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مقدمه :اسكيزوفرنيا يک آسيب شديد رواني توام با اختالل در کارکردهاي شناختي است .لذا هدف

 1گروه علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشكده علوم انساني،
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،تهران ،ايران.

از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش شناختي جبراني بر کارکردهاي شناختي بيماران مبتال به
اسكيزوفرني مزمن بوده است.
روش کار :اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي ،با بهرهگيري از طرح پيش آزمون – پس آزمون با
گروه گواه انجام شده است .جامعۀ پژوهش حاضر تمامي بيماران اسكيزوفرن مزمن بستري در

Email: n.tahmasbipour.45@gmail.com

بيمارستان روانپزشكي رضاعي و نمونهي پژوهشي را تمامي زنان و مردان بستري در اين بيمارستان که
قادر به همكاري بودند ،تشكيل دادهاند .نمونهگيري به صورت در دسترس و تعداد نمونه  22نفر بود
که به تصادف در دو گروه 12نفره آز مايش و گواه قرار گرفتند .به دليل افت آزمودنيها تعداد
هرگروه به  7نفر کاهش يافت .براي معاينهي شناختي بيماران از ابزار معاينۀ شناختي ادن
بروک( ) 2228استفاده شده است ،گروه آزمايش به مدت  8جلسه تحت آموزش شناختي جبراني قرار
گرفت و فرضيۀ پژوهش نيز از طريق آزمون تحليل کواريانس چندمتغيري و تک متغيري محاسبه شد.
نتایج :نشان دادکه آموزش شناختي جبراني منجر به بهبود کارکردهاي شناختي(به جز حافظه) در
بيماران مبتال به اسكيزوفرني مزمن شده است(.)P>2/25
نتیجه گیری :با توجه به نتايج به دست آمده ،به کارگيري روشهاي غيردارويي مانند آموزش
شناختي جبراني در بهبود عملكردهاي شناختي بيماران مبتال به اسكيزوفرني مزمن توصيه ميشود.
کلمات کلیدی :اسكيزوفرني مزمن ،آموزش شناختي  -جبراني ،کارکردهاي شناختي
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اسكيزوفرني قلمداد ميشود ( )8و همزمان با نشانههاي نخستين و

اسكيزوفرنيا ،1يک اختالل مزمن ،عودکننده و ناتوان کننده مي-
باشد که منجر به بستري در بيمارستان و ايجاد ناتواني در بيمار
ميگردد .شيوع مادامالعمر اسكيزوفرني در اياالت متحده حدود
 %1است .ساالنه قريب به  %2/25از کل جمعيت اياالت متحده
تحت درمان قرار ميگيرند( .)1اسكيزوفرني يک اختالل رواني
عمده است که موجب بروز اختالل در حوزههاي عاطفي،
شناختي و اجتماعي ميشود و در نتيجه منجر به از بين رفتن
تواناييها در انطباق با تغييرات محيطي و کارکرد مناسب در
جامعه ميشود( .)2در مبتاليان به اسكيزوفرني ،مشكالت در کار
و حافظهي بلندمدت ،توجه ،عملكرد اجرايي و سرعت پردازش
رخ ميدهد .در يک زيرگروه غيرمعمول ،فرد ممكن است تا حد
زيادي ساکت باشد ،در وضعيتهاي حرکتي عجيب و غريب،
يا داراي جلوههاي بيموردي از اضطراب باشد( .)3احتماال هيچ
بيماري روانپزشكي مانند اسكيزوفرني عملكرد را مختل نمي-
سازد .يک بخش مهم در اسكيزوفرنيا اختالل عملكرد در اغلب
جنبههاي شناختي است( )4که شامل اختالل در حافظه،
عملكردهاي اجرايي ،عملكرد حرکتي ،يادگيري ،يادآوري،
توجه و پردازش بينايي -حرکتي ميباشند .اين نقايص شناختي
جداي از عالئم کلينيكي حرکتي است و به عنوان هسته مرکزي
بيماري اسكيزوفرنيا در نظر گرفته شده و نتايج درماني را تحت
الشعاع قرار ميدهند (.)5
اختالل کارکرد شناختي از بارزترين تغييرات در بيماران شديد
رواني است ،به طوري که اختالل کارکرد شناختي بر ابعاد
گوناگون زندگي بيماران سايه افكنده و موجب نگراني اطرافيان
بيمار نسبت به وضعيت غيرعادي او ميشود( .)6،7شناخت به
فعاليتهاي ذهني اطالق ميشود که در اکتساب ،پردازش و
سازماندهي دخالت دارد .کارکردهاي شناختي نيز به آن دسته از
کارکردهايي اشاره ميکند که به افراد اجازه ميدهد به جذب و
کاربرد اطالعات الزم براي طرح ريزي تعاملي معنادار با محيط و
ديگران بپردازد .نقص در کارکردهاي شناختي مشخصه محوري
. Schizophrenia

1

حتي پيش از مرحله حاد شروع شده ،در تمام دوره بيماري وجود
دارند .اين نقايص در بيشتر موارد تا آخر عمر پايدار مانده ،به
طوريکه هرقدر بيمار نقايص شناختي بيشتري داشته باشد ،پاسخ
به درمان کمتر است ( .)9ماهيت نقص شناختي در اسكيزوفرنيا
از نقصهاي ايجاد شده در ساير اختالالت روانشناختي و عصبي
متفاوت است .حوزههاي شناختي که در اسكيزوفرنيا بيشتر تاثير
ميگذارند ،شامل حافظه ،توجه ،استدالل ،حل مساله و شناخت
اجتماعي ميشود .مطالعات متعدد در زمينهي اسكيزوفرني به اين
نتيجه رسيدهاند که  7عامل شناختي در بيماران مبتال به
اسكيزوفرني دچار اختالل ميشوند که عبارتند از سرعت
پردازش ،توجه و هوشياري ،حافظه فعال ،يادگيري و حافظه
بصري  ،استدالل ،حل مساله و ادراک ( .)12
پژوهشگران براي رسيدگي به نقايص شناختي ،مخصوصا آنهايي
که از نشانههاي منفي رنج ميبرند ،مداخله هايي را ابداع کرده-
اند .برنامههاي آموزشي شناختي ،مداخالتي هستند که به دنبال
ارتقاء مهارتهاي شناختي و شناختي عصبي در بيماران مربوط
به اهداف بهبودي خود هستند ( .)11انواع برنامههاي اصالح
شناختي در حال حاضر وجود دارد .براي توضيح برنامههاي
اصالح شناختي ،معموال دو اصطالح متفاوت عبارتند از:
"توانبخشي شناختي" 2و "آموزش شناختي".)12( 3
توانبخشي شناختي مجموعهاي ساختار يافته از فعاليتهاي
درماني است که براي بازگرداندن توانايي فرد جهت تفكر،
قضاوت و تصميم گيري طراحي شده و روي بهبود حافظه،
توجه ،درک ،يادگيري ،برنامه ريزي و قضاوت تكيه دارد .از
سري مداخالت توانبخشي شناختي ميتوان به مواردي مانند
تمارين شناختي ،آموزش رايانهيار ،تكنيکهاي جبراني ،وسايل
کمكي ،آموزش مهارتهاي ارتباطي ،ايروبيک ،موسيقي و هنر
اشاره نمود ( .)13
در دهههاي اخير مجموعه برنامههايي براي بهبود عملكرد
شناختي در اسكيزوفرني توسعه داده شده و آموزش شناختي به
. Cognitive Rehabilitation
. Cognitive Training
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عنوان بخش منظمي از برنامههاي درماني براي افراد مبتال به

جبراني داراي اثرات سودمند بر عملكرد شناختي و بهبود نتايج

اسكيزوفرني تبديل شده است (.)14،15،16کشوان )17(1

کارکردي در بيماران مبتال به اسكيزوفرني است.

آموزش شناختي را به عنوان مداخلهاي تعريف کرده است که

بررسي تاثير آموزش شناختي جبراني به ويژه براي بيماران مزمن

براي بهبود بالقوه عملكرد سيستمهاي عصبي ،به طور خاص از

و شديد اهميت دارد .شواهد پژوهشي نشان ميدهد که اين امر

رويدادهاي يادگيري شناختي يا اجتماعي -عاطفي محوري که

موجب بهبود قابل توجه در طيف گستردهاي از عملكردها ،از

به شيوهاي مقياس پذير و تجديد پذير محدود شدهاند ،استفاده

جمله توجه ،حل مسئله ،شناخت و سازگاري اجتماعي ميشود.

ميکند .آموزش شناختي از استراتژي هاي گوناگون مانند

اين تحوالت اميدوار کننده است ،زيرا درمان معمولي دارويي

يادگيري بدون خطا ،2تمرين فراوان ،تقويت مثبت و استراتژي-

براي ايجاد تغييرات قابل توجه در پردازش شناختي برخي از

هاي پردازش اطالعات استفاده ميکند (.)18

اختالالت رواني تاثير گذار نيست( .)23در حالي که داروهاي

برنامههاي آموزشي جبراني از استراتژيهايي براي بهبود پردازش

ضد سايكوتيک 7نسل اول که ميتوانند عالئم مثبت اسكيزوفرني

اطالعات استفاده ميکنند که عبارتند از:کالمي کردن (تكرار

را تحت تاثير قرار دهند ،تأثيري منفي بر روي عملكرد شناختي

اطالعات مهم ذهني يا فيزيكي) ،کاهش اطالعات (تمرکز تنها

دارند ( .)24بنابراين الزم است که در کنار دارو درماني از ساير

بر جنبههاي کليدي اطالعات) ،تجزيه و سادهسازي کار به

روشهاي درماني نيز بهره گرفت .در مجموع با توجه به

مرحلههاي کوچکتر ،تقسيم کردن ،خود  -نظارتي ،طبقه

پژوهشهاي انجام شده و از آنجا که اين آموزش با تجهيزات

بندي ،سازماندهي ،و برنامه ريزي ( .)19آموزش شناختي جبراني

اندک و بسيار با صرفه است همچنين با توجه به نياز بيماران به

 ،3آموزشي است که حافظه ،توجه ،يادگيري و کارکرد اجرايي

اين نوع آموزش اين پژوهش داراي اهميت ويژهاي خواهد بود.

را مورد هدف قرار ميدهد .اين مداخله روي استراتژيهاي

سوال پژوهش اين است که آيا آموزش شناختي جبراني بر بهبود

جبراني مانند استفاده از تقويم ،خودگويي ،يادداشت برداري و

کارکردهاي شناختي بيماران مبتال به اسكيزوفرني مزمن موثر

روش حل مساله شش مرحلهاي تمرکز دارد و به رايانه نيازي

خواهد بود؟

ندارد(.)22

روش کار

تواملي4

و همكاران ( )22نشان دادند که آموزش شناختي

جبراني يک مداخله سريع ،با فن آوري پايين است که پتانسيل
بهبود نه تنها در عملكرد شناختي بلكه در مهارتهاي عملكردي،
عاليم منفي و کيفيت زندگي در افراد سايكوتيک را دارد.
ماندال 5و همكاران ( )21نشان دادند که درمان شناختي جبراني
اختالالت شناختي در مرحله اول اسكيزوفرني امكان پذير است
و ميتواند منجر به پيشرفت عظيمي در بهبود اندازه اثر در
شناخت جهاني ،سرعت پردازش و شناخت اجتماعي شود.
اوتسوکا 6و همكاران ( )22نشان دادند که آموزش شناختي

اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس
آزمون با گروه کنترل بوده است .جامعه آماري پژوهش حاضر
را بيماران اسكيزوفرن مزمن بستري در بيمارستان روانپزشكي
رضاعي که محل بستري درازمدت بيماران اسكيزوفرن مزمن
است تشكيل دادهاند .8نمونهگيري به صورت در دسترس و نمونه
پژوهشي را تمامي زنان و مردان بستري در بيمارستان رضاعي
که قادر به همكاري بوده و بيماري اسكيزوفرني براي آنها
تشخيص داده شده بود ،تشكيل دادهاند .آزمودنيها ابتدا توسط
معاينهي شناختي ادن بروک 9به صورت انفرادي و طي سه جلسه
مورد سنجش قرار گرفتند ،از بين افراد مورد بررسي تعداد 22

1

. Keshavan
. Errorless learning
)3 . Compensatory Cognitive Training (CCT
4 . Twamley
5 .Mendella
6 . Otsuka
2

. antipsychotics

7

 .1این بیمارستان در سال 1231توسط آقای دکتر حسین
رضاعی(روانپزشک) ساخته شد.
). Addenbrooke’s cognitive examination-R(ACE-R
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نفر که داراي اختالل شناختي بودند انتخاب و به روش تصادفي

اختصاصي بودن 4است .اين آزمون شكل گسترش يافتهي

ساده به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند .در ابتداي

معاينهي مختصر وضعيت ذهني 5است که در آن خرده آزمون-

جلسات آموزشي تعداد  3نفر از بيماران قادر به ادامه همكاري

هاي حافظه ،زبان و عناصر ادراک ديداري – فضايي گسترش

نبودند و از مطالعه خارج شدند .در مرحله بعد ،پروتكل تدوين

يافته و سيالي کالمي به آن افزوده شده است ( .)26،27زمان

شدهي آموزش شناختي جبراني براي گروه آزمايش در 8

اجراي اين آزمون  15الي  22دقيقه است .نمرهي کلي به ترتيب

جلسهي  92دقيقهاي و به صورت دو روز در هفته اجرا شد و به

زير در خرده آزمونهاي آن توزيع شده است :جهت يابي 12

گروه کنترل هيچ آموزشي داده نشد .در گام بعد ،آزمون معاينه-

امتياز ،توجه  8امتياز ،حافظه  35امتياز ،سيالي کالمي  14امتياز،

ي شناختي ادن بروک براي هردو گروه طي دو جلسه اجرا (پس

زبان  28امتياز و ادراک ديداري– فضايي  5امتياز ( .)28نسخهي

آزمون) و نتايج به منظور بررسي اثربخشي آموزش تجزيه

فارسي اين آزمون توسط پوراعتماد و با همكاري شمس،

وتحليل شد .پس از جمع آوري اطالعات و تحليل آنها با توجه

زارعي ،گنجوي ،محسنيان ،طباطبايي و با همفكري زبان شناسان

به اصرار اعضاء گروه کنترل براي آنها هم آموزشها اجرا شد.

و جامعه شناسان دانشگاه شهيد بهشتي ساخته شد ( .)27

معيارهاي ورود به پژوهش شامل تشخيص اسكيزوفرنيا توسط

براي دست يابي به ضرايب پايايي از دو روش باز آزمايي 6و

روانپزشک ،قرار داشتن در فاز مزمن بيماري (دارا بودن حداقل

همساني دروني استفاده شد .ضريب بازآزمايي نمرات در دو

دو سال طول بستري) ،عدم وجود اختالالت حرکتي ،عدم

نوبت اجراي ابزار با فاصلهي يک ماه بر روي  15نفر آزمودني

ناشنوايي و نابينايي ،عدم وجود عقب ماندگي ذهني و داشتن

گروه بهنجار ( )r=2/95و گروه مبتال به اختالل آلزايمر

سواد خواندن و نوشتن حداقل در سطح ابتدايي و معيارهاي

( )r=2/88به دست آمد .ضريب آلفاي کرونباخ براي گروه

خروج از مطالعه نيز شامل عود عاليم در حين مداخله و عدم

بهنجار  ،2/97گروه مبتال به نارساييهاي خفيف شناختي  2/88و

همكاري بيمار بود.

براي گروه مبتال به آلزايمر 2/93به دست آمد که نشان دهندهي

مالحظات اخالقی

پايايي باالي اين آزمون است.

با توجه به اينكه کليه بيماران شرکت کننده در طرح داراي

پروتکل درمانی

بيماري مزمن بودند ولي نسبت به بيماري خود آگاهي داشته و

پروتكل آموزشي –مداخله اي شناختي –جبراني ،اين پروتكل

فاقد عالئم حاد بودند .از خود آنان جهت شرکت در طرح،

آموزشي توسط دکتر تواملي دانشيار روانپزشكي دانشگاه

رضايت نامه کتبي گرفته شد.

کاليفرنيا ،سن ديگو ساخته و اجرا شده است .شكل اصلي اين

چون طرح اين پژوهش پيش آزمون و پس آزمون با گوه کنترل

پروتكل يک مداخله شناختي جبراني  12جلسهاي است که براي

بود به آزمودنيها اطالع داده شد ،در پژوهشي شرکت کردهاند

هدف قراردادن چهار حوزه شناختي طراحي شده است)1 :

که ممكن است بهطور تصادفي در يكي از دو گروه فوق قرار

حافظه آينده نگر  )2توجه و هوشياري  )3يادگيري و حافظه )4

گيرند.

عملكرد اجرايي .اين حوزهها براساس ميزان نقص در اختالالت
طيفي اسكيزوفرني ،ارتباط با عملكرد رواني ،اجتماعي و تغيير

ابزارهای پژوهش

پذيري بالقوه انتخاب شدند .اگرچه حافظه آينده نگر به طور

-1معاینهی شناختی ادن بروک
در فرم تجديد نظر شده ،معاينهي شناختي ادن بروک ()25
آزموني است که داراي روايي ،1پايايي ،2حساسيت 3و

کلي در آموزش شناختي هدف قرار نگرفته است ،اما ظرفيت
عملكرد ،حضور درماني و پايبندي را پيش بيني ميکند(.)22

1

4

2

5

. validity
. reliability
3. sensitivity

. specificity
). Mini-mental state examination (MMSE
6 .Test-retest reliability
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نسخهي فارسي اين بستهي آموزشي با توجه به محتوي و در نظر

با تاييد آنان ،ترجمه و بومي سازي شد و با توجه به نقاط قوت و

گرفتن سطح فرهنگي و ميزان تحمل بيماران (و توجه به اينكه در

ضعف آن ،در  8جلسه تجميع و قابل ارائه گرديد.

محتواي مطالب خللي وارد نشود) به چهار نفر از اساتيد ارائه و
جدول  -5خالصه جلسات آموزش شناختي -جبراني
عنواين جلسات
جلسهي اول
حافظه آينده نگر
جلسهي دوم و سوم
توجه و مراقبت
جلسهي چهارم و پنجم

محتواي جلسات
استفاده از تقويم؛ ليست کارهاي انجام شده؛ اولويت بندي وظايف؛ مكانهاي اتوماتيک ؛ پيوند دادن وظايف با
استفاده از نشانههاي برنامه ريزي شده مكانهاي اتوماتيک؛ استفاده از روال مشخص براي وظايف خودکار
توانايي پرداختن به توجه در يک مكالمه ؛ تماس چشمي ،ترجمه و تفسير کردن ،سواالت در طول مكالمه؛ خود
 گويي ؛ تمرکز مجددياداشت برداري؛ طبقه بندي کردن براي يادآوري اطالعات ؛ کلمات اختصاري؛ تصاوير بصري؛ طريقه به خاطر

يادگيري و حافظه

سپردن اطالعات ؛ انعطاف پذيري شناختي

جلسه ششم و هفتم

روش حل مسئله  6مرحلهاي؛ خود-گويي و خود -نظارتي در حين حل مشكل؛ امتحان فرضيه با استفاده از شواهد

عملكرد اجرايي
جلسهي هشتم

مثبت و منفي
مرور تمام مطالب

نتایج

( 42/9درصد) ديپلم و  5نفر ( 35/7درصد) فوق ديپلم و باالتر از

با توجه به يافتههاي پژوهش ،اطالعات جمعيت شناختي بدين

آن بود .ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودنيها در گروه

صورت بود که تعداد آزمودنيها در هر گروه  7نفر و با جنسيت

آزمايش به ترتيب  56/26و  ،8/42ميانگين و انحراف استانداد

مذکر ،حداقل سن  37و حداکثر سن  62سال بود .ميزان

سن آزمودنيها در گروه کنترل به ترتيب  52/29و  9/76بود.

تحصيالت  3نفر( 21/4درصد ) از آزمودنيها زير ديپلم  6 ،نفر
جدول  -2ميانگين و انحراف استاندارد مولفههاي کارکردهاي شناختي در پيش آزمون و پس آزمون دو گروه
متغير

گروه

مرحله سنجش

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

توجه و جهت يابي

آزمايش

پيش آزمون

7

15/29

2/29

پس آزمون

7

17/71

2/49

پيش آزمون

7

15/86

2/82

پس آزمون

7

15/29

3/45

پيش آزمون

7

5/57

4/43

پس آزمون

7

8/43

3/69

پيش آزمون

7

6/43

3/26

پس آزمون

7

4/71

2/63

پيش آزمون

7

8/57

3/15

پس آزمون

7

11/43

2/72

پيش آزمون

7

8/29

4/31

پس آزمون

7

11

3/79

کنترل
سيالي کالم

آزمايش
کنترل

حافظه

آزمايش
کنترل
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آزمايش

زبان

کنترل
آزمايش

ادراک ديداري فضايي

کنترل
آزمايش

حافظه

کنترل
آزمايش

نمره کل

کنترل

نجف طهماسبي پور و مريم زارع

پيش آزمون

7

22/14

3/34

پس آزمون

7

24/57

1/42

پيش آزمون

7

22/43

3/55

پس آزمون

7

23

3/11

پيش آزمون

7

11

2/83

پس زمون

7

13/86

2 /9

پيش آزمون

7

11/71

4/82

پس آزمون

7

11/86

4/63

پيش آزمون

7

5/86

2/12

پس آزمون

7

9/43

1/72

پيش آزمون

7

6/71

2/93

پس آزمون

7

9

3/96

پيش آزمون

7

68/43

13/91

پس آزمون

7

85/43

7/61

پيش آزمون

7

71/43

16/23

پس آزمون

7

74/56

16/77

با توجه به نتايج جدول2؛ ميانگين و انحراف استاندارد نمره کل

کلموگروف اسميرنوف استفاده شد که با توجه به سطح

در پيش آزمون گروه آزمايش به ترتيب  13/91 ،68/43و در

معناداري به دست آمده تمام متغيرها از مفروضه نرمال بودن

گروه کنترل 16/23 ،71/43بوده است .ميانگين و انحراف

تبعيت ميکنند( .)p<2/25نتايج آزمون ام  .باکس(, p<2/25

استاندارد پس آزمون اين متغير در گروه آزمايش 7/61 ،85/43

 ) Box's M=85/71فرض برابري ماتريسهاي کواريانس

و در گروه کنترل  16/77 ،74/56بوده است .اين نتايج نشان مي-

مشاهده شده متغيرهاي وابسته را مورد تاييد قرار ميدهد .رسم

دهد که ميانگين نمرات مرتبط با متغير کارکردهاي شناختي و

شيب رگرسيون براي هر متغير نشان داد که خطي نبودن شيب

مولفههاي مربوط به آن پس از اجراي مداخله افزايش يافته است.

رگرسيون نيز برقرار است .همگني واريانسها با استفاده از

به منظور تحليل دادهها از آزمون کواريانس چندمتغيره استفاده

آزمون لوين مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در جدول

شد .نخست براي استفاده از تحليل واريانس چندمتغيري پيش

شماره  3آمده است:

فرضهاي الزم بررسي شد .براي نرمال بودن دادهها از آزمون
جدول -3نتايج آزمون لوين براي همگني واريانسها در گروه کنترل و آزمايش
شاخص متغيرها

df1

df2

F

Sig

توجه و جهت يابي

1

12

9/42

2/22

سيالي کالم

1

12

2/27

2/62

حافظه

1

12

1/98

2/19

زبان

1

12

2/73

2/41

ادراک ديداري فضايي

1

12

1/48

2/25

حافظه

1

12

2/34

2/57

با توجه به نتايج جدول  3سطح معناداري براي همه مولفهها

مولفهها برقرار است .در ادامه نتايج تحليل کواريانس در جدول

بزرگتر از  2/21است لذا مفروضه همگني واريانس براي اين

 4ذکر شده است.
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جدول  -4نتايج تحليل کواريانس براي بررسي اثر مداخله شناختي – جبراني
SS

df

F

Sig

مجذور اتا

توجه و جهت يابي

گروه

28/41

1

13/24

2/21

2/69

سيالي کالم

گروه

48/59

1

9

2/22

2/62

حافظه

گروه

3

1

2/31

2 /6

2/25

زبان

گروه

12/32

1

7/19

2/24

2/55

ادراک ديداري فضايي

گروه

22/22

1

12/95

2/22

2/65

حافظه

گروه

2/39

1

2/44

2/53

2/27

متغيرها

منبع تغيير

نتايج جدول  4نشان ميدهد که با حذف تاثير متغير پيش آزمون،

اثربخشي اين مداخله بر حافظه را نيز تأييد کرد .در مورد نحوهي

فرضيه پژوهش مبني بر وجود تفاوت معنادار عملكردهاي

اثر گذاري توانبخشي شناختي و بهبود شناختي ،پژوهش هاي

شناختي بيماران اسكيزوفرن مزمن گروه آزمايش نسبت به گروه

بسياري انجام شده است و در سطح نظري ميتوان اين يافتهها را

کنترل تاييد ميگردد( . )P<2/25آموزش شناختي جبراني بر

بر اساس مكانيسمهاي زيربنايي شكل پذيري مغز تبيين کرد .اين

توجه و جهتيابي( ، )F=13/24 ،P=2/21سيالي کالم( P=2/22

مكانيسيمها در سه دسته جاي ميگيرند )1:اصالح اتصال

و ادراک ديداري

سيناپسي  )2تاثير بر مدارهاي نوروني  )3و تبيين ديگر در فهم

فضايي( )F=12/95، P=2/22اثر گذار بوده و تنها بر مولفهي

ترميم نوروني در متن بهبودي اين است که ارتباط رقابتي بين

حافظه تاثير گذار نبوده است (، P=2/6( ، )F=2/44 ، P=2/53

نيمكرهها وجود دارد( .)31در تبييني ديگر ميتوان گفت عالوه

.)F=2/31

بر اثرگذاري در مؤلفههاي شناختي ذکر شده ،تعهد به کالس و

بحث و نتیجه گیری

تكاليف ،همكاري و سطح رضايت شرکت کنندگان گروه

 ، )F=9،زبان ()F=7/19، P=2/24

هدف از انجام اين پژوهش ،برسي اثربخشي آموزش شناختي
جبراني بر کارکردهاي شناختي بيماران مبتال به اسكيزوفرني
مزمن بود .شواهد مختلف نشان دهندهي اثربخشي مداخالت
شناختي در جمعيتهاي مختلف بيماران با ضايعات مربوط به سر
و ضايعات مربوط به لوب فرونتال است .بيشتر اين پژوهشها
نتايج مثبتي را در مورد اين نوع مداخالت گزارش داده-
اند( .)32،31،29نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که
آموزش شناختي جبراني بر افزايش کارکردهاي شناختي به غير
از حافظه تاثير معناداري دارد .نتايج اين پژوهش با پژوهش
توماس ( ،)17تواملي ( ،)22ماندالو همكاران ( ،)21اوتسوکا و
همكاران ( ،)22تيرپاتي )32( 1همسو است .البته در مورد معنادار
نبودن تاثير اين مداخله بر حافظه با پژوهشهاي ذکر شده همسو
نيست .با توجه به افزايش ميانگين در مولفهي حافظه ميتوان
گفت که در صورت طوالنيتر بودن مدت جلسات احتماالً بتوان
.Tripathi

1

آموزش شناختي جبراني به طور غير مستقيم نشان ميدهد که اين
مداخله ميتواند به طور موثر در بيماران مبتال به اسكيزوفرني
مورد استفاده قرار گيرد .آزمودنيها ،سالهاي زيادي در تماس
براي اخذ خدمات روانپزشكي بودند و ميانگين سني بااليي
داشتند و همين ميتواند عدم تأثير گذاري مداخله در مولفهي
حافظه را توجيه کند .آزمودنيها در پس آزمون سرعت عمل
باالتري نسبت به گروه کنترل داشتند ،اعتماد به نفس بيشتري پيدا
کرده بودند و تمام قسمتهاي آزمون را با اشتياق و انگيزه انجام
ميدادند .در تبييني ديگر ميتوان گفت که برنامههاي آموزش
شناختي جبراني ،از اشتباهات در فرآيند يادگيري جلوگيري
کرده و سعي ميکنند وظايفشان را با شكستن آنها به مراحل
کوچکتر ،کامل انجام دهند .اين برنامهها بيشتر براي افراد مبتال
به اختالل شناختي که بازگرداندن آنها دشوار است ،اثربخش
است ( .)16اين نتايج ،پژوهش هاي بيشتر در مورد آموزش
شناختي جبراني و مداخالت مشابه براي افراد سايكوتيک را
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توصيه ميکند .همانطور که برخي از رويكردهاي بهبود
شناختي جبراني اثراتي بر ساختار ،عملكرد و عامل
نوروتروفيک(نورون زايي) مشتق از مغز 1نشان داده است،
تغييرات رفتاري ناشي از مداخالت شناختي جبراني ميتواند
منجر به تغييرات مغزي قابل مشاهده شود که بايد در پژوهش-
هاي آينده اندازه گيري شود ( .)22از محدوديتهاي پژوهش
حاضر اين است که بيماران مبتال به اسكيزوفرني تحت درمان-
هاي ضد سايكوز بودند ،اين مسئله ممكن است نتايج به دست
آمده در اين پژوهش را تحت تاثير قرار دهد .عدم تمايل برخي
بيماران براي شرکت در مداخله ،يكي ديگر از محدوديتهاي
اين پژوهش بود .اين پژوهش دربيماران با بستري طوالني انجام
شده است ،بنابراين تعميم يافتهها به بيماران سرپايي بايد با احتياط
صورت گيرد .لذا پيشنهاد ميشود که اين مداخله در بيماران
سرپايي و بيماراني که از نظر عملكرد وضعيت بهتري دارند هم
اجرا شود.
در نهايت ميتوان گفت آموزش شناختي جبراني باعث بهبود
کارکردهاي شناختي بيماران مبتال به اسكيزوفرني مزمن شده
است .آموزشهاي شناختي ايمن بوده و اقدامات پيشگيرانهي
درماني براي افراد در سنين جواني و در مراحل اوليه بيماري
هستند .بنابراين استفاده از اين روش در کنار دارو درماني در
مراکز نگهداري بيماران اسكيزوفرنيا توصيه ميشود.
از کليهي شرکت کنندگان ،پرستاران و کارکنان بيمارستان
رضاعي که با همكاري بي دريﻎ خويش ما را در انجام اين
پژوهش حمايت کردند ،صميمانه قدرداني و تشكر ميشود.

). brain-derived neurotrophic factor) BDNF
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Abstract
Introduction: Schizophrenia is a severe psychiatric disorder with

impaired cognitive functions. The purpose of this study was to
evaluate the effectiveness of cognitive-compensatory training on
cognitive functions of patients with chronic schizophrenia.
Methods: This quasi-experimental design was carried out using a pretest-post-test design with a control group. The population of this
study was all chronic schizophrenia patients admitted to Rezaei
psychiatric hospital and a sample of all women and men who were
able to cooperate in Rezaei psychiatric hospital in Tehran. Samples
were available and a sample size of 20 people were randomly
assigned into two groups of 10 Intervention and control groups.
Lastly, due to the drop in the number of subjects, the number of each
group fell to seven. Then the Intervention group received
Compensatory Cognitive Training (CCT) for 8 sessions. The
cognitive examination of the Aden Brook Cognitive Instrument
(ACE-R)) 2008) was used and the hypothesis of the research was
calculated by multivariate and univariate analysis of covariance Test.
Results: Findings showed that Compensatory Cognitive Training has
improved cognitive functions (except for memory) in patients with
chronic schizophrenia (P<0.05).
Conclusion: According to the results, the use of non-medical methods
such as Compensatory Cognitive Training is recommended in
improving the cognitive function of schizophrenia.
Key words: Chronic Schizophrenia, Compensatory Cognitive
Training, Cognitive Functions

