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 :چكيده
 يبيو درمان ترك يوفيدبكبا ياثربخش يسرهش با هدف برپژو ينا :مقدمه

 صورت گرفته است يگرنمبتال به م سردرد افرادبر كاهش  يوفيدبكنوروبا

و  آزمون پيشبا طرح  آزمايشي يمهپژوهش حاضر از نوع ن :روش

 يتصادف يوهنفر كه به ش 10با حجم نمونه  آزمايشي دو گروهدر  آزمون پس

 QEEG وسيله به آزمون پيش ها آزمودنياز  ابتدا .انتخاب شدند

 دو گروهدر  يتصادف طور بهشد و سپس  گرفته) يكم الكتروآنسفالوگرافي(

و هر دو  قرار گرفتند )يوفيدبكنوروبا( يبيترك و درمان يوفيدبكبا ينفر 5

و كردند  يافتدر آموزش در هفتهروز  و سهجلسه  20به مدت  گروه

نتايج پژوهش نشان داد  :ها يافته .ه شداز هردو گروه گرفت آزمون پس سپس

منجر به نوروبايوفيدبك  يبيدرمان ترك) ≥p 05/0(كه در سطح معناداري 

 يانسكووارروش  با استفاده از ها داده شود مي يگرنسردرد م كاهش عالئم

 يبيدرمان ترك ييمطالعه امكان كارا ينا :گيري نتيجه. ندشد تحليل

درمان  يراهبردها. دهد ميرا نشان  يگرنم در بهبود سردرد يوفيدبكنوروبا

 .شود ميمحسوب  يگرندرمان م يبرا غيرتهاجميبدون عارضه و  يدجد

 

 .يگرنم. يوفيدبكنوروبا ،يدبكنوروف :يديواژگان كل

 

Abstract: 

Introduction: The aim of this study was the effectiveness 

of biofeedback and Neuro biofeedback training on 

reduction of headache migraine. Methodology: This study 

was quassi experimental one with pre-test and post- test. 

The sample included 10 patient who were randomly 

selected. first the subject had pre –test by QEEG and then, 

They were Randomly place in two groups. They 

participated in 20 session Neurofeedback and bio feedback 

training protocols. To evaluate Brain, were used.Data were 

analyzed by covariance analysis (ANCOVA). Findings: 

Results indicated that The result Showed that 

Neurobiofeedback training group in the compariation to 

the single biofeedback training (p<0/05) more over 

reduction Duration and intension of the headache in 

migraine pain Conclusion: according to the result it could 

be claimed that Neurobiofeedback training can be 

considered as, new noun invading treatment of migraine 

pain. 
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 مقدمه

1Fيگرنم يسردردها

اختالالت  ترين شايع از 1

 يگرناز مطالعات م ياست كه در برخ تني روان

اما در زنان  دهد ميقرار  تأثيررا تحت  هردو جنس

% 12آ ن در جامعه  يوعش يزانم. است تر شايع

 اند كردهبرآورد  )در مردان %6در زنان و % 18(

2Fانيو مت(

كه  دان دادهنشان  ها بررسي. )2001، 2

استوارت (باالست  يگرنم يسردردها يوعش يزانم

 ياديز يها بررسي ينهمچن. )2001و همكاران، 

و  يابي، ارزي، نگرانيكه فشار روان اند دادهنشان 

كوچك از عوامل سردرد  ييراتدر برابر تغ واكنش

ار  يپتونل ;1998، يبرنر اسواد( است يگرنم

3Fاستوارت

، گياضطراب افسرد). 2001، 3

در  يو نظم افراط طلبي جاه، گرايي كمال

افراد  هاي ويژگي ازجملهروزمره  هاي فعاليت

4Fهمكاران و ينگزدوم. (است يگرنيم

در ). 2009، 4

 يجانتان ا يكم مطالعات الكتروآنسفالوگرافي

5Fواكر

راست و  يمكرهنشان دادند كه در ن )2011( 5

و فرونتال  مركزو  آهيانه يهافراد در ناح ينا چپ

هرتز و توان مطلق  21 – 30 يند بتافركانس با

كه  اند دادهاز مطالعات نشان  يبرخ .بتا باال است

در  موج بتا باال يگرن،از افراد مبتال به م يدر گروه

، يجگاهيگ نواحيدر  خصوصاًنقاط مغز  اكثر

يشاني پ ينواح گاهي، است وباال  سري پس، آهيانه

                                                
1 Migrane 
2 Mathew N 
3 Lipton R. Stwart 
4 Domingues 
5 Janathan E.Walker 

 همراه استمتوسط بتا  يشبا افزا و گيجگاهي

 .)2008لپن،  يستاكس دا(

در گوناگون اثربخشي بيوفيدبك  در مطالعات

. ميگرن موردسنجش قرارگرفته است درمان

 )1988(گ ريارارادل و، فيرگوت ازجمله مطالعات،

كه كارايي درمان بيوفيدبك براي ميگرن را ضعيف 

 .كند ميبيان 

امروزه  )بازخورد عصبي( نوروفيدبك

 يلته است و دلروانشناسان قرارگرف موردتوجه

است كه مغز  ينا يطهح ينتمركز آنان برا

، يزيكي، نشانگان فيجاناتمركز ه كننده تنظيم

از مشكالت  يارياست كه بس رفتارهاييافكار و 

 يك يدبكنوروف. كند مي يينرا تب شناختي روان

در  ييررشد و تغ كهجامع است  آموزش يستمس

ن و در درما بخشد ميرا ارتقا  يسطح سلول مغز

، يمثل اضطراب، افسردگ ياز اختالالت يفيط

پس از ضربه، اختالالت  اختالل استرس

 ندامه(استفاده شده است  يگرنم و... يتشخص

6Fسي

6 ،2003(. 

نوع  يك يستيز خوراند پس يا يوفيدبكب واژه

بازخورد . است يكوفيزيولژيكسا يخارج يدبكف

بر  يشتركسب كنترل ب يبرا يراه يستيز

 ي، برافيزيولوژيكيو  شناختي نروا يكاركردها

 هاي بحث. است يستيو بهز يبه سالمت يابيدست

 يدرمانگران در مورد چگونگ يندر ب ياديز

 طور به. روش وجود دارد ينا تأثير سازوكارهاي

                                                
6 Hammand 
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 ياساس ينددو فرا يوهش ينگفت در ا توان مي يكل

 .)شناخت( يو آگاه يشرط يادگيري: وجود دارد

، سازي شرطياز  يشب ستييز بازخوردروش  تأثير

فرد  يو گسترش خودآگاه يشوابسته به افزا

نسبت به  خود را يآگاه تواند مي فرد .است

مختلف  هاي جنبهتوجه به  يقخودش از طر

دهد  يشخود افزا يزيولوژيكو ف يبدن يكاركردها

يرد بگ ياددر مورد خودش  ياديز چيزهايو 

 )2003، سيندامه(

 )1392( انيداوود مشكتوسط  يپژوهش در

بر درمان  يدبكنوروف تأثير يدر رابطه با اثربخش

 كه انجام گرفت يكاركنان نظام يهاول يسردردها

در  يفراوان يرپژوهش كاهش چشمگ اين يجهنت

در  .افراد شد ينسردرد ا و مدتشدت 

) 2009(در نانسي كه توسط  يگرد اي مطالعه

كه  يدبكنوروف آموزش وسيله بهانجام گرفت 

فرد مبتال به  چهاررفتن سردرد در  بين ازباعث 

 اي مطالعه در ).2007هامند، (گشت  يگرنم

 يبرا يتكل معروف بازخورد عصبوپر يك يگرد

و  T3 گيجگاهي هاي لوب يدر نواح يگرنم

T4 فرد جوان  10 بر روي يمركز و نواحي

 10به مدت  يدبكنوروف آموزش يگرنمبتال به م

هرتز،  12 -15انجام گرفت با فركانس  هجلس

 كنندگان شركتبود كه  ينا آموزش يجهنت

پذيري  واكنش و يتتا حساس بگيرند يادتوانستند 

خود را كنترل  يبالقوه و آهسته قشر يتفعال

 كاهش سردرد خود شوند موجبو  يندنما

7Fام ياچكنسن(

 پژوهشي در .)2000همكاران،  و 1

انجام  )1393( ،كارانو هم يتوسط سپهركه 

 يوفيدبكبا اثربخشي يگرفت به بررس

بر  يدگيآرم آموزشهمراه با  يوگرافيالكتروم

 يجهانجام گرفت نت يگرنم يكاهش طول سردردها

روش، طول مدت  يننشان داد كه ا يقتحق ينا

مزمن راكاهش  يگرنمبتال به م يمارانسردرد ب

 .دهد مي

8Fينالپ د استوكس

مطالعه باليني  يك) 2010( 2

 استفاده ازنوروفيدبك وبيمارمبتالبه ميگرن با 37 بر

 درصد 70 بيمار يا26 كه بيوفيدبك انجام دادند

 داشتند را درصدي عالئم ودوره ها 50كاهش  آنها

و  يدبكنوروف يبينشان داد كه درمان ترك يجهو نت

و  استموثر  يگرنم يبر كاهش دردها يدبكف يوبا

در كاهش بسامد  يستيو ز يبازخورد عصب يتمام

 يلفراتحل يجدرنتا .استموثر  رنيگافراد مبتال به م

9Fينكه توسط گوزال ييها

انجام گرفت،  )2009( 3

و  يپسخوراند عصب آموزش ه شد كهنشان داد

 .استموثر  يگرنم يدر كاهش سردردها يستيز

 ).1394و همكاران،  يفرهان يمشكان دداوو(

 ياثربخش يسهمقا يگرد يمقاله ا در

 ييوتنش زدا يذهن يساز ير، تصويدارودرمان

 يمارانب يبرسردردها يوفيدبكهمراه با با يجيتدر

 يجهشهر اهواز انجام گرفت و نت يگرنمبتال به م

همراه  يوفيدبكبا آموزشنشان داد كه  يقتحق ينا

نسبت به روش  يجيتدر ييبا روش تنش زدا

                                                
1 Siniatchkin 
2 Stokes D.Lappin 
3 Goslin R. 
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 يگرنيم يسردردها در كاهش يذهن يساز يرتصو

 كوتاه يريگيدر دوره پ يبرتر ينموثر تر است و ا

 .)1390، يسارا ساعد(ماند  يباق يزمدت ن

11Fهال ،10F1يموالل

12Fگلدشتاين ،2

 اي در مطالعه) 2010( 3

اثربيوفيدبك وتن آرامي در درمان ميگرن وسردرد 

 كه ازسردرد 55- 18 ينسن ينب يمارب 64بر  يتنش

بردند نشان دادند  يكسال رنج مياز يشبه مدت ب

 يماراندرصد از ب 48سردرد  يكه شدت و فراوان

 يوفيدبكگروه با يماراندرصد از ب 35و  يتن آرام

 يبا كاهش معنادار آزمايشيبعداز سه ماه كار 

 .همراه شده است

همكاران  ي وتوسط مو الل يگرد اي مطالعه در

 شانجام گرفت در رابطه با اثر پ) 2009(

كاهش  بر روي )يوفيدبكبا( يستيز خوراند پس

 يوكه با نشان دادند يجكه نتا يگرنم يسردردها

مالت و شدت و طول حدر كاهش تعداد يدبكف

 .است يموث تر از دارودرمانگر يگرنمدت م

نشان داده  هم) 2010( يكمطالعه اندراس در

در  يدبكو نوروف يوفيدبكشدكه ب

اندازه دارو  بهي وتنشيگرن م يبهبودسرددردها

از  يعوارض جانب ينكهموثرند بدون ا يدرمان

نشان داده شد كه  نينچآنها گزارش شود و هم

 يبرا تواند مي يوفيدبكمختلف ب يكهايتكن

نشان داده شد كه  ينهمچن و سردرد موثر باشد

ثر اتواند مي يوفيدبكبا ب يدارو درمان يبترك

 يگرد يزفرا آنال يك ودر. كند يترا تقو يكديگر

                                                
1 Mullally 
2 Hall 
3 Goldstien 

 بازخوردو يستيدو روش بازخورد ز يكه به بررس

واهد درجه پرداختند ش يگرنيدر افراد م يعصب

دو روش بر كاهش  ينا يگذار تأثير ياول برا

ماه  17شد كه در طول  يافته يگرنيم يدردها

مك (برقرار بود  يريگ يپس از آن در فاز پ

13Fيسمنآر ار يكنز

و  ياچكينسن ;1974، 4

رسد درمان با  يبه نظر م و) 2000همكاران، 

 يتواندم يبه عنوان مداخله رفتار يدبكنورو ف

 يدر كاهش و درمان سردردها ينقش موثرتر

 يگرد اي مطالعهدر . شدداشته با مزمن يگرنم

14Fبالنچاردهرمان توسط 

) 1997(وهمكاران  5

دست  يجهنت ينخود به ا يانجام گرفت در بررس

به منجر  ييبه تنها يستيپسخوراندز كه يافتند

 شدت،(يگرني بهبودي در سردردهاي م 52%

همراه  يستيز گردد و با پسخوراند يم) علت

بهبودي حاصل  %65در  ييباآموزش تنش زدا

 يسة اثربخشيمقا يگرد اي در مطالعه .گردد يم

15Fيوفيدبكب با ييدرمان دارو يقوتلف يدارو درمان

6 

كارآمدي مربوط به درد  خود برعالئم سردرد و

شهرستان ماهشهرانجام  يگرنمبتال به م يمارانب

سه گروه ازلحاظ  ينكه ب نشان داد يجگرفت نتا

مربوط به  خودكارآمدي عالئم سردرد،

تفاوت  ردعالئم سرد ياسهايدردوخرده مق

. دارد دوم وجود يشداري به نفع گروه آزماامعن

به همراه روش  ييدرمان دارو: يريگ يجهنت

                                                
4 Mackenzie R. Ehrisman 
5 Blanchard 
6 Biofeedback 
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16Fيوفيدبكب

 يشدر كاهش عالئم سردرد وافزا 1

دارو  با يسهخودكارآمدي مربوط به درد درمقا

 يرم( رآمدتراستموثرتر وكا ييبه تنها يدرمان

 .)1392و همكاران،  يزمان

 ييكارا يسهمقا ينهدر زم يآنجا كه پژوهش از

 يوفيدبكنوروبا يبيو درمان ترك يوفيدبكدرمان با

 يهيانجام نشده است بد يراندر ا يگرنم ينهدر زم

 يريگ يمدر تصم يمطالعات يناست انجام چن

 يگرنم يمارانب يدرمانگران جهت درمان انتخاب

 .خواهد كرد يانيكمك شا

 روش

پژوهش شامل  يندر ا يجامعه آمار: آزمودنيها

در سال  شهر تهران يگرنافراد مبتال به سردرد م

 آزمايشي يمهن روش ،پژوهش طرح. بود 95

انجام  آزمون پس –آزمون پيش بصورت است كه

نفر بصورت تصادفي انتخاب  10ابتدا گرفت در 

هر  كه نفر جايگزين شدند 5شدند ودر هرگروه 

در  يسن يانگينم. مرد بود 2و زن  3گروه شامل 

 يدبكف يوو در درمان با سال 45 يبيترك درمان

 يشخص يخچهتار يك درابتدا .سال بودند 48

بعمل آمد و به منظور  يناز مراجع يوخانوادگ

به  وداز ور يشپ يمارانب يتمام يصتشخ ييدتا

 يگرن شانم يست،توسط نورولوژ يقتحق

: آنانورود  يارهايمع .ده بودداده ش يصتشخ

 يربه سو مصرف مواد وسا يعدم وابستگ -1

                                                
1 Neurobiofeedback 

عدم  -3هوش بهنجار  -2 يپزشك يداروها

 .بود يتاختالل شخص

 ابزار

افرادمبتال به  يابيمقياس اندازه گيري جهت ارز

بعنوان پيش  يتسا 32 از QEEGميگرن بوسيله 

 .قرار گرفتند يابيمورد ارز آزمون پسو  آزمون

 يتثبت فعال) QEEG( يوآنسفالوگرافالكتر

شامل اخذ  يكتكن ينمغز است، ا يكيالكتر

، بهبود يسطح يتوسط الكترودها  يگنالس

چاپ ) يزو حذف نو يتمعموال تقو( يگنالس

 الكتروآنسفالوگرافي. شود ميآن  يزگنال و آناليس

مورد استفاده جهت در مان  دستگاه .شود مي يدهنام

از  يقتحق يندر ا يدبكف يوو نوروب يدبكف يوبا

مدل  Thought technology ييدستگاه كانادا

Flexicompinfiniti  و دوكاناله استفاده شد كه

و نرم افزارمرتبط قابل  يا يانهرا يستمبه كمك س

است كه  يابزار يدبكنوروف دستگاه .اجراست

 يقشده از طر ي دريافتامواج خام مغز

به سر را  بر رويقرار گرفته  يالكترودها

 .يكندم يهامواج مختلف تجز يفركانسها

قرار دادن  با :يكم يگرافالكتروآنسفالو

توان امواج را  يتعدادي الكترود روي سر م

با استفاده  و سپس ثبت يافت،در

 يبرا يا يلهوس QEEG .كرد يوترتحليلازكامپ

و  يامواج مغز يريو اندازه گ يابيارز

 روش يندر ا. استمربوط به آنها  ياتخصوص

كه  )عدد 19عموما (الكترود  يتعداد يابيارز
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شده  يتتثب يبانظم و قانون خاص يكاله يرو

 يافترا در يسر قرار گرفته امواج مغز ياند رو

 گرفتهكه صورت  يمطابق بامطالعات. كنند يم

اندازه امواج مختلف درمغز داراي استاندارد 

است كه تنها براساس جنس وسن  يوحد نرمال

كه براي داشتن  يمعن ينبه ا .كند مي ييرتغ

 يدازامواج مغزي با يكهر  عملكردمناسب،

اندازه  يسهبامقا .باشند يخاص يتفعال يزانداراي م

 يرهاي به دست آمده ازثبت امواج درفرد بامقاد

ازامواج و دركدام  يككدام شود مي مشخصنرمال 

 يامواج. نامناسب است يتنقطه از سر داراي فعال

داشته باشند بارنگ سبزوامواج مناسب  يتكه فعال

 يوآب يلينامناسب بارنگ هاي بنفش ون يتبافعال

وقرمز  يكمتر ازحد نرمال و زرد و نارنج يتفعال

شوند  ياز حد نرمال مشخص م يشترب يتفعال

 )2008يوكا، (

 در ابتدا: يتكل درمانوپر اجرا و روش

 الكتروآنسفالوگرافي وسيله به كنندگان شركت

 يبيبرنامه درمان ترك .فتندقرار گر يابيمورد ارز

گروه اول و برنامه درمان  يبرا )يوفيدبكنوروب(

 يدگروه دوم اجرا گرد بر روي تنها يدبكف يوبا

قرار  يسهباهم مورد مقا دو گروهو سپس 

 يك تنها يوفيدبكگروه با يدوره درمان. گرفتند

سه جلسه  يبه صورت هفته ا يهفته ا 10دوره 

دو پروتكل  لشام يقهدق 40و هرجلسه به مدت 

تكل وبود كه هر پر HRV يو تنفس يشيگرما

 يبيدرمان ترك .اجرا شد يقهدق 20به مدت 

جلسه و هر  20گروه دوم  يبرا يوفيدبكنوروب

 يدبكنوروف ياجرا .يداجرا گرد يقهدق 45جلسه 

الكترودها  20 -10 يالملل ينب يستماساس س بر

خصوص در مكان مناسب كه با چسب م

از قبل مشخص شده  يبراساس پروتكل درمان

 مورد هدف قرار گرفت مناطق يهناح 4در 

و  )CZ( يمركز يهناح )T4,T3( يجگاهيگ

 يفركانسها .نصب شدند )PZ( يخلف يهناح

 يههر ناح يو بازدارنده انتخاب شده برا يتيتقو

و  ينهجهت به يآموزش يها يهتوص براساس

 يرتوسط پژوهشگران و سا يگرنم يساز يدارپا

بعنوان . يدلحاظ گرد است ينهزم ينن ايمتخصص

 يمركز و نواحي يجگاهيلوب گ يمثال برا

 يخلف يههرتز وناح 12 -15فركانس  يفط

)PZ(  يافتدر آموزش هرتز 4-12فركانس 

هرتز بعنوان موج  32تا  22 يموجها كردند

به هرمنطقه  و بازدارنده انتخاب شدند يا يكاهش

گرفتند در  قرار آموزشتحت  يقهدق 10مدت 

و  يداريهمه از نوع شن يدبكهاف آموزش ينا

 يمخودكار تنظ طور بهبود و آستانه ها  يداريد

 يشرفتخودش پ ييتوانا وسيله بهشدند تا فرد 

هر محل در  آموزشهنگام . را نشان دهد

خاص  از آستانه يشب EEG يتفعال يكهزمان

هر  و نمود يم يافتدر يثبتبازخورد م يماربود، ب

 يازحد دامنه باال در برخ يشب يتكه فعال قعمو

 يچگونهه يمارداد، ب يفركانس رخ م

گروه هر  ينضمنا ا. نمود ينم يافتدريبازخورد

 يقهدق 10را به مدت  يوفيدبكبا آموزشپروتكل 

 .كردند يافتدر
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 ها يافته

 
 )درمان تركيبي(يدبك ف وينورو ب يگروها )يارانحراف مع(و  يانگينم .1جدول 

 متغييرها ميانگين آزمون پيش انحراف معيار آزمون پيش ميانگين آزمون پس انحراف معيار آزمون پس

198/0 526/0 623/0 33/3 CZ 

44/0 826/0 89/0 15/3 T3 

204/0 816/0 507/0 60/3 T4 

722/0 820/0 607/0 66/3 PZ 

 

 يوبرا مورد مطالعه يرهايتوجه به نوع متغ با

 يلتحل يآمار آزموناز  يقتحق يهفرض يبررس

جهت  آزمونقبل از انجام . استفاده شد يانسكووار

، يانسكووار يلتحل يها ضفر يشپ يترعا

 يبه عمل آمد با توجه به عدم معنادار ينلو آزمون

 يشرط برابر=NS F,= (1/3) ينلو آزمون

 يلتحل يجهنت. شده است يترعا ها يانسوار

نشان داده شده  1ر جدول شماره د يانسكووار

 .است

 
 يگرندر كاهش دردم يوفيدبكنورو با يبيدرمان ترك آموزش مقايسه اثربخشيهت ج يانسكوار يلتحل .2جدول 

 اندازه اثر F Sig ميانگين مجذورات درجه ازادي مجموع مجذورات منبع

 cz-آزمون پيش

 گروه
 خطا

004/0 
116/0 
019/0 

1 
1 
3 

004/0 
116/0 
010/0 

371/0 
063/12 

604/0 
074/0 

 
858/0 
 

 T3-آزمون پيش

 گروه
 خطا

126/0 
728/0 
043/0 

1 
1 
3 

126/0 
728/0 
022/0 

805/5 
537/33 

138/0 
029/0 

 
944/0 

 T4-آزمون پيش
 گروه
 خطا

001/0 
159/0 
007/0 

1 
1 
3 

001/0 
159/0 
003/0 

411/0 
412/47 

587/0 
020/0 

 
960/0 

 Pz-آزمون پيش
 گروه
 خطا

951/0 
285/1 
236/0 

1 
1 
3 

951/0 
285/1 
118/0 

075/8 
909/10 

105/0 
081/0 

 
845/0 

 

، يگرنكاهش درد م بر يوفيدبكاثر نورو با

)0,05 < P  در سطحCZ 063/12 )=3  1و(F 

و  F)1و  3=( 412/47بترتيب  T3,T4ودر سطح 

 3= ( PZ 909/10ودرسطح  F)1و  3=( 537/33
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نس نشان داد ايكووار يلتحل يجنتا. است F)1و 

افراد مبتال  ينا آزمون پس آزمون پيشنمرات  ينب

شركت  و تفاوت معنادار وجود دارد يگرنبه م

كنندگاه هم در شدت وطول درد كاهش قابل 

منعكس كننده  يجنتا ينرا گزارش كردند ا يتوجه

در  يوفيدبكنوروبا يبيترك آموزش اثربخشي

ن ريگافراد مبتال به م يكاهش وبهبود سردردها

 .است

نمرات  يننس نشان داد بياكووار يلتحل يجنتا

 يگرنافراد مبتال به م ينا آزمون پس آزمون پيش

شركت كنندگاه هم  و تفاوت معنادار وجود دارد

را  يدر شدت وطول درد كاهش قابل توجه

 اثربخشيمنعكس كننده  يجنتا ينگزارش كردند ا

در كاهش وبهبود  يوفيدبكنوروبا يبيترك آموزش

 .استرن يگافراد مبتال به م يردهاسرد

 
 ايوفيدبك تنهاب يگروها )يارانحراف مع(و  يانگينم .3جدول 

 متغييرها ميانگين آزمون پيش انحراف معيار آزمون پيش ميانگين آزمون پس پسآزمون انحراف معيار

290/0 630/0 409/1 76/2 CZ 

208/0 998/0 062/1 49/3 T3 

376/0 930/0 836/0 20/3 T4 

283/0 652/0 321/1 820/2 PZ 

 

وبا توجه به عدم  4جدول شماره  در

  يشرط برابر F =) 1،3( ينلو آزمون يمعنادار

 .شده است يتها رعا يانسوار

 
 يگرندر كاهش درددم يوفيدبكبا آموزش مقايسه اثربخشيحهت  يانسكوار يلتحل يجنتا .2 جدول

 اندازه اثر F Sig مجذوراتميانگين  درجه ازادي مجموع مجذورات منبع

 cz-آزمون پيش

 گروه
 خطا

043/0 
217/0 
033/0 

1 
1 
3 

043/0 
217/0 
017/0 

617/2 
063/13 

247/0 
069/0 
 

 
867/0 

 T3-آزمون پيش

 گروه
 خطا

015/0 
070/0 
066/0 

1 
1 
3 

015/0 
070/0 
033/0 

456/0 
114/2 

569/0 
283/0 

 
514/0 

 T4-آزمون پيش
 گروه
 خطا

115/0 
125/0 
431/0 

1 
1 
3 

115/0 
125/0 
216/0 

0,534 
579/0 

541/0 
526/0 

 
225/0 

 Pz-آزمون پيش
 گروه
 خطا

012/0 
195/0 
024/0 

1 
1 
3 

012/0 
195/0 
012/0 

045/1 
372/16 

414/0 
056/0 

 
891/0 
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 يدر سطح معن يانسكووار يلتحل نتيجه

و  CZ 063/13 )=3 هدر منطق P> 05/0 يدار

1(F  ودرمنطقهPZ 372/16)=3  1و(F  معنادار

 3=(579/0بترتيب  T3,T4ولي در نواحي . است

 باشد ميمعنادارن F)1و  3=(114/2و  F)1و 

تنها  يوفيدبكبا آموزشاست،  ينا ومنعكس كننده

 نسبت به گروه اول داشته وي كمتر اثربخشي

را نشان  يتر يفعملكرد ضع كنندگان شركت

 .نشان دادند را .دادند

 بحث و يريگ يجهنت

 يوفيدبكبا يرآموزشاز پژوهش حاضر تاث هدف

در بهبود  يوفيدبكنوروبا يبيترك آموزشو 

 .است يگرنوكاهش سردرد افراد مبتال به م

كه  EEG يقاز طر يابيپژوهش حاضر ارز

صورت  آزمون پسو  آزمون پيشبصورت 

 يلاز تحل يجنتا 1ها در جدول  يافته .گرفت

اصول  يترعا كه با دهد مي يانس نشانكووار

نور  يبيترك آموزشي كاف ييو راهنما يحصح

در  آزمون پسو  آزمون پيشدر سطح  يوفيدبكب

بدان  ينوا استرابطه معنادار  ركيبيگروه ت يانم

 آموزشتوانستند با  كنندگان شركت معناست كه

سردردو تعداد دفعات  يوفيدبكنوروب يبيترك

 يدرد وهم در طول درد خود كاهش قابل توجه

دبورا  با مطالعات يافته ينا. را نشان دهند

 يكن،ج ياوسنت 2010،استوكر و همكاران

مند اه يگريمطالعه د در .همسوست) 2000(

 يدبكنوروف آموزشجهت  2007وهمكاران در 

 و يتنش يافراد مبتال به سردردها بر روي

موجب كاهش  يجهنت صورت گرفت، يگرنيم

 يدر فاز پ يتاونها يدافراد گرد ينا يسردرها

 يجپس از سه ماه نتا پژوهش ينر اد يريگ

در . مانده بود ينان ثابت باقمچگزارش افراد ه

مشكاني انجام  توسط) 1394( يگرندمطالعه 

نوروفيدبك موجب كاهش  آموزش شد،

در پژوهشي  و .سردردهاي اوليه گشته است

نقاط لوب گيجگاهي افراد  بر رويديگر 

نوروفيدبك انجام گرفت كه  آموزشميگرني 

كاهش سردردهاي آنها شد نانسي، موجب 

)2009(. 

 يجهبا توجه به نت تنها يوفيدبكدر گروه با

كاهش  كنندگان شركتخود،  يانسكوار يلتحل

در شدت وطول درد  يدرد را گزار ش كردند ول

را نسبت  يفتريعملكرد ضع وتعداددفعات درد

همسو  يافته ينكه ا نشان دادند يبيبه گروه تزك

ير، فريد گات مطالعات، و يقاتبا تحق بود

بر اساس اين مطالعات  )1988(لورابرگ 

نوروفيدبك توانسته بود معناداري را در كاهش 

كمي  الكتروآنسفالوگرافيعالئم ميگرن كه با 

 يافته ينا يينتب در. بود ايجاد كند سنجش شده

از  يكي ينكهتوان گفت با توجه به ا يم

انقباض  يگرنبروز حمالت م يلدال ينمهمتر

 يها يانو سپس اتساع شر يداخل يها يانشر

بر اثر اضطراب و استرس  يخارج جمجمه ا
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 يوعصب يستياست لذا مسلما پسخوراند ز

از مولفه  يكيكه به عنوان ) يوفيدبكنوروبا(

 توانند در كاهش يم داييز يتحساس يها

 يزن يگرنفرد دركنترل م يدگيوسطح تن اضطراب

 يوهدر ش يدرواقع فرض كل و موثر واقع شود

است  ينپژوهش ا ينرفته در ا بكار يدرمان يها

 ياد يارانههوش يبه نحو ي توانندكه افراد م

مهار  ياراد طور به خود راكه عضالت  يرندبگ

ها  يوهش ينكه افراد از ا يدر واقع وقت. كنند

و آرامتر و تواناتر  كنند راحت تر ياستفاده م

آن  از يمقابله با اضطراب و سردرد ناش يبرا

 .شوند يآماده م

 محدوديتهاوپيشنهادات

به عدم  توان ميازحمله محدوديتهاي اين تحقيق 

در  تواند ميامكان كنترل متغييرهاي ديگري كه 

اين . نتايج تاثيرگذاربوده باشند اشاره نمود

متغييرها ميتوانند شامل ويژهگيهاي شخصيتي، 

مدت زمان ابتال به ميگرن و شدت اختالل تحت 

كم بودن تعداد . رارنگرفته استكنترل ق

تعميم نتايج را با مشگل مواجه  ها آزمودني

بنظر ميرسد تكرار اين تحقيق باتعداد  كند مي

نتايج قابل تعميم تري  تواند مي آزمودنيبيشتري 

 .راارائه كند

 تقدير و تشكر

با سپاس از جناب آقاي دكتر اوركي استاد راهنماي 

سركار خانم  بزرگوارم و همجنين با سپاس از

دكترسميرا حسن زاده جهت همراهي ورهنمودهاي 

 ارزنده و همكاري صميمانه شان
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