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 مقاله پژوهشي 

  يجبر -یدر اختالل وسواس یتوجه انتخاب صینقابر کاهش  یشناخت یبخشتوان یاثربخش
  

  ٣يه مراديآس، *٢زدانبخشيکامران ، ١معصومه آزادبخت
 

  04/04/1397تاریخ پذیرش  22/01/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ديجد يهاروش يابيو ارز يبررس، يو نوجوان ين و اثرات مخرب آن در دوره کودکيدر تمام سن يجبر -يوع اختالل وسواسيبا توجه به ش: هدف و زمينهپيش
 يخابتوجه انتبر بهبود  يشناخت يبخشتوان ين اثربخشيي. هدف پژوهش حاضر تعرسديمبه نظر  يضرور کامالً يمناسب درمان تأثيربا عوارض کم و  يدرمان

  .بود يجبر -يجوانان دختر دوره متوسطه دوم مبتال به اختالل وسواسنو
 دختر مبتال به انآموزدانشه يبا گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کل آزمونپس - آزمونپيشبا طرح  يشيمه آزمايپژوهش حاضر از نوع ن: روش کارو مواد 

با استفاده از  يگرغربالرستان و يچهار دب ياست. با انتخاب تصادف ۱۳۹۵-۹۶ يليصشهرستان کوهدشت در سال تح يهارستانيدبدر  يجبر-ياختالل وسواس
، کردنديم برآورده را پژوهش موردنظر خروج و ورود يهامالک که يآموزاندانش از نفر ٣٠، هاآن با مصاحبه از بعد، فوا و همکاران يعمل يوسواس فکرپرسشنامه 

د و گرفته ش يسنجش توجه انتخاب يبرا از هر دو گروه آزمون رنگ واژه استروپ .شدند نيگزيجا گروه دو در يتصادف صورتبه و شدند انتخاب هدفمند صورتبه
  اجرا شد. يشناخت يبخشتوانجلسه برنامه  ١٢به مدت  يانفراد صورتبهش يگروه آزما يبرا

کاهش  )>٠٠١/٠P( يدارمعني صورتبهسه با گروه کنترل يش در مقايدر گروه آزما ينمرات تداخل در توجه انتخاب، يشناخت يبخشتوانپس از مداخله : هاافتهي
  افت.ي

 نيبنابرا ست.ا مؤثر يجبر يماران مبتال به اختالل وسواسيب يدر بهبود توجه انتخاب يشناخت يبخشتواننشان داد که  ج مطالعه حاضرينتا: گيرينتيجهو بحث 
 يدرمانرواننار در ک يتيو حما يکاربرد، يقيتلف يکرد درمانيرو عنوانبه يشناخت يبخشتوانبر  ياز مداخالت مبتن، يشناختروانمداخالت  بر عالوه شوديمشنهاد يپ

  .ن حوزه استفاده شودين ايتوسط متخصص
 يتوجه انتخاب، يجبر -ياختالل وسواس، يشناخت يبخشتوان: دواژهيکل

  
 ١٣٩٧ مرداد، ٣٨١-٣٨٨ ص، پنجم شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۸۸۸۶۶۶۱۷: تلفن، يوم اجتماععل دانشکده، يانشگاه رازد، کرمانشاه: آدرس مکاتبه

Email: kamran6@hotmail.fr 

  
  مقدمه

 ده از يکي و مزمن يروان اختالل کي يجبر -يوسواس اختالل
وع يزان شيم .است جهان در يپزشک يکنندهناتوان تيوضع

ت ثاب نسبتاً يت عموميدر جمع يجبر -ياختالل وسواس العمرمادام
در  يين نرخ باالياست. چن درصد ۲۹/۳تا  درصد ۵/۲و حدود 

باعث شده که اختالل وسواس  يرشناسيگهمهمطالعات  يهاافتهي
  ).۱( شناخته شود "١پنهان يدميک" اپي عنوانبه

                                                             
 ران،ي، کرمانشاه، اي، دانشگاه رازي، دانشکده علوم اجتماعيعموم يشناسروانکارشناس ارشد  ١
 سنده مسئول)ينو( ران،ي، کرمانشاه، اي، دانشگاه رازي، دانشکده علوم اجتماعيشناسروان، گروه يشناخت يشناسروان يتخصص ي، دکترايعلمئتيهعضو  ٢
 راني، کرمانشاه، اي، دانشگاه رازي، دانشکده علوم اجتماعيشناسروان، گروه يشناسروان ارياستاد ٣

1 hidden epidemic 

قرا  يمورد بازنگر، يجبر -ياختالل وسواس، رياخ يهاسالدر 
 ياربنيبا ز يشناختروانک اختالل عصب ي عنوانبهگرفته است و 

در  يکيولوژيزيب فيوجود آس اگرچهمطرح است.  يمسائل عضو
 از ياما شواهد حاک، ز استيمجادله برانگ ياجبار -ياختالل وسواس

ت در يکاهش فعال، فرونتال يرکرتکسيد مدار زين هستند که شايا
تال و توفرونيکرتکس اورب، فرونتال ينگواليتکس سکر يهابخش

 نيتوفرونتال در ايکرتکس اورب يو کاهش اندازه کل يهسته دم
  .)۳، ۲( ل باشندياختالل دخ
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اختالل  يشناسنشانهفرونتال با  ينگواليکرتکس س يش فعاليب
 يت کرتکس فرونتال فوقانيهمبسته است. فعال ياجبار -يوسواس

ن يکه ا، ن اختالل دارديا يشناسنشانها ب يمنف يراست همبستگ
که به  است شده ريتفس يند بازداريفرآ يبرا يانشانه عنوانبهرابطه 
متناسب باشد  ياجبار -يبا درک ما از اختالل وسواس رسديمنظر 

)۴.(  
 ير کرتکسيز يهاگذرگاهکه  اندکردهو همکاران اظهار  ياومور

ن يد اياش نيبنابراو  کننديماعمال پاسخ را  يبازدار، توفرونتالياورب
ن يباشند. شواهد ا ريپذبيآس يليخ يف توجهيدر تکال، مارانيب

راد در اف يجبر -يزان بروز اختالل وسواسيش مياز افزا عمدتاًه يفرض
 يعصب يربرداريا و مطالعات تصويب به بازال گانگليآس يدارا

افراد  تال درفرون يرکرتکسيرا در مدار ز يش عملکرديکه ب يکارکرد
  ).۳( گرفته است نشاءت دهديمن اختالل نشان يمبتال به ا
و مولرو  )۲۰۰۴( هوهاجن و ودرهولزر، کولز يهاپژوهشدر 

 ياجبار -يماران مبتال به اختالل وسواسيب، )۲۰۰۵( روبرتز
 يرکالميو غ يکالم يحافظه، توجه يدر کارکردها يانتخاب يهانقص

وجود دارد.  يمفهوم -يداريو د ييفضا -يداريد يهامهارتو 
 ت لوبيکه کاهش فعال انددادهنشان  يمغز يربرداريمطالعات تصو

 قدر مناط ياز بدکارکرد يماران وجود دارد که حاکين بيفرونتال در ا
نقش  تواننديمن نواقص يا). ۵-۷(است  يياجرا يمربوط به کارکردها

داشته  آن يشناخت يهانشانهر يو س يماريب يدر بقا ياکنندهنييتع
ار و افک يتکرار تيماهکه  کننديمشنهاد يمحققان پ يباشند. برخ
در نظام  يريا سوگين اختالل به نقص يل دهنده اياعمال تشک

  ).٨( گردديمپردازش اطالعات باز 
اجتناب از تداخل اطالعات نامربوط به  ييبه توانا يتوجه انتخاب

مرتبط با هدف اشاره دارد. اطالعات  و با انتخاب اطالعات فيتکل
 ريغ يپاسخ عنوانبهغالب چه  يپاسخ عنوانبهکن چه  پرتحواس

 يموجود زنده در سطح يزندگ تيوضع نکهيا يغالب عمل کنند. برا
توجه  لياز قب يو شناخت يبدن يالزم است که کارکردها، باشد نهيبه

عملکرد انسان  ني. همچننديعمل نما ياتيحفظ تعادل ح يدر راستا
 طوربهاز منابع توجه به  زانيدارد که چه م يامر بستگ نيسالم به ا

 فيتکل به آن مؤثر يخاص به شکل طوربه يينايب يو توجه انتخاب، عام
 ).٩( اختصاص داده شده است

در  ياتيجاد تجربينه وجود دارد که با اين زميدر ا ياريد بسيعقا
 صينقاکارکرد فرد را پس از  يتا حد توانيم يمغز صينقافرد دچار 

، شدهيطراح يهاتجربهبا تدارک  توانيمد و يبهبود بخش يمغز
 در يمغز انجام داد که منجر به بهبود يهانوروندر رشد  يراتييتغ

 ٢يشناخت يکه به آن بازتوان شوديمروزمره فرد  يعملکرد زندگ

                                                             
2 Cognitive Rehabilitation 

حت ت يشناخت يند که باز توانو محققان مختلف معتقد نديگويم
در چند د. يت نمايرا هدا ير نورونيياثر تغ توانديمط خاص يشرا
ارتقاء  يبرا يشناخت يبازتوان يهاروشاستفاده از ، رياخ يدهه

 يخشبتوانافته است. ي ياگستردهار يرواج بس يشناخت يکارکردها
 شدهيطراح يدرمان يهاتيفعالافته از يساخت  يمجموعه يشناخت

ه يفرد بر پا يشناخت ير عملکردهايآموزش مجدد حافظه و سا يبرا
 يبازتوان). ١٠(ت مار اسيب يو رفتار يو درک اختالالت مغز يابيارز

 تهرفازدست يشناخت يهاتيجهت بازگرداندن ظرف يروش يشناخت
هدفمند  يهانات و ارائه محرکيده است که توسط تمريب ديا آسي

 ف ويتکال يبهبود عملکرد فرد در اجرا، دف آنرد و هيپذيصورت م
 يابين روش درمانگر اطالعات حاصل از ارزيهاست. در اتيفعال

ت و يتقو يبرا يفيبر آن تکال يرا در نظر گرفته و مبتن، جلسات
شرفت يو با پ دينمايم يمغز طراح يشناخت يکارکردها يبازساز

ط که به تسل ييجادهد تا يش ميف را افزايتکل يمار درجه دشواريب
 دينان حاصل نمايخود اطم يشناخت يمار به کارکردهايب ينسب

)١١.(  
 يبخشتوان يبا عنوان اثربخش يران پژوهشيکنون در اتا
 يماران مبتال به اختالل وسواسيب يبر بهبود توجه انتخاب يشناخت

 يقمر پژوهش در، مرتبط يهاپژوهشانجام نشده است. اما در 
 رد يشناخت يبخشتوان ياثربخش عنوان با يقانده و نادر، يويگ

 سال در ياجبار يوسواس مارانيب يياجرا يکارکردها يبازساز
 يبازساز در يشناخت يبخشتوان که داد نشان جينتا ١٣٩٢

 ).١٢( است بوده مؤثر يياجرا يوسواس مارانيب يياجرا يکارکردها
 خود پژوهش در) ١٣٩٣( همکاران و يفرهود، يدولتشاه، يليخل

 مارانيب يانتخاب توجه بهبود بر را يشناخت يبخشتوان داد که نشان
 که توسط يگريدر پژوهش د ).١٣( بود اثربخش MS به مبتال

 ياثربخش، انجام گرفت) ۱۳۹۴( يزچيتبر و يمانيسل، يمانينر
 لاختال به مبتال کودکان يانتخاب توجه بر يشناخت يبخشتوان

ADHD يزابيآس يهاجنبهبا توجه به  روازاين .)۱۴( بود مؤثر 
ن يا، يشناخت يبخشتواند درمان يرات مفاختالل وسواس و اث

 يبر توجه انتخاب يشناخت يبخشتوانا درمان يآ"  سؤالپژوهش با 
  انجام گرفت. ر؟"يا خياست  مؤثر يعمل يماران وسواس فکريب

 در يشناخت يبازتوان يبرنامه از استفاده: ه پژوهشيفرض
 يجبر -يوسواس در اختالل يجبر -يوسواس اختالل عالئم کاهش

  .شوديم دارمعني تفاوت سبب کنترل گروه با سهيمقا در
  

  و روش کارواد م
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و از نوع  يشيآزما مهين يهاطرحپژوهش حاضر جزء 
با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل  آزمونپس -آزمونپيش

در  يجبر-يدختر مبتال به اختالل وسواس انآموزدانش هيکل
بود.  ۱۳۹۵-۹۶ يليشهرستان کوهدشت در سال تحص يهارستانيدب
 يادارهالزم با  يهايهماهنگپژوهش بعد از  نيا ياجرا يبرا

 يارائهو با  يبا انتخاب تصادف، شهرستان کوهدشت وپرورشآموزش
تمام  نيکرده و در بدخترانه مراجعه  رستانيمجوز به چهار دب

، نفر بود ۲۴۶اول و سوم که تعدادشان  هيهر دو پا انآموزدانش
 يباال ينمرهکه  يآموزاندانشسپس وسواس اجرا شد.  يپرسشنامه

ورود  يهامالک، هاآنداشتند و بعد از مصاحبه با  پرسشنامهدر  ۳۸
هدفمند  صورتبه، کردنديمپژوهش را برآورده  موردنظرو خروج 

 آموزدانش، دختر بودن: ورود به پژوهش يهامالک. انتخاب شدند
 -ياختالل وسواس يپرسشنامهدر  ۳۸ يباال ينمرهگرفتن و  بودن
از تحت درمان بودن  اندعبارتخروج  يهامالکن يو همچن يجبر

 ،انجام پژوهش يت براينداشتن رضا، يجبر -ياختالل وسواس يبرا
 .يا شناختي يروان يهااختاللر ياوجود س
نفر در گروه  ۱۵ يتصادف صورتبهفوق  يان جامعه آمارياز م

رنامه نکه به بيا يبرا. نفر در گروه کنترل انتخاب شدند ۱۵ش و يآزما
انجام شده با  يهايهماهنگبعد از ضربه نخورد  انآموزدانش يدرس
آزمون  هاآناز ، انآموزدانش يبرنامهدر مورد  هارستانيدب رانيمد

جلسه  ۱۲به مدت  شيگرفته شد و گروه آزمااستروپ  يتوجه انتخاب
با  يانفراد صورتبه سه جلسه ايدو جلسه  ياهفته صورتبه

ترل گروه کن کهيدرصورتکار کردند  يشناخت يبخشتوان يهابرنامه
ازهر ، سهجل ۱۲نکرد. پس از پنج هفته و اتمام  افتيدر يابرنامه چيه

در هر دو گروه  هاآزمونپس جيو نتا شدگرفته  آزمونپسدو گروه 
  .شد سهيمقا باهم

  : پژوهش يابزارها
OCI-( يعمل يشده وسواس فکر تجديدنظررسشنامه پ

R(و همکاران٤؛ فوا ٣ ،)که نسخه کوتاه شده پرسشنامه : )2002
عبارت  ۱۸ يدارا) است ۱۹۹۸همکاران (فوا و  يعمل يوسواس فکر

 ک ماه گذشته تجربه شده رايرا که در  وسواس يهانشانه  است و 
وسواس است.  يگرغربال يبرا يو ابزار مناسب .کنديم يريگاندازه

ل ن شاميهمچن داردپرسشنامه را  ينکه نمره کليا ضمن نسخه نيا
کرت يل يانهيگز ٥اس يمق يبر رو که باشديمز ياس نيشش خرده مق

 شوشست -۱: شوديماد مشخص يار زيا بسي) بشدت ٤ا (اصالً ت) ٠( از
 -۶، احتکار کردن -۵، ينگران -۴، ينظم ده -۳، کردن يوارس -۲

 يو برا ٨١/٠نمره کل  يرا برا يدرون ي. فوآ همسانکردن يخنث

                                                             
3 Obsessive Compulsive Inventory – Revised (OCI-R) 
4 Foa 

به روش  ييايگزارش کرده است. پا ٩٣/٠تا  ٣٤/٠ن يها باسيرمقيز
  ).١۵بوده است ( ٩١/٠تا  ٧٤/٠ نيبازآزمون پس از دو هفته ب

 ين پرسشنامه را قاسم زاده و همکارانش برررسيا ينسخه فارس
خرده  يو برا ٨٥/٠نمره کل  ين مطالعه الفا برايدر ا .اندکرده

به روش  يياين پايمحاسبه شد. همچن ٨٦/٠تا  ٧٧/٠ن يب هااسيمق
ده خر يو برا ٧٥/٠نمره کل  يو در طول دو هفته برا ييبازآزما

  ).١٦بود ( ٧٦/٠و  ٦٢/٠ن يب هااسيمق
  : ٥واژه استروپ -آزمون رنگ

ن پژوهش از آزمون استروپ يدر ا يتوجه انتخاب يريگاندازه يبرا
 ۱۹۳۵ن بار در سال ي. آزمون رنگ واژه استروپ را اولشوديماستفاده 

 يپذيرانعطافو  يتوجه انتخاب يريگاندازه يبرا ٦استروپ يدليرا
 ازجملهمختلف  يهازبانبه  که تاکنون ن آزمونيساخت. ا يشناخت

 نيترمهماز  يکي، شدهترجمهو ...  يژاپن، يسوئد، يآلمان، ينيچ
ز يپاسخ ن يبازدار يريگاندازه ياست که پژوهشگران برا ييهاآزمون

ک آزمون واحد يقت آزمون استروپ ي. در حقکننديماز آن استفاده 
ده ش هيتهاز آن  يلفاشکال مخت ياهداف پژوهش يبلکه برا، ستين

اما در ، )۱۷( ن آزمون چهار مرحله دارديا ياست. شکل اصل
شامل  بيبه ترتسه مرحله است که  يدارا، ديجد يهانسخه
ناهماهنگ با  يهاکوششهماهنگ و  يهاکوشش، هارنگص يتشخ

هرچه  شوديمخواسته  ياول از آزمودن يمرحلهتداخل است. در 
ک کارت مخصوص نوشته شده ي يکه رو را ييهارنگنام  ترعيسر
 است که يش شامل خواندن کلمات رنگيدوم آزما يمرحلهند. يبگو

هر سه  ي. زمان واکنش و تعداد خطاهااندشدهبا رنگ خود چاپ 
ش ين آزمايب ي. تفاوت زمان واکنش و خطاهاشوديممرحله ثبت 

 يهاکوششسوم) با  يمرحله(ناهماهنگ  يهاکوشش يمرحله
 .شوديم يريگ ادارهداخل  يخطا عنوانبهدوم)  يمرحله(هماهنگ 

ساخته و  زبانيفارس نکاربرا يبرا، ييايو ض ين آزمون را فدرديا
 رانين آزمون را در ايز شده است. جمعه پور اعتبار اين يابياعتبار

  ).۱۸است (گزارش کرده  ۹۳/۰
 نسخه( Captain’s Log يشناخت بخشيتوان افزارنرم

۲۰۱۴( :  
 ارتقاء يبرا يآموزش مجموعه کي، Captain’s Log مجموعه 

 يدارا مجموعه نيا. باشديم يشناخت يعال يندهايفرا و کارکردها
 ارتقاء يبرا گوناگون سطوح در مختلف فيتکل و برنامه ۲۰۰۰

 الگ تانيکاپ يابيارز ستميس. است گوناگون يشناخت يکارکردها
 و کرده يابيارز يشناخت يکارکردها از حوزه ۹ در را فرد توانديم

 واندتيم فرد. دهد شنهاديپ يآموزش برنامه فرد تيوضع با متناسب

5Stroop color-word test 
6 Ridley Stroop 
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 يهايتوانمند با متناسب جامع برنامه به ستميس نيا از استفاده با
 نيچن توانيم کينيکل طيمح در يفرد يبرا اي، کند يطراح خود

 آنکهحال. داد ارائه و يطراح يو يهايتوانمند با متناسب يابرنامه
 نيا بر عالوه. هستند يتيقابل نيچن فاقد مشابه يهابرنامه ريسا
 هياول مراحل در و ابتدا از دهديم انجام فرد که ينيتمر هر، تيقابل

ر ب فرد و گردنديم نيتمر يشناخت هيپا يهامهارت، فيتکال انجام
 پردازديم مختلف يهامهارت نيتمر به مشخص ساختار کي اساس

 سئلهم حل اي حافظه نيتمر به ميمستق طوربه که ستين گونهاين و

 و يداريد يهاپردازش يعني هيپا يهامهارت ابتدا، شود پرداخته
 و دهش دشوارتر فيتکال تناسب به و ابندييم بهبود … و يداريشن

  .گردديم متفاوت زين هامهارت سطح
 

  هاافتهي
ه ب يموردبررسر ين و انحراف استاندارد متغيانگيم، ۱در جدول 

  ش و کنترل آمده است.يآزما يهاگروهک يتفک

  
  ش و کنترليآزما يهاگروهک يبه تفک يموردبررسر ين و انحراف استاندارد متغيانگيم: )۱(جدول 

  آزمونپس  آزمونپيش  گروه
  استانداردانحراف   نيانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم

  ۴۹/۰  ۳۳/۰  ۹۴/۰  ۲۰/۲  شيآزما
  ۹۸/۰  ۶۰/۱  ۴۸/۱  ۹۳/۱  کنترل

  
 آزمونپيشن نمرات يانگيدهد که مينشان م، ۴-۱ج جدول ينتا

 ۳۳/۰ ±۴۹/۰به  آزمونپسبوده و در  ۲۰/۲±۹۴/۰ش يدر گروه آزما
 ±۴۸/۱ آزمونپيشن نمرات يانگيده است و در گروه کنترل ميرس
  بوده است. ۶۰/۱ ±۹۸/۰ آزمونپسن نمرات يانگيو م ۹۳/۱

 توانيه پژوهش ميفرض يبررس يبرا، با توجه به هدف پژوهش
ان يآنچه مسلم است ب، انس استفاده کرديل کوواريتحل ياز روش آمار

 يهافرضشيد پيانس بايل کووارين نکته است که قبل از انجام تحليا
ن يق با ايتحق سؤالبه  يان پاسخ درستشوند تا بتو دييتأن آزمون يا

 همه، ابتدا پژوهش نيا در نيابنابرروش به دست آورد. 

 دييتأقرار گرفت که  يموردبررس انسيکووار ليتحل يهافرضشيپ
 يهمگن يبررس ين برايج آزمون لوينتا، ۲در جدول ، ديگرد
  ها آمده است.انسيوار

  
  هاانسيوار يهمگن يبررس ين برايج آزمون لوينتا: )۲(جدول 

  يدارمعنيسطح  1df 2df  آماره
۰۰۲/۰  ۱  ۲۸  ۹۶/۰  

  
نکه مقدار سطح يدهد که با توجه به اينشان م، ۲ج جدول ينتا
توان گفت که يم نيبنابرا) ۹۶/۰شتر است (يب ۰۵/۰از  يدارمعني

ج آزمون تحليل كوواريانس يها برقرار است. نتاانسيوار يشرط همگن
  آمده است. ۳ه پژوهش در جدول يآزمون فرض يتك متغيري برا

  
  نمرات يهانيانگيمتحليل كوواريانس تك متغيري بر روي : )۳(جدول 

 مجذور اتا يدارمعنيسطح  F ميانگين مجذورات df مجموع مجذورات منابع
 ۳۳/۰ ۰۰۱/۰ ۴۰/۱۳  ۶۲/۵ ۱  ۶۲/۵ آزمونپيش

 ۵۵/۰ ۰۰۱/۰ ۸۲/۳۲ ۷۶/۱۳ ۱ ۷۶/۱۳ گروه

  
و  آزمونپيشانگر آن است بين نمرات يب ۳ج جدول ينتا

و اين بدان ، )P>۰۰۱/۰( ي وجود دارددارمعنيتفاوت  آزمونپس
 ريتأث يانتخابتوجه زان يمعني است که مداخله انجام شده بر م

توان گفت يگذاشته است. با توجه به مقدار مجذور اتا م يدارمعني
 بوده است. ۵۵/۰، گرفتهانجاممداخله  تأثيرکه 

  
  گيرينتيجهبحث و 

در داخل کشور در گستره  يقات کنونيتحق کهنيابا توجه به 
بهبود عملکرد توجه  تأثيرز يو ن يشناخت يبخشتوان ياثربخش
به  نيو همچن، باشديماندک  يشناخت يهانيتمرق ياز طر يانتخاب

ساب به دانش و اکت يابيدر دست ينيادينکه توجه نقش بنيسبب ا
پژوهش حاضر با هدف ، کننديمفا يا يو اجتماع يشناخت يهامهارت

 نجام شد.ا يبر بهبود توجه انتخاب يشناخت يبخشتوان تأثير يبررس
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 يبخشتوانن بود که از آ يج حاکيپژوهش نتا هيفرض يدر بررس
ژوهش جه با پين نتياثربخش است. ا يدر بهبود توجه انتخاب يشناخت

را بر بهبود توجه  يشناخت يبخشتوان) که ۱۳۹۳و همکاران ( يليخل
منطبق بود. ، کرد ياثربخش بررس MSماران مبتال به يب يانتخاب
بر  ي) مبن۱۳۹۴( يزچيو تبر يمانيسل، يمانينر پژوهشن با يهمچن

 به کودکان مبتال يبر توجه انتخاب يشناخت يبخشتوان ياثربخش
ل يآج، ييدر پژوهش اسکو ).۱۴و  ۱۳همسو بود ( ADHDاختالل 

 يباعث بهبود توجه انتخاب يشناخت يبخشتوان) ۲۰۱۳( يو نجات يچ
 ج پژوهش حاضر رايتاشد که ن يف شناختيخف صينقادر افراد دچار 

م و همکاران يک يهاپژوهشج ين نتايهمچن ).۱۹( کنديم دييتأ
و  )؛ پژوهش انگلبرت۲۰۱۶ن (يو راز يحاتم، روسي)؛ ک۲۰۰۹(

 يبخشتواناز اثربخش بودن  يحاک يهمگ، )۲۰۰۲همکاران (
ن يج ايکه با نتا باشديم يتوجه انتخاب صينقابر بهبود  يشناخت

  ).۲۲و  ۲۱و  ۲۰پژوهش همسو است (
الگ  تانيکاپ يشناخت يبخشتوانبرنامه  ياثربخش يدر راستا

و  يپژوهش حاضر با پژوهش هارد، بر بهبود حافظه فعال و توجه
 يمطالعهو همکاران  يهمسو است. هارد، )۲۰۱۳همکاران (

در  تان الگيکاپ يبخشتوانبرنامه  يريکارگبهرا با هدف  يشيآزما
از نوجوانان  يتوجه و حافظه فعال در گروه کوچک صينقاکاهش 
ن پژوهش برنامه را به مدت يفته از سرطان انجام دادند. در اايدرمان 

گروه مداخله به کار  يرو ياقهيدق ۵۰ک جلسه يهر هفته ، هفته ۱۲
ت يبرنامه و قابل ياثربخش دهندهنشان، آمدهدستبهج يبستند. نتا

 ).۲۳ماران بود (يب يشناخت يود کارکردهاکاربرد آن در جهت بهب
در ، )۲۰۰۴و لوبار ( ١استاتوپولو، يگرين در پژوهش ديهمچن

 يتان الگ برايکاپ يآموزش يوتريکامپ يبرنامهپژوهش خود از 
 هاآناستفاده کردند. پژوهش  يب مغزيتوجه افراد دچار آس بهبود

توجه متناوب و توجه ، دارين مداخله توانست توجه پاينشان داد که ا
 يتمام يوجه انتخابش دهد و تيافزا يآزمودن ۵تا  ۳م شده را در يتقس

  ).۲۴افت (يز بهبود ين هايآزمودن
، ندکينم يرييتغ يکه مغز بعد از دوران کودک يمين باور قديا

تمام  دهديمکه نشان  يست. بر اساس شواهدين موردقبولگر يد
خود را در دوران  يپذيرانعطافت يمغز همچنان خاص يهاقسمت
د يبا استفاده از تول يحت، کنديمرا حفظ  يسالکهنو  يسالبزرگ
ست به د يبرا يستم عصبيت سين ظرفي. ايد عصبيجد يهاسلول

ند يق فرايد از طريط جديو انطباق با مح هامهارتآوردن و ارتقاء 
. باشديم" شناخته ٢يتيسيبا عنوان " نوروپالست يريادگي

ر ساختار و ييتغ يبرا يستم عصبيس ييبه توانا يتيسينوروپالست
و  يريادگي يندهاياز فرآ يبخش عنوانبهدارد که  اشارهعملکرد 

                                                             
1Stathopoulou 

ط و بهبود عملکرد بعد از يرات محييسازش با تغ يحافظه است و برا
 ).۲۵( رديگيمصورت  يعات مغزيضا

ست ا ييهاکيتکنده از يچيک مجموعه پي يشناخت بخشيتوان
ه حل مسئل، يادآوري، يريادگي، توجه، باال بردن درک و فهم يکه برا

شده  يطراح هانهيزمن يستدالل در افراد مبتال به اختالل در او ا
مجموعه ، يشناخت يبخشتواننکه يبا توجه به ا ).۱۰( است

آموزش مجدد  يبرا شدهيطراح يدرمان يهاتيفعالاز  فتهايساخت
و  يابيه ارزيفرد است که بر پا يشناخت ير عملکردهايحافظه و سا

با ارتقاء  توانديم، مار استيب يو رفتار يمغز يهااختاللدرک 
ود به بهب يل در بروز عالئم اختالل وسواسيدخ يشناخت يکارکردها

  ماران کمک کند.ين بيا يت زندگيفين عالئم و بهبود کيا
 يدر پژوهش خود با عنوان بررس و همکاران يويگ يقمر
 يياجرا يکارکردها يدر بازساز يشناخت يبخشتوان ياثربخش

، يشناخت يبخشتواننشان دادند که  يجبر -يماران وسواسيب
 يريچشمگ طوربهماران را ين بيدر ا ياز افکار وسواس ياضطراب ناش

ماران ينکه بي. محققان ابراز داشتند با توجه به ادهديمکاهش 
 يمواجه هستند و از طرف يشانيلوب پ يافسرده و مضطرب با بدکار

پس دور ، باشديممغز  يياجرا ين قسمت از مغز مسئول کارکردهايا
 ،منجر به کاهش توجه ياز انتظار نخواهد بود که اضطراب و افسردگ

و کند شدن پردازش اطالعات شود؛ از طرف  يحافظه کار، تمرکز
ز منجر به بروز اضطراب و ين ين بودن عملکرد شناختييگر پايد

ج يان کرد که از نتايب توانيم. لذا شوديمدر فرد  يافسردگ
، ز بهبود توجهيو ن يبهبود عملکرد شناخت، يشناخت يبخشتوان

جه کاهش اضطراب و استرس و يتمرکز و پردازش اطالعات و در نت
  ).۱۲باشد ( يجبر -يعالئم اختالل وسواس جه بهبوديدر نت

ز ا، يشناختروانمداخالت  بر عالوه شوديمشنهاد يپ نيبنابرا
 يکرد درمانيرو عنوانبه يشناخت يبخشتوانبر  يمداخالت مبتن

ن يتوسط متخصص يدرمانرواندر کنار  يتيو حما يکاربرد، يقيتلف
ات يرتأث، ن اختاللين حوزه استفاده شود تا با توجه به مزمن بودن ايا

 يهابرنامه يق باشد. با توجه به طراحيو عم يطوالن، يدرمان
نهاد شيپ، جذاب يوتريکامپ يهايبازدر قالب  يشناخت يبخشتوان

مار يب مروربهکه  هادرمانر يسا در کنار هانيتمرن يکه ا شوديم
در کودکان و افراد  مخصوصاًبه کار برد  شوديم يدچار خستگ

  داشته باشد. يشتر را در پيبهتر و ب يسالمند که همکار
ل بود مربوط به طول ين پژوهش دخيکه در ا يت مهميمحدود

ه است ک يشناخت يبخشتوان يهابرنامه يکوتاه اجرا نسبتاًمدت 
ارس مد يليتعط ليبه دلکه  شديمجلسه برگزار  ۲۰تا  ۱۵ ستيبايم

 ليدل بهز ين يريگيپ يدورهسر نشد. ين مهم ميدر فصل تابستان ا

2 neuroplasticity 
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و در دسترس  انآموزدانششدن  يليتعط يعنيت ين محدوديهم
گر پژوهش حاضر يد يهاتيمحدوداز امکان انجام نداشت. ، نبودنشان

ت ير وضعيک نظيدموگراف يرهايمتغ يبه عدم کنترل برخ توانيم
ن وجود گروه سوم شاهد يو همچن هايآزمودن ياقتصاد– ياجتماع

  متداول) اشاره نمود. ييدارو يهادرمان(
ضمن مطلع ، بعد از پژوهش يار اخالقيدر نظر گرفتن مع يبرا

 ييهاهيتوصو ، بر وجود اختالل يکردن هر دو گروه از عالئم مبتن

انجام  يگروه کنترل را برا، ازيموردنمراجعه به متخصص  يبرا
ه ن مقاليا. ميآن ارجاع داد ياياز مزا يبرو بهره  يشناخت يبخشتوان

 يهمهان از يدر پا، باشديمارشد  يکارشناس نامهانيپابرگرفته از 
و اداره  هارستانيدبکارکنان ، ن پژوهشيدر ا کنندگانشرکت
ن پژوهش را هموار يشهرستان کوهدشت که انجام ا وپرورشآموزش

  .مينمايم ينمودند تشکر و قدردان
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE REHABILITATION ON 
REDUCING SELECTIVE ATTENTION DEFICIT IN OBSESSIVE-

COMPULSIVE DISORDER 
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Abstract 
Background & Aims: Regarding the prevalence of obsessive-compulsive disorder of all ages and its 
adverse effects in childhood and adolescence, it is necessary to review and evaluate new therapies with 
low complications and appropriate treatment effects. The purpose of the present study was to determine 
the effectiveness of cognitive rehabilitation on reducing selective attention deficit in secondary 
adolescent school girls with obsessive-compulsive disorder. 
Materials & Methods: This study was semi experimental with pretest, posttest and a control group. The 
population of the study included all girls suffering from obsessive-compulsive disorder in Koohdasht 
high schools in the academic year of 2011-2012. After random selection of four high schools, screening 
was conducted using obsessive-compulsive inventory questionnaire and interviewing; then 30 students 
were selected by purposeful sampling. They were randomly assigned into two groups. From both groups, 
the stroop color-word test was performed to measure selective attention; then a cognitive rehabilitation 
program was conducted on the control group for 12 sessions. 
Results: After intervention cognitive rehabilitation, interaction scores in selective attention in the 
experimental group were significantly lower than the control group (P <0.001). 
Conclusion: The results of this study showed that cognitive rehabilitation is effective in improving the 
attentional attention of patients with OCD. Therefore, it is suggested that, in addition to psychological 
interventions, cognitive rehabilitation interventions should be used as an integrated, applied and 
supportive therapeutic approach along with psychotherapy by specialists in this field. 
Keywords: Cognitive rehabilitation, Obsessive-compulsive disorder, Selective Attention 
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