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Abstract
The aim of this study was to compare the asymmetry
of QEEG brainwaves in frontal areas between people
چکیده
with obsessive-compulsive disorder, major depression,
and normal people. The statistical population of this هدف از انجام ژاهشهح ضم اق میساۀ عاد ق ام ا ا ا اغ ا ی
study consisted of all individuals with major - نمطق ژیشمنی باین افاقا ا ای اخاالل شوا اف ف اقیQEEG
depressive disorder and obsessive-compulsive disorder
 شش ژاهشهح ضم اق از اظام.  افسق گی اوموی ش عم ی ب،عملی
who were referred to the psychiatric clinic of Fatemi
 جم عۀ آ م ی این ژاهشهح.  میسهای ب-هدف کم بق ی از ن ع علی
Hospital in Ardabil in 2019. 15 persons with major
عملای-ا افقا بالل به اخاللالت افسق گی اوموی ش شو اف ف اقی
depressive disorder (8 females and 7 males) and 15
persons with obsessive-compulsive disorder (5 قاجعه کننده باه مناامه اعبام ش شاا بیمم واالما فامطمی شارق
 نفاق از باللیاما باه اخاالل15 . قش یل ا ند1398 ا بیل وم
females and 10 males) were selected according to the
 نفق از افاقا باالل باه اخاالل15 ،)  ق7  زا ش8( افسق گی اوموی
available sampling method, and 15 persons from the
patients’ companions (7 females and 8 males) were  ااق ) بااه شش نم نااهگی اقی10  زا ش5( عمل ای-شو ا اف ف ااقی
selected in the same way and participated in this study.  نفق نی از یما همقاهما بیمم اا بهعن اا افقا عام ی15 والقف ش
The Psychiatric Diagnosis and Structured Clinical  ق ) باه هماین شش انالخام شادند ش ایان ژاهشهح8  زا ش7(
Interview (SCID), Beck Depression Inventory (BDI-  بقای جمعآش ی اطلعامت از قشاخیص شااژ شا ی ش.شقکت کق ند
ll), and Obsessive Compulsive Disorder (OCI) by Foa
 ژقوشاانم ۀ افسااق گی ب ا،)SCID( باامضبۀ بااماینی واامخالم یمفاله
et al. (2002) were used for data collection. In the next ) اواالفم هOCI( جباقی فا آ ش هم ام اا-) ش شو اف ف قیBDI-ll(
phase, QEEG registration was conducted in the
 از آاهاام ظاال آز میشااامهQEEG  قضلااۀ بعااد تباات.شااد
psychology laboratory of Mohaghegh Ardabili
شااشنموی انشامه ظ ق ا بیلی ص ت گقفات ش ا ههامی آا بام
University and the data were analyzed using SPSS25
ی
 باقا. ش نق اف ا ن شگمید قج یاه ش قظلیال شادSPSS 25 نق اف ا
software and Norogide software. Multivariate analysis
of variance was used to analyze the research data. The قظلیل ا ههمی ژهشهح از آز ا قظلیل شا یمنس چند ال یقی اوالفم ه
degree of asymmetry of delta waves (F = 11.129),  آافام،)F=8/128(  قالام،)F=11/129(  ی اا عد ق م ا ا اغ االم.شد
theta waves (F = 8.128), alpha waves (F = 3.810), and ) باین واه گاقشه از افاقا باالل باهF=6/956( ) ش بالمF=3/810(
عملی ش افقا عم ی بهطا- اخالل شو اف ف قی،اخالل افسق گی
beta waves (F = 6.956) among the three groups of
people with depressive disorders, obsessive-  نالمیج این طماعه.) از هم الفمشت اوتP<0/001( عنم ا ی وطح
compulsive disorders, and normal people differs امنی ش هادایت
یق اند اقدا ی اوموای باه نظا ا زیامبی ژموا
significantly in level (P < 0.001). The results of this  ن شفیدب یم وامیق،
 قظقی، از جمله ا ش،اوالقاقهیهمی منی
study may be an important step to evaluate the
.داخلت ق اابخشی بمشد
therapeutic response and guide therapeutic strategies,
عاد
،
ی
اومو
ی
گ
افسق
،
ی
جبق
ی
او
شو
 اخالل:واژه های کلیدی
including
medication,
brain
stimulation,
. اا القشانسفما گقافی کمی،ق م ا
neurofeedback, or other rehabilitations.
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مقدمه
1

اخالل شو اف ف قی-عملی ی

اخالل شمیع شااژ ش ی ،چندبعدی ش از نظق علتشنموی نمهمان اوت
2

3

4

ش چرم ین اخالل ایج ژس از اخاللالت افسق گی  ،ف بیم ش بقف ا به شمم یآید (کم ن  ،گلدینگ،
گلدینگ ،و نس ا ش بقنم  .)1988 ،شو اف ف قی ی اخالل شانی شدید ش نمق ااکننده اوت که
چماحهمی زیم ی ا بقای عل اعبم بهشج یآش ( ابین  ،شاقی ش بمن م .)2019 ،همچنین بیمم ی شانی
قمبلق جری اوت که بق کیفیت زندگی ،ق انمییهمی عمل ق ی ش شابط بینفق ی فق قأتیق یگذا (قمی
7
شیف ،ی ال  ،یمنگ ،ال ین ش یچالق .)2020 ،قشق وینا الی قدا ی 5کنالق ق جه ،6قبمیمگیقی ش
قنظیم هیجمنی ،8ن ح اوموی ژمق فی ی ا ژی 9اخالل شو اوی عملی ا (ن اک ش هم م اا.)2019 ،
ضم ضم ق ،اخالل افسق گی اوموی ی ی از اخاللالت شااژ ش ی شمیع اوت که زندگی بسیم ی از
افقا ا خالل کق ه ش عم الً بم ن ص عمل ق همی عمطفی ش شنمخالی شخص یش (شیم ،وی ش هی،
از علئم اصلی ش ۀ افسق گی اوموی ،غماینی یم خلق افسق ه ش کمهح علقه ش اذت به
 .)2018ش
بیشالق فعمایتهموت .علئم یاق م ن اوت شم ل بیخ ابی یم ژقخ ابی ،کمهح یم اف ایح بیحازضد شزا،
اضسمف گنمه یم بیا زشی ،خسالای ،نمق انی قمقک  ،ش ل قبمیمگیقی ،کندی شانی ضقکالی یم
بیققا ی ش اف م ع کننده بم ۀ قگ ش خ کشی بمشد (کسلق ش هم م اا .)2005 ،افسق گی وبب اخالل
وقاوق جرما
ا نۀ شویعی از ض زههم (خمنه ،خمن ا ه ،اجالممعی ،کم ش د وه) بقای افقا
عمل ق
10
یش (گقیق ش ج زف .)2020 ،طماعمت بیشمم ی که شی م ه خمکسالقی ش وفید المقک شدهاند،
بیمم اا بالل به اخالل افسق گی عمده ،منند ا ژیشمنی،11
ق ییقات قمبلق جری نمضیۀ
16
15
14
هیپ کم پ ،12ا قمپ ا  ،13قمال ف  ،جسم خطط ش آ یادا ژیدا کق هاند (ژانگ ،ژنگ ،و ئینی،
جیم ش گ نگ.)2018 ،
1. obsessive-compulsive disorder
2. depressive disorders
3. phobia
4.substance use.
5. anterior singula cortex
6. attention control
7. decision making
8. emotional regulation
9. pathophysiology
10. gray and white matter
11. frontal lobe
12. hippocampus
13. temporal lobe
14. thalamus
15. string body
16. amygdala

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

149

عد ق م ا نیم قهای 1خالل بیمم یهمی خاللف اعبم ش شاا ،منند اخالل ا طقا اجالممعی،
او ی شفقنی ،صقع ش اخالل افسق گی اوموی خ ی هد (زش ش هم م اا .)2019 ،عد ق م ا چپ ش اوت
انسما بقای عمل ق همی خاللف اوت؛ بقای ثم  ،ژق ازش ببقی -
ی ی از جنبههمی رم ومز ما
3
فضمیی ش اضسمومقی 2عم الً افقا ومام از ن ع جمنبی نیم قۀ اوت اوت (زاگ ش هم م اا.)2017 ،
ضمایکه فقایندهمی قب ط به زبما ،غلبۀ ضقکالی وت ش اضسمومقی که فالم همی شی ق ی ا ایجم
هسالند (شینی ش هم م اا .)2006 ،ق ییقات عد ق م ا شقایط خاللف
یکنند ،ومت چپ
شااژ ش ی ش عببی ،از جمله او ی شفقنی ،اشقیسم ش نم ومخ انی گ ا ش شده اوت (ایلق ،ژیقف ش ک شن،
 .)2012عد ق م ا نی اخالل شو اف ف قی-عملی بق وی شده اوت (آبقا شیچ ،آبقا شیال ش یاللمن،
)2013؛ بقای ثم عد ق م ا عمل ق ی ق جه فضمیی 4بیمم اا اخالل شو اف ف قی-عملی کمهح
5
میسه بم ضمفظۀ کل ی
اشت ( م یل ،هق ح ،گقشف ای شف ش ق ق .)2007 ،چندین طماعه
اخالل شو اف ف قی-عملی ،نشما هندۀ اخالل بیشالقی ضمفظۀ بینمیی -منی 6نیم قۀ ومت اوت
اوت ( ائ  ،ی ،ک م  ،کنداش ش چمند اش م  .)2008 ،اف ایح عد ق م ا چپ ش اوت فعمایت
8
اا القشانسفما گقافی 7ضمات اوالقاضت ،یم کمهح فعمایت نیم قۀ اوت ققبط بم انای ۀ گقایح /اجالنم
میسه بم افقا ومام گ ا ش شده اوت (ایس ب  ،اند اف ،ومیم ا ش
اخالل شو اف ف قی-عملی
کمقمما.)2014 ،
بم این ضم  ،اخالل عمل ق ومت چپ نی بقاومف ا ههمی عبب شااشنمخالی (شکسلق ش گ ن،
 )1991ش همچنین طماعمت قب یقبق ا ی عببی (شین ،هم ،کیم ش کمششا )2004 ،اخالل شو اف
ف قی-عملی نشما ا ه شده اوت .ایس ب ش هم م اا ( )2014طماعمت خ گ ا ش ا ند ،افقا ا ای
میسه بم گقشه کنالق  ،عد ق م ا ق ییقیمفاله ا نشما ا ند (بم قد ت آافمی
اخالل شو اف ف قی-عملی
نیم قۀ چپ همۀ شقایط غمابقق اوت) .زشقف ش ب ش کم ()2020
ژیشمنی بمند  10-8هقق
طماعمت خ گ ا ش ا ند ،ق ییقات قمبلق جری نیم قۀ جمنبی آافمی ف قمنی ش ققاکم نبع فعلی بالم
نمطق ژیشمنی افقا ا ای اخالل افسق گی نشما ا ه شد .از یما ژم ا القهمی اا القشفی ی ا ژی  ،9عد
ق م ا آافمی ژیشمنی بقای ثم  ،قفمشت بین قد ت آافمی ژیشمنی (آان ش زنی 2015 ،؛ بقش  ،اوال ا ت ش

1. hemispheric asymmetry
2. visual-spatial and emotional processing
3. right hemisphere lateral
4. spatial attention
5. verbal memory
6. visual memory-spatial
7. electroencephalography
8. motivation tendency / avoidance
9. electrophysiological
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گقات2017 ،؛ جس ا ال ،شم ژلی ،بیالسی م ،اگنی ش شیلس ا )2015 ،ش فعمایت قالمی ژیشمنی (آ نس ش
هم م اا )2015 ،بهط گسالق های افسق گی بق وی شده اوت .نمهنجم یهمی عد ق م ا آافم بم
ش ههمی افسق گی همقاه ب ه اوت (اوال ا ت ،بیسمم ک ،قمش ز ،ک آا ش آان .)2010 ،عد ق م ا آافمی
ما د افسق گی بق وی شده اوت
ژیشمنی ش فعمایت قالمی ژیشمنی بهعن اا ژیحبینیکنندۀ اشایۀ ژمو
(ژیال اگمای.)2011 ،
2
1
اا القشانسفما گقا کمی طی وم همی اخیق عل اعبم شنمخالی بهط چشمایقی ق وعه یمفاله
3

اوت .این اب ا ژالمنسیل قمبلق جری قشخیص اخاللالت عببی شنمخالی ش همچنین ا زیمبی نالمیج
منی ش ژمو نشما ا ه اوت .قشخیص به قع افسق گی ،قشخیصهمی افالقاقی ش ا زیمبی نالمیج ما ش
ضم ضم ق ز ینههمی اصلی ژهشهح اا القشانسفما گقا کمی اوت (یداهللژ ش نبقااری.)2016 ،
ژمو
اا القشانسفما گقا کمی ی اب ا قشخیص ژ ش ی اوت که اوت که آا ن عی قج یۀ ا اغ ی از
ضمات آنما گ 4اا القشانسفما گقا به ضمات یجیالم  5ص ت یگیق  .این ا ق ا ما طماعۀ ژالمنسیلهمی
اا القی ی نمشی از ژق ازشهمی ول همی ی هنام اجقای فعمایتهمی خاللف ذهنی ( منند قمقک ،
ضمفظه ،قبمیمگیقی ش )...ا فقاهم یکند.
همماط که و ابق ژهشهشی نشما ی هد ی ی از جمابققین ششهم بقای طماعۀ اخالل شو اوی ش
اوت که ق وط والامه اا القشانسفما گقافی اندازهگیقی
افسق گی اوموی قب ط به فعمایت اا القی ی
عمل بماینی شزانه ش بم ق جه به اوالطمعت آا ،ن ید ش
یش  .این شش بم ق جه به ور ات کم بق
و ندی بماینی خمصی ا نشما ی هد (جمش و م ش ژقشق نق .)2013 ،از و ی یاق بیشالق و ابق ژهشهشی
غ از ا اغ ی ا بهص ت ج ا طماعه کق هاند ،ا م ژهشهح ضم ق عد ق م ا ا اغ ی (آافم،
ی
االم ،بالم ش قالم) همز ما بق وی شده اوت .بقایناومف ژهشهح ضم ق بم هدف میسۀ عد ق م ا ا اغ ی
 QEEGنمطق ژیشمنی افقا ا ای اخالل شو اف ف قی-عملی ،افسق گی اوموی ش عم ی انجم شد.
فق یۀ ژهشهح این اوت که بین عد ق م ا ا اغ ی  QEEGافقا ا ای اخالل شو اف ف قی-
عملی ش افقا ا ای اخالل افسق گی اوموی ش عم ی قفمشت عنم ا ی شج ا .

روش
جامعه ،نمونه و روش اجرا
ژهشهح ضم ق از اظم هدف کم بق ی ش از ن ع علی -میسهای اوت .جم عۀ آ م ی این ژهشهح ا افقا
1. quantitative electroencephalogram
2. cognitive neuroscience
3. neurological disorders
4. analogue
5. digital

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

151

بالل به اخاللالت افسق گی اوموی ،شو اف ف قی-عملی قاجعهکننده به منامه اعبم ش شاا
بیمم والما فمطمی شرق ا بیل ز سالما وم  1398قش یل ا ند 15 .نفق از افقا بالل به اخالل
افسق گی اوموی ش  15نفق از افقا بالل به اخالل شو اف ف قی-عملی به شش نم نهگیقی والقف
انالخم شدند 15 .نفق نی از یما همقاهما بیمم اا که بم اوالفم ه از بمضبۀ بماینی ومخالم یمفاله ا زیمبی شدند،
والقف بقای شقکت این ژهشهح انالخم شدند .نظ ۀ جمعآش ی
بهعن اا گقشه میسه به شش
اطلعمت بدینص ت ب که ابالدا بم یمفت ج ز از انشامه ظ ق ا بیلی بقای نم نهگیقی به منامه
اعبم ش شاا بیمم والما فمطمی قاجعه شد .وپس از یما افقا ی که بم قشخیص شااژ ش ش بمضبۀ
بماینی ومخالم یمفاله ،بالل به اخاللالت افسق گی اوموی یم شو اف ف قی-عملی قشخیص ا ه شدند 15 ،نفق
از هق گقشه انالخم ش از آاهم خ اوت شد بقای شقکت ژهشهح به آز میشامه شااشنموی انشامه
ظ ق ا بیلی قاجعه کنند .اهداف ژهشهح به افقا قاجعهکننده ق یح ا ه ش از آاهم میت کالبی بقای
شم کت ژهشهح گقفاله شد .قضلۀ بعد تبت اا القشانسفما گقا از آاهم ظل آز میشامه شااشنموی
انشامه ظ ق ا بیلی انجم گقفت .لک ش ش آز نیهم شم ل نداشالن اخالل همی هممیند ،بقفن ق ا
ا خد ش ظقک ش قممیل به هم م ی ژهشهح ش لکهمی خقشغ آز نیهم قممیلنداشالن به
هم م ی ژهشهح ب .

ابزارهای پژوهش
1

 .1پرسشنامۀ بازنگریشدۀ وسواسی-اجباری ()OCI-R

این ژقوشنم ه ا ف آ ش هم م اا وم  2002بم هدف ونجح علئم اخالل شو اوی-اجبم ی ومخالهاند.
این ژقوشنم ۀ خ ونجی  18م ه ا که علئم شو اوی-اجبم ی ا یونجند .بقای ا زیمبی ژمیمیی نسخۀ
فم وی شو اوی-اجبم ی ،همسمنی شنی بم قیب آافمی کقشنبمخ ظموبه شد .قیب  OCI-Rبقای
یمف کلی بقابق بم  ،0/85بقای زیق یمف شا وی  ،0/66زیق یمف نظم  ،0/69زیق یمف شو اف ف قی
 ،0/72زیق یمف شستشش  ،0/69زیق یمف انبمشت  0/63ش زیق یمف خنثیومزی  0/50به وت آ د (ف آ
ش هم م اا .)2002 ،ژمیمیی نسخۀ اصلی به شش همسمنی شنی بقای کل آیالمهم بقابق  0/81ش بقای
خق ه یمفهم بین  0/34قم  0/93گ ا ش شده اوت (قمومزا ه ،خمسه ش ابقاهیمخمنی.)2005 ،
2

 .2پرسشنامۀ افسردگی بک ()BDI-ll

آز ا افسق گی ب شدت ضمات افسق گی ا قمم اخاللالت شااژ ش ی ا زیمبی یکند ش کم بق
نموبی ا زیمبی شاا منی ش ی اا قأتیق ماهمی خاللف شی بیمم ا (ب  ،اوالیق ش بقاشا.)1996 ،
)1. Obsessive Compulsive Inventory Revised (OCI-R
2. Beck Depression Questionnaire
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این ژقوشنم ه  21گقشه جملت ا که ا ای نمقههمی  0قم  3اوت ش نمقۀ کلی بین صفق قم  63ال یق اوت.
همبسالای شنی این یمف ا ای آافمی کقشنبمخ  0/93ش ژمیمیی بمزآز میی ( )r=0/93اوت (اوالفما ابس ا،
ظمدخمنی ش موه چ البی.)2007 ،
1

 .3مصاحبۀ بالینی نیمهساختاریافته )(SSCI

این اب ا ی بمضبۀ قشخیبی نیمهومخالم یمفاله اوت که قشخیصهمیی بقاومف اهنممی قشخیبی ش
2
آ م ی اخاللالت شانی ( )DSM-5فقاهم یآش  .بمضبۀ بماینی نیمهومخالم یمفاله ش نسخۀ اصلی ا :
بمضبۀ بماینی نیمهومخالم یمفاله ظ اش که به ا زیمبی اخاللالت شااژ ش ی ظ  1یژق از  .بمضبۀ
بماینی نیمهومخالم یمفاله که به ا زیمبی اخاللالت شااژ ش ی ظ  2یژق از  .شقیفی ش هم م اا ()1383
طماعه خ گ ا ش ا ند که ق افق قشخیبی بقای اکثق قشخیصهمی خمص ش کلی ال وط قم خاا
ب (کمژمی بمالقق از  .)0/6ق افق کلی (کمژمی جم ع) بقای کل قشخیصهمی فعلی  0/52ش بااقای کل
قشخیصهمی ط عمق  0/55ب  .بیشالق بمضبهش ندگما ش بمضبهکنندگما قمبلیت اجااقای نسخۀ فم وی
 SCIDا طل گ ا ش کق ند .ژمیمیی قمبل قب قشااخیصهمی ا ه شده بم نسخۀ فم وی بمضبۀ
ومخالم یمفالۀ قشخیبی ش قمبلیت اجقای طل آا نشما ا که یق اا از این ابا ا قشخیصگذا یهمی
بماینی ژهشهشی ش آ زش اوالفم ه کق .
3

 .4دستگاه ثبت امواج مغزی (الکتروانسفالوگرافی))(BWRD

ا اغ ی آز نیهمی بم اوالفم ه از والامه اا القشانسفما گقافی ومخت شقکت دی م شویه تبت شد.
تبت  EEGبم کله خب ص بالنی بق ویسالم  20-10جمگذا ی اا القش هم شقایط چشمهمی بمز انجم
شد ش تبت ا اغ قنرم از نمطق ا ژیشمنی انجم گقفت .ژس از جمگذا ی اا القش هم ظل هق اا القش بم ژ
خب ص ژق شد قم بهعن اا نمقل عمل کند .ایپدانسهمی ژمیینقق از  10kΩبقای اا القش هم قمبل قب
نظق گقفاله شد .اا القش همی  EEGنقخ نم نهگیقی  250هقق کمیومزی شد .نالمژ قجع 4گ شهمی
البل 5اوالفم ه شد .از هق آز نی به دت  6قی ه بم چشمهمی بمز تبت  EEGص ت گقفت ش ش قی ه
6

تبت بدشا آ قیف ت از اا القشانسفما گقا اوالخقاغ ش نق اف ا نقشگمید قظلیل شد .این ژهشهح قنرم از
نمطق ا ژیشمنی ( )F8 ،F7 ،F4 ،F3 ،Fp2 ،Fp1شمخص عد ق م ا بین نیم قۀ چپ ش اوت
نمطق  F3-F4 ،FP1-FP2ش  F7-F8بمند االم ،قالم ،آافم ش بالم انجم گقفت .نرمیت از عد ق م ا بین
)1. Semi-Structured Clinical Interview (SSCI
)2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
)3. Brain Wave Recording Device (BWRD
4. reference assembly
5. linked ears
6. artifact
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نمطق  F3-F4 ،FP21-FP2ش  F7-F8یمناین گقفاله ش بهعن اا شمخص عد ق م ا بین نیم قۀ اوت ش
چپ قج یه ش قظلیل اوالفم ه شد.

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
بقای اندازهگیقی شمخص آ م ق صیفی از یمناین ش انظقاف عیم ش به نظ آز ا فق یههم از آز ا قظلیل
شا یمنس چند ال یقی ( )MANOVAش آز ا قع یبی  LSDبم اوالفم ه از نق اف ا  SPSS-25ش بقای
قظلیل فقکمنسی از نق اف ا ن شگمید اوالفم ه شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
جدش  1ق زیع فقاشانی آز نیهم ا بقاومف جنسیت ش به قف ی

گقشههمی ژهشهشی نشما ی هد.

جدول  .1توزیع فراوانی آزمودنیها براساس جنسیت
گروه
افسق ه
شو اف ف قی-عملی
ومام

جنسیت
زا
ق
زا
ق
زا
ق

درصد
53/3
46/7
33/3
66/7
46/7
53/3

فراوانی
8
7
5
10
7
8

جدش  ،2یمناین ش انظقاف عیم گقشههمی آز میشی (اخالل افسق ه ش اخالل شو اف) بم گقشه
کنالق آ ده اوت.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار سن گروههای آزمایشی و کنترل
متغیر
ون

گروه
اخالل افسق ه
اخالل شو اف
کنالق

فراوانی
15
15
15

میانگین
35/07
34/67
37/87

جدش  3ق زیع فقاشانی آز نیهم ا بقاومف قظبیلت ش به قف ی

انحراف معیار
12/23
15/08
13/87

گقشه نشما ی هد.
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جدول  .3توزیع فراوانی آزمودنیها براساس تحصیالت
افسرده

گروه

سالم

وسواس فکری-عملی

تحصیالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بیو ا

1

6/7

-

-

-

-

ابالدایی
اهنممیی
بیقوالما
بمالقق
جمع کل

5
2
2
5
15

33/3
13/3
13/3
33/3
100

5
4
2
4
15

33/3
26/7
13/3
26/7
100

2
5
4
4
15

13/3
33/3
26/7
26/7
100

ب) توصیف شاخصها
جدش  ،4یمناین گقشههمی ا ای اخالل افسق گی اوموی ،اخالل شو اف ف قی-عملی ش گقشه عم ی
قب ط به عد ق م ا ا اغ ی االم ،قالم آافم ش بالم به قف ی آز نیهمی شقکتکننده ژهشهح آش ه
شده اوت.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به عدم تقارن امواج دلتا ،تتا ،آلفا و بتا در بین دو مناطق پیشانی
راست و چپ
لوب

گروهها

افسق ه

عد ق م ا (ژیشمنی)

شو اف ف قی-عملی

ومام

موج
االم
قالم
آافم
بالم

میانگین عدم تقارن
14/40
26/28
30/79
25/06

انحراف استاندارد
1/40
12/94
26/08
4/11

االم
قالم
آافم
بالم
االم
قالم
آافم
بالم

9/60
13/60
19/49
22/26
9/07
23/46
14/31
16/53

4/83
2/99
6/08
5/49
3/08
8/31
11/01
8/67

ج) آزمونهای نرمال
ژیح از اجقای آز ا قظلیل شا یمنس چند ال یقی ژیحفقضهمی آا آز ا شد .بقای بق وی همسمنی
شا یمنسهم بین ال یقهمی شابساله از آز ا ا ا اوالفم ه شده اوت ش نالمیج نشما ی هد وطح آ م ۀ  Fبقای
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هیچی از ال یقهم عنم ا نیست ( .)p≥0/05بقای قعیین اتق کلی ال یق گقشه بق ال یقهمی ژهشهشی از آز ا
1
ال بدای شیل اوالفم ه شد که نالمیج ضمصل از آا نشما ی هد اتق کلی گقشه عنم ا اوت؛ چقاکه  Fقب ط
به آز ا ال بدای شیل بم  0/31بم جۀ آزا ی  8وطح  P<0/001عنم ا اوت.

د) آزمون فرضیهها
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) برای عدم تقارن امواج دلتا ،تتا ،آلفا و بتا در بین دو مناطق
پیشانی راست و چپ
متغیر وابسته
االم
قالم
آافم
بالم

منبع

گقشه

SS

Df

MS

F

p-value

Eta squared

258/490
1331/275
2130/527
567/644

2
2
2
2

129/245
665/638
1065/263
283/822

11/129
8/128
3/810
6/956

0/001
0/001
0/03
0/002

0/346
0/279
0/15
0/249

نالمیج قظلیل شا یمنس جدش  5نشما ی هد ی اا عد ق م ا ا اغ االم ( ،)F=11/129قالم
( ،)F=8/128آافم ( )F=3/810ش بالم ( )F=6/956بین وه گقشه از افقا بالل به اخالل افسق گی ،اخالل
شو اف ف قی-عملی ش افقا عم ی بهط عنم ا ی وطح  P<0/001بم ی دیاق الفمشت اوت.
جدول  .6آزمون  LSDبرای بررسی محل اختالف سه گروه برای فعالیت عدم تقارن نواحی پیشانی بین شاخصهای
QEEG

متغیر وابسته
ومام
االم

شو اف
افسق ه
ومام

قالم
شو اف
افسق ه

گروهها
شو اف
افسق ه
ومام
افسق ه
ومام
شو اف
شو اف
افسق ه
ومام
افسق ه
ومام
شو اف

تفاوت میانگین
-0/542
*-5/333
0/542
*-4/792
*5/333
*4/792
*9/867
-02/82
*-9/867
*12/687
2/820
*12/687

خطای انحراف استاندارد
1/244
1/244
1/244
1/244
1/244
1/244
3/305
3/305
3/305
3/305
3/305
3/305

معناداری
0/66
0/001
0/66
0/001
0/001
0/001
0/005
0/398
0/005
0/001
0/398
0/001

1. wilks lambda
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ادامه جدول  .6آزمون  LSDبرای بررسی محل اختالف سه گروه برای فعالیت عدم تقارن نواحی پیشانی بین
شاخصهای QEEG

متغیر وابسته
ومام
آافم

شو اف
افسق ه
ومام

بالم

شو اف
افسق ه

تفاوت میانگین
-5/187
*-16/481
5/187
-11/295

خطای انحراف استاندارد
6/106
6/106
6/106
6/106

معناداری
0/40
0/01
0/40
0/071

گروهها
شو اف
افسق ه
ومام
افسق ه
ومام

*16/481

6/106

0/01

شو اف

11/295

6/106

0/071

شو اف

*-5/733

2/332

0/01

افسق ه

*

-8/533

2/332

0/001

ومام
افسق ه
ومام
شو اف

*5/733
-2/800
*8/533
2/800

2/332
2/332
2/332
2/332

0/237
0/237
0/001
0/237

نالمیج جدش  6نشما ی هد گقشه ومام فعمایت عد ق م ا غ االم قفمشت عنم ا ی بم گقشه شو اف
ندا  ،ا م بم گقشه افسق ه قفمشت عنم ا ی ا  .نالمیج این جدش نشما ی هد فعمایت عد ق م ا غ االمی
غ قالم ،فعمایت عد ق م ا گقشه
افقا افسق ه بهط عنم ا ی بیشالق از افقا شو اوی اوت (.)p<0/01
ومام بهط عنم ا ی بیشالق از گقشه شو اوی ش گقشه افسق ه بیشالق از شو اف اوت ،شای قفمشت عنم ا ی بین
گقشه افسق ه ش افقا عم ی شمهده نشد (.)p<0/01
غ آافم ،فعمایت عد ق م ا گقشه افسق ه بیشالق از گقشه شو اف ش افقا عم ی اوت ،شای قفمشت
غ بالم نی  ،فعمایت عد ق م ا گقشه
عنم ا ی بین گقشه شو اوی ش افقا عم ی شمهده نشد (.)p<0/01
ومام بم گقشه افسق ه ش شو اوی قفمشت عنم ا ی ا  ،ا م قفمشت عنم ا ی بین گقشه شو اوی ش افقا افسق ه
شمهده نشد (.)p<0/01

بحث و نتیجهگیری
هدف ژهشهح ضم ق میسۀ عد ق م ا ا اغ ی اا القشانسفما گقا کمی نمطق ژیشمنی افقا ا ای
اخالل شو اف ف قی-عملی ،افسق گی اوموی ش عم ی ب  .نالمیج قظلیل من ا نشما ی هد عد ق م ا
ا اغ ی االم ،قالم ،آافم ش بالمی وه گقشه از هم افقا بالل به اخاللالت افسق گی اوموی ،شو اف ف قی
عملی ش عم ی بهط عنم ا ی بم ی دیاق الفمشت اوت.
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نالمیج آز ا قع یبی ضداقل اخاللف عنم ا  1ضمکی از اف ایح بمندهمی بم فقکمنس ژمیین االم ،قالم ش آافم
غ بالم
میسه بم افقا شو اف ش عم ی اوت ،شای
نمضیۀ ژیشمنی افقا بالل به اخالل افسق ه
قفمشت عنم ا ی بین گقشه شو اوی ش افقا افسق ه شمهده نشد.
همین اوالم زشقف ش ب ی کم ( )2020طماعمت خ گ ا ش ا ند ق ییقات قمبلق جری نیم قۀ
جمنبی آافمی ف قمنی ش ققاکم نبع فعلی بالم نمطق ژیشمنی افقا ا ای اخالل افسق گی نشما ا ه شد .از
بین ژم ا القهمی اا القشفی ی ا ژی  ،عد ق م ا آافمی ژیشمنی بقای ثم  ،قفمشت بین قد ت آافمی ژیشمنی (آان
ش هم م اا2015 ،؛ بقش ش هم م اا )2017 ،ش فعمایت قالمی ژیشمنی (آ نس ش هم م اا )2015 ،بهط
گسالق های افسق گی بق وی شده اوت .نمهنجم یهمی عد ق م ا آافم بم ش ههمی افسق گی همقاه ب ه
اوت (اوال ا ت ش هم م اا .)2010 ،علشهبقاین ،افسق گی بم فقایندهمی از بین بق ا یلین جسم ژینه
ا قبمط ا که م ن اوت به کمهح دا ش وقعت انال م اطلعمت بین نیم قههم ش عد ق م ا نجق ش
(قم  ،ون ششا ،وم  ،ای ش ویم .)2011 ،ی یدو ا ( )2004نشما ا هیجما ثبت بم بالمی بمال ش آافمی ژمیین
قشق ژیشمنی چپ ش بالمی ژمیین ش آافمی بمال قشق ژیشمنی اوت ش هیجما نفی بم آافمی بمال ش بالمی
ژمیین قشق ژیشمنی چپ ش آافمی ژمیین ش بالمی بمال قشق ژیشمنی اوت ا قبمط ا  .عد ق م ا آافم
ژیشمنی چپ طماعمت بیمناق بقققی قشق ژیشمنی نیم قۀ اوت افقا افسق ه اوت .عد ق م ا آافم
نمضیۀ ژیشمنی چپ ش ههمی افسق گی ش ضالی افسق گی بدشا عل ت بماینی شا ح ش بیمم اا بم ومب ۀ
قبلی افسق گی شمهده شد .ژهشهحهم نی بم اندازهگیقی عد ق م ا آافم نمضیۀ ژیشمنی ن ح آا ا
ژیحبینی ابالل به افسق گی آینده طقح کق هاند (قن  ،کمیسق ،منم ،ف قی ،کقشژمن .)2011 ،عد ق م ا
بیمم اا بالل
ژیشمنی قالم نی یق اند نشمناق زیسالی افسق گی بمشد؛ زیقا ش اهدی از اخالل ق جه داش
به افسق گی خفیف شج ا ش اف ایح قد ت قالم ن اضی یمنی فقشنالم  2بم ق ییقات المب ای ی ی
قشق قدا ی وینا الق  3همقاه اوت ( ا مخی م ی ،قند  ،جیس ا  ،ومشانت ،شهیم.)2018 ،
طماعۀ خ گ ا ش ا ند افقا ا ای اخالل شو اف ف قی-عملی
ایس ب ش هم م اا ( )2014نی
میسه بم گقشه کنالق  ،عد ق م ا ق ییقیمفاله ا نشما ا ند .کمهح عد ق م ا نیم قۀ اوت که یق اند
نیم قۀ چپ بمشد ،اخالل شو اف بقای کم همی خمص گ ا ش شده اوت (شکسلق
نشما هندۀ اخالل
ش گ ن .)1991 ،ب ئده ش هم م اا ( )2017اف ایح ال وطی ضجم قمال ف شطقفه (چپ ش اوت)
مبل گقشه کنالق شمهده کق ند .قمال ف فعل ش انفعمالت الن ع هسالههمی قشق
بیمم اا شو اف
ن ح ا ش بسیم ی از عمل ق همی آا افقا عم ی نم ال م ا اوت؛ ضمایکه
 ،زیق قشق ش ومقۀ
بقخی ن یسندگما گ ا ش ا هاند فعمایت ش عد ق م ا ژیشمنی هنام چماح عمطفی ،شمخص قد قمندققی
1. least significant difference
2. middle frontal areas
3. anterior cortex of the singular
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ضمات اوالقاضت از آویبشنموی شانی ا (اوال ا ت ،ک آا ،قمش ز ش آان)2014 ،
میسه بم فعمایت
ش این قعیت ق وط ا ههمی جمعآش یشده ضین انجم کم همی شنمخالی ش هیجمنی /اضسموی اتبمت شده
1
اوت (جس ا ال ش هم م اا .)2015 ،بهنظق ی ود این یمفاله طمبق بم یدگمه «شب ۀ ضمات ژیحفقض»
اوت که عم الً کم همی شنمخالی هدف دا غیقفعم یش ( ایچل ش اونمید  )2007 ،ش اف ایح فعمایت
قالمی ژیشمنی نمطق ضمات ژیحفقض گ ا ش شده اوت (شقینام ش هم م اا .)2009 ،بیمم اا شو اوی نی
میسه بم افقا ومام ا قبمط عمل ق ی کمالقی ا شب ۀ ضمات ژیحفقض قشق قدا ی ان بمض قدا ی
ش ش نج ژیشمنی یمنی نشما ی هند (جمنگ ش هم م اا .)2010 ،بق همین اومف اضالممالً یق اا قم ضدش ی
کمهح غیقطبیعی قد ت قالمی ژیشمنی بیمم اا شو اوی ا به ایل شب ههمی ضمات غیق عم ژیحفقض
آاهم انست.
چندین نمضیۀ قشقی ش زیق قشقی بیمم اا بالل به اخالل شو اف ف قی شو اوی گیق هسالند ش
بقاومف د شقطبی یشل ،امما ،هنالق ش بقندیس ( )1992که نبع االم ا قشق قدا ی ژیشمنی ی انند،
ی ق اا گفت فقکمنس ژمیین االم افقا ا ای اخالل شو اف نمشی از عمل ق نم نموب قشق قدا ی اوت ش
علشه بق این فعمایت غیقنق م این غ جب آویب ی ش اخالل افسق گی فق یش .
غ بالم نی فعمایت عد ق م ا گقشه ومام بم گقشه افسق ه ش
نرمیت نالمیج ژهشهح نشما ی هد
شو اوی قفمشت عنم ا ی ا  ،ا م قفمشت عنم ا ی بین گقشه شو اوی ش افقا افسق ه شج ندا  .فقکمنس
بالم ی ا اغ ی بم ا نه فعم اوت که ضین انجم کم همی شنمخالی ،ضل سئله ش ژق ازش نط ی
شج ا ش ضین کم ش بمزی شقالی ق جه م به ظقکهمی خم جی عط ف یش  ،شمهده یش  .غ بالم
صاا ت بایق ( ی ش ک ،
ز منی ا اغ ی ش ل یگیق که قلشی ذهنی یم عمل ق ا اکی
 .)1985فعم نشدا بالمی ژیشمنی بم ش لت بیق جری ضین انجم کم همی شنمخالی همقاه اوت .از
شیهگیهمی ایج اخاللالت افسق گی ش شو اف شنمخت کندقق ،کمب ضمفظه ،انقژی کم ش عمل ق شنمخالی
یش .
کمالق ظس
عمدهققین ظدش یت طماعۀ ضم ق این ب که قنرم عد ق م ا بمندهمی االم ،قالم ،آافم ش بالم ا ژیشمنی
طماعمت آقی عد ق م ا بمندهمی االم ،قالم ،آافم ش بالم ومیق ا هم این
بق وی شد ش ژیشنرم یش
والقف اوالفم ه شد؛ بنمبقاین ژیشنرم
ش اخالل بق وی ش  .همچنین این طماعه از نم نهگیقی
ژهشهحهمی آقی از نم نهگیقی قبم فی اوالفم ه ش  .نالمیج این طماعه یق اند اقدا ی اوموی
یش
 ،ن شفیدب یم ومیق
منی ش هدایت اوالقاقهیهمی منی ،از جمله ا ش ،قظقی
به نظ ا زیمبی ژمو
داخلت ق اابخشی بمشد.

1. default network mode
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تشکر و قدردانی
 بدینشویله الز ی انیم از ع ی انی.این ژهشهح بم ضممیت مای عمشنت ژهشهشی انشامه ظ ق انجم شد
 بهشیهه از سئ الا ظالق بیمم والما فمطمی ا بیل ش قمم ی،که م ا انجم این ژهشهح یم ی کق ند
. صمیممنه قد انی ش قش ق کنند،بیمم انی که این ژهشهح شقکت کق ند
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