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 چکیده:

( و پاسخ گالوانیک EMGاز پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش پسخوراندهای زیستی الکترومیوگرافی ) هدف

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه های اختالل اضطراب فراگیر می باشد. ( بر کاهش نشانهGSRپوست )

مراجعه کرده اند، تشکیل می  مشاوره سپندبه مرکز  1391بیماران مبتال به اختالل اضطراب منتشر که در سال 

به شهر اردبیل بود  مرکز مشاوره سپند نفر از مراجعه کنندگان 30دهد. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل

تشخیص اختالل اضطراب فراگیر  (،DSM-IV-TRاس مالک های تشخیصی )که به تشخیص متخصصین و بر اس

نمونه های پژوهش به سه گروه الکترومیوگرافی،  دریافت کرده بودند، که به شیوه در دسترس انتخاب شدند.

سوالی  7پاسخ گالوانیک پوست و کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از طریق مقیاس 

( مورد سنجش قرار گرفتند. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش آمار GAD-7یر )اضطراب فراگ

( استفاده گردید. مقایسه نتایح پیش آزمون و پس MANCOVAاستنباطی تحلیل کواریانس چند متغیری )

 را بعد از آموزشگروه های آموزش دیده عالئم اضطرابی کمتری  نشان داد آزمایشآزمون در گروه کنترل و گروه 

و  EMGاستفاده از آموزش پسخوراند زیستی  نتیجه گیری نمود که چنین می توان احساس می کنند. در خود

GSR  به کاهش عالئم اختالل اضطراب فراگیر در این بیماران کمک نماید.  زیادیمی تواندکمک 

گالوانیکی پوست.کلمات کلیدی: اختالل اضطراب فراگیر، الکترومیوگرافی، پاسخ   
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 فصل اول

 کلیات و پیشینه پژوهش
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 بیان مسئله:

، پاسخی ضروری به تنیدگی است و فرد را به هنگام مواجهه با خطر، برای کنش و واکنش آماده می 1اضطراب

بر گستره  سازد. در بسیاری از مواقع، چنین پاسخی منطقی و حتی حیاتی است. اما، حالت نابهنجار آن می تواند

(. اضطراب فرایندی از خرده نظام های متعامل، 1995، 2ی وسیعی از عملکردهای آدمی، اثر بگذارد )کنرلی

، 4؛ بورکوک و نیومن1993، 3شامل خرده نظام شناختی، جسمانی، عاطفی و رفتاری است )بورکوک و کوستلو

های دیگر می شود. یکی از گونه های ( و تغییرات در یک خرده نظام، منجر به تغییر در خرده نظام 1999

( است. اختالل اضطراب فراگیر به وسیله نگرانی بیش از حد و مداوم و GAD) 5اضطراب، اختالل اضطراب فراگیر

همچنین اضطرابی که نسبت به رخداد و موقعیت نامتناسب است و تمرکز بر نگرانی مشخص می شود )انجمن 

 (.2000، 6روانپزشکی آمریکا

می گیرد. نشانه های جسمی به ضطراب فراگیر نشانه های جسمی، روانی و بیش برانگیختگی را در براختالل ا

صورت عضالنی )لرزش، گرفتگی و ضعف عضالنی( و خودکار )تعریق، پر تپشی قلب، سرخ شدن، گر گرفتگی، 

وع( رخ می دهد. نفس تنگی، خشکی دهان، گرفتگی سینه، دل پیچه، تهوع و نیاز شدید به دفع ادرار و مدف

می گیرند: احساس تنش و ترس، احساس تظاهرات روانی از جمله نشانه های شناختی موارد زیر را در بر

آسیمگی، درماندگی در رویارویی با موقعیت، عدم قطعیت درباره آینده، نگران اندیشی، انتظار وقوع مصیبت و بال 

ختگی، گستره ای از رفتارها، از هشیاری بسیار تا حالت انگی(. سرانجام بیش بر1993، 7)بورکوک و لیونفیلدز

انگیختگی باعث می می گیرد. در مواقع حاد، بیش برگوش به زنگ بودن شدید و تحریک زیاده از حد را در بر

                                                           
1 . Anxiety 
2 . Kennerley 
3 . Borkovec & Costello 
4 . Newman 
5 . Generalized Anxiety Disorder 
6 . American Psychiatric Association 
7 . Borkovec & Lyonfields 
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شود فرد دچار حواس پرتی )شکنندگی حواس( و ناتوانی در توجه و تمرکز شود، و بی خوابی شبانه را در پی 

 (.9819، 1ساریک -ویز و هونداشته باشد )ن

( یکی از شایع ترین اختالل های روان شناختی است که  همبودی باالیی با سایر GADاختالل اضطراب فراگیر )

درصد و میزان  8تا  3بین  GAD(. میزان شیوع یک ساله 2002، 2اختالالت اضطرابی و افسردگی دارد )بارلو

(. همچنین میزان تداوم 2004، 3درصد گزارش شده است )کسلر، والتر و ویتچن 7/5شیوع طول عمر نزدیک به 

 (.2004، 5؛ فیشر و دورهام2007، 4سال تخمین زده اند )فیشر 20اختالل اضطراب فراگیر را در حدود 

ان های دارویی و درمان های روان شناختی و رفتار درمانی را می توان به دو گروه درم GADروش های مقابله با 

تقسیم کرد. از جمله روش های رفتار درمانی که به منظور مواجهه با اضطراب و استرس استفاده می شود می 

 (.2010، 8؛ مک گرادی1982، 7نام برد )فورد 6توان از مدیتیشن، یوگا، آرام سازی عضالنی و پسخوراند زیستی

یستی بر اساس نظریه یادگیری شرطی در روان شناسی پایه گذاری شده است و شامل آموزش به پسخوراند ز

بیمار برای شناخت و کنترل اعمال فیزیولوژیک می باشد. این کار معموال با عرضه کرده پارامترهای فیزیولوژیک 

ی شود. با دانستن این )از جمله فشار خون، ضربان قلب، تنفس و ...( به صورت دیداری و شنیداری انجام م

، 9اطالعات، بیمار به تدریج یاد می گیرد که چگونه این حاالت فیزیولوژیک را تحت کنترل خود درآورد )دنیس

1996.) 

 

                                                           
1 . Noyes & Hoehn-Saric 
2 . Barlow 
3 . Kessler, Walters & Wittchen 
4 . Fisher 
5 . Fisher & Durham 
6 . Biofeedback 
7 . Ford 
8 . McGrady 
9 . Denis 
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پسخوراند زیستی شامل دستگاه های الکترونیکی و حسگرهای زیستی برای مشاهده واکنش های بدنی انسان 

اینکه چطور به محرک های استرس زا و اضطراب های مختلف واکنش است تا افراد بتوانند کارکرد بدنیشان و 

نشان می دهند را ببینند. عقیده بر این است که فهمیدن این الگو عادت ها به اشخاص اجازه می دهد که گام 

هایی به منظور تغییر و کاهش نشانگانی که با بیماریها و اختالل های مختلف مرتبط است، بردارند. درمان های 

تنی بر پسخوراند زیستی نشان می دهد که بیماران سطوح پاسخدهی بدنی غیر طبیعی دارند و زمانی که مب

اضطرابشان غیر طبیعی می شود به آنها کمک می کند آن را تشخیص داده و کنترل نمایند. پسخوراند زیستی 

(، و جایگزین 1994، 1رکنشان می دهد )والی، بیب و کال GADمقدار برانگیختگی بیش از حد را برای کاهش 

مناسبی برای درمان دارویی است، به ویژه برای بیمارانی که پتانسیل وابستگی دارند یا از مصرف دارو خودداری 

 می کنند.

( GSR) 3( و پاسخ گالوانیک پوستEMG) 2از جمله پسخوراندهای زیستی که می توان نام برد الکترومیوگرافی

شی تجربی است که به توسعه، ثبت و پردازش سیگنال های مایوالکتریک می (، روEMGاست. الکترومیوگرافی )

پردازد. سیگنال های مایوالکتریک از تغییرات فیزیولوژیکی که در غشای فیبرهای عضالنی به وجود می آید، 

ی سطح انقباض ماهیچه های اسکلتی را اندازه می گیرد و عالئم خام را به عالئم شنیدار EMGتولید می شود. 

تبدیل می کند. این تکنیک برای اختالل های تنش عضالنی مفرط و بیش برانگیختگی می تواند به کار رود 

( یک شاخص حساس و در دسترس برای GSR(. پاسخ گالوانیک پوست )2008، 4)وینتراب، مامتنی و میکوزی

(. 2004، 5ویک و تریمبلفعالیت سمپاتیک و تغییرات عصبی خودکار نظیر غده عرق است )ناگی، گلدستین، فن

جریان الکتریکی بسیار ضعیفی در پوست وجود دارد که افراد قادر به درک آن نیستند. هر چه فرد از نظر 

هیجانی برانگیخته تر باشد، فعالیت غدد عرقی بیشتر خواهد بود. وجود عرق روی پوست مقاومت الکتریکی 

                                                           
1 . Walley, Beebe & Clark 
2 . Electromyographic 
3 . Galvanic Skin Response 
4 . Weintraub, Mamtani & Micozzi 
5 . Nagai, Goldstein, Fenwick & Trimble 
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خواهد شد. پاسخ گالوانیک پوست با عبور جریان بین دو پوست را کاهش داده و باعث افزایش جریان الکتریکی 

 (.2008سنسوری که بر روی پوست جایگذاری شده اندازه گیری می شوند )وینتراب، مامتنی و میکوزی، 

 GSRو  EMGپسخوراند زیستی اثرات سودمندی بر بسیاری از نشانگان اضطراب دارد. آموزش پسخوراند زیستی 

، 2؛ واناتی، شارما و کومار1992، 1از درمان های تأثیرگذار برای اختالل اضطراب فراگیر هستند )هارلی و ممینجر

چون رفتار با کارکردهای زیست شناختی در ارتباط است، منطقی به نظر می رسد که با انجام رفتارهای  (.1998

؛ پلیسکا، هاچ، 1988، 3داد )هیند، ویلیس خالف رفتار قبلی، می توان کارکرد های زیستی را نیز تغییر

( و سالمت ذهنی را بدست آورد و همچنین شخص 1992، 5؛ ویتن، داماتو، چیتوران1993، 4بروچردینگ، راگنز

می تواند به طور مطمئن و به دفعات یکی یا بیشتر پاسخهای فیزیولوژیکی خود را کنترل کند. برای مثال، تنش 

بدن قرار می دهند اندازه گیری می شود و برونداد آن به صورت عالئم شنیداری یا  عضالنی با حسگرهایی که بر

دیداری در اختیار بیمار قرار میگیرد. صدایی که با سطح تنش بیمار در نوسان است. دانستن این نکته که 

خودتنظیمی را یاد عضالت تنیده یا آرمیده هستند به فرد اجازه می دهد که با استفاده از پردازش فیزیولوژیایی، 

بگیرند. حالت های درونی ناخوشایند با افزایش سطح صدا یا نور همراه است و تقویتی برای پاسخ های مطلوب 

( بر EMG(. مطالعات زیادی اثرگذاری الکترومیوگرافی )2008فراهم می کند )وینتراب، مامتنی و میکوزی، 

گان اختالل اضطراب فراگیر نشان داده اند )واتکینز، بدن برای درمان نشان -آموزش آرمیدگی یا روشهای ذهن

 (.2001، 6کونور و دیویدسن

 

                                                           
1 . Hurley & Meminger 
2 . Vanathy, Sharma & Kumar 
3 . Hynd & Willis 
4 . Pliszka, Hatch, Borcherding & Rogness 
5 . Whitten, D’Amato & Chittooran 
6 . Watkins, Connor & Davidson 
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در خصوص تأثیر آرام سازی عضالنی و تنش زدایی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی می توان گفت که این 

روش ها موجب کاهش شدید انقباض های بدنی در مقابل تنش می گردد و از این طریق موجب رهایی از 

(. تفاوت های آرمیدگی بین 2005، 1أثیرات جسمی و روانی ناشی از اضطراب می شود )دیوایننی و بالنچاردت

افراد مضطرب در ضربان قلب، فشار خون و پاسخ گالوانیک پوست در مطالعات متعددی مشاهده شده است 

ر پاسخ گالوانیک پوست ( بین سطح اضطراب و میزان خوگیری د1964) 2الدر و وینگ(. همچنین 1988)بارلو، 

( در پژوهشی به این نتیجه 1995) 3و ضربان قلب ارتباط معناداری بدست آوردند و زایدل، هاگدال و جانسن

رسیدند که زمانی که محرک های تصویری منفی برای میدان دید چپ )نیمکره راست( ارائه می شود، پاسخ 

 ( افزایش می یابد.GSRگالوانیک پوست )

الل ن اخترخی محدودیت های ذکر شده برای روش های دارو درمانی و روان شناختی در درمابا عنایت به ب

نه های می تواند نشا GSRو  EMGاضطراب فراگیر، مسأله تحقیق حاضر این است که آیا آموزش بیوفیدبک 

 جتماعی، کاهش دهد؟ا -اضطراب فراگیر را در نمونه های ایرانی، با توجه به بافت فرهنگی

 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

درصد از بیمارانی که به  12درصد افراد مراجعه کننده به کلینیک های اختالالت اضطرابی و حدود  25تقریبا 

(. 2001، 4می باشند )کسلر، کلر و ویتچن GADکلینیک های روان پزشکی مراجعه می کنند، مبتال به 

با سایر اختالل های روان شناختی، این اختالل به  GADبنابراین با توجه به سیر مزمن، شیوع باال و همبودی 

                                                           
1 . Devineni & Blanchard 
2 . Lader & Wing 
3 . Zaidel, Hugdahl & Johnsen 
4 . Kessler, Keller & Wittchen 
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شیوع ( 2006، 1عنوان یکی از مهمترین اختالل های ناتوان کننده برای بزرگساالن مطرح شده است )بورکوک

نسبت به سایر  GADسال( سبب شده است که افراد مبتال به  25و سیر مزمن این بیماری )حدود  GADباالی 

درمانی اولیه و خدمات بهداشت روانی داشته باشند  -ترین رجوع به مراکز بهداشتیاختالالت اضطرابی بیش

قبل از رجوع به  GADدرصد افراد مبتال به  57(. حدود 2004و همکاران،  3به نقل از کورنر 2002، 2)لیپن

درصد این میزان( و  78درمانی از جمله پزشکان عمومی ) -متخصصان حوزه بهداشت روانی به مراکز بهداشتی

درصد درمان های روان  10درصد از این میزان( مراجعه می کنند و کمتر از  65متخصصان قلب و داخلی )

 (.2004کاران، شناختی موثر یا روان پزشکی را دریافت می کنند )کورنر و هم

داشتی و بر سیستم به GADعالوه بر هزینه های مستقیمی )استفاده از خدمات تخصصی و غیر تخصصی( که 

ا سایر یسه بمراقبتی جامعه تحمیل می کند، هزینه های غیر مستقیمی )افت عملکرد( نیز دارد که در مقا

 اختالل ها بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد.

طرح کرده اند مرا به عنوان شایع ترین اختالل اضطرابی  GADهای همه گیرشناسی در ایران نیز  اکثر پژوهش

یع ترین نه تنها شا GAD( و در برخی پژوهش های دیگر 1384منش، ؛ احسان 1378ور باال و همکاران، )ن

 (.1382 ان،ده است )امیدی و همکاراختالل اضطرابی، بلکه در بین سایر اختالالت نیز شایع ترین بو

از  آن و سیر مزمن و ناتوان کننده فراوان این اختالل در جمعیت کلی وبا توجه به شیوع از طرفی بنابراین 

عوارض متعدد مصرف داروهای آرامبخش در مبتالیان و همچنین ایجاد وابستگی و تحمل دارویی  طرف دیگر

نوین شیوه های میزان اثربخشی درمان بیوفیدبک که یکی از استفاده از ضرورت پژوهش درباره در افراد، 

در است و بر مبنای مکانیسم های خودتنظیمی قرار دارد،  اثربخش غیر تهاجمی و در عین حالو درمانی 

این در حالی است که مطالعات نشان داده اند که در این حوزه  .بیش از پیش احساس می شود GADدرمان 

                                                           
1 . Borkovec 
2 . Lepine 
3 . Koerner 



15 
 

ر زمینه مقاالت منتشر شده در ( د2008، 1)به عنوان مثال نتایج پژوهش بوسچنفقر پژوهشی وجود دارد 

 GAD، نشان داد که مقاالت منتشر شده در ارتباط با 2005تا  1980اختالل های اضطرابی از سال  حوزۀ

 درصد )تقریبا رتبه آخر( را به خود اختصاص داده است. 8کمتر از 

 

 اهداف پژوهش

 هدف کلی

وست  بر نیک پاضر بررسی تأثیر آموزش پسخوراندهای زیستی الکترومیوگرافی و پاسخ گالواهدف از پژوهش ح

 های اختالل اضطراب فراگیر می باشد.کاهش نشانه

 اهداف جزئی

 ر.فراگی پسخوراند الکترومیوگرافی برکاهش نشانه های اختالل اضطراببررسی میزان اثر بخشی آموزش 

 گیر.اب فراپسخوراند پاسخ گالوانیکی پوست در کاهش عالئم اختالل اضطربررسی میزان اثر بخشی آموزش 

ختالل ئم امقایسه میزان اثربخشی پسخوراندهای الکترومیوگرافی و پاسخ گالوانیکی پوست در بهبود عال

 اضطراب فراگیر.

 

 

 

                                                           
1 . Boschen 
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 فرضیه های پژوهش

 است. موثرفراگیر اضطراب  آموزش پسخوراند زیستی الکترومیوگرافی بر کاهش عالئم اختالل-

 است. موثراضطراب فراگیر  آموزش پسخوراند زیستی پاسخ گالوانیکی پوست بر کاهش عالئم اختالل-

میزان اثربخشی پسخوراندهای زیستی الکترومیوگرافی و پاسخ گالوانیکی پوست در کاهش نشانه های اختالل -

 اضطراب فراگیر با یکدیگر متفاوت است.

 

 متغییرها اتیتعاریف نظری و عملی

 (EMGپسخوراند زیستی الکترومیوگرافی )

با الکترودها یا انواع دیگر  EMGاست.  EMGاز رایج ترین ابزارهای پسخوراند زیستی  تعریف نظری:

بیمار می  حسگرهای مورد استفاده، تنش عضالنی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و به فرد هشدار می دهد.

تواند یاد بگیرد که تنش را قبل از وقوع احساس و شناسایی، و سعی کند آن را در راه درست کنترل نماید. 

EMG  عمدتا برای کمک به افراد برای رها سازی تنش در عضالت به عنوان روش آرمیدگی مورد استفاده قرار

 (.2007می گیرد )سینگ و کار، 

برای سنجش تنش عضالنی و ارائه اطالعات به بیماران از دستگاه پسخوراند در این پژوهش  تعریف عملیاتی:

 استفاده خواهد شد. MBF-4000( مدل EMGزیستی الکترومیوگرافی )
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 (GSRپسخوراند زیستی پاسخ گالوانیک پوست )

در این نوع از پسخوراند زیستی، حسگرها رسانای الکتریکی که در پوست به وسیله غدد عرقی  تعریف نظری:

و مقدار عرقی که بر روی پوست تولید می شود را اندازه می گیرند. پسخوراند زیستی پاسخ گالوانیک پوست 

 (.2007همچنین پاسخ برقی پوست را نیز آشکار می سازد )سینگ و کار، 

( ساخت، 1373برای اندازه گیری و ارائه بازخورد گالوانیکی پوست از ابزاری که خدادادی ) تعریف عملیاتی:

 استفاده خواهد شد.

 

 (GADاختالل اضطراب فراگیر )

؛ DSM-IV-TRمتن بازنگری شده )-چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی تعریف نظری:

اضطراب و نگرانی شدید در مورد چندین رویداد یا فعالیت تعریف را  GAD(، 2000انجمن روانپزشکی آمریکا، 

ماه دوام داشته، کنترل آن مشکل بوده و با عالئم جسمانی نظیر  6می کند که در اکثر روزها در طول حداقل 

 تنش عضالنی، تحریک پذیری، اشکال در خواب و بی قراری همراه است.

 به اختالل اضطراب فراگیر از مصاحبه تشخیصی بر اساس به منظور تشخیص افراد مبتال تعریف عملیاتی:

DSM-IV-TR مصاحبه ساخت یافته بر مبنای ،DSM-IV-TR  ،به منظور برآوردی دقیق تر از نشانه های بالینی

  ( استفاده خواهد شد.2006( اسپیتزر و همکاران )GAD-7سوالی اضطراب فراگیر ) 7و مقیاس 
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 مروری بر ادبیات پژوهش

 بیوفیدبک

  تاریخچه بیوفیدبک

مـعــرفــی شــد.  1938در سال  1بیوفیدبک تکنیک نسبتا جدیدی است که در ابتـدا بـه وسیلـه دکتـر مورر

در سال  .وی از یــک سـیـستـم زنـگ هشداردهنده برای متوقف کردن شب ادراری در کودکان استفاده کرد

توانند ها )عرفا( با کنترل روی تنفسشان میپی برد که یوگیبا استفاده از امواج مغزی  2دکتر گرین 1960

شدن بدون استفاده از مواد مخدر  وضعیت آگاهیشان را دگرگون کنند. اخبار این تحقیق همراه با موضوع تهییج

 100مقاله و بیش از   3000است. حداقلتـحـقـیـقـات بـسـیـار زیـادی انـجام شده . توجه عموم را جلب کرد

 عالئم و ،رمان تأیید شده برای کنترل سردرددرباره تأثیر بیوفیدبک نوشته شده و به عنوان یک شیوه دکتاب 

 اخـتـیـاری وبـی گـرگـرفـتـگـی، ـــالل عــــدم تــمــــرکــــز،دردهـــــای مـــــزمـــــن، اخــتـ

از بیوفیدبک برای باال بردن  1996 لیندن در سال ژنتیکی است، نام برده شده است. که 3دلنـوبـیـمـاری ری

قابلیت دقتی در کودکانی که دچار نارسایی در تمرکز و عدم و عملکرد هوشی و کاهش بی IQ ضریب هوشی

از بـیـــوفـیـــدبــک بــرای مـعــالـجــه  1997در ســـال  4چاپمن ماتیوسون رد.یادگیری بودند استفاده ک

کار بردن با به 1998در سال  5گلیا .عمل برداشتن پروستات استفاده کرداختیاری ادرار در مردان پس از بی

 21بیوفیدبک به طور علمی ثابت کرد که این روش در بهبود یبوست بسیار مؤثر است و آزمایشات دیگر در طول 

با استفاده از بیو فیدبک متوجه پیشرفت در معالجه  1998در سال   6پین .ماه بعد نیز این را بیشتر اثبات کرد

                                                           
1 . Mowrer 

2 . Green 
3 . Raynould 
4 . Mathewson Chapman 
5 . Glia 
6 . Payne 
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عدم کنترل دفع ادرار در زنان شد. هر دو تحقیق در مورد بی اختیاری ادراری نتایج آماری معتبری در مقایسه با 

 نشان داد که با یک دوره معالجه، بیماران با نارسایی قلبی 1997در سال  1موزر .گروه کنترل نشان دادند

پیشرفته قادر شدند که حرارت انگشت و برون دهی قلبی را باال ببرند و مقاومت سیستم عروقی و تعداد تنفس را 

در   د.داشته باش 2اکسیژن یا کاتکوالمین سیستماتیک روی مصرف که هیچگونه تأثیرورند، بدون اینپائین بیا

بتال به یبوست به کار برد ولی نتیجه کودک م 200شیوه آموزش بیوفیدبک را روی  3واندرپالس 1996سال 

بیوفیدبک یا پسخوراند زیستی به ثبت و نمایش تغییرات کوچک در سطوح  .تحقیق چندان موفقیت آمیز نبود

فیزیولوژیکی بُعد پسخوراند مربوط است. نمایش ممکن است بصری باشد، مثل یک مقیاس بزرگ یا باریکه ای از 

یاد داده می شود که با استفاده از فیدبک بدست آمده از نمایش به عنوان یک  نورها، یا صوتی باشد. به بیماران

راهنما سطوح پارامتر را تغییر دهند. بیوفیدبک بر این عقیده مبتنی است که سسله اعصاب خودکار را می توان از 

ا آرمیدگی مورد طریق شرطی سازی عامل تحت کنترل ارادی درآورد. بیوفیدبک را می نوان به تنهایی یا تواو ب

استفاده قرار داد. به عنوان مثال، بیماران مبتال به بی اختیاری ادرار بیوفیدبک را به تنهایی برای برای باز 

گرداندن کنترل عضالت لگنی مورد استفاده قرار می دهند. بیوفیدبک در توان بخشی اختاللت عصبی هم مورد 

 است با آرمیدگی که به بیماران یاد داده می شود، تقویت شوداستفاده قرار می گیرد. مزایای بیوفیدبک ممکن 

 .(2004، 4)یوچا و گیلبرت

 

 

 

                                                           
1 . Moser 
2 . Catecholamin 
3 . Vander Plas 
4 . Yucha C & Gilbert C. 
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 نظریه

پتانسیل طبی بیوفیدبک را با نشان دادن این که سلسله اعصاب اتونومیک طبیعتاً غیرارادی را می توان  1نیل میلر

با استفاده از پسخوراند مناسب عمالً شرطی نمود، ثابت کرد. از طریق ابزار الکترونیکی، اطالعاتی در مورد 

لکتریکی، تنش عضالنی، فشار خون، وضعیت برخی از اعمال فیزیولوژیکی مثل حرارت پوست و قابلیت هدایت ا

ضربان قلب و فعالیت امواج مغزی به بیمار داده می شود. آنگاه به بیمار یاد داده می شود که یک یا چند تا از این 

حاالت بیولوژیک را تنظیم نماید، که این کار بر عالئم او مؤثر واقع می گردد. مثالً، توانایی برای باال برن میزان 

ا ممکن است برای کاهش از دفعات سردرد میگرنی، طپش قلب یا آنژین قفسه صدری مورد حرارت دست ه

ارادی تمایل  2استفاده قرار گیرد. مکانیسم فرضی ممکن است کاهش فعالیت سمپاتیک و خودنظم بخشی

 .(2009)کاپالن و سادوک،  انقباض عروقی عضالات صاف شرائن در افراد مستعد بوده باشد

 

 بیوفیدبکابزار 

هـای سـازنـده هم اکنون در بازارهای جهانی تعداد زیادی دستگاه بیوفیدبک عرضه شده است. برخی از شـرکـت

های زیادی است که در این زمینه فعالیت دارند و بر اسـاس یـک پـایـه دانشـی منـاسـب، ها سالاین دستگاه

های مختلف قابل ارزیابی و طبقه از جنبه  های بیوفیدبکگاهاند. دستهای تجاری خود را روانه بازار کردهدستگـاه

بندی مناسب که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، وابستگی یا عدم بندی هستند. یک طبقه

ای که شوند، با توجه به امکانات گستردههایی که به رایانه متصل میدستگاه.وابستگی دستگاه به رایانه است

دهد، از نظر ارزیابی سیگنال حیاتی و ارایه فیدبک به کاربر، بسیار قوی گر قرار میاختیار پژوهش رایانه در

هـای مـوجـود زمان چند سیگنال حیاتی را ثبت کنند )گــرچــه دسـتگـاهها می توانند همهستند. این وسیله

                                                           
1.  Neal Miller 
2. self-regulation 
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این دستگاه  (.دهندرا مورد بررسی قرار میها شـونـده، تنهـا یکـی از سیگنال بـرای ارزیـابـی وضعیـت آزمـون

ها برای ارایه فیدبک و منعکس کردن وضعیت شخص نیز با تنوع و امکانات فراوانی همراه هستند. مثال قابلیت 

های متحرک، بازی یا نمایش خود سیگنال حیاتی را دارند. به عنوان مثال در یک پخش صوت، فیلم، تصویر

آید و حالت چهره از حالت اخمو تا شاد متناسب با میصویر یک فرد به نمایش درها، تنمونه از این دستگاه

اطالعات، تهیه پایگاه داده و ها، امکان ذخیرههای مهم این دستگاهیکی دیگر از قابلیت.کندوضعیت فرد تغییر می

ستفاده در نرم افزارهای ها جهت اافزارهای امکان ذخیره دادهتشکیل بانک اطالعات است. همچینین در اغلب نرم

ها مختلف قابل های مستقل از رایانه، معموال سبک و قابل حمل هستند و در موقعیتدستگاه.دیگر وجود دارد

ای است. مثال ها رایانهها در مقایسه با سیستمه ها قیمت پایین آنمهم برای این دستگااستفاده هستند. یک نکته

کم، در زمانی که فرد برای خواب شبانه درازکشیده است، قابل استفاده است.  در یک نمونه، به خاطر حجم بسیار

ها تنها قابلیت ثبت یک سیگنال حیاتی را دارند که در بیشتر موردها سیگنال هدایت الکتریکی این دستگاه

ها برای اهکنند نیز وجود دارند. این دستگیا دمای پوست استفاده می PPG پوست است. چند نمونه که از سیگنال

ها برای امتیاز دهی و آگاه کردن فرد، از نمایش وضعیت بیوفیدبک نمی توانند پیچیده عمل کنند. در این دستگاه

های مبتنی شود. در دستگاهشود و مـعـمـوال ویژگی خاصی از آن استخراج نمیخود سیگنال حیاتی استفاده می

وعه چراغ وضعیت هدایت الکتریکی پوست فرد نمایش ، مـعـمـوال بـا خاموش و روشن کردن یک مجمGSRبر

که بر روی نمایشگرهای ساده هفت قسمتی، مـقـدار عـددی هـدایـت الـکـتـریـکی پوست بر شود یا اینداده می

های در دستگاه.شودای استفاده میهای عقربهتر از هدایت سنجبندد. درا نواع قدیمیحسب زیمنس نقش می

ترین شود. پیچیدها بر روی نمایشگرهای ساده هفت قسمتی به صورت عددی نشان داده میمبتنی بر دما، دم

 هایرا بر روی صفحه HRV ، سیگنالPPGدستگاهی که از این دست در بازار موجود است با استفاده از سیگنال

LCD  ها فیدبک صوتی کند. در برخی از این دستگاهنیز امتیازدهی می  هاییدهد و با عالمتکوچک نشان می
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شود. در ادامه مروری به شودکه با پخش یک صدای ساده و تغییر فرکانس صدا این کار انجام مینیز داده می

 .(2007، 1)خانا، پائول، ساندهو های بیوفیدبک موجود در بازار می شودبرخی از دستگاه

دارد. مؤثرترین ابزار عبارت اند از نوع دستگاه بیوفیدبک مورد استفاده بستگی به بیمار و نوع خاص عالمت 

، که امواج آلفای مغز 2فنی را می سنجد، الکتروآنسفالوگراالکترومیوگراف، که پتانسیل های الکتریکی الیاف عضال

را که در حالت استراحت تولید می شوند، می سنجد، واکنش گالوانیکی پوست، که کاهش هدایت پوستی را در 

که کاهش حرارت پوست را در حالت تنش بعلت انقباض عروقی  3ترمیسترحالت آرامش نشان می دهد و 

 . (2009)کاپالن و سادوک،  محیطی مشخص می سازد

 

 (EMGالکترومیوگرافی )

یوگراف فعالیت الکترومدستگاه  ساخته شد( 1946) 4گلسز توسط EMGگراف برای ثبت میواولین دستگاه الکترو

نامیده می  یوگرامند.شکل موج بدست آمده که الکترومآشکار،پردازش و ثبت می کالکتریکی عضالت اسکلتی را 

رشته های عصبی کنترل کننده آن می  و عضالت( )یا دسته ای از شود نمایانگر وضعیت فیزیولوژیکی یک عضله

د که نمای های عضالنی فعال شده و ایجاد پتانسیل عملی میقال سیگنال های عصبی به عضله تاردر اثر انتباشد. 

به طور کلی منشا  . این موج در واقع خواست انسان را در انجام حرکت نشان می دهد.به آن الکترومایوگرام گویند

 شیمیایی می دانند که پتانسیل الکتریکی در عضله پدید می آورد.فرایندهای بیو EMGپیدایش 

ه فیزیولوژی عضله است. یک موازنه تحریک پذیری فیبرهای عضالنی، در کنترل عصبی نشان دهنده عامل عمد

را در غشاء فیبر عضله یونی بین فضای درونی و بیرونی یک سلول ماهیچه ای، یک پتانسیل استراحت ساکن 

میلی ولت(. این اختالف پتانسیل که با  -90تا  -80)زمانی که در انقباض نیست یعنی در محدود  شکل می دهد

                                                           
1 . Khanna A, Paul M, Sandhu JS. 
2 . Electroencephalograph 
3 . thermister 
4 . Golseth 
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ونی( منجر به بار منفی درون سلول نسبت به خارج سطح سلول می روندهای فیزیولوژیکی حفظ شده )پمپ ی

شود. فعال سازی یک سلول شیپوری قدامی موتور آلفا )که بوسیله سیستم عصبی مرکزی تحریک شده ( منجر 

به هدایت تحریک در طول عصب حرکتی می شود. با آزاد شدن مواد انتقال دهنده در صفحه انتهایی واحد 

ل صفحه انتهایی در فیبر عضالنی که بوسیله این واحد حرکتی پی داده می شود، شکل می حرکتی، یک پتانسی

سرازیر می شوند. این  NAگیرد. مشخصه های انتشار غشاء فیبر عضالنی بطور مختصر تعدیل شده و یون های +

پمپ یونی )  غشاء می شود که فوراً با تبادل رو به عقب یونها در مکانیسم 1روند منجر به دپالریزاسیون

از آستانه مشخصی تجاوز کند، دپالریزاسیون غشاء باعث  Na++ اگر نفوذ رپالریزاسیون ( جایگزین می شود.

+ میلی ولت برسد. سپس یک از 30میلی ولت به باالی  -80پتانسیل عملی می شود که پتانسیل غشاء سریعا از 

جایگزین می شود و درپی آن یک دوره  هم پاشیدگی الکتریکی تک قطبی سریعا با فاز رپالریزاسیون

هایپرپالریزاسیون غشاء رخ میدهد. پتانسیلهای عمل با شروع از صفحه انتهایی غشاء در طول فیبر عضالنی درهر 

دو جهت و درون فیبر عضالنی از میان یک سیستم لوله مانند پخش می شوند . این تحریک منجر به آزاد شدن 

لولی می شود. فرآیندهای شیمیایی مرتبط )کوپلینگ الکترومکانیکی( در نهایت یونهای کلسیم در فضای درون س

این مدل که انقباض و تحریک را به هم متصل می ول ماهیچه ای را کوتاه می کنند. المانهای منقبض شونده سل

وانند می تکند، نشاندهنده یک ارتباط با همبستگی باال می باشد )هرچند تحریکهای ضعیفی وجود دارند که 

از نقطه نظر عملی می توان فرض را بر این دانست که در یک عضله سالم هر انقباض  .(منجر به انقباض نشوند

بر پایه پتانسیل های عمل غشاء فیبر عضالنی است که  EMGسیگنال ی از مکانیسم فوق تبعیت می کند. عضالن

شوند. وسعت ناحیه دپالریزاسیون که در شکل از روند دپالریزاسیون و رپالریزاسیون شرح داده شده منتج می 

عضله سالمی که در وضعیت استراحت قرار دارد، با توجه به نبود میلی متر مربع است.  3 تا 1زیر آمده، تقریبا 

خاصی نشان نمی دهد. بطور طبیعی تیزی های سیگنال های  EMGدپالریزاسیون و پتانسیل عمل، هیچ فعالیت 

EMG هستند. این بدین معنی است که یک ثبت نمی تواند دوباره عیناً بازسازی شود . این  خام اَشکالی تصادفی
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مسئله این حقیقت را عیان می سازد که یک دسته واحد های حرکتی بکار گرفته شده بطور ثابت در ماتریس و 

یک زمان شروع  یا قطر واحدهای حرکتی موجود تغییر می کنند. اگر گاهاً دو یا تعداد بیشتری واحد حرکتی در

به فعالیت کنند و در مجاورت الکترودها قرار داشته باشند، تولید یک تیزی شدید منطبق می کنند. با اعمال یک 

ند و الگوریتم هموار کننده و یا انتخاب یک پارامتر دامنه مناسب، مقادیر غیر قابل بازسازی سیگنال حذف می شو

فرکانس مقادیر  )برای ورزشکاران( قرار دارد و ± 5000در بازه  سطحی خام EMG. یا اینکه به حداقل می رسند

هرتز می  150تا  20دهنده بیشترین قدرت فرکانسی در بازه  هرتز می باشد که نشان 500تا  6آن نوعاً بین 

 .(2004)یوچا و گیلبرت،  باشد

 


