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مقایسهی اثربخشی روشهای درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر
عالیم اختالل وسواسی-جبری نوجوانان
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خالصه
مقدمه
اختالل وسواسي -جبری از اختالالت شایع روانپزشكي در میان نوجوانان است كه موجب اختالل كاركرد
مبتالیان شده و این امر لزوم بررسي روشهای مناسب تشخیصي و درماني را روشن ميسازد .عالوه بر
درمانهای متداول دارویي ،درمان شناختي -رفتاری و درمانهایي نظیر نوروفیدبک نیز مورد استفاده قرار

- 1كارشناس ارشد ،مشهد ،ایران

گرفتهاند .هدف مطالعهی حاضر مقایسهی اثربخشي روشهای درمان شناختي -رفتاری و نوروفیدبک در

 - 2،3استادیار روانپزشكي اطفال ،دانشگاه علوم

اختالل وسواسي -جبری نوجوانان بود.

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

روش كار
این مطالعهی مداخلهای در سال  1253- 1251انجام شده و جامعهی آماری آن شامل نوجوانان مبتال به
اختالل وسواسي -جبری است كه به كلینیک خصوصي در مشهد مراجعه كردهاند 38 .نوجوان  13تا 14
ساله دارای نمرات هوش وكسلر حداقل  04با توجه به مصاحبهی روانپزشكي فوق تخصصي كودكان و

* مشهد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

مقیاس تشخیصي  DSM IVبا نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شده و به طور تصادفي در دو گروه

تلفن45191115498 :

نوروفیدبک و درمان شناختي -رفتاری قرار گرفتند .نمونهها مقیاس یل -براون را قبل و بعد مداخله ( 14جلسه
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هفتگي) تكمیل نمودند .دادهها با آمار توصیفي ،تحلیل واریانس و آزمون تي و نرمافزار  SPSSتحلیل
شدند.
نتایج
نوجوانان دو گروه از نظر سن و تحصیالت با هم همسان بودند .نمرات یل -براون دو گروه قبل از مداخله،
تفاوت معنيداری نداشت ( .)p=4/831بعد مداخله نمرات گروه درمان شناختي -رفتاری ( )p=4/441و
نوروفیدبک ( )p=4/444كاهش معني داری نشان داد و تفاوت بین دو گروه هم با برتری اثر نوروفیدبک
معنيدار بود (.)p=4/418
نتیجه گیری
بنا بر نتایج مطالعه ،درمان نوروفیدبک و درمان شناختي -رفتاری بر كاهش عالیم اختالل وسواسي -جبری
نوجوانان تاثیر معنيداری داشتهاند اما اثربخشي درمان نوروفیدبک بر كاهش عالیم این اختالل به طور
معنيداری بیش از درمان شناختي -رفتاری ميباشد.
كلمات كلیدی :اختالل وسواسي -جبری ،درمان شناختي -رفتاری ،نوجوانان ،نوروفیدبک
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

تاثیر روش درمان شناختي-رفتاری در اختالل وسواسي ،جبری

اختالل وسواسي-جبری از اختالالت شایع روانپزشكي در میان

دورهی كودكي و نوجواني در طي پانزده سال گذشته با استفاده از

نوجوانان است كه با عملكرد تحصیلي ضعیفتر در این

روشهایي مانند مقایسه با اثر دارونما ،داروهای روانپزشكي،

نوجوانان نسبت به سایرین و ناراحتيهای روانشناختي همراه

مقایسه با حالت تركیبي و  ...مورد بررسي قرار گرفته است .بر

است (.)1،3

اساس یک مطالعه مروری در همین زمینه از اثر این روش درماني

در مطالعه مروری صورت گرفته در خصوص شیوع اختالالت

در هر چهارده مطالعه مورد بحث ،حمایت شده است (.)0

اضطرابي در میان كودكان و نوجوانان ایراني ،نتایج برگرفته از

در یک مطالعه بیان شده است كه درمان شناختي-رفتاری منجر

 39مطالعه ،نشان داد كه اختالل وسواسي-جبری دومین اختالل

به تغییرات عصبي-شیمیایي در هیپوكامپ بیماران مبتال به اختالل

شایع از این گروه در میان كودكان و نوجوانان ایراني است (.)2

وسواسي-جبری گردیده است (.)4

بدیهي است كه این مطلب اهمیت بررسي روشهای مناسب

البته باید این نكته را در نظر داشت كه درمانهای متداول روان-

تشخیصي و درماني را روشن ميسازد.

شناختي به خصوص درمان شناختي-رفتاری و درمانهای

خصیصه اصلي اختالل وسواسي -جبری ( )OCDوسواسهای

دارویي همیشه موجب بهبودی نگشته و درصد قابل توجهي از

فكری و یا عملي مكرر و در حدی شدید است كه رنج قابل

بیماران نسبت به درمانهای فوق مقاوم هستند لذا روشهای

مالحظهای را برای فرد به بار ميآورد .این وسواسها سبب

جدید درماني با نگرش عصبي-زیستي و امكان تنظیمات عصبي

اتالف وقت شده و اختالل قابل مالحظهای در روند معمولي و

در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است (.)5

طبیعي زندگي ،كاركرد شغلي ،فعالیتهای معمول اجتماعي و یا

یكي از این روشهای درماني ،نوروفیدبک است كه درماني

روابط فرد ایجاد ميكنند .بیمار مبتال به اختالل وسواسي-جبری

بدون عارضه مي باشد و پایهی كاربردی آن توجه به این امر

ممكن است وسواس فكری ،وسواس عملي و یا هر دوی آنها را

است كه مغز هیجانها ،عالیم جسمي و افكار و رفتارهایي را

با هم داشته باشد .اختالل وسواسي -جبری ميتواند در نوجواني،

تنظیم ميكند كه موجب بسیاری از مشكالت روانشناختي

كودكي و حتي در برخي موارد از سن دو سالگي هم شروع

هستند( .)14نوروفیدبک یک سیستم آموزش جامع بوده و امكان

شود .در میان بزرگساالن احتمال ابتالی مرد و زن به این اختالل

تغییر را در سطح سلولهای مغزی ارتقا ميدهد و در درمان

یكسان است ،ولي در میان نوجوانان ،پسرها بیشتر از دخترها

بسیاری اختالالت روانپزشكي نظیر اختالل بیش فعالي و نقص

دچار اختالل وسواسي  -جبری ميشوند (.)8

توجه ،اختالالت خواب ،افسردگي ،اضطراب ،استرس بعد

وسواسهای فكری و عملي قریب به  % 2كودكان و نوجوانان را

سانحه ،اختالالت شخصیتي ،وابستگي به مواد و اختالل

مبتال ساخته و در حدود  % 84از این كودكان و نوجوانان پایدار

وسواسي-جبری مورد استفاده قرار گرفته است (.)10-11

ميماند و تاثیرات منفي بر عملكرد و تحصیالت و زندگي

نتایج یک مطالعه در مورد تاثیر روش نوروفیدبک بر عالیم

اجتماعي/خانوادگي این افراد بر جای ميگذارد (.)9

اختالل وسواسي-جبری نشان داد كه این روش بهبودی معني-

بر این اساس ،توجه به راهكارهای تشخیصي و درماني مناسب،

داری در عالیم ،بنا بر پرسشنامههای یل-براون و پادوا و

ضروری به نظر ميرسد .روشهای درماني پیشنهادی برای این

پرسشنامهی چندوجهي مینهسوتا داشته است (.)14

اختالل عالوه بر درمان دارویي نظیر مهاركنندههای اختصاصي

بر اساس مطالب فوق و اهمیت درمان مناسب برای اختالل

بازجذب سروتونین شامل درمانهای روانشناختي مانند درمان

وسواسي-جبری در دورهی كودكي و نوجواني و نبود مطالعهای

شناختي-رفتاری نیز ميگردد (.)5

در ایران كه اثر دو روش درمان شناختي-رفتاری و نوروفیدبک
را در درمان این اختالل مقایسه نماید ،مطالعهی حاضر با هدف
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عباس ناظمیان و همكاران

بررسي و مقایسهی اثربخشي درمان شناختي رفتاری ( )CBTبا

 29-24نشانگر وسواس شدید و نمره  84-29نشاندهندهی وسواس

نوروفیدبک در بیماران نوجوان مبتال به اختالل وسواسي-جبری

بسیار شدید ميباشد (.)15،34

انجام گردید.

این مقیاس نسبت به تغییرات درماني حساسیت باالیي دارد و به
گونهای معیار طالیي در بررسي اثر درماني محسوب ميشود (.)31

روش كار

در ایران راجزی و همكاران ،ثبات دروني آن را برای سیاهه

این مطالعهی مداخلهای با تایید دانشگاه آزاد اسالمي در سال

نشانه  4/50و برای مقیاس شدت  4/59به دست آوردند .اعتبار

 1253-1251با روش پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه انجام

بازآزمایي آن 4/55 ،گزارش گردید (.)33

شده و جامعهی آماری آن شامل نوجوانان مبتال به اختالل

ب -تست هوش وكسلر :این آزمون از سال  1585به طور

در

گستردهای به كار رفته و اعتبار آن در مطالعات مختلفي سنجیده

وسواسي-جبری

است

كه به كلینیک خصوصي

مشهد مراجعه كردهاند .در این مطالعه  38نوجوان در گروه سني

شده است (.)32

 13تا  14سال با توجه به مصاحبهی روانپزشكي فوق تخصصي

مقیاس هوش كودكان وكسلر چهار نسبت به مقیاسهای قبلي خود،

كودكان و بر اساس مقیاس تشخیصي  DSM IVبا نمونهگیری

تغییرات زیادی در سئواالت و به روز نمودن آنها ،تعداد

در دسترس وارد مطالعه گردیدند .حجم نمونه بر اساس مطالعات

زیرمقیاسها و مفاهیم اصلي داشته است و تعداد زیرمقیاسها را از

مشابه و فرمول حجم نمونه 38 ،نفر (در هر گروه  13نفر)

 12به  19افزایش داده است .در این مقیاس ،چهار نمره درک مطلب

محاسبه گردید ( .)12،14انتخاب آزمودنيها به طور داوطلبانه و

كالمي ،شاخص استدالل ادراكي ،شاخص حافظهی فعال و شاخص

جایگزیني آنها در دو گروه تحت درمان با نوروفیدبک و

سرعت پردازش و هوشبهر كل به دست ميآید (.)38،39

درمان شناختي-رفتاری به طور تصادفي بر مبنای جدول اعداد

بر اساس مطالعات صورت گرفته در مورد این مقیاس ،نمرات به

تصادفي انجام شد.

دست آمده از آن در چهار زیرمقیاس و نمرهی كل ،در تحلیل-

معیار ورود به مطالعه عبارتند از :ابتال به اختالل وسواسي-جبری بر

های بالیني از اهمیت و كارایي الزم برخوردارند (.)35

مبنای تشخیص روانپزشک ،سن  13-14سال ،نمره هوش وكسلر

این مقیاس در ایران در سال  1245توسط عابدی و همكاران در

حداقل  ،04رضایت بیمار و والدین وی جهت شركت در مطالعه.

است ان چهار محال و بختیاری ترجمه ،انطباق و هنجاریابي شده و

معیار خروج شامل :عدم رضایت برای شركت در مطالعه ،ابتال

ضرایب پایایي خردهمقیاسها بین  4/59تا  4/58و با روش

به اختالل جسمي عمده یا اختالل روانپزشكي دیگر به غیر از

دونیمه سازی بین  4/05تا  4/51گزارش گردیده است (.)30

اختالل وسواسي-جبری ،هر دو گروه از نظر متغیرهای جنس،

نمونههای پژوهش پس از مراجعه به كلینیک ،انتخاب شده و به

سن و تحصیالت بررسي شدند.

والدین فرم رضایت آگاهانه داده شد و پس از اجرای مصاحبهی

الف -مقیاس یل-براون ابزار پژوهش بود كه در سال  1545توسط

 DSM-IVو تشخیص نوجوانان مبتال به اختالل وسواسي-جبری،

گودمن و همكاران تدوین شده است .این مقیاس شامل دو بخش

تست وكسلر و یل-براون اجرا گردید .نوجوانان به دو گروه 13

سیاههی نشانه و مقیاس شدت است 15 .گویهی سیاههی نشانه ،در

نفره تقسیم و مورد درمان قرار گرفتند .گروه اول با درمان شناختي

مقیاس لیكرت پنج درجهای نمره داده ميشود .در مقیاس شدت ،هر

–رفتاری به مدت ده جلسه و گروه دوم با درمان نوروفیدبک در

یک از وسواسها و اجبارها در پنج بعد آشفتگي ،فراواني ،تداخل،

ده جلسه ( 24دقیقه) هفتگي درمان شدند .در جلسه اول و دهم

مقاومت و كنترل نشانهها نمره داده ميشود .نمرهی كل از صفر تا

(قبل و بعد از درمان) تست یل-براون مجددا انجام گردید.

 84به دست ميآید .نمره  24-39نشانگر وسواس متوسط و نمرهی

برنامهی درمان نوروفیدبک بر اساس برنامهی سیستم ثبت
 PROCOMP 2منطبق است .یک لید به الله گوش راست و لید
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دیگر به صورت مونوپالر در ناحیه فرونتال نیمكره مغز مایل به

تفاوت دارد (گروه نوروفیدبک  4/9سال و گروه درمان

چپ مغز قرار ميگیرد .انجام این روش توسط پزشک

شناختي-رفتاری  0/9سال) .با این حال ،آزمون  tمستقل،

متخصص صورت پذیرفت و درمان شناختي-رفتاری را

تفاوت معنيداری بین میانگین میزان تحصیالت دو گروه نشان

روانشناس آموزش دیده در این زمینه اجرا نمود.

نداد (.)p=4/499

دادههای به دست آمده از مطالعه با استفاده از آمار توصیفي،

در پیش آزمون نمرات وسواس دو گروه 12 ،نمره اختالف

تحلیل واریانس و آزمون تي با نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و

وجود دارد .با این حال ،پس از مداخلهی درماني ،میانگین

تحلیل قرار گرفتند.

وسواس گروه درمان نوروفیدبک  20نمره كاهش (بهبودی)
داشته است كه این كاهش (بهبودی) برای گروه تحت درمان

نتایج

شناختي-رفتاری  34نمره ميباشد.

نمونه مورد مطالعه شامل  38نوجوان دختر و پسر ميباشد كه به

برای بررسي همتا بودن دو گروه در خط پایه از آزمون تي

طور مساوی و تصادفي در گروه درمان نوروفیدبک و درمان

مستقل و برای بررسي فرض همگني واریانسها از آزمون F

شناختي-رفتاری قرار گرفتند.

لوین استفاده شده است.

در گروه نوروفیدبک  8آزمودني دختر و  4پسر و در گروه

با توجه به نتایج  ،تي مستقل معنادار نميباشد (،)4/404

درمان شناختي-رفتاری 9 ،آزمودني دختر و  0آزمودني پسر

بنابراین ،به لحاظ میانگین وسواس ،دو گروه در خط پایه،

حضور داشتند و تفاوت معني داری از نظر توزیع جنسي بین دو

همتا ميباشند.

گروه وجود نداشت ( .)p>4/49میانگین سني گروه

با توجه به نتایج جدول فوق t ،محاسبه شده ( )4/14معنيدار

نوروفیدبک  15سال و گروه درمان شناختي-رفتاری  12سال

است .بنابراین ،درمان نوروفیدبک بر كاهش عالیم وسواس

بود كه تفاوت آماری معنيداری نشان داد ( )p=4/441و دو

نوجوانان اثربخش ميباشد همچنین d ،كوهن به عنوان شاخص

گروه از این نظر با هم همسان نشدند .همچنین ،میانگین میزان

اندازهاثر نشان مي دهد ،اثربخشي درمان نوروفیدبک بر عالیم

تحصیالت (بر حسب سالهای تحصیل) یک سال با یكدیگر

وسواس نوجوانان ،زیاد است.

جدول  -9شاخصهای توصیفي نمرات وسواس در گروه درمان نوروفیدبک و درمان شناختي-رفتاری در پیش و پس-آزمون
پسآزمون پس از حذف اثر پیشآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

گروه

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

19/50

-20

3/51

14/9

14/34

80/9

نورو فیدبک

19/50

-34

1/90

18/9

10/32

28/9

شناختي-رفتاری

متغیر
نمرات یل-براون

جدول  -1آزمون تي وابسته اثربخشي درمان نورو فیدبک بر عالیم وسواس نوجوانان
اندازه اثر

سطح معناداری

درجه آزادی

شاخص t

پس آزمون

پیش آزمون

متغیر

4/01

4/444

11

** 4/14

14/9

80/9

نمرات یل-براون
** P-Value≤0.01

جدول  -3آزمون تي وابسته اثربخشي درمان شناختي-رفتاری بر عالیم وسواس نوجوانان
اندازه اثر

سطح معناداری

درجه آزادی

شاخص t

پس آزمون

پیش آزمون

متغیر

4/83

4/441

11

** 8/83

18/9

28/9

نمرات یل-براون
** P-Value≤0.01
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جدول  -9آزمون تي مستقل تفاوت اثربخشي درمان شناختي-رفتاری و نوروفیدبک بر عالیم وسواس نوجوانان
سطح معناداری

درجه آزادی

شاخص t

4/418

33

*3/55

میانگین نمره اختالفی

-20
-34

متغیر

نمرات یل-براون
* P-Value≤0.05

با توجه به نتایج جدول فوق t ،محاسبه شده ( )8/83معنادار است.

مطالعات دیگری كه در این زمینه انجام شده است با نتایج مطالعهی

بنابراین ،درمان شناختي-رفتاری بر كاهش عالیم وسواس

حاضر در خصوص اثربخشي هر كدام از دو روش فوق همسو است.

نوجوانان اثربخش ميباشد اما  dكوهن به عنوان شاخص اندازهاثر

بنابر نتایج مطالعات صورت گرفته ،نوروفیدبک در درمان

نشان ميدهد ،اثربخشي درمان شناختي-رفتاری بر عالیم وسواس

اختالالت روانپزشكي نظیر اختالل بیشفعالي ،اضطراب منتشر،

نوجوانان در حد كم است (اندازه اثر زیر  4/3در حد كم ،تا 4/8

اختالل وسواسي-جبری ،اختالل استرس پس از سانحه ،افسردگي،

در حد متوسط و باالی  4/8نشاندهنده اثر باال ميباشد).

اختالل تجزیهای ،مشكالت یادگیری ،اسكیزوفرني و وابستگي به

بنابراین بین اثربخشي درمان نوروفیدبک و درمان شناختي-

مواد موثر بوده و حتي درمان تركیبي آن با درمان شناختي رفتاری

رفتاری بر عالیم اختالل وسواسي-جبری نوجوانان تفاوت معني-

در اختالالت فوق ،مورد بحث قرار گرفته است (.)34

داری وجود دارد ( .)p=4/418مقایسه میانگینها نشان ميدهد،

در مطالعه انجام شده توسط شاهمرادی و همكاران 13 ،بیمار

اثربخشي درمان نوروفیدبک بر كاهش عالیم این اختالل بیش از

مبتال به اختالل وسواسي-جبری در سه گروه تحت درمان با

درمان شناختي-رفتاری و این تفاوت معنیدار ميباشد.

نوروفیدبک ،نوروبیوفیدبک (درمان تركیبي) و درمان دارویي به
تنهایي ،قرار گرفتند .پرسشنامهی مادزلي در پیشآزمون و پس-

بحث

آزمون از همه نمونهها گرفته شد .روشهای درماني نوروفیدبک

نتایج مطالعهی حاضر حاكي از این بود كه هر دو روش درمان

منجر به كاهش معنيدار عالیم گردید كه نشان از كارایي این

شناختي رفتاری و درمان با نوروفیدبک منجر به كاهش معني-

روش در درمان اختالل وسواسي-جبری است (.)11

داری در نمرات وسواس بر اساس پرسشنامهی یل-براون در

در كل ،نتایج مطالعات حاكي از این است كه نوروفیدبک

نوجوانان مبتال به اختالل وسواسي-جبری گردیدند اما از نظر

راهبرد درماني جدید ،بدون عارضه و غیر تهاجمي است كه در

مقایسهی دو روش ،اثر روش درماني نوروفیدبک بیشتر از درمان

درمان در درمان اختالل وسواسي-جبری كاربرد دارد (.)11

شناختي رفتاری گزارش گردید.

در مطالعهی هودسن 1و همكاران كه به بررسي تاثیر درمان شناختي

مطالعاتي كه در گذشته انجام شدهاند از هر دوی این روشهای

رفتاری گروهي خانوادهمحور در درمان اختالالت اضطرابي

درماني ،حمایت كرده اند اگر چه با توجه به سابقهی درمانهای

كودكان (اختالل اضطراب اجتماعي ،اختالل اضطراب جدایي،

شناختي و به خصوص درمان شناختي-رفتاری شواهد بیشتری از

اختالل اضطراب منتشر ،فوبیای خاص و اختالل وسواسي-جبری) بر

این روش درماني وجود داشته و استفاده از نوروفیدبک نسبت به

 483كودک و نوجوان در دامنهی سني  14-5سال با استفاده از

آن ،روش جدیدتری در درمان اختالل وسواسي-جبری

مصاحبهی بالیني ،گزارش والدین و گزارش بیمار ،پرداختند

محسوب ميشود و طبعا شواهد كمتری در حمایت از كاربرد آن

مشخص گردید كه نتایج درماني در گروه مبتال به اختالل وسواسي

به خصوص در دامنهی سني كودكان و نوجوانان وجود دارد .در

جبری در یک سنجش ،بهتر از سایر اختالالت بوده است (.)35

جستجوی انجام شده در پایگاههای اطالعاتي مختلف ،مقالهای

همچنین نتایج مطالعهی بنت 3و همكاران ،در مورد كاربرد روش

كه به بررسي مقایسهای دو روش فوق در درمان اختالل
وسواسي-جبری نوجوانان پرداخته باشد یافت نشد.

Hudson
Bennett

1
2
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درماني شناختي-رفتاری در درمان اختالل وسواسي-جبری

بررسي این روشها به صورت جدا یا تركیبي با سایر روشهای

كودكي بر  35كودک مبتال به اختالل وسواسي-جبي و تیک و

درماني نظیر درمانهای شناختي ميتواند تاثیر مثبتي در روند

 35كودک با اختالل وسواسي-جبری همراه با پیگیری  5-2ماهه

بهبودی بیماران مبتال به این اختالل داشته باشد.

نشان داد كه درمان شناختي-رفتاری در هر دو دسته ،موجب

از محدودیتهای پژوهش حاضر ميتوان به عدم كنترل برخي

كاهش عالیم بر اساس پرسشنامهی یل-براون در حد % 03

متغیرهای دموگرافیک نظیر وضعیت اقتصادی-اجتماعي بیماران

گردید .در پیگیری بعدی این كاهش در گروه اختالل وسواسي-

و همچنین عدم وجود گروه سوم شاهد (درمانهای متداول

جبری  % 43و در گروه اختالل وسواسي-جبری و تیک 41

دارویي) اشاره نمود .انتخاب حجم نمونهی بیشتر و از جوامع

درصد بود (.)24

گوناگون امكان تعمیم نتایج را بهتر فراهم خواهد نمود.

اگر چه نتایج مطالعات از اثر درمان شناختي-رفتاری در درمان
اختالل وسواسي-جبری حمایت ميكند اما باید توجه داشت كه

نتیجه گیری

وجود تعارضات خانوادگي و والدین موجب نتایج ضعیفتر

بنا بر نتایج مطالعه ،درمان نوروفیدبک و درمان شناختي-رفتاری

درمان شناختي-رفتاری در بیماران جوان مبتال به این اختالل مي-

بر كاهش عالیم اختالل وسواسي-جبری نوجوانان تاثیر معني-

گردد (.)21

داری داشتهاند اما بین اثربخشي درمان نوروفیدبک و درمان

با توجه به شیوع اختالل وسواسي-جبری در تمام سنین و اثر آن

شناختي-رفتاری ،تفاوت معنيداری وجود دارد و اثربخشي

در دورهی كودكي و نوجواني ،همچنین عدم پاسخدهي مناسب

درمان نوروفیدبک بر كاهش عالیم این اختالل بیش از درمان

به درمانهای متداول دارویي در درصد قابل توجهي از بیماران ،

شناختي-رفتاری ميباشد.

بررسي و ارزیابي روشهای جدید درماني با عوارض كم و تاثیر
مناسب درماني كامال ضروری به نظر ميرسد( .)23گزارش

تشکر و قدردانی

گردیده كه درمانهای بر مبنای سیستم تحریک مغزی نظیر انواع

مطالعهی حاضر برگرفته از پایاننامه بوده و بدون حمایت مالي

نوروفیدبک و تحریک مكرر ترانس كرانیال جمله روشهایي

نهاد خاصي انجام شده و با منافع نویسندگان رابطهای نداشته

هستند كه با عوارض ناچیز ،اثرات مناسبي بر كاهش عالیم
بیماران مبتال به اختالل وسواسي-جبری داشتهاند( .)22لذا

است .از همكاری تمام بیماران و والدین ایشان ،قدرداني مي-
گردد.
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Abstract
Introduction: Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a prevalent
psychiatric disorder among adolescences that leads to functional impairment
so it is necessary that the researchers assess the appropriate treatment
methods. In addition to routine medications, cognitive-behavioral therapy
and neurofeedback are applied for treatment. The present study aimed to
compare the efficacy of cognitive-behavioral therapy (CBT) and
neurofeedback on symptoms of adolescence obsessive-compulsive disorder.
Methods: This clinical trial conducted in 2011-12 and its statistical
community was the OCD adolescents who referred to a private clinic in
Mashhad, Iran.Over all 24 adolescents (12-18 years) who received the score
>70 in Wechsler IQ test and the diagnosis of OCD according to the clinical
interview by a child and adolescents psychiatrist and DSM-IV criteria were
selected through available sampling method and they were divided into CBT
and neurofeedback groups randomly. The participants fulfilled the YaleBrown Scale before and after intervention (10 weekly sessions). Data
analyzed by descriptive statistics, variance analysis, T test, and SPSS
software version 16.
Results: The two groups were matched in variables of sex and education.
The scores of Yale-Brown Scale were not significantly different in pre-test
(p=0.421). These scores were reduced significantly after intervention in
CBT group (p=0.001) and neurofeedback group (p=0.000) but the effect of
neurofeedback was more compared to CBT (P=0.014).
Conclusion: Based on the results, both cognitive-behavioral therapy and
neurofeedback have significant effects on reduction of symptoms of
obsessive-compulsive disorder among adolescents but the effect of
neurofeedback was more significantly compared to cognitive behavioral
therapy.
Key words: Adolescents, Cognitive behavioral therapy, Neurofeedback,
Obsessive-compulsive disorder
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