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 :چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ترکیب درمان نوروفیدبک و دارودرمانگری در کاهش عالئم اضطرابی در افراد مبتال به اختالل اضطراب  :زمینه و هدف

GAD)یافته تعمیم
وره و بیمار مراجعه کننده به مراکز مشا 02آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل، با استفاده از طرح آزمایشی پیش: روش .انجام شد ( 

گیری در دسترس بودند به روش نمونهGAD های راهنمای تشخیصی و آماری نسخه چهارم مبتال به های روانپزشکی شهرستان سنندج که طبق مالکمطب

سپس  . پاسخ دادند (MMPI-2)های دو گروه به پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه شخصیتی هدفمند انتخاب شد و در دو گروه جایگزین شدند آزمودنی

جلسه تحت درمان  0 های گروه اول به مدت کردند و آزمودنی دریافت( سرترالین)های هر دو گروه تحت نظر روانپزشک داروی ضداضطراب آزمودنی

مورد  (MMPI-2)و پرسشنامه شخصیتی  (BAI)های دو گروه مجدداً از طریق پرسشنامه اضطراب بک در پایان درمان آزمودنی. نوروفیدبک قرار گرفتند

داری موجب دهد که ترکیب درمان نوروفیدبک و دارو در مقایسه با دارودرمانگری صرف، به طور معنینتایج پژوهش نشان می: هایافته .آزمون قرار گرفتند

 درمان که ترکیب دهدمی نشان پژوهش نتایج :گیری نتیجه  .آزمون شده استدر مرحله پس GADهای مبتال به کاهش اضطراب و نگرانی آزمودنی

 .است مؤثر GAD عالیم کاهش درنوروفیدبک و دارو 

 .، دارودرمانگری، سرترالین(GAD)یافته اضطراب تعمیماختالل نوروفیدبک،  :های کلیدیواژه

  

                                                           
1.  Genaralized Anxaity Disorder (GAD( 
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 :     مقدمه

در شعر خود تحت ( 719 ) 0نامیده است و ادون« قرن ترس»که دوران ما را ( 791 )  اهمیت اضطراب در زندگی عصر حاضر را نویسندگانی چون کاموس

اضطراب مفهوم جدیدی نیست، حتی در آثار مصر باستان نیز از آن سخن رفته است نویسندگان قرون وسطی . اندعنوان عصر اضطراب به خوبی مطرح کرده

موسیقی،   وجود مضمون اضطراب را در ادبیات،( 792 )  میکردند، رولو ی زندگی انسان تلقی میوجود اضطراب را در همه جا یکی از شرایط اصولی و اولیه

های عصبی ای از ناراحتیروانپزشکان و روانشناسان نیز مفهوم اضطراب را به عنوان نشانه. هنر، مذهب و فلسفه را در کتاب معمای اضطراب مطرح کرده است

شود و با درجات اضطراب هیجان ناخوشایندی است که با اصطالحاتی نظیر نگرانی، دلشوره، وحشت و ترس بیان می(. 797 نقل از بک، )اند معرفی کرده

شود که اغلب با رفتارهای ی بسیاری از اختالالت روانشناختی محسوب میدلیلی است، نشانهکند، بنابراین اضطراب نوعی ترس و ناراحتی بیمختلفی بروز می

 (. 91  )یابد فرار از یک موقعیت  ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم و آیین معین کاهش میدفاعی مانند 

ی فرضی است و ترکیبی از تظاهرات جسمی و روانی را به دنبال دارد که قابل انتساب به خطرات واقعی نیستند و النگ معتقد است که اضطراب یک سازه     

کننده و پیچیده است که از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است این اختالل در اختاللی ناتوان GADکنند در این میان یای یا مستمر بروز مبه صورت دوره

ای بدون احساس خطر آشکار است که جانبهغالباً اضطراب وسیع و همه GAD(.  9  ، 1به نقل از ساراسون و ساراسون)ی اختالالت اضطرابی قرار دارد زمره

رسد نظر میبه GADبیماران مبتال به (. 32  ، 772 هاوتون، سالکوسکیس، کیرک و کالرک، )شود نامیده می« 9موج آزاد»ت تحت عنوان اضطراب گاهی اوقا

-خصوصیت اصلی این اختالل، اضطراب فراگیر و مداومی است که حدأقل به مدت یک ماه به طول می. در مورد هرچیزی دچار اضطراب بیمارگونه هستند

ها از حد واکنش به فشارهای طور دایم دچار اضطراب هستند اضطراب آنشدت و بهاین بیماران اغلب به. کندها دوام پیدا مینجامد، هرچند که گاهی سالا

درجات در عملکرد شغلی و این بیماران اغلب افسردگی خفیفی نیز دارند و به . نمایدها اختالل ایجاد میروانی روزمره فراتر رفته و در کارایی عادی آن

 (.  0229کاپالن و سادوک )دهند اجتماعی ناتوانی نشان می

میلیون نفر دچار این اختالالت هستند، نسبت  2 ترین اختالالت روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند، در ایاالت متحده حدود  اختالالت اضطرابی از شایع 

 مهارناپذیر و مفرط ، کننده است که با نگرانی گسترده  اختاللی شایع و ناتوان GADاختالل (. 0229،  7ن و سادوککاپال) ابتالی زنان تقریبا دو بربر مردان است

و میانگین تداوم آن را ( 0221، 3دورهام) درصد2 میزان شیوع این اختالل را در جمعییت کلی حدود  (.0222، 9انجمن روانپزشکی آمریکا) شود می متمایز

در بین دوازده اختالل اضطرابی فهرست شده در ویرایش تجدید نظر شده چهارم . اند تخمین زده( 0221،  فیشر و دورهام ؛7،0229رفیش) سال02حدود 

یک اختالل  GADاختالل . ترین اختالالت است از جمله شایع GAD   یافته  اختالل اضطراب تعمیم 2 کتابچه راهنمای تشخیصی آماری اختالالت روانی

 بر خالف سایر اختالالت اضطرابی، اختالل. های جسمانی است مفرط و غیر قابل کنترل مشخص می شود وهمراه با نشانه 0 است که با نگرانیاضطراب مزمن 

GAD های خاص است ها یا موقعیت شامل نگرانی مبهم در غیاب اشیاء، محرک                                                                    .                                           

های روانشناختی برای اختالل  اشکال مختلفی از درمان. های روانشناختی های دارویی و درمان درمان: شامل دو طبقه کلی است GADدرمان اختالل      

GAD روان پویشی و پسخوراند زیستی اشاره کرد های روانشناختی، رفتاری، شناختی ـ رفتاری، فراشناختی توان به درمان وجود دارد که می ، . 

های درمانی گران در موقعیت ی مغز در حال فعالیت وجود دارد، درمان های مشاهدهاکنون راجع به مغز و فعالیت از سوی دیگر با توجه به اطالعاتی که هم     

های اخیر داللت بر شناخت نابهنجاری کارکردی مغز در اختالالت اضطرابی از پیشرفت. های متمرکز به مغز تأکید دارند مختلف به طور فزاینده روی درمان

د، مکانیسم زیربنای آن شامل بخش کنترلی مغز را به طریق مختلف بهبود می  نوروفیدبک روشی ایمن و بدون درد است که کارکرد خود. دارند GADجمله 

گیری به بیوفیدبک این تکنیک در اوایل شکل(. 39  ،   و سیگفرید اشتاین برگ)باشد  تقویت مکانیسم خودتنظیمی مورد نظر برای کارکرد مؤثر می

                                                           
1
. Kamus  

2
. Auden  

3
. Rollol May  

4
. Sarason & Sarason  

5
. Free_floating anxiety    

6
 . Kaplan & Sadocks 

7
 . American Psychitry Association 

8
 . Durham 

9
 . Fisher 

10
 . Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders  

11
 . Generalized Anxiety Disorder   

12
 . Worry 

13
 Steinberg & Siegfried 
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الگوی امواج مغزی خود را تغییر   ازی کنشگرگیرند، بوسیلۀ شرطی س تکنیکی که در آن اشخاص یاد می. بیوفیدبک معروف بود جی ای ایالکتروانسفالوگرافی یا 

 بهنجار هانوروفیدبک به دنبال آن است که به افراد آموزش دهد واکنش امواج مغزی خود را نسبت به محرک (.0227، 1، برنر هیلی، 0ماسترپسکو)تغییر دهند 

این سیستم آموزشی جامع که رشد و تغییر در سطح .  دتوان برای تحریک یا تنظیم فعالیت مغزی استفاده کراز نوروفیدبک می (0229دموس، )سازد  بهنجار

، اختالالت شخصیت، اعتیاد  ضربه از آمیز در درمان طیفی از اختالالت مثل افسردگی، اضطراب، اختالل استرس پس بخشد به طور موفقیت سلولی مغز را ارتقا می

جو بر اساس پروتکل درمانی مربوط به هر درمان کند، طور مستقیم با مغز کار میآموزش نوروفیدبک به (. 0229، 9دموس) و مسایل هیجانی استفاده شده است 

 .                                                     بیند و در هر جلسه، پیشرفت توسط آموزش بیننده و درمانگر قابل مشاهده استبه اختالل خود آموزش می

شیمیایی مغز مورد توجه قرار داده و توانسته است نارسا  ـ  های زیست  وری سیستم عصبی مرکزی و جنبه ی کنش زاویههای روانی را از  دیدگاه پزشکی اختالل

های عصبی از طریق  ها و انتقال دهنده های مرضی بعد از ایجاد تغییر در گیرنده وری مربوط به این سیستم را تاحدودی آشکار سازد به همین دلیل نشانه کنش

سال  2 به رغم آنکه بیش از (  31  ؛ به نقل از رحمانی و همکاران، 773 ، 9؛ ارشفسکی0222 7شفیلد هیر)کنند  نگری یا ضربه الکتریکی تغییر میدارو درما

ن گذرد، در جامعه کنونی، کمتر کسی است که با اصطالحات آرامبخش و والیوم آشنا نباشد و همین امر، نشا سال از کشف داروهای ضد ـ اضطرابی نمی

شواهد دارویی محکم است، داروهای ضدـاضطراب تا زمانی که مصرف (. 39  دادستان، )ی این داروها بر فرهنگ معاصر است  ی پیامدهای گسترده دهنده

جایی که این دهند با این حال چون پس از توقف مصرف دارو، برگشت بیماری محتمل است و از آن های اضطراب را آشکارا کاهش می دارو ادامه دارد نشانه

 (.97  ، 7و سلیگمن 3روزنهان)آلی نیستند  داروها پتانسیل اعتیاد دارند داروهای ضداضطراب درمان ایده

که به دو گروه تقسیم شده  GADبیمار مبتال به  22 را با دارودرمانگری در ( افزایش آلفا و کاهش بتا)، در یک مطالعه درمان نوروفیدبک (2 02) 2 بت     

که عالئم  بررسی و مقایسه قرار داد نتایج مطالعه حاکی از اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با دارودرمانگری بوده است و به این نتیجه رسیدندبود مورد 

، 9 ، هند1 جنیتی، المون(0229)،   ، مازلو0 ، تیموفیو  همچنین بیریوکووا. کردند بیشتر کاهش یافته استاضطرابی در گروهی که نوروفیدبک دریافت می

، ( 73 )  0، بورمان02، رابرت7 تیمون 3 هیر،. انداشاره کرده GAD، به اثربخشی درمان ترکیبی نوروفیدبک و دارو در درمان (799 )9 ، گاگنون7 آنابل

اند و در کل  را تأیید کرده آنمرور کرده و اثربخشی  GAD ، در چند مطالعه تأثیر نوروفیدبک را در درمان(0227)، هاموند (2 02) 01و راشل  0، تیچ00هوستیتر

در ( 0227)  و جرالد 07، شرمن09ریچارد. دهد های اضطرابی را به صورت معنادار کاهش می تتا و کاهش بتا نشانه به این نتیجه رسیدند که آموزش افزایش آلفاـ

                                                           
1
 . EEG Beufeedback   

2
 . Masterpaskua 

3
 . Healy 

4
 . Berner  

5
 . Demos  

6
 . Hireshfeld  

7
 . Ereshfesky  

8
 . Rosenhan  

9
 . Seligman 

10
. Bhat  

11
. Biriukova  

12
. Timofeev  

13
. Mosolov  

14
. Lamontagne   

15
. Hand  
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. Annable  

17
. Gagnon  
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. Here  
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23
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را به دو گروه آزمایشی و گواه   GADبزرگسال دارای 03همین ترتیب  به. مورد بررسی و مطالعه قرار دادندGAD در پژوهشی اثربخشی نوروفیدبک را درمان 

قرار دادند وگروه گواه فقط دارو دریافت ( جلسه 0 الی  3به مدت )تقسیم کردند گروه آزمایشی را تحت آموزش افزایش آلفا و کاهش بتا ( نفر 1 هر گروه )

پوالدی، . ها را کاهش داده است ادار اضطراب آزمودنیماه پیگیری نشان داد که نوروفیدبک به صورت معن 7نتایج پژوهش بعد از جلسات درمانی و . کردند

ها به بررسی افزایش موج  در این پژوهش آن. ، به منظور بررسی اثربخشی نوروفیدبک در کاهش عالئم اضطرابی پژوهشی را به انجام رساندند(  02)مرادی 

، بیماران گزارش EEGتشخیص اختالل اضطرابی پرداختند بعد از سی جلسه بیوفیدبک بتا در دو بیمار دارای   ـ   ، افزایش موج بتا، افرایش موج آلفا EEGآلفای 

( 0222) 0مور. باشد های پژوهشی بیانگر آن است که آموزش نوروفیدبک در درمان اختالالت اضطرابی اثربخش می طور کلی یافته  ها دادند، به از کاهش نشانه

، سه مطالعه مربوط به اختالل GADز طریق آموزش نوروفیدبک مرور کرد، هفت مطالعه انجام شده بر روی پیشینه مربوط به درمان اختالالت اضطرابی را ا

مرور انجام شده توسط مور حاکی از . عملی و یک گزارش مربوط به استرس پس از حادثه بودـ  ، دو مطالعه مربوط به اختالل وسواس فکری اضطراب فوبیا

هایی مؤثر برای اختالالت  کل به این نتیجه رسیده که آموزش افزایش آلفا و تتا آثاری اضافی ورای دارویی داشته و درمان اثربخشی نوروفیدبک بوده است، در

های  بیمار را که مالک GAD ، 9، به منظور بررسی مقایسه تأثیر آموزش موج تتا در درمان (773 ) 9، و کومار1، شارما واناتی. شوند اضطرابی قلمداد می

نتایج مطالعه حاکی . قرار دارند( افزایش تتا و کاهش تتا )یا آموزش تتا ( افزایش آلفا و کاهش بتا)داشتند، پس از ارزیابی خط پایه تحت آموزش آلفا تشخیص 

داوطلب را که دارای  3 ، ( 77 ) 3و پورسل 9چارد ، بلن 7رایس. نمایان شود GADهای بالینی   تواند در کنترل نشانه  از آن بود که آموزش تتا و آلفا می

فرونتال، فیدبک افزایش آلفا، فیدبک کاهش آلفا، شبه مراقبه یا کنترل لیست انتظار ( EMG)بودند تحت آموزش فیدبک الکترومیوگرافی  GADهای  مالک

نائینیان و همکاران . درمان ادامه داشت هفته پس از 7، اضطراب کاهش یافت و بهبودها برای مدت  ی درمان فعال های دریافت کننده در گروه. قرار گرفتند

های پژوهش  یافته و سطح کیفیت زندگی بیماران پژوهشی را به انجام رساندند، GADهای  ، به منظور بررسی روش درمانی نوروفیدبک در کاهش نشانه(33  )

گروه درمان گردیده اما چنین تغییری در گروه کنترل  درGAD های  و کاهش نشانه EEGبیانگر آن است که آموزش نوروفیدبک باعث افزایش موج آلفای 

انجام گرفته بین دو گروه نوروفیدبک و دارونما به تفاوت معناداری در کاهش عالئم (  022) 7ای که توسط هیوداز سوی دیگر در مطالعه. دیده نشده است

با . باشدیجه رسیده که آموزش افزایش آلفا بر متغیر اضطراب اثربخش نمی، در یک مطالعه به این نت(37  ) همچنین دهقانی. اضطرابی اشاره نکرده است

ها به صورت محدود مورد پژوهش به صورت مجزا به اثبات رسیده است اما ترکیب این درمان  توجه به نتایج تحقیقات گذشته اثربخشی هریک از این دو درمان

نسبت به دارو درمانگری  GADهای ده است که آیا ترکیب درمان نوروفیدبک و دارو در کاهش نشانهقرار گرفته است، بنابراین این سوأل برای محقق مطرح ش

مؤثرتر  GADرو مسأله این است که کدام یک از این دو روش درمانگری در کاهش عالئم اضطرابی در افراد مبتال به  ازاین. به تنهایی اثربخشی بیشتری دارد

 .باشد می

 :روش

 و کنترل گروه بدون آزمون پس آزمون پیش طرح حاضر پژوهش آزمایشی طرح .شد استفاده آزمایشی نیمه پژوهشی طرح از مطالعه ینا در: طرح پژوهشی

 های گروه روی مستقل متغیر اجرای - ها  داده آوری جمع و آزمون پیش اجرای -0 هاآزمودنی تصادفی کردن ایگزینج - . بود زیر اجرایی مراحل شامل

 .هاداده آوری جمع و آزمون پس اجرای -1 آزمایشی

 راهنمایی کتابچه چهارم ویرایش هایمالک با مطابق کهدر شهرستان سنندج بود GAD ، شامل کلیه افراد مبتال به جامعه آماری پژوهش حاضر: هاآزمودنی

که به مراکز مشاوره و  GADگیری به صورت هدفمند، و از میان افراد مبتال به  نمونه. بودند GADبه  مبتال( DSM-IV-TR)روانی  اختالالت آماری تشخیصی

درمان ترکیبی نوروفیدبک و دارو : گروه اول. نفر آزمودنی انتخاب، و به دو گروه تقسیم شدند 02اند،مراجعه کرده  های روانپزشکی شهر سنندج مطب

 هاآزمودنی سنی دامنه. انددریافت کرده( الینسرتر)، و گروه دوم فقط دارو، (سرترالین)

 . بود 30 0 میانگین با سال 07 تا 3  بین
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 ابزارهای گردآوری اطالعات

باشد که در پیش آزمون و می (MMPI-2)و آزمون شخصیتی  (BAI)در این پژوهش از دو آزمون برای ارزیابی استفاده شد که شامل آزمون اضطراب بک      

 .صورت فردی بهره گرفته شد این دو آزمون به پس آزمون از

 آزمون اضطراب بک 

باشد، این پرسشنامه  می 2 –  7ی نمرات نیز از  ها چهار پاسخ دارند که حاکی از افزایش شدت اضطراب است، دامنه سوال است و همه گزینه  0شامل      

سه ماده آن مربوط به خلق مضطراب سه ماده دیگه مربوط به هراسهای خاص، سایر سؤاالت آن . های فیزیولوژیک اضطراب تأکید دارد بیشتر بر جنبه

%   7همسانی دورنی این مقیاس را ( 733 ؛  بک و همکاران، 32  کاویانی و همکاران، )سنجد  حرکتی اضطراب را می  فعالی و تنش های اتوماتیک بیش نشانه

کاظمی، )گزارش شده است %  93برابر با ( =N 1 )پایایی این آزمون در پژوهشی در ایران با روش آلفای کرونباخ . گزارش کردند%  99را  و پایایی بازآزمایی آن

  30.) 

 

 سوتا پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه 

 هم آزمون، این. گرفت نظر قرار تجدید مورد 737 سال  در و .شد تدوین تجربی یابیکلید مقیاس با لی کینمک و ویهات توسط712 سال  در آزمون این     

 زمان .شد استفاده آن اجرای برای ایرایانه نوع از هم مدادی کاغذ نوع از پژوهش هم این در اجراست قابل ایرایانه صورت به هم و مدادی -کاغذ صورت به

 شیوه  دو هر در آن شیوه اجرای .گیردمی زمان کمتر دقیقه 72 ای آناست و فرم رایانه  دقیقه 72مدادی کاغذ شکل در کامل در فرم تست اجرای متوسط

 شودمی خواسته او از و. نه یا کندمی صدق او مورد در آیا که ببیند و را بخواند هاجمله یکی یکی که شودمی خواسته آزمودنی از که صورت این به است یکسان

 زیاد آن تعداد نباید اما ندهد پاسخ به آن تواندمی نه یا کندصدق می او مورد در جمله این که ندانست اگر حال این با دهد پاسخ همه سؤاالت به کند سعی که

را  هاآن دهند، نشان بد یا خوب بخواهند را خودشان که کسانی تواندمی که است هامقیاس یکسری دارای آزمون این که شودمی گفته آزمودنی به دوم و .شود

 خاصی قشرهای به مربوط جمله این چون .نشوند برخوردند نگران غریب و عجیب هایجمله به اگر که شودمی داده توضیح این هاآن به سوم و. کند شناسایی

 .باشد تخصصی یک مکان باید هم تست این اجرای مکان .هستند

 و الکل سوءاستفاده مانند خاصی خصوصیات گیریاندازه برای ویژه مقیاس چندین و محتوایی مقیاس پانزده بالینی مقیاس ده شامل  MMPI-2 آزمون     

 تأثیر هانتایج تست بر تواندمی که است هاییاستراتژی کردن تعیین برای که است اعتبار مقیاس چندین همچنین شامل تست این .است  زناشوئی پریشانی

 و بالینی هایمقیاس و اعتبار، هایمقیاس بازآزمایی پایای .پاسخ دادن تصادفی و یا ناهمسانی و هانشانه کردن تأیید کم یا بیش مانند باشد داشته منفی

. است برخوردار بازآزمایی پایایی از آزمون که دهدمی نشان که دارد برای زنان قرا 2/ 7تا  99/2برای مردان و  70/2تا  79/2 دامنه در محتوایی هایمقیاس

 که پنجم مقیاس بجز بالینی هایمقیاس برای. برای زنان است 90/2تا  99/2برای مردان و  97/2تا  70/2سنتی  اعتبار هامقیاس برای آلفا ضریب همسانی

تا  2/ 9 و مردان برای 37/2تا  90/2 محتوایی مقیاسهای برای درونی همسانی است برای زنان 39/2تا  7/2 برای مردان و  39/2تا  93/2است  ناهمگن بسیار

 (.0221، 1هان ، ، اتلیس0باچر از نقل به) است بوده برای زنان 37/2

 ها قبل و بعد از مداخله درمانی و بررسی کردن وضعیت آزمودنیبه منظور آگاهی از وضعیت بالینی احتمالی آزمودنی MMPI-2در این پژوهش از آزمون      

 . های همراه استفاده شد همچنین از این آزمون جهت تشخیص اختالل. هایی که در این پرسشنامه در رابطه با اضطراب هستند استفاده شددر رابطه با مقیاس

 .توان فرایند اجرای پژوهش را در چهار مرحله خالصه کردبه طور خالصه می :روند اجرای پژوهش

 ها به صورت هدفمند و از میان افراد مبتال به نخست آزمودنی :هامرحله اول، انتخاب آزمودنیGAD های روانپزشکی  که به مراکز مشاوره و مطب

درمان ترکیبی : گروه اول. نفری گنجانده شدند 2 ی تصادفی در دو گروه نفر آزمودنی انتخاب، و به شیوه 02اند،مراجعه کرده  شهر سنندج

 .کردنددریافت می( سرترالین)، گروه دوم، فقط دارو (سرترالین)رفتاری و دارو _شناختی

 بعد از مصاحبه ساختار یافته : های دوم، اجرای آزمونمرحله SCID-Iبه هاآزمون تستها، در مرحله پیشبرای اختالالت خلقی و انتخاب آزمودنی 

 پرسشنامه: شامل آزمونپیش مرحله هاتست. شد ارائه هاآن به تست راهنمای توضیحات تست هر از انجام قبل. شد انجام انفرادی و گروهی صورت

 .شد اجرا مدادی -کاغذ صورت به هم و ایصورت رایانه به هم MMPI شخصیت تست. بود MMPI شخصیتی پرسشنامه اضطراب بک و
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 دند ابتدا توسط روانپزشک دارو در این پژوهش برای گروه اول که تحت درمان ترکیبی نوروفیدبک و دارو بو: مرحله سوم، مداخله درمانگری

و مقاالت ( 0229)، و پروتکل مورد استفاده در درمان  نوروفیدبک برگرفته از کتاب دموس (کردندهر دو گروه دارو دریافت می)کردند دریافت می

 . تبوده است که جلسات درمانی توسط استاد راهنما و پژوهشگر تدوین شده اس GAD مربوط به نوروفیدبک در درمان

  در این روش درمانی برای اختالل: درمانگری  نوروفیدبک GAD در خالل آموزش نوروفیدبک الکترودها برطبق . هایی تدوین شده استپروتوکل

درصد کل  02و  2 گیرند و سایر الکترودهای میانی بر اساس میقرار  در نواحی تالقی سطوح استخوان جمجمه 02-2 المللی  سیستم بین

به گروه دریافت کننده آموزش .  پروتکل درمانی اجرا شد (O1)  در پژوهش حاضر در ناحیه(.   02هاموند، )فاصله چیده خواهند شد 

الی  2 ا داده شد، که کل جلسات درمانی ای دو جلسه آموزش افزایش موج آلف ای، هفته دقیقه 2 جلسه  0 نوروفیدبک طبق پروتکل درمانی 

سپس جلسه آموزشی آغاز . گرفته شد  الین، بیسCzی در جلسه اول، از هر آزمودنی مطابق با دستورالعمل در ناحیه. هفته به طول انجامید 0 

و . اعمال شد( هرتز 2  تا 1 )ج بتا و سرکوب مو( هرتز    تا 3)به منظور تقویت موج آلفا  (O1)ی شد بدین صورت که آموزش مغزی در ناحیه

در مرحله . گرفته شدCz ی در ناحیه 0ها پست الینو در پایان از آزمودنی. این روال آموزشی تا جلسه دوازدهم در کلیه جلسات تکرار شد

 .ر گرفتندها مجدداً از طریق ابزارهای سنجش که در آغاز درمان استفاده شده بود مورد ارزیابی قراآزمون آزمودنی پس

، برای (ANCOVA)، از تحلیل کوواریانس استنباطی در سطح و شد استفاده هاداده برای توصیفی آمار هایشاخص از توصیفی سطح در پژوهش این در :هایافته

 .شد ها استفاده تحلیل داده و تجزیه

ها شامل این یافته. شودآزمون ارائه میآزمون پسهای مداخله، در مرحله پیشهای جمعیت شناختی و اطالعات توصیفی گروهدر ابتدا، داده: های توصیفییافته

 های اضطراب بک و  مقیاس محتوایی اضطراب در پرسشنامه شخصیتی آزمون سه گروه در پرسشنامهآزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش

MMPI-2ها در هر قسمت در قالب نمودار نمایش داده شدی آزمودنیهانمره. به تمایز گروه قبل و بعد از مداخله است. 

 .دهدها را نشان میی گروه، و آزمودنیاندازه 1- جدول 

 های مداخلههای گروهویژگی:  - جدول 

 گروه

 ویژگی

 (سرترالین)دارودرمانگری  درمان ترکیبی شناختی ـ رفتاری با دارو

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 2  2  2  2  اندازه گروه  

  0  0 01 01 سن

 

  .آمده است 1- و نمودار  1-0در جدول ( BDA)ها در پرسشنامه اضطراب بک آزمون گروهآزمون و پسنتایج پیش

 (BDI)ها در پرسشنامه اضطراب بک آزمون گروهآزمون و پسنتایج پیش 0جدول 

 آماره

 گروه

 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ترکیب درمان نوروفیدبک و 

  /71 92/09 97/3  72/1 دارو

 71/7 7 /32 79/7 72/19 (سرترالین)دارودرمانگری 

 

 هاآزمون در گروهآزمون و پسدر پیش( BDA)میانگین نمرات پرسشنامه اضطراب بک :  نمودار 
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 (BDI)ها در پرسشنامه اضطراب بک آزمون گروهآزمون و پسنتایج پیش:  -0جدول 

 آماره

 گروه

 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 –ترکیب درمان شناختی 

 رفتاری با دارو
92/97  0/3 72/91 23/9 

 (سرترالین)دارودرمانگری 
92/97 19/3 92/73 29/7 

 

هاآزمون در گروهآزمون و پسدر پرسشنامه شخصیتی در پیش( ANX)محتوایی اضطراب میانگین نمرات مقیاس : 1نمودار 

 
 

 های پژوهش تحلیل استنباطی داده

 .گیردهای حاصل از پژوهش مورد بررسی و مقایسه قرار میدر این قسمت داده

، در مقایسه با دارودرمانگری به تنهایی، در کاهش عالیم اضطرابی در رفتاری با دارو –که ترکیب درمان شناختی ی پژوهش مبنی براینبرای آزمون فرضیه     

های شود که قبل از تحلیل نتایج در رابطه با فرضیه پژوهش، از همگنی شیباثربخشی بیشتری دارد، از تحلیل کوواریانس استفاده می GAD افراد مبتال به 
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دست آمده در جدول فرض الزم برای استفاده از تحلیل کوواریانس، اطمینان حاصل شد نتایج بههای مداخله به عنوان پیش در گروه  رگرسیون و آزمون لون

  .، درج شده است9و  1

 هانتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب:  1جدول

 آماره

 گروه

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

گروه ترکیبی و گروه 

دارو در پرسشنامه 

BAI 

207/0    207/0  13/  01 /2 39/2 

 029/2 293/2 77/1  97/ 9    97/ 9  پیش آزمون

 222/2 799/2 2/ 22 219/2   219/2 آزمونپیش+ گروه 

گروه ترکیبی و گروه 

 ANX 11 /0   11 /0 237/2 99 /2 229/2دارو در مقیاس 

 77/2  279/2  /0 7 2  /9 7   2  /9 7 آزمونپیش

 آزمونپیش+ گروه 
99/    99/    1/2 902/2 223/2 

 

 نتایج گزارش آزمون لون : 9جدول 

 آماره

 سطح معناداری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F هاآزمون

 (BDI)اضطراب بک 
09 /2    3 700/2 

مقیاس محتوایی 

 3 /2    3 799/2  (ANX)اضطراب 

 

در آزمون  >29/2Pدر سطح  Sig(799/2)داری و سطح معنی  F(2/ 22)ها با مقدار ی همگنی شیبدهد مفروضهنشان می1و  9طور که جداول شماره همان

دار نشده است، همچنین معنی >29/2Pدر سطح  Sig(902/2)داری و سطح معنیF (1/2  )با مقدار ( ANX)اضطراب بک، و در مقیاس محتوایی اضطراب 

هاست، بنابراین باتوجه دار نشده است، که این عدم معناداری در هر دو آزمون بیانگر رعایت شرط برابری خطای واریانسزمون لون در هر دو پرسشنامه معنیآ

 .  شودهای تحلیل کوواریانس به مقایسه دو گروه در متغیر وابسته اضطراب پرداخته میفرضبه رعایت پیش

درمان ترکیبی )در گروه دوم MMPI حلیل کوواریانس در پرسشنامه اضطراب بک و مقیاس محتوایی اضطراب پرسشنامه شخصیتی ی نتیجه تخالصه     

 7در جدول ( دارودرمانگری)با گروه سوم ( نوروفیدبک و دارو

  

                                                           
1
. Levenens Test    
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( ANX)امه اضطراب بک و مقیاس محتوایی اضطرابآزمون در پرسشنآزمون و پسهای نمرات پیشنتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی میانگین: 7جدول 

 های اول و سومدر گروه

 منبع واریانس

 

میانگین 

 مجذورات
 مجذور اتا معناداری F درجه آزادی

 (BDI)اضطراب بک 
097/929   79 /17 222 /2 997/2 

مقیاس محتوایی 

 (ANX)اضطراب
772/7 7     7/   222 /2 797/2 

 

-تنهای، با توجه به تغییرات پیشدارو، در مقایسه با دارودرمانگری به+ برای مقایسه تغییرات دو گروه درمانگری تعامل نوروفیدبک نتایج تحلیل کوواریانس 

دار است و گروه درمانگری دهند که تفاوت بین دو گروه معنینشان می( ANX)آزمون در مقیاس اضطراب بک و مقیاس محتوایی اضطراب آزمون و پس

  .باشددارو در کاهش عالیم اضطرابی از اثربخشی بیشتری برخوردار می+ روفیدبک ترکیب نو

n = 997/2) اضطراب بک 
2 ،partial ،29/2>P ،79 /17F= ) 

n  =797/2)مقیاس محتوایی اضطراب  
2 ،partial ،29/2> P ،  7/  F= .)  

 

  ترکیب درمان نوروفیدبک و دارودرمانگری در مقایسه با دارودرمانگری در کاهش عالئم اضطرابی در افراد مبتال بهGAD  به چه میزان اثربخش

 باشد؟می

آزمون گروه بود و در پس  MMPIآزمون حاکی از وجود عالئم اضطراب بر اساس پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه شخصیتیی نتایج در پیشمقایسه     

در کل نتایج حاکی از اثربخشی بیشتر ترکیب درمان نوروفیدبک . تفاوت معناداری دیده شد( دارودرمانگری)و گروه سوم ( درمان نوروفیدبک همراه با دارو)دوم 

ا و شرایط مشابه نورولوژیک و تأثیرپذیری از هدلیل وجوه مشترک انسانرسد که این تأثیر بهبه نظر می. و دارودرمانگری در مقایسه با دارودرمانگری صرف بود

توان گفت در تبیین این یافته می. باشدها باشد که نتایج مطالعه حاکی از اثربخش بودن درمان نوروفیدبک در جهت کاهش عالئم اضطرابی میسوی محرک

تواند به بهبود و نوروفیدبک با کمک به تنظیم این امواج می(   02موند، ها)رسد که فرد بیدار و نسبتاً در حال آرامش است که امواج آلفا زمانی به حداکثر می

در . است بوده گراندرمان عالقه و توجه مورد همواره که است ایمسئله باشد، داشته کمتری عوارض جانبی که درمانی براین، عالوه. نشانگان اضطرابی بینجامد

 به دادی درون هیچ آن در که است غیرتهاجمی روشی و جانبی است عوارض بدون یادگیری یک نوروفیدبک مداخله درمانی، دارو مانند هاییدرمان با مقایسه

نیست  در کار عودی و بازگشت و ماندمی باقی زمان طول در درمان، این از جاصل مثبت نتایج ها،درمان سایر مقایسه با در همچنین .شود نمی وارد مغز

 (. 0229،  کوبن)

 
 

 

                                                           
1
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