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A b s t r a c t

Background and Objective: Obsessive-compulsive disorder 
(OCD) is a prevalent psychiatric disease characterized by repetitive 
thoughts and actions. The present study aimed to assess the effects 
of cognitive rehabilitation on OCD symptoms and the brain wave 
pattern of the patients.

Materials and Methods: This quasi-experimental study was con-
ducted on all the patients with OCD referring to the psychiatric 
centers in Tabriz, Iran in 2019. In total, 30 OCD patients were se-
lected after the confirmation of psychiatric diagnosis and randomly 
assigned to the experimental and control groups. Both groups were 
evaluated in terms of the F4 region alpha and theta waves and OCD 
based on the Yale-Brown Obsession Questionnaire (pretest). The 
patients in the experimental group received cognitive rehabilitation 
and training for 12 sessions (60 minutes each). The tests were repeat-
ed to determine the differences in the study groups (posttest).
Results: Cognitive rehabilitation reduced the symptoms of OCD, as 
well as the alpha and theta waves in the F4 area (score: 93.84), which 
was considered significant (P<0.1). However, the posttest score had 
no significant difference with the pretest score in the control group, 
while the posttest score was significantly different with the pretest 
score in the experimental group.
Conclusion: According to the results, cognitive rehabilitation could 
be an effective approach to the treatment of OCD.

Keywords:

Cognitive Rehabilitation, 
Obsession, Alpha, Theta

Resived: 8 Aug 2019

Accepted: 31 Dec 2020

Available Online: Mar 2020

Citation: Jafari R, Bayrami M. [Effects of Cognitive Rehabilitation on the Brain Wave Patterns and 

Symptoms of Obsessive-compulsive Patients (persian)] Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2020 8(4): 

491-499

*Corresponding author: 
 Raheb Jafari
Address: MSc in Cognitive Sciences, Shahid Madani University of Azarbaijan, Tabriz, Iran
Tel: +98 (914) 9973048
Email: psychologyclinical1994@gmail.com

mailto:marzeyehloripoor@yahoo.com


492

زمستان 1398. دوره 8 . شماره 4

اثر توانبخشی شناختی بر عالئم و الگوی امواج مغزی در بیماران وسواس فکری-جبری 
راهب جعفری1*، منصور بیرامی2

1. کارشناس ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2. استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده: 

افکار و اعمال تکراری  با  بیماری های شایع روانپزشکی می باشد که  از  وسواس یکی  زمینه و هدف: 
مشخص می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر کاهش وسواس و الگوی 

امواج مغزی در بیماران مبتال  به اختالل وسواس فکری– جبری بود. 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه 
بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری- جبری مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر تبریز در سال 
1397 بود. تعداد 30 بیمار مبتال به وسواس بعد از تشخیص روانپزشک به صورت در دسترس انتخاب 
و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس هر دو گروه از نظر موج آلفا 
و تتا منطقه F4 و همچنین شدت وسواس با پرسشنامه وسواس ییل-براون مورد ارزیابی قرار گرفتند 
)پیش آزمون(، و بعد گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای، تحت توانبخشی شناختی قرار گرفتند 
گرفته،  صورت  تفاوت های  ارزیابی  به منظور  هم  پایان  در  و  کردند  دریافت  را  مرتبط  آموزش های  و 

آزمون های فوق، مجددا روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد )پس آزمون(. 

باعث کاهش عالئم وسواس  توانبخشی شناختی  داد که  نشان  پژوهش حاضر  داده های  تحلیل  یافته ها: 
 P<./.1 با نمره 93/84 کاهش داده است که در سطح F4 می شود و همچنین آلفا و تتای مغزی را در ناحیه
معنادار می باشد. نمره پس آزمون به نسبت پیش آزمون در گروه کنترل تفاوتی نداشت اما نمره پس آزمون 

گروه آزمایش به نسبت پیش آزمون تفاوت پیدا کرده بود.

برای  موثر  درمانی  به عنوان  توانبخشی شناختی  از  پژوهش می توان  این  یافته های  بر  مبتنی  نتیجه گیری: 
کاهش وسواس استفاده نمود.
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مقدمه:
است  پیچیده ای  اختالل  جبری،  فکری-  وسواس  اختالل 
نیز  و  مزاحم  و  تکراری  ناخواسته،  افکار  آن  اصلی  مشخصه  که 
رفتارهای تکراری و آزاردهنده آیین مند )اعمال وسواسی( می باشد 
افکار  کردن  خنثی  با  اضطراب  از  اجتناب  به منظور  بیمار  که 
وسواسی انجام می دهد )1(. محققان در دهه های اخیر عالقه زیادی 
به بررسی عوامل شناختی در اختالل وسواس از خود نشان داده اند 
و در زمینه تحقیق و درمان اختالل وسواس به ساختارها، فرآیندها 

و محتوای شناختی این اختالل توجه خاصی نموده اند)2(. 
اختالل وسواس می تواند ناتوان کننده باشد چون می تواند با 
عملکرد حرفه ای، فعالیت اجتماعی معمول و با روابط با دوستان و 
اعضای خانواده تداخل نماید )3(. اختالل وسواس شامل دو بخش 
وجود فکر وسواسی و عمل وسواسی می باشد )4(. فکر وسواسی 
شامل افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی تکراری و مقاوم که زمانی 
در طول اختالل برای شخص، مزاحم و نامتناسب شمرده می شود 
سعی  شخص  می آورد )5(.  به وجود  بارز  ناراحتی  و  اضطراب  و 
می کند این افکار و تکانه ها را نادیده و از ذهن خود کنار بگذارد 
یا با عمل یا فکری دیگر خنثی کند )6(. عمل وسواسی نیز رفتارها و 
اعمال ذهنی مثل )شمارش و تکرار کلمات( به آرامی می باشد که 
فرد فکر می کند مجبور به انجام این اعمال است )7(. پژوهشگران 
مدل های متعددی پیشنهاد کرده اند و هر یک از آنها بر عامل خاصی 
تاکید دارد اما در همه این نظریه ها و مدل ها عوامل شناختی هسته 

اصلی اختالل وسواسی فکری- جبری محسوب می شود )8(. 
مدارهای  بین  واسطه  مثابه  به  واقع  در  شناختی  کارکردهای 
پیچیده عصبی هستند که ارتباط بین مناطق مجزا در قطعه پیشانی 
را با سایر مناطق قشری و زیر قشری و روانپزشکی از جمله اختالل 
مدارهای  به  آسیب  نتیجه  در  که  است  جبری  فکری-  وسواس 
فرونتال- استریال یا اختالل در سوخت و ساز این مدارها به کارکرد 
شناختی بیمار صدمه می زند )9(. مطالعات تصویرگیری از مغز مثل 
در  خون(  )جریان  فعالیت  افزایش  پوزیترون  نشر  با  توموگرافی 
دمدار(  هسته  )مخصوصا  قاعده ای  هسته های  پیشانی،  لب های 
کرده  پیدا  جبری  فکری-  وسواس  به  مبتال  بیماران  سینگلوم  و 
اند )10(. نشانگان کژکاری شناختی شامل اشکال در تمرکز، اشکال 
در مفهوم سازی، عدم بازداری، عدم انعطاف، درجا زدن، اشکال در 

تخمین شناختی و اشکال در راهبردسازی می باشد )11(.
شده  ارائه  وسواس  درمان  برای  مختلفی  شیوه های  تاکنون 
است. درمان وسواس شامل مداخالت دارویی و غیردارویی است. 
با توجه به اینکه برای برخی از بیماران امکان استفاده از دارو وجود 
کاهش  باعث  بتوانند  که  غیردارویی  از روش های  استفاده  ندارد، 
وسواس شود منطقی به نظر می رسد )12(. به دلیل هزینه و عوارض 
داروها،  این  به  وابستگی  و  استرس  دارویی،  روش های  باالی 
استفاده  وسواس  درمان  برای  غیردارویی  روش های  از  می توان 
کرد )13(. تاکنون روش های غیردارویی متفاوتی به عنوان طب مکمل 

برای کاهش وسواس در شرایط مختلف بررسی شده است )14(.
در دهه های اخیر، عالقه ی روزافزونی به استفاده از برنامه های 
توانبخشی در زمینه مشکالت شناختی مشاهده می شود که این امر 
موجب گسترش برنامه های آموزشی شناختی شده است، به طوری 
که این برنامه ها قابلیت تنظیم سطح دشواری تکلیف از ساده به 
مشکل را بر اساس تفاوت های فردی دارند و چالش های شناختی 

در واقع  می کنند )15(.  ایجاد  بیماران  برای  را  مداومی 
مبتنی  که  می شوند  اطالق  آموزش هایی  به  توانبخشی شناختی، 
شناختی  عملکرد های  می کنند  سعی  شناختی  علوم  یافته های  بر 
انواع  شنیداری،  تمییز  فضایی،  دیداری-  ادراک  توجه،  )دقت، 
اجرایی(  کارکردهای  سایر  و  کاری  حافظه ی  مخصوصا  حافظه 
اصل  بر  موارد  این  همه ی  که  دهند  ارتقا  یا  بخشیده  بهبود  را 
انعطاف پذیری  همان  یا   )neuroplasticity( نوروپالستیسیتی 
از  که  می دانند  روشی  را  توانبخشی شناختی  دارد )16(.  اشاره  مغز 
ادغام علوم اعصاب شناختی با فناوری های اطالعات بوجود آمده 
و برای ارتقای توانمندی های مغز در زمینه ی کارکردهای شناختی 
از جمله ادراک، توجه، هوشیاری، حافظه و ... استفاده می شود )17(. 
توانبخشی شناختی روشی جهت بازگرداندن ظرفیت های شناختی 
از دست رفته است که توسط تمرینات و ارائه محرک های هدفمند 
اجرای  در  فرد  عملکرد  بهبود  آن  هدف  و  می پذیرد  صورت 
مساله،  حل  حافظه،  توجه،  ادراک،  بهبود  طریق  از  فعالیت ها 
هوشیاری و مفهوم سازی است )18(. در این روش درمانگر اطالعات 
حاصل از ارزیابی جلسات را در نظر گرفته و بر اساس آن تکالیفی 

برای تقویت کارکردهای شناختی مغز طراحی می کند )19(. 
کردند  گزارش  همکاران  )2016(  و  شیرازی  پژوهشی  در 
استرس  باعث کاهش اضطراب و  توانبخشی شناختی  که آموزش 
بررسی  در   )2012( همکاران   و  ماتیولی  می شود )20(.  بیماران 
آموزش  که  دادند  نشان  اجرایی  عملکردهای  و  توجه  تداوم 
برنامه توانبخشی شناختی، بر سرعت پردازش اطالعات، توجه و 
بوده  بهبود دهنده  و  موثر  معنی داری  به طور  اجرایی  عملکردهای 
است )22(. قمری گیوی و همکاران )1393( در پژوهش خود نشان 
در  اجرایی  کارکردهای  بهبود  باعث  توانبخشی شناختی  که  دادند 
در  همکاران  )1385(  و  قدیری  می شود )23(.  وسواسی  بیماران 
پژوهش خود نشان دادند که توانبخشی شناختی در کاهش نقائص 
بیماران  اجباری  وسواسی–  نشانه های  و  اجرایی  کارکردهای 
اسکیزو-وسواسی تأثیر دارد )24(. با توجه به مبانی نظری و پژوهشی 
اشاره شده پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است 
تغییر  و  اختالل وسواس  کاهش  باعث  توانبخشی شناختی  آیا  که 
جبری  فکری-  وسواس  اختالل  مبتال به  بیماران  در  مغزی  امواج 

می شود؟
روش بررسی: 

پیش آزمون-  با  نیمه آزمایشی  مطالعات  نوع  از  پژوهش  این 
حاضر  پژوهش  آماری  جامعه ی  بود.  کنترل  گروه  و  پس آزمون 
جبری  فکری-  وسواس  اختالل  مبتال به  بیماران  کلیه ی  شامل 
 1397 سال  در  تبریز  شهر  روانپزشکی  مراکز  به  کننده  مراجعه 
بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 بیمار وسواسی بود که از 
بین جامعه ذکر شده، به صورت در دسترس انتخاب شدند )مبنای 
انتخاب حجم نمونه فرمول کوکران بود(. همچنین نقطه برش برای 
انتخاب بیماران دارا بودن یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود.
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توسط  جبری  فکری-  وسواس  اختالل  تشخیص  از  بعد 
روان پزشک و سپس مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس راهنمای 
تشخیصی و آماری اختالل های روانی، ابتدا از این بیماران آزمون 
منطقه  الکتروآنسفالوگرافی کمی در  ثبت  براون و  ییل-  وسواس 
 12 آزمایش  گروه  سپس  آمد.  بعمل  تتا  و  آلفا  فرکانس  در   F4
جلسه تحت توانبخشی شناختی قرار گرفتند و برای گروه کنترل 
نیز  کنترل  گروه  انتخاب  نحوه  نگرفت.  صورت  مداخله ای  هیچ 
ماه   3 هفتگی  به صورت  توانبخشی  بود. جلسات  بیماران  بین  از 
به طول انجامید. بعد از اتمام جلسات پس آزمون بعمل آمد.جلسات 
جلسه  یک  هفته  هر  که  به نحوی  شد  برگزار  هفتگی  به صورت 
90 دقیقه ای صورت گرفت و هر جلسه تکالیفی ارائه می شد که 

بیماران باید در منزل این تکالیف را انجام می دادند.
مالک های ورود و خروج

مالک های ورود شامل دارا بودن مالک های تشخیصی اختالل 
وسواس فکری- جبری، عدم وجود اختالالت نورولوژیکی، عدم 
ابتال  به سایر اختالالت روانپزشکی مانند سایکوز و مالک خروج 
نیز عدم تمایل آزمودنی برای شرکت در پژوهش یا غیبت بیش از 

3 جلسه در جلسات توانبخشی شناختی بود.
ابزار پژوهش

نگاره  موج  ثبت  برای  کمی:  الکتروآنسفالوگرافی  الف( 
Electro- و از کاله Neuroscan  الکتریکی مغز از آمپلی فایر
الکترود   64 شامل  و   10-20 بین المللی  نظام  بر  مبتنی   که   ،cap
است، استفاده شد. برای تحلیل کمی نیز یک فرایند ریاضی پیچیده 
FFT به کار گرفته شد که در آن امواج ثبت شده به عدد و اعداد 
نیز به نوبه خود به نمودارها و تصاویر تبدیل شدند. این فرایند با 
 A2 و A1 اجرا شد. الکترودهای مرجع Neuroguide نرم افزار
نیز به گوش ها متصل بودند. الکترودها با استفاده از کاله مخصوص 
بر اساس سیستم بین المللی 10/20 بر روی سر جاگذاری شدند. 
ثبت امواج با استفاده از sampling rate حدود 500 هرتز و با 
فعالیت مغزی  الی 40 هرتز صورت گرفت.  دامنه فرکانسی 0/1 
هر یک  از آزمودنی ها، به مدت 10 دقیقه با چشمان باز و بسته در 
حالت آرامش ثبت گردید. ابتدا آرتیفکت های امواج ثبت شده بر 
اساس قضاوت دیداری تا حد امکان حذف گردیده و تالش شد 
حداقل تراسه ای حدود 120 ثانیه امواج عاری از آرتیفکت جهت 

تحلیل در اختیار باشد. 
 10 مقیاس  این  ییل براون:  اجباری  وسواسی-  مقیاس  ب( 
سوال است که به آزمونگر امکان می دهد تا وسواس ها و اجبارهای 
می شود،  آنها  صرف  که  زمانی  لحاظ  از  مجزا  به طور  را  مراجع 
میزان تداخل آنها با کارکرد زندگی روزمره، میزان پریشانی حاصله 
کنترل  قابلیت  میزان  و  آنها  برابر  در  مراجع  مقاومت  میزان  آنها، 
درجه بندی نماید)25(. این مقیاس توسط گودمن  )1989( تهیه شده 
و  می باشد  لیکرت  طیف  روش  به  آن  نمره گذاری  روش  است. 
امکان وجود  این  به عالوه  می باشد.  متغیر   40 تا   0 از  کلی  دامنه 
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دارد که برای ارزیابی شدت وسواس ها و اجبارها نمرات جداگانه 
و   0/98 بیمار   40 در  ارزیابان  بین  پایایی  ضریب  شود.  لحاظ 
 0/98 کرونباخ  آلفای  ضریب  طریق  از  درونی  همسانی  ضریب 
را  ییل-براون  مقیاس  همبستگی  ضریب  است )26(.  شده  گزارش 
 ،0/45 فوآ  عملی  فکری-  وسواس  تجدید نظر شده  پرسشنامه  با 
بک  افسردگی  پرسشنامه   ،0/34 براون  باورهای  سنجش  مقیاس 
0/46، مقیاس اضطراب زانگ 0/38 مقیاس ناتوانی شیهان 0/55 
بدست آورده اند. این ضرایب بیانگر اعتبار مناسب و مطلوب این 

مقیاس می باشد )27(.
ج( محتوای مداخله توسط سولبرگ و ماتیر طراحی و توسط 

عباسی و همکاران اعتبار 0/86 برای آن گزارش شده است )28(.
جلسه اول: آشنایی و برقراری اتحاد درمانی، بیماران با روش ها 
و تمرین های شناختی آشنا و خط پایه کارکردهای شناختی آنان 

اندازه گیری شد.
با  به زنگی  گوش  شامل  توجهی  تمرین های  به  دوم:  جلسه 
محرک های شنیداری )اعداد، کلمات، جمالت و غیره( و بررسی 

و تهیه رویدادهای استرس زای زندگی اختصاص یافت.
توجه  تقویت  و  ارائه  توانبخشی  توضیحات  سوم:  جلسه 

آموزش داده شد.
و  شنیداری  و  دیداری  توجهی  تمرین های  به  جلسه چهارم: 

تمرین های حافظه اختصاص یافت.
جلسه پنجم: تمرین های مربوط به تغییر توجه، درک مطلب و 

بسط شناختی آموزش داده شد.
جلسه ششم: تمرین های رعایت نظم نزولی و صعودی جهت 
همزمان  جستجوی  و  مطلب  درک  برای  خواندن  و  توجه  حفظ 

حروف و کلمات از قبل تعیین شده انجام شد.
کمک  به  شنیداری  و  دیداری  منطقی،  حافظه  هفتم:  جلسه 

اعداد، حروف، اشکال کلمات و جمالت آموزش داده شد.
جلسه هشتم: به بهبود حافظه کالمی و تصویری، سازماندهی 

کالمی و ساخت تداعی های زوجی اختصاص داده شد.
جلسه نهم: تمرین های عملکرد اجرای شامل بیان طرح مربوط 
قائل شدن، حل مساله و  تمایز  به یک تکلیف ساده، طبقه بندی، 

خود دستوردهی آموزش داده شد.
حرکتی،  حافظه  به ویژه  حافظه  تمرین های  به  دهم:  جلسه 

تمرین های شناختی توجه و جمع بندی.
جلسه یازدهم: تمرین تکالیف مربوط به توجه مستمر. 

و  متمرکز  توجه  به  مربوط  تکالیف  تمرین  دوازدهم:  جلسه 
پراکنده.

تجزیه و تحلیل داده ها
داده های بدست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از روش های 
آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی شامل 
تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 

23 و همچنین نرم افزار Neuroguid تجزیه و تحلیل شدند.
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یافته ها:
گروه  در  مطالعه  مورد  افراد  از  نفر   15 حاضر،  پژوهش  در 
افراد 59  این  از  و  بودند  کنترل  در گروه  نیز  نفر  و 15  آزمایش 
درصد متاهل و 41 درصد مجرد بودند. 52 درصد مونث و 48 
 27 و  لیسانس  درصد   41 دیپلم،  درصد   32 بودند.  مذکر  درصد 

درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس بودند.

گروه هاي  مي دهد،  نشان  جدول1  مندرجات  که  همانگونه 
با  چشمگیري  تفاوت هاي  پیش آزمون  مرحله  در  مطالعه  مورد 
یکدیگر نداشته اند. چرا که میانگین و انحراف استاندارد گروه ها، 
تقریبا به هم نزدیک بوده است، ولي در مرحله پس آزمون گروه های 
آزمایشی، این کمیت ها با واریانس بیشتري مواجه شده اند به نحوي 

که میانگین و انحراف استاندارد گروه ها تغییر پیدا کرده است. 
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از روش تحلیل 

جدول1. آماره های توصیفی وسواس و امواج مغزی )میانگین و انحراف استاندارد( در افراد گروه آزمایش و کنترل

پس آزمونپیش آزمون

تعدادانحراف استانداردمیانگینتعدادانحراف استانداردمیانگینمولفهآزمودنی ها

آزمایش
وسواسکنترل

23/46
23/40

2/68
2/88

15
15

16/40
22/93

2/35
2/96

15
15

آزمایش
آلفا F4کنترل

11/53
11/08

1/63
1/86

15
15

8/73
11/33

1/59
2/61

15
15

آزمایش
تتا F4کنترل

6/93
6/66

1/03
1/61

15
15

4/86
7/20

0/74
1/08

15
15

جدول2. آزمون ام باکس برای پیش فرض همگنی ماتریس کوواریانس در متغیرهای وابسته

P F درجه آزادی دوم درجه آزادی اول ام باکس متغیر

0/053 2/07 4120/91 6 14/09 متغیرهای وابسته

کوواریانس  ماتریس  همگنی  بررسي  براي  باکس  آزمون  از 
می دهد،  نشان  جدول 2  مندرجات  که  همانگونه  شد؛  استفاده 
است؛  همگن  مطالعه  مورد  متغیرهای  بین  موجود  همبستگی 

 p<0/05 مشاهده شده مربوط به این آزمون در سطح F چراکه
از نظر آماری معنادار نیست؛ بنابراین پیش فرض همگنی ماتریس 

کوراریانس محقق شده است.

جدول3. آزمون لون برای همگنی واریانس خطا در متغیرهای وابسته

P درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fضریب متغیر

0/207 28 1 1/66
وسواس

0/972 28 1 0/01
F4 آلفا

0/246 28 1 1/40
F4 تتا

واریانس  یکساني  مفروضه  بررسي  جهت  لون  آزمون  از 
خطا استفاده شد؛ مندرجات جدول 3، نشان می دهد که واریانس 
متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه همگن است، چرا 

مورد  متغیرهای  در  آزمون،  این  به  مربوط  شده  مشاهده   F که 
مطالعه، در سطح p>0/05 از نظر آماری معنادار نیست؛ بنابراین 

پیش فرض همگنی واریانس خطا نیز محقق شده است.
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جدول4. آزمون کرویت بارتلت برای همبستگی متعارف در متغیرهای وابسته

P درجه آزادی خی دو متغیر

0/001 5 31/14 متغیرهای وابسته

متغیرهاي  بین  متعارف  همبستگي  پیش فرض  بررسي  برای 
وابسته از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج نشان می دهد 
متغیرها  این  و  دارد  وجود  متعارف  همبستگی  متغیرها  این  بین 

به صورت ترکیبی یک متغیر وزنی جدید بوجود آورده اند؛ چرا که 
p>0/05 محاسبه شده و در سطح )χ =310/48( شاخص بارتلت

از نظر آماری معنادار می باشد. 

جدول5. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر وسواس و فرکانس های مغزی

P F ارزش نام آزمون

0/001 93/84 0/92 اثر پیالیی

0/001 93/84 0/07 المبدای ویلکز

0/001 93/84 12/24 اثر هتلینگ

0/001 93/84 12/24 بزرگترین ریشه ی روی

همان طور که در جدول5 مالحظه می شود سطوح معنی داری 
چندمتغیری  کوواریانس  تحلیل  از  استفاده  قابلیت  آزمون ها  همه 
دو  بین  که  می دهد  نشان  نتایج  این  می شمارند.  مجاز  را  )مانوا( 
گروه حداقل از نظر یکی از مولفه ها تفاوت معنی دار وجود دارد 

پیالیی  اثر  برای  F گزارش شده  نمره  به نحوی که   .)P>0/001(
و   )93/84( هتلینگ  اثر   ،)93/84( ویلکز  المبدای   ،)93/84(

بزرگترین ریشه روی )93/84( می باشد.

F4 و تتا F4 جدول6. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در وسواس، آلفای

P F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع پراکندگی

0/001 123/49 278/90 1 278/90 وسواس گروه

0/001 174/82 52/18 1 52/18 F4 آلفا

0/001 47/00 42/13 1 42/13 F4 تتا

می شود  مشاهده  شماره6  جدول  در  که  همان طور 
توانبخشی شناختی باعث کاهش وسواس، آلفا و تتا F4 می شود و 

در سطح P>0/001 تفاوت معنی داری می باشد. 

بحث:
نمرات  مداخله  از  پس  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
بیماران در پرسشنامه وسواس کاهش پیدا کرده است و همچنین 
موج آلفا و تتای منطقه مغزی F4 را کاهش می دهد که با یافته های 
شیرازی و همکاران )20(، ماتیولی و همکاران)21 و 22(، قمری گیوی )23( 
و قدیری)24( همخوان می باشد. شیرازی و همکاران گزارش کردند 
استرس  باعث کاهش اضطراب و  توانبخشی شناختی  که آموزش 
آموزش  که  دادند  نشان  همکاران  و  ماتیولی  می شود )20(.  بیماران 

و  توجه  اطالعات،  پردازش  سرعت  بر  خاص،  شناختی  برنامه 
عملکردهای اجرایی به طور معنی داری موثر و بهبود  دهنده بوده 
خود  پژوهش  در   )1393( همکاران  و  قمری گیوی   .)22 و  است )21 
نشان دادند که توانبخشی شناختی باعث بهبود کارکردهای اجرایی 
بیماران وسواسی می شود )23(. قدیری و همکاران )1385( در  در 
پژوهش خود نشان دادند که توانبخشی شناختی در کاهش نقائص 
بیماران  اجباری  وسواسی–  نشانه های  و  اجرایی  کارکردهای 

اسکیزو- وسواسی تاثیر دارد )24(. 
در تبیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر کاهش نمره وسواس 
در پرسشنامه ییل براون می توان گفت که برنامه توانبخشی شناختی 
و  شناختی  انعطاف پذیری  پردازش،  توجهی سرعت  قابل  به طور 
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پیش  قشر  فعالیت  افزایش  بر روی  و  می دهد  افزایش  را  حافظه 
آموزشی  شیوه  این  همچنین  دارد )21(.  توجهی  قابل  نقش  پیشانی 
یکی از انواع آموزش های مغزی است که از برنامه ویژه و خاصی 
استفاده می کند که هدف آن افزایش مهارت های شناختی یا ایجاد 
می تواند  که  است  تمرین هایی  انجام  طریق  از  شناختی  توانایی 
سایر  و  حافظه  توجه،  در سطوح  مالحظه  قابل  تغییرات  موجب 
بین  تنگاتنگ  ارتباط  به  با توجه  شوند.  مغز  اجرایی  کنش های 
توانبخشی شناختی  برنامه  افسردگی،  اختالل  و  اجرایی  کنش های 

می تواند در بهبود نشانه های وسواس موثر باشد )21(.
بیان  )Avzton(می توان  ازتون)29(  نظریه  مبنای  بر  همچنین، 
کرد که تمرینات شناختی موجب تغییرات نوروپالستیسیتی مغزی 
می شود و رسیدن به توان بالفعل این تغییرات نیازمند گذشت زمان 
برنامه ریزی و سازماندهی،  است؛ یعنی علی رغم مبحث توجه و 
الگوی  می آید،  چشم  به  زودتر  آنها  بازدهی  که  حافظه  و  توجه 
فرصت  بیماران  تا  هستند  زمان  گذشت  نیازمند  مغزی  امواج 
زمینه  در  آمده  بعمل  مغزی  تحریکات  از  تا  باشند  داشته  کافی 
یافته  این  توانمندی های شناختی خود به نحو کامل استفاده کنند. 
پژوهش حاضر را همچنین می توان بر اساس فرضیه شکل پذیری 
مغزی تبیین کرد. فرضیه شکل پذیری مغز انسان بیان می دارد که 
اگر مناطق مغزی که در هر اختالل کژکار هستند را به طور مناسب 
و مکرر تحریک کنیم، می توان تغییرات مناسبی را در آن مناطق 
ایجاد نمود؛ تغییراتی که از نظر طرفداران این دیدگاه نمی توانند 
موقتی باشند؛ چون این گونه تغییرات در ساختار نورون های مغزی 
به  نیاز  آنها  تغییر  اما  ماند؛  خواهند  باقی  پایدار  و  می دهند  رخ 

گذشت زمان دارد )16(.
روش  از  که  بود  این  حاضر  پژوهش  محدودیت  اولین 
نتایج  تعمیم پذیری  قابلیت  و  استفاده شد  دردسترس  نمونه گیری 
این  در  اینکه  باالخره  و  می گیرد.  قرار  آن  تأثیر  تحت  پژوهش 
پژوهش به بررسی تاثیرات بلندمدت این آموزش ها و ماندگاری 
فاقد  مطالعه  این  به عبارتی  یا  است،  نشده  پرداخته  تأثیرات  این 
یک  آتی  تحقیقات  در  می شود  پیشنهاد  می باشد.  پیگری  دوره 
آموزش ها  این  تأثیرات  از  ماه   6 تا   3 فاصله  به  پیگیرانه  مطالعه 
صورت بگیرد. همچنین پیشنهاد می شود اثربخشی روش آموزش 
توانبخشی شناختی بر بهبود سایر اختالالتی که به نوعی کارکردهای 

اجرایی در آنها دخیل هستند مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه گیری:
میزان  توانبخشی شناختی  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
جبری  فکری-  وسواس  اختالل  به  مبتال  بیماران  در  را  وسواس 
کاهش می دهد و همچنین موج آلفا و تتای F4 را کاهش می دهد 
ابزار  یک  به عنوان  توانبخشی شناختی  از  می توان  نهایت  در  که 
کارآمد و پایا برای کاهش وسواس و بهبود فرکانس های مغزی در 

بیماران وسواسی بهره جست.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین:
و  بهداشتی  سیاست گذاری  در  توانبخشی شناختی  بر  1.تاکید 
نقش  می تواند  روانپزشکی  مزمن  بیماری های  به  مربوط  درمانی 

مهمی داشته باشد.
به  درمان  این  اصول  از  با کمک گرفتن  می توانند  2.پرستاران 
بیماران وسواسی کمک نمایند تا با تفسیر دقیق تر رفتارهای مخرب 

خود، به رفتارهای خود بینش بیشتری داشته باشند.

تضاد منافع
در این پژوهش هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با کد اخالق 572 انجام شده است. نویسندگان 
بر خود الزم می دانند که از کلیه شرکت کنندگان محترم تشکر و 

قدردانی بعمل آورند.
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