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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 relapsing-
remitting 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. 
Keywords: Multiple Sclerosis, MS, Rhythmic 
and Melodic Intervention, Executive 
Functioning

 دهیچک
 کیتمیر ،یحرکت مداخله یاثربخش نییهدف از پژوهش حاضر، تع

دختران دچار اختالل  ییبر کنش اجرا یشناختعصب کیملود و
 نینفر )سن 20منظور، تعداد نی( بود. بدMS) چندگانه سیاسکلروز

با اختالل  MSکننده به انجمن مراجعه زنان از( سال 30 تا 20
MS یشاخص گسترده ناتواندارابودن و  یبهبود -از نوع عود 
 دسترس در یریگ( به روش نمونه>3EDSS) نییپا یجسم

 نیگزیو گواه جا یدر دو گروه تجرب یتصادفصورت به و انتخاب
 یآموزش گروهبار در هفته جلسه دو  30 یگروه تجرب .شدند
( را با 2005تات ) کلی( ماNEFT) ییاجرا یهاکنش ییایقیموس

ها داده سپس و کردند افتیدر یقیموس متخصص کی یهمکار
 نیسکانسیو یهاکارت کردنمرتببا استفاده از آزمون 

(WCSTرا )شد.  یآزمون گردآورآزمون و پسشیدر پ یاانهی
 ی( براEDSS) یشاخص گسترده ناتوان اسیاز مق نیهمچن

 و کیتمیر ،یحرکت مداخله برنامه و یجسمان یسنجش ناتوانمند
MSکنندگان دچار شرکت (NMRMI) یشناختعصب کیملود

از  یحاک ،(MONCOVA) مانکوا یآمار جینتااستفاده شد. 
 یو کاهش خطا یبندطبقه یهامؤلفه ریز در معنادار شرفتیپ

 نینسبت به گروه گواه بود. همچن یدر گروه تجرب یبرجاماندگ
 ،ییایقیاندازه اثر کم تا متوسط مداخله موس ،دهندهنشان چینتا

 ،یرسد مداخله حرکتینظر مکوهن بود. به اسیبراساس مق
 یهامهارت شیبر افزا یشناختعصب کیملود و کیتمیر

 نی. همچناست گذاشته ریثأت MSدختران دچار  ییاجرا یهاکنش
 یهاتیفعال در افراد نیا یتوانمندساز در ییایقیموس مداخله

 و بوده مؤثر یریگمیله و تصمئمسحل ،یروزمره ازجمله سازمانده
 .باشد داشته کاربرد ینیبال یهاتیتواند در موقعیم

(، مداخله MSچندگانه ) سیاسکلروز :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 نیاز انواع اختالالت مزمن است. در ا یکینامند، یم MSچندگانه که به اختصار آن را  سیاسکلروز اختالل
 طنابمغز و  -یاعصاب مرکز ستمیس یها( محافظ سلولی)غالف چرب نیلیبدن به م یمنیا ستمیس ،اختالل

شود. در یرا باعث م دهیدبیبافت زخم )پالک( در محل آس جادیکند و ایم بیها را تخرحمله و آن -ینخاع
به  یاز مغز و طناب نخاع یارسال یعصب یهاامی، اختالل در انتقال پیعصب یهاسلول نیلیم بیتخر جهینت

 ،MS یمل انجمن) گرددیم MS اختالل ژهیو نشانگان بروز عامل وشده عکسربدن و ب یهاقسمت ریسا
در زنان دو برابر مردان  یشود و فراوانیم ظاهر یسالگ 40 تا 20 نیسن نیاغلب ب MS یهانشانه نی(. اول2008

 یاکه چه منطقهنیا به دارد یگبست ،اختالل نیا عالئم(. 2017 ان،یشهر و یالهام درپور،یح ،یاست )اسکندر
 بساچه و باشدیم متفاوت گریفرد دبهیاختالل از فرد یو الگو ریمتغ. شده باشد ریدرگ یاعصاب مرکز ستمیاز س

 ،یزیاز تبر نقل به؛ 1390و همکاران،  ی)کرد کند رییتغ ،اختالل ریس طول در خاص فرد در یحت ،عالئم نیا
اشاره  یینارسا نیبودن نشانگان ابه ناهمگن نیشیگرچه در مطالعات پ (.1395 ،یرستم و ینبو ،یسبز ،یرجب

(. 2012 سا،یکنند )گومارس و جوسیم فیآن توص یخاص را برا ییالگو وجود ریمطالعات اخ اماشده بود، 
بروز افراد درصد 60 تا 50 در باًیتقر و دیآیم شمارهب اختالل نیا یهانشانه نیترعیاز شا ،یشناختیهابیآس
 گزارش ندارد، وجود یکیزیف یهاییناتوانا که یزمان یحت گرید یهانشانه بروز از شیتواند پیم کرده و دایپ

پردازش اطالعات، توجه، سرعت پردازش  در یشامل: حافظه، کارآمد دهیدبیآس یهاکنش نیترمتداول. شوند
  (. 2016 کلولو، و رایپر سرگوت، ن،یبلیاست )پلنچ، گ ییکنش اجرا و

شود یم گفته هدفمند تیفعال و یزیربرنامه در باال سطوح یشناختیندهایبه مجموعه فرا ،ییکنش اجرا
کنترل  ،یراهبرد یزیربرنامه توجه، حافظه، ف،یتکل یدهسازمان ،یریگیپ و فیکردن تکلکه شامل شروع

 به مفهوم نیا گر،یدعبارت. بهاست یله و خودگردانئمسمهارت حل ،یشناختزمان، انعطاف تیریمد ،هاجانیه
ها و شود که منطبق با خواستهیم اطالق اهداف سمتبه شده تیالزم در رفتار هدا یشناختیهایتوانمند

و  نیدهد )گلدشتیفرد نشان م در را یانتزاع یسازمفهوم ییتوانا ،حالنیع در و باشدیم طیمح راتییتغ
(. نقص در کنش 1394، یفیشر و اثوندیغ ا،ی؛ به نقل از ارجمندن2009، 2تگریو بو وسیکر؛ 2013 ،1یرینگل

مفهوم  نیاواحد از  یفینظر در تعراتفاق نبودگزارش شده است.  MSدرصد در افراد دچار  19 یبا فراوان ییاجرا
 ،و همکاران فونگ) ییاجرا کنش یهاآزمون کمک به هاآن یابیارز و دهیدبیآس ینواح نییدر تع یدشوار و

 نتو،یو ب نکایپالس ا،یاست )گراس نهیزم نیدر ا یقاتیتحق یهاافتهی در یامالحظهقابل یناهمگن عامل ،(1997
 یقدام ینگوالیس ینواح ،یشانیپشیپ عمدتاً و یشانیپلب در بیاز آس یناش یی(. اختالل در کنش اجرا2015

را در افراد له ئمسحل تیواگرا و ظرف ، تفکردیجد یراهبردها دیتول بیآس نیاو  است یارتباط ینواح گرید و
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 آنان در یزیرو برنامه یکالم یالیو انتزاع، س استدالل تیکاهش ظرف به و کرده مواجهبا مشکل  MSدچار 
  (.2012 سا،ی؛ به نقل از گومرس و جوسa1991 ،1گتیو اونورز نیشود )روا، لئو، برناردیممنجر 

 کاهش و گروه نیا یدر بازپرور یشناختاز مداخالت روان یامجموعه کاربستنهب ریاخ یهاسال
 نیاز ا یگزارش شده است. هدف بخش مهم ییداروریغ مداخالت چهارچوب در آنان یشناختمشکالت

بوده است. هابیآس نیادر کاهش  یجبراناقدامات  نیو تدو یشناختیهاکنش در بیآس ییشناسا ،قاتیتحق
 رینظ) یدگیدبیبا توجه به نوع آس یسلول میبه ترم یابیدستخود را  هدفاز مطالعات  یاپاره گر،یدیسواز

 قات،یبودن تحقیناکاف ،همهنیا(. با2016 النگر، و پسیلیف بوسما، ،ین ی)پاگان اندداده قرار( ییزدانیلیم و التهاب
 شود.یمشاهده م مطالعاتدو گروه از  در هر یریگاندازه یهاها و ابزاردر روش یناهمگن

است که در یااستاندارد شده ییایقیاز جمله مداخالت موس ،(NMT) 2یشناختعصب یدرمانگر یقیموس
شود.یم بردهکار به یشناختعصب یهابیاز آس یناش یو حرکت یحس یعملکردهاو  یشناختکاهش اختالالت

و اثرات  بودهمربوط  ییایقیموس دیکه به ادراک و تول باشدیماز مغز  ییهابخش کینوع مداخله، تحر نیاساس ا
تواند یم روش نیا ،از نظر پژوهشگران توان مشاهده کرد.یم مغز ییایقیموسریغ یها و عملکردهاآن را در کنش

از جمله  یمغز یهابیآسبه  انیمبتال یزشیانگ و یارتباط یندهایفرا ،یعاطف ،یشناختیهایتوانمند شیبر افزا
 یهانیاز آن است که ترجمان تمر یگروه حاک نیا ینیرب بالتجا عالوه،به. بگذارد ریثأت MSاختالل 

 ییایقیموس آموزش برنامه عناصر از که کیملود و کیتمیر ،یحرکت یهانیتمرها و تجربه به ییایقیرموسیغ
  (.2009 شود )تات،یمنجر م یشناختندیفرا نیبه کاهش مشکالت ا ،است (MEFT) 3ییاجرا کنش
 یهاجنبه بر ییایقیموس مداخالت یاثربخش نهیزم در یفیو ک یکمّ یهابر مجموعه پژوهش یمرور با
کاهش  ،یاجتماع -یروان یهاارتقاء جنبه نهیزم در یمطالعاتتوان به یم ،MSافراد مبتال به  یشناختروان

 ،یدریح ،یستانین ؛2015و همکاران،  ویلیراج ؛2006 د،ی)استرمن و اشم یزندگ تیفیک شیو افزا یاختالالت خلق
 ،ینیالدفیس ؛2010 ،و همکاران نی)کانکل یحرکت یهامهارت بهبود نیهمچن و( 1393 فر،یزند و یدباغ ،یپهلوان

از  استفاده نهیزم در قیدهد که تحقینشان م یاشاره کرد. مطالعات مرور (1395 پور،یمحمد و ینیالدفیس
 یبازپرور یهاروش گرید رینظ ییاجرا یهاکنش مشکالت یبررس در یشناختعصب ییایقیمداخالت موس

، همکاران و نیکانکل ؛2015 نسکا،یگال ؛2016، و هولمبرگتات برخوردار است ) یکمتر یاز فراوان ییایقیموسریغ
، و هولمبرگتات به نقل از  ؛2002) 4دوالن مطالعه(. 2010، یلوویگ مک و لریو لو،ید ،یبردت، مگ؛ 2010
 و استدالل ،یریگمیتصم له،ئمسحل ،یدهسازمان جمله از ییاجرا یهاروش را بر کنش نیا ی( اثربخش2016
 دییتأ MSدر افراد دچار  یو انفراد یگروه یسازو آهنگ یپردازبداهه یهانیتمر از استفاده با مطلبدرک

 و نایتات، پترسون، س) MSزنان و مردان دچار  یبازشناس حافظهمشکالت  درکاهش  ،نیهمچن. کندیم

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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 یهاکنش در یتوانمند شیافزاو  یبازشناس فیتکال ه،یپا یشناخت( و مشکالت عصب روان2008 ،مکنتاش
؛ تات، مکنتاش و 2008 ،تات و مکنتاش ا،یمور، پترسون، اوش) یمغز فیخف یهابیمغز افراد با آس ییاجرا

مثبت  جی( نتا2009) گزارش شده است. تات و همکاران ییایقیموس مداخله نیا کاربستنهب با( 2015هامبورگ، 
 قرار دییتأ مورد یاکتساب یمغز بیدر افراد دچار آس یجانیه یو سازگار ییکنش اجرا شرفتیمداخله را در پ نیا

در  یریپذچرخش و انعطاف زانیرا در م یدر مطالعه خود تفاوت ،(2013) مولراست که  یدر حال نی. ااندداده
مطالعات  جینتادهد. ینم نشان یاکتساب یمغز یهابیدچار آس یشیدر دو گروه گواه و آزما ییکنش اجرا فیتکال

 یریگابزار اندازه ق،یتحق روش نامعتبربودن لیبه دل رااز مطالعات  یاپاره زین( 2010) همکاران و نیکانکل یمرور
برنامه  نداشتنکند که مطابقتیم یریگجهینت گونهنیا مؤلف نیا و داندینمگزارش و تعداد نمونه کم قابل

با  ییهاافتهیتواند عامل یها ماز پژوهش یبخشدر  MSکنندگان دچار شرکت یبا سطح توانمند یبازپرور
  .باشدکوهن  اسیبراساس مق «کم اثر» اندازه

سطح  نیدر باالتر فردکه  یمراحل ،کندیم دایبروز پ یجوانوینوجوان نیسن در غالباً ،MSنشانگان اختالل 
تواند یم یبیآس نیچنمد ایپ ،لیدلنیهمبه ودارد  قرار خود یفرد یدآورندگیپد ودر جامعه  یریپذتیولؤاز مس

بروز  یفراوان و ریدو دهه اخ در رانیدر ا MS وعیش زانیم شیعالوه، با توجه به افزا. بهباشد گسترده اریبس
(، 2016 ان،ییصحرا و پورمند ناگر،یم درپور،یح ،یسال در شهر تهران )اسکندر 29تا  25 نیدر زنان سن شتریب

فوق و مطالعات  یهاافتهی. براساس رسدیم نظربه یگروه ضرور نیکاهش مشکالت ا جهتدر  یاقدامات نیتدو
 یشناختاز مشکالت یاپارهکاهش  در یشناختعصب ییایقیبودن مداخالت موسبر اثربخش یشده مبن انجام

 افتنیدنبال انجام نشده است، پژوهش حاضر به یامطالعه نیچن رانیله که در ائمس نیبه ا توجهگروه و با  نیا
 ییاجرا یهاکنش بر یشناختعصب کیملود و کیتمیر ،یحرکت مداخالت ایسؤال است که آ نیا به یپاسخ

  ؟باشدیممؤثر  MSدختران 

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 MSسال مبتال به  30تا  20دختران  هیمطالعه شامل کل است. جامعه مورد یتجربپژوهش از نوع شبه نیا

کردند. یم افتیدر یتیحما خدمات انجمن نیا از و بوده رانیا MSعضو انجمن  1395که در سال  باشدیم
 نیا در ینیبال ییمنظور کارآزما. بهشدند انتخابمند دسترس هدف در یریگبا روش نمونه کنندگانشرکت
 MSکنندگان مبتال به مراجعهنفر از  20. دیگردآزمون با گروه گواه استفاده پس -آزمونشیپ طرح از ،مطالعه

 1یو سطح توانمند یداشتن در وهله بهبود قرار و یبهبود –عودنوع  از MS دارابودن بیترتبهبا شاخص ورود 
(EDSS) در طول دوره  ییایقیاز هرگونه مداخله موس نکردناستفاده ،خروج اریو مع «نییشدت پا»با  یجسمان

دهنده نشان یشناختتیجمع یهاافتهیشدند.  میتقس ینفر 10به دو گروه  یطور تصادفانتخاب و به ،یوربازپر

1. Extended Disability Status Scale
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 90/26 یگروه تجرب یهایآزمودن یسن نیانگیو م 20/26گروه گواه  یهایآزمودن یسن نیانگیآن است که م
 یهایدرصد آزمودن 70گروه گواه و  یهایدرصد آزمودن 80. دارند قرار یمحدوده سن کیکه در  باشدیمسال 

 درصد 25 پلم،ید یلیها را افراد با مدرک تحصیدرصد کل آزمودن 35مجرد بودند. در مجموع  ،یگروه تجرب
اند. شده شامل سانسیل یلیتحص مدرک با افراد را آنان درصد 40 و پلمید فوق یلیتحص مدرک با افراد را آنان

 محاسبهسال  50/18 شیگروه آزما و در 33/20 گروه گواه یهایآزمودن در MS اختالل بروز یسن نیانگیم
دست هسال ب 37/19مورد مطالعه  یهایاختالل در آزمودن نشانگان شروع یسن نیانگیم ،در کل .شده است

 در یتوانمند سطح نیانگیو گواه م یها در دو گروه تجربیآزمودن یتوانمند سطح نیب سهیآمده است. در مقا
 دست آمده است.هب 93/2 یو در گروه تجرب 55/1 هگوا گروه

 سنجشابزار 
برگ گرنت و  توسط 1984سال  درآزمون  نیا :یاانهی( راWISC) 1نیسکانسیو یهاکردن کارتآزمون مرتب

 یآب زرد،)قرمز،  رنگ نظر از موجود ریها تصاوآن یرو بر که است کارت 64 یدارا آزمون نیابزار ا .شد ابداع
متفاوت هستند.  گریکدی با( عدد چهار تا کی)از  تعداد و( ستاره ای و مثلث ره،یدا)ضربدر،  شکل(، سبز ای و

 برده کاربه ییاجرا کنش یبررس یبرا آزمون نیشود. ایم جادیحالت متفاوت ا 64مجموع  در ،بیترتنیابه
 :است موردنظر یاصل ریمتغ سه ،آزمون نیا جیشود و در محاسبه نتایم

شش و حداقل  ریمتغ نیحداکثر مقدار ا کهآزمون  یط شده دررپُ یهاتعداد دسته کارت /یبندطبقهالف( 
 .باشدیم گانهشش نیقوان یآزمون کشف سر یط فرد در شرفتیپ زانیم ،دهندهنشان ریمتغ نیآن صفر است: ا

 آزمون قانون رییتغ از پس فرد هاآن در که ردیگیمتعلق  ییهاانتخاب به خطا نیا: یرجاماندگد یب( خطا
 کند. یم یپافشار یقبل قانون بر باز( حیصح جواب بار 10 از)پس 

هاست. کارت دسته از حیانتخاب صح در( یرجاماندگداز موارد  ریدهنده دفعات اشتباه )غکل: نشان یج( خطا
و از مشخصات  یشناخت یریپذانعطاف نبود یکه شاخص اصل یرجاماندگد یخطا ،پژوهش نیاست در ا یگفتن
 یبررس در اسیمقریز نیا ،مؤلفان محاسبه شده است. به باور ،باشدیم یشانیپشیقشر پ یجانب -یپشت ینواح

 نیسکانسیو آزمون یهااسیرمقیز گریموردنظر نسبت به د یرا به نواح تیحساس نیشتریب ییاجرا یهاکنش
 رمنیاست ،یرد؛ 1999 ،3گرادو نویو و ناتیپول، اوبر، ش؛ 1998 ،2لسونیو و یامسال ونز،یبرگوس، الدرمن، ا) دارد

 براساس ،مقاله نیمورد استفاده در ا یاانهی(. نسخه را2006 بور، و تریاشم، توریبه نقل از چ ؛2001، 4گالسن و

 جینتا براساس را «مطلوب» یای( است که پا1390) یخداداد و یانیآشتیآزادفالح، فتح ان،یشاهقل یطراح

( 2006، بور و تریاشم، توریچاز  نقل به ؛2004) 5زاکیل .دهدیم نشان کردنمهین دو بیضر و کرونباخ بیضر

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.
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، در درصد 83کردن مهین دو بیو ضردرصد  73کرونباخ  بیبا ضر یدرونیآزمون را در همسان نیا ییایپا زین
 اسیمقریو در زدرصد  83کردن مهیدو ن بیضر ودرصد  73 کرونباخ بیضر«تعداد طبقات» اسیمقریز
 اسیمق نیا ییروا ،نیهمچن .استدست آورده هرا ب درصد 87و درصد  74 بیترتبه «یرجاماندگد یخطاها»
 نیب ییایپا ،یرانیا مطالعات در و( 2007 و همکاران، )پارامنتز است شده گزارش مطلوب MS به مبتال گروه در

( 1396 ،یریشو  یامام ،یری)ش درصد 94ها نمره درون ییایو پادرصد  92 گروه نیا در اسیمق نیا یهانمره
 .عالم شده استا( 1395 ،یصارم و ورلهیپ ،یآبادعبدل یباش) درصد 85 ییو با روش بازآزما

 نمره بازه با و شد ابداعکورتزکه  توسط 1983سال  در اههیس نیا (:EDSS) 1یناتوان تیشاخص گسترده وضع
رود. یم کاربه MS به مبتال مارانیب در یجسم یناتوان یابیارز یبرا ینیبال شاخص کی عنوانبه ،10 تا صفر
مورد سنجش  یاو مثانه یاروده ،یینایب ،یمغز ساقه ،یحس ،یامخچه مخ، ،یهرم یشاخص عملکردها نیدر ا

موجود در  عهیبا شدت ضا ،شوندیشاخص سنجش م نیکه با ا یاختالالت جسم گر،یدعبارت. بهردیگیقرار م
 نهیمعا در یعیطبریغ افتهیگونه چیه که ردیگیم تعلق یبه افراد ،ساقه مغز و مخچه در ارتباط هستند. نمره صفر

 (.1983)کورتزکه،  باشدیمMS  علتبه مرگ معادل 10 نمره و نشود داده صیتشخ هاآن یشناختعصب
زارش گ «خوب»را  اسیمق نیا ییروا ،خود یمرور مطالعه در( 2014) کومن و پلیمووک، فرنگ، مورر، د

 و انددادهش ( گزار=32/0K تا 76/0) متفاوت مطالعاتدر  را ابانیارز نیو توافق ب ییایپا ،گروه نیا .اندکرده
 سطوح نمرات در اسیمق نیا بودنمتناسب دهندهنشان ابانیارز نیدارند که توافق ب دینکته تـأک نیبر ا ،حالنیعدر
 شاخص است. نیا در( نسبت به نمرات باالتر 5/3تا  1/0) MSدچار اختالل  افراد یجسمان یناتوانتر نییپا

( مینوساعتکی جلسه هر) هجلس NMRMI(: 30( 2یشناختعصب کیو ملود کیتمیر ،یمداخله حرکت برنامه
شده ینیبشیپ (2005، تات) 3یاجرا کنش ییایقیموس آموزشعنوان برنامه  هشت براساس یگروه یبازپرور

 متناسب قطعات میو تنظ یکنندگان طراحشرکت یحرکت یهاتیمحدودبراساس  یحرکت یهاتیفعال بود. برنامه
 ییآشنا معارفه، بهنخست  جلسهصورت گرفت.  یقیموس متخصص توسط یرانیا یقیموس فرهنگ یمحتوا با
 هیپا میمفاه با کنندگانشرکت یسازآمادهجلسه  چهار .بود افتهی اختصاصخانه  در نیتمر یهاوهیشبرنامه و  با
برنامه  عنوان هشت آن از پس( و یبدن یهاضرب: ری)نظ یضرب یهاتیفعال و هانیتمر قیطر از کیتمیر

منتخب  قطعات نیبه تمر جلسه دو ،زیندوره  انیپا در. شد تکرار یسه جلسه بعد در و ارائه جلسه هر در یآموزش
 کیتمیر -یحرکت یگوهاال جلسه هر در ،دستورالعمل برنامه بنابر. کرد دایپ اختصاص یگروه یاجرا وبرنامه 

 ،انیدر پا واجرا  یقیمتخصص موس یهمراه با 4یبدن یهاضرب و یضرب، یاکوبه یاستفاده از سازها با
آن، برشد. افزون خوانده ،بوده دیگردگروه ساخته  کتکه با مشار یاساده قطعات و یگروه کیملود یهاترانه
 قرار آنان اریشده در اخت صورت ضبطشده در خانه )که به ارائه یهانینحوه انجام تمر دربارهجلسه  هردر 

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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 قرار پرسش مورد( هانیمانند ا و شناکردن منزل، یکارها ری)نظ روزمره یهاتیفعال در آن اثرگرفت( و یم
 شرح است: نیا بهمداخله  برنامهجلسه هشت نیعناو. دیگردیم ثبتافراد  بازخورد و گرفته

  ییاجرا کنش: اول عنوان
 ؛یی: کنش اجراییایقیموس آموزش :کیتکن -
  ؛– :آموزش هدف مورد یشناختینواح  -
 ؛یشانیپ لب /ییکنترل اجرا در مغز: آموزش هدف مورد و کنش ینواح  -

 ؛یهدفمند و یبازدار ،یآغازگر ،یریگمیتصم :نیتمرهدف  -

 در یاکوبه یاستفاده از سازها با کیتمیو تقابل ر یرهبر ،یسازریتصو نواختن، :گامبهگامدستورالعمل  -
  ؛یجلسه گروه

 و روزمره یهاتیفعال در اجرا و یسازمانده هدف، میتنظ :روزمره یزندگ در کاربرد -
 .آزمون استاندارد یاجرا ایبازخورد  ،یدهگزارش-ثبت خود :یریگاندازه روش -

 هدف میتنظ یهاتیحما دوم: عنوان
 ؛یریگمیله و تصمئمسحل: کیتکن -

  ؛یاجتماع و ییاجرا یهاکنش :آموزش هدف مورد یشناخت ینواح -
 ؛- :مغز در آموزش هدف مورد و کنش ینواح -

  ؛یاجتماع تیبه اهداف منتخب و حما یابیدست :نیتمرهدف  -
 یسازها از استفاده با اعضا واکنش پردازش و ییایقیموس یهمراه و مشارکت :گامبهگام دستورالعمل -
 ؛یجلسه گروه در یاکوبه

  و افراد یگروه تیحما :روزمره یزندگ درکاربرد  -

 .بازخورد ثبت ای یده گزارش -خود ثبت :یریگاندازهروش  -

  یبه کمک تعامل گروه زشیانگ جادیسوم: ا عنوان
  ؛ییکنش اجرا ییایقیموس آموزش :کیتکن -

  ؛یاجتماع -یروان ییاجرا یهاکنش :آموزش هدف مورد یشناخت ینواح -
  ؛یشانیپلب /ییکنش اجرا :مغز در آموزش هدف مورد و کنش ینواح -

  ؛یرونیب یزشیبه منبع انگ یدهو پاسخ یبازشناس :نیتمرهدف  -

  ؛در گروه یدست یهابا استفاده از طبل یزشیانگ یهاتمیتقابل ر :گامبهگامدستورالعمل  -

 و طیمح به نسبت یآگاه با همراه یگروه-یفرد زشیارتقاء انگ :روزمره یزندگ درکاربرد  -

 .یدهگزارش -ثبت خود :یریگاندازهروش  -
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  یختگیچهارم :مهار برانگ عنوان
 ؛ییکنش اجرا ییایقیآموزش موس :کیتکن-

 ؛ییاجرا کنش مورد هدف آموزش: یشناخت ینواح -

 ؛محرکات مهار ییتوانابا  یشانیپ یمدار هیناح :مغز در آموزش هدف مورد و کنش ینواح -

  ؛نامطلوب یاز رفتارها یریشگیپو  ینیبشیپ :نیتمرهدف  -

 ؛یگروه جلسه در یدست یهابا استفاده از طبل هاضرب در توقف/یضرب یالگوها ارائه :گامبهگامدستورالعمل  -

  و یفرد و یاجتماع یهاتیموقع در نامناسب رفتار یبازدار :روزمره یزندگ درکاربرد  -

 .بازخورد ثبت ای یدهگزارش -خود ثبت :یریگاندازهروش  -

  یبازدار پنجم: عنوان
 ؛یبازدار/ییاجرا کنش ییایقیموس آموزش :کیتکن -
 ؛ییاجرا کنش :آموزش هدف مورد یشناخت ینواح -
  ؛یمدار یشانیپ /یشانیپ هیناح ییاجرا کنترل :مغز در آموزش هدف مورد و کنش ینواح -

 ؛آن از یبازدار و نامناسب رفتار به یآگاه :نیتمرهدف  -

 جلسات در روزمره یزندگ در نیتمر کاربرد از یآگاهها، توقف ضرب نواختن و :گامبهگامدستورالعمل  -
 ؛یضرب یابزارها از استفاده با یانفراد ای یگروه
 و یاجتماع یهاتیموقع در نامناسب یرفتارها یبازدار روزمره: یزندگ کاربرد در -
 .ثبت بازخورد :یریگاندازهروش  -

 یریپذتیلوششم: مسؤ عنوان
 ؛یریگمیله و تصمئمسحل :کیتکن -
 ؛یاجتماع /یکنش اجرا یشناختهیناح :آموزش هدف مورد یشناخت ینواح -
 ؛یشانیپلب هیناح :مغز در آموزش هدف مورد کنش و ینواح -
 ؛خودبهارتقاء اعتماد /یاجتماع تیحما :نیتمرهدف  -

 یانفرادو  یجلسه گروه در یزشیانگ و یکالم ییایقیموس یهمراه و یسازریتصو :گامبهگامدستورالعمل  -
 ؛یضرب یسازها استفاده با

 و روزمره یهاتیفعال در یاجتماع تیحما روزمره: یزندگ کاربرد در -
 .ثبت بازخورد/یدهگزارش-ثبت خود :یریگاندازهروش  -

  تیخالق له/ئمسهفتم: حل عنوان
 ؛یریگمیتصم ندیفرآ :کیتکن -
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 ؛یاجتماع -یروان و یکالم تیتقو تمرکز، هدف آموزش: مورد یشناخت ینواح -

 ؛کیلمب ستمیس /یشانیپ ییاجرا کنش :مغز در آموزش هدف مورد و کنش ینواح -

 ؛یشادمان حس و خالق یرفتارها شیافزا :نیتمرهدف  -

، انوی)پ یهمراه یبا استفاده از سازها خواندن با یهمراه و تیخالق یفضا جادیا :گامبهگامدستورالعمل  -

 ؛یانفراد و یگروه یهاجلسه در( هانیمانند ا فلوت و

 و روزمره یزندگ در خالق یرفتارها جادیا روزمره: یزندگ کاربرد در -

 .بازخورد ثبت ای یدهگزارش -خود :یریگاندازهروش  -

 ییکنش اجرا نیتمر /تیو خالق یریگمیهشتم :تصم عنوان
 ؛استدالل /تیخالق ،یریگمیتصم له،ئمسحل :کیتکن -

 ؛یشناختکنش :آموزش هدف مورد یشناخت ینواح -

  ؛یشانیپ یهالب :مغز در آموزش هدف مورد و کنش ینواح -

 یبا سازها یانفراد و یگروه جلسات در ییایقیموس -یکالم میمفاه افتیدر و مطلب درک :نیتمرهدف  -

  ؛کیملود یو سازها یضرب
 یانفرادو  یگروه قطعات ساده نیشده ساده و تدومیقطعات تنظ یهمراه نواختن و :گامبهگامدستورالعمل  -

  ؛کیو ملود یضرب یبا استفاده از سازها

 و رمطلوبیغ رفتار به یمنته محرک به مناسب واکنش روزمره: یکاربرد درزندگ -

 .ییاجرا کنش آزمون/یده گزارش-خود :یریگ اندازهروش  -

 هایافته
 انسیکووار آزمون از یشناختعصب کیملود و کیتمیر ،یحرکت مداخله یاثربخش نییتع یمنظور بررسبه

در مرحله قبل و  نیسکانسیو یهاآزمونریز در ییاجرا کنش یفیتوص یهامشخصه. شد استفاده یریچندمتغ
نشان داده شده است. ،1بعد از مداخله در جدول 
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 نیسکانسیآزمون و یهااسیمقخرده یهانمره فیتوص -1جدول 

 یتجرب و گواه گروه کیبه تفک 

آزمون پس یرجاماندگد یطبقات، خطا یهااسیمقریز در یتجرب گروه نیانگیدهد که مینشان م ،1 جدول جینتا
 لیمنظور استفاده از تحل. بهاست داشته ریتأث یگروه تجرب ییدهد و مداخله در شاخص کنش اجراینشان م رییتغ

خصوص  در نیآزمون لو جی. نتادیگرد یها بررسانسیوار یهمگن فرض دییابتدا مفروضه تأ یریچندمتغ انسیوار
در  نیآزمون لو جینتا ،شودیطور که مشاهده مهمان .نشان داده شده است ،2جدول  ها درانسیوار یهمگن
 .باشدیها همگن مانسیمعناست که وار نیبد نیباشد و ایدار نمامعن یو درجاماندگ یبندطبقه یهااسیمقخرده

 یهمگن فرض یبررس جهت ونیل آزمون جینتا -2جدول 

 نیسکانسیو یهااسیمقها در خردهانسیوار
یسطح معنادار df1 df2 F ریمتغ

32/0 99/0 18 1 طبقات

68/0 17/0 18 1 یرجاماندگد یخطا

توان گفت مفروضه یم ست،یمعنادار ن 05/0 یدر آزمون باکس در سطح آمار =92/1F زانیکه م جااز آن
.است شده تیرعا نیسکانسیو یهاآزموندر خرده انسیکووار -انسیوار سیماتر یهمگن

نیسکانسیو یریچند متغ یخالصه آزمون ها -3جدول 
 یمعنادار سطحF یآمار شاخص

03/0 47/2 یالیپ اثر
35/0 41/2 لکزیو یالمبدا

T 26/0 37/2 نگیهاتل 

توان یم باشند ویمعنادار م 05/0 یدر سطح معنادار یریچندمتغ یهادهد که آزمونینشان م زین 3جدول  جینتا
ها رابطه وجود دارد. گروه در نیسکانسیو یهاآزمونخرده انیم ،گفت

 یتجرب           گواه

 نیانگیم سطح هامؤلفه
 انحراف

 استاندارد
 نیانگیم

 انحراف

 استاندارد

 طبقات
58/1 50/1 80/304/2 آزمون شیپ

 39/1 20/3 26/2 70/3 آزمون پس

 یدرجاماندگ
 50/4 10/10 34/3 90/5 آزمون شیپ

 70/2 5 81/5 6 آزمون پس
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 کیو ملود کیتمی، ریمداخله حرکت ریمرتبط با تأث یریچندمتغ انسیکووار لیتحل -4جدول 

 نیسکانسیو یهاآزمونخرده بر یشناختعصب

 راتییمنبع تغ
مجموع

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F

سطح

 یمعنادار
اندازه اثر

 20/0 00/0 80/3 72/5 1 72/5 یبندطبقه
 24/0 04/0 98/4 08/67 1 08/67 یرجاماندگد یخطا

 ریعنوان متغبه EDSS یآزمون و کنترل شاخص گسترده توانمندشیپس از حذف اثر پ ،4جدول  جینتا
دست آمده هآزمون طبقات بخرده یبرا =80/3Fزانیم یریچندمتغ انسیکووار لیپراش با استفاده از تحلهم

 بر یشناختعصب کیملود و تمکیر ،یحرکت مداخلهدهد، یمعنادار بوده و نشان م 05/0 یدر سطح آمار ،است
 نیا در 20/0 اثر اندازه به توجه با ،نیهمچن. است بوده مؤثر اسیمقخرده نیفرد در انجام ا یتوانمند شیافزا

 کوچک دامنه در ییایقیمداخله موس نیا یاثرگذار زانیتوان گفت، میم کوهن جدول براساس و اسیمقخرده
معنادار  یاز نظر آمار 05/0در سطح  زین یجاماندگدر یخطا اسیمقدر خرده =98/4F آماره. دارد قرار متوسط تا

 نیا در یرجاماندگد یخطا زانیم بر یشناختعصب کیلودم و کیتمیر ،یمداخله حرکت یاثربخش انگریبوده و ب
 یگروه تجرب یهایدر آزمودن یرجاماندگد یسبب کاهش خطا ییایقیاساس، مداخله موسنیا. برباشدیم فرادا

باشد که بنابر جدول کوهن در یم 24/0 زین اسیمقخرده نیشده در ادازه اثر محاسبهان ،نیشده است. همچن
دامنه کوچک تا متوسط قرار دارد.

  یریگجهیبحث و نت
کنش  بر یشناختعصب کیو ملود کیتمیر ،یمداخله حرکت برنامه بودناثربخش انگریب ،پژوهش حاضر جینتا

 یهارا بر مؤلفه مداخله نیا مؤثردست آمده نقش هب یهاافتهی ،گریدعبارتبه .است MSدختران مبتال به  ییاجرا
گرفتن شاخص  نظر با در یرجاماندگدو کاهش  یبندطبقه در شرفتیجمله پ از نیسکانسیآزمون و در ییکنش اجرا

 باپژوهش  نیا افتهی ،یرانیمطالعات ا در نهیشیپ گرفتن خأل . با در نظردهدیم نشان نییبا شدت پا یتوانمند
 ،چنیه یهاافتهی و( 2008(، تات و همکاران )2016، و هولمبرگتات  نقل از به ؛2002) 1مطالعه دوالن یهاافتهی

 .( هماهنگ است2016، و هولمبرگتات  به نقل از ؛2012) 2تزیو هور نریگارد و( 2010) کیو سوتر یمگ
از جمله نظام  یبر مناطق متفاوت مغز ییایقیموس یهاتیتوان به اثر ظرفیفوق م یهاافتهی نییبت در

 یعصب یوندهایپنه تنها با  ،یقیسمو که مهم نیو ا داشت اشاره ینرون یوندهایو پ یانهیآ یها، نرونکیمبیل
 فعال زین را یفراشناخت و یجانیه یلکه نواحب ؛سازدیم ممکن را یبندو زمان یدرون یسازامکان چرخش، آماده

 MSافراد دچار  ییکنش اجرا در ییفرض که نارسا نیا با .(2013 به نقل از مولر، ؛2009 ،3شیکند )کولیم

1. Dolan, R. J.

2. Gardiner, J. C., & Horwitz, J. L.

3. Koelsch, S.
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و  یبازدار ،یرجاماندگد شیافزا به منجر وکند یم مختلرا  آنان دیجد یهاتیو انجام فعال یریپذانعطاف
 شیافزا ،رسدینظر م(. به2013 مولر، از نقل به ؛2000، 1شود )استب لومیم فیآنان در تکل یذهنچرخش نبود
که اساس خود را بر  است ییهانیتمر تیماه از یناش یگروه تجرب در یکاهش بازدار و یبندطبقه تیظرف

 مجدد یهایدهسازمان ازمندین که ییالگوهااند. هقرار داد دیجد یهاها و فرمیبندبیبا ترک ییالگوها جادیا
 درشده یپردازبداهه ایآشنا و  یهایملود یگروه یاجرا ،آنبرافزون. باشدیم متفاوت یهایبندزمان براساس

 تیقوت جهت در که ییهاکیتکن ،دهدیم را ییایقیموس -یکالم یهاامکان تعامل که ییهاکیتکن قالب
-خود قیتشو. اندشده یطراح( 2016 ،یبارکل از نقل به ؛2014 ،4تزی)لوف ییاجرا کنش «3گرم» یهامؤلفه
به  که -MSدچار اختالل  افراد در بخشلذت ییایقیموس یهایهمراه در یآن یبازخوردها افتیو در یابیارزش

-ندااغتشاش مواجه با خود یربدنیتصو ، در ادراک ویفرد یهایتوانمند مستمر در و یناگهان راتییتغ لیدل
 (. 2004 ،جیالدرو  تیاشم) شودیم زشیانگ شیافزا و یجانیه یهایختگیبرانگ موجب
 ریتأثتواند تحتی( م2014 کوون،) هاپژوهش گرید یهاافتهیمطالعه همسو با  نیا در «کم»اندازه اثر  جینتا
باشد.  ییکنش اجرا یهامؤلفه یگستردگ از یناش گرید یبخش و کنندگانشرکت یشناختیهایینارسا یناهمگن
 اختالل درک و یآگاه در یناتوان» یژگیفرض وجود و بادر برنامه  یدهگزارش -ابزار خود یمدآناکار نیهمچن

 انجام ازمندین ،زین( 2014 گاتانو،یپر) MSکنندگان از شرکت یبرخ در «6یشناختفیتکال در آن شدت ای و
نبودن گروه نمونه در دسترس پژوهش، نیا یهاتیمحدود گریداز جمله . است نهیزم نیا در شتریب مطالعات

 کیملود و کیتمی، ریگرچه مداخله حرکت. دیآیشمار مهبمداخله  یریگیاستمرار و پ جهتپس از اتمام دوره 
 ییاجرا کنش بر یرانیا تجربه نیاول در نییپا شدت با یتوانمند گسترده شاخص گرفتن نظر در با یشناختعصب

 نظربه دیمف یشناختیبخشتوان و یشناختروان و ینیبال تجارب در آن از یریگبهره امکان و است داشته اثر
شاخص گسترده  با، جنس و یسن یها، گروهMSاختالل  گریانواع د در شتریب یهایبررس ازمندیاما ن ؛رسدیم

 .باشدیم( باالتر EDSS) یناتوان تیوضع

  منابع

 نوجوانان در یرمنطقیغ یو باورها ییاجرا یرابطه کارکردها ی(. بررس1394ص. ) ،یفیشر و.، غ اثوند،یع. ع.، غ ا،یارجمندن
.4-1 ،(2)6. یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل .ربزهکاریغ و بزهکار

 یحافظه، افسردگ ،یشناختیبر کارکردها یشناختیاثر توانبخش (.1395. )ع ،یس.، صارم وور، لهیح.، پ ،یآبادعبدل یباش
.28-40 (،3)4خاتم.  یمجله علوم اعصاب شفااسکلروز.  پلیمبتال به مالت مارانیو اضطراب در ب

 و یخستگ تعادل، بر دبکینورف یهانیتمر ریثأ(. ت1395. )،ریم.، و رستم ی.، نبوک ،یسبز.، ،ریرجب.، ی ،یزیتبر
  .89-100 (،4)7. یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل .سیاسکلروز پلیمالت به مبتال مارانیب یزندگ تیفیک

1. Stablum, F.

32. hot

3. Lofits, C.

64. anosognosia

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1659/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c
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 کیتمیر یساختارها با یدرمانیقیجلسه موسکی حاد ریتأث(. 1395پور، ف. )یمحمد وم.،  ،ینیالدفیا.، س ،ینیالدفیس
 .11-20، (7)4. یورزش یتوانبخش در پژوهش هینشر. MSافراد مبتال به  یبردارگام یمختلف بر پارامترها

 یبندآزمون دسته یافزارنسخه نرم ی(. طراح1390. )م ،یع.، و خداداد ،یانیآشتیآزادفالح، پ.، فتح ،م. ان،یشاهقل
نامه مطالعات فصل. یسنجروان یهایژگیو و ساخت نحوه ،ینظر یمبان WCST نیسکانسیو یهاکارت
 .110-134 (،4)1. ینیبال یشناسروان

 MS مارانیبا تعادل در ب یشناختیریپذو انعطاف توجه نیرابطه ب ی(. بررس1396. )ا ،یریش و .،م ،یامام .،و ،یریش
 .297-305(، 4)18. یتوانبخش یپژوهش -ینامه علمکش. فصلوفر -عود

در  یدگیبر کاهش تن یدرمان یقیموس ی(. اثربخش1393ح. ) فر،یزند و ،پ. ،یدباغ ،ا. ،یپهلوان یدریح ،.م ،یستانین
 .11. رانیا MSکنگره  نیازدهمی. ینی: مطالعه بالMS مارانیب
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