختی را نیز فعال
میکند (کولیش2009 ،3؛ به نقل از مولر .)2013 ،با این فرض که نارسایی در کنش اجرایی افراد دچار MS
1. Dolan, R. J.
2. Gardiner, J. C., & Horwitz, J. L.
3. Koelsch, S.
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انعطافپذیری و انجام فعالیتهای جدید آنان را مختل میکند و منجر به افزایش درجاماندگی ،بازداری و
نبودچرخش ذهنی آنان در تکلیف میشود (استب لوم2000 ،1؛ به نقل از مولر .)2013 ،بهنظر میرسد ،افزایش
ظرفیت طبقهبندی و کاهش بازداری در گروه تجربی ناشی از ماهیت تمرینهایی است که اساس خود را بر
ایجاد الگوهایی با ترکیببندیها و فرمهای جدید قرار دادهاند .الگوهایی که نیازمند سازماندهیهای مجدد
براساس زمانبندیهای متفاوت میباشد .افزونبرآن ،اجرای گروهی ملودیهای آشنا و یا بداههپردازیشده در
قالب تکنیکهایی که امکان تعاملهای کالمی -موسیقیایی را میدهد ،تکنیکهایی که در جهت تقویت
مؤلفههای «گرم »3کنش اجرایی (لوفیتز2014 ،4؛ به نقل از بارکلی )2016 ،طراحی شدهاند .تشویق خود-
ارزشیابی و دریافت بازخوردهای آنی در همراهیهای موسیقیایی لذتبخش در افراد دچار اختالل  -MSکه به
دلیل تغییرات ناگهانی و مستمر در توانمندیهای فردی ،در ادراک و تصویربدنی خود با اغتشاش مواجهاند-
موجب برانگیختگیهای هیجانی و افزایش انگیزش میشود (اشمیت و الدریج.)2004 ،
نتایج اندازه اثر «کم» در این مطالعه همسو با یافتههای دیگر پژوهشها (کوون )2014 ،میتواند تحتتأثیر
ناهمگنی نارساییهایشناختی شرکتکنندگان و بخشی دیگر ناشی از گستردگی مؤلفههای کنش اجرایی باشد.
همچنین ناکارآمدی ابزار خود -گزارشدهی در برنامه با فرض وجود ویژگی «ناتوانی در آگاهی و درک اختالل
و یا شدت آن در تکالیفشناختی »6در برخی از شرکتکنندگان ( MSپریگاتانو )2014 ،نیز ،نیازمند انجام
مطالعات بیشتر در این زمینه است .از جمله دیگر محدودیتهای این پژوهش ،در دسترسنبودن گروه نمونه
پس از اتمام دوره جهت استمرار و پیگیری مداخله بهشمار میآید .گرچه مداخله حرکتی ،ریتمیک و ملودیک
عصبشناختی با در نظر گرفتن شاخص گسترده توانمندی با شدت پایین در اولین تجربه ایرانی بر کنش اجرایی
اثر داشته است و امکان بهرهگیری از آن در تجارب بالینی و روانشناختی و توانبخشیشناختی مفید بهنظر
میرسد؛ اما نیازمند بررسیهای بیشتر در انواع دیگر اختالل  ،MSگروههای سنی ،جنس و با شاخص گسترده
وضعیت ناتوانی ( )EDSSباالتر میباشد.
منابع
ارجمندنیا ،ع .ع ،.غیاثوند ،غ ،.و شریفی ،ص .)1394( .بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان
بزهکار و غیربزهکار .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.1-4 ،)2(6 .
باشی عبدلآبادی ،ح ،.پیلهور ،و س ،.صارمی ،ع .)1395( .اثر توانبخشیشناختی بر کارکردهایشناختی ،حافظه ،افسردگی
و اضطراب در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروز .مجله علوم اعصاب شفای خاتم.28-40 ،)3(4 .
تبریزی ،ی ،.رجبی،ر ،.سبزی ،ک ،.نبوی م ،.و رستمی،ر .)1395( .تأثیر تمرینهای نورفیدبک بر تعادل ،خستگی و
کیفیت زندگی بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.89-100 ،)4(7 .
1. Stablum, F.
32. hot
3. Lofits, C.
64. anosognosia
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 تأثیر حاد یکجلسه موسیقیدرمانی با ساختارهای ریتمیک.)1395( . ف، و محمدیپور،. م، سیفالدینی،. ا،سیفالدینی
.11-20 ،)7(4 . نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی.MS مختلف بر پارامترهای گامبرداری افراد مبتال به
 طراحی نسخه نرمافزاری آزمون دستهبندی.)1390( . م، و خدادادی،. ع، فتحیآشتیانی،. پ، آزادفالح،. م،شاهقلیان
 فصلنامه مطالعات. نحوه ساخت و ویژگیهای روانسنجی، مبانی نظریWCST کارتهای ویسکانسین
.110-134 ،)4(1 .روانشناسی بالینی
MS  بررسی رابطه بین توجه و انعطافپذیریشناختی با تعادل در بیماران.)1396( . ا، و شیری،. م، امامی،. و،شیری

.297-305 ،)4(18 . پژوهشی توانبخشی- فصلنامه علمی. فروکش-عود
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