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Abstract
The purpose of this research was comparing the
effectiveness of Dialectical behavior therapy and
Neurofeedback in reducing prodromal symptoms of
bipolar disorder. In this research that was a semiexperimental research; statistical population
contains all girls’ high schools in the East of
Tehran. The Sampling was done in two steps. In the
first step, that was a randomly cluster sampling,
among 300 filled questionnaires, 27 students who
received scores higher than the mean score among
all questionnaires were selected and entered the
next level of sampling. In the second step, using
purposeful sampling, 18 students were selected and
assigned in three groups randomly. The research
tools were structured clinical interview for axis one
disorders, Barratt Impulsivity scale and difficulty in
emotion regulation scale. Mixed ANOVA method
was used to analyze the data with 23 version SPSS.
The results of analysis showed that the effect of
Impulsivity*group (F(4,12)=5088,p=0.007), in
neurofeedback group and the effect of difficulty in
emotion regulation*group (F(4,12)=4.07,P=0.026)
in Dialectical behavior therapy group was
statistically meaningful. This result showed that
with spotting psychological symptoms in each
individual, a more appropriated treatment approach
can be used.
Key Words: Dialectical behavior therapy,
Neurofeedback, prodromal symptoms of bipolar
disorder.
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هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي رفتاردرماني دیالکتیکي و
 در.نوروفیدبک برکاهش نشانههاي پیشمرضي اختالل دوقطبي بود
 جامعه آماري شامل تمامي،ا ین تحقیق که از نوع نیمه آزمایشي بود
 نمونهگیري در دو.دبیرستانهاي دخترانه شرق شهر تهران بود
 در مرحله اول که با استفاده از نمونهگیري.مرحله صورت گرفت
- دانش77 ، پرسشنامه100  از بین،تصادفي خوشهاي صورت گرفت
آموز که در تمامي پرسشنامهها نمرات باالتر از میانگین دریافت
- در مرحله دوم نمونه. به مرحله دوم نمونهگیري وارد شدند،نمودند
 نفر انتخاب شده و11 گیري با استفاده از نمونهگیري هدفمند تعداد
 ابزارهاي پژوهش.به صورت تصادفي در سه گروه جایگزین شدند
عبارت بود از مصاحبه بالیني ساختاریافته براي تشخیص اختالالت
) و مقیاسBIS-11(  مقیاس تکانشگري بارات،)SCID( I محور
 نتایج با استفاده از روش.)DERS( دشواري در تنظیم هیجان
) و با استفاده ازMixed ANOVA( تحلیل واریانس آمیخته
 نتایج بیانگر. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت71  نسخهSPSS
 وP=00007( این بود که اثر تعاملي تکانشگري*گروه
) به نفع گروه نوروفیدبک و همچنین اثر تعامليF )4و17(=9011
) F )4و17(=4007  وP= 00071( دشواري در تنظیم هیجان*گروه
 این.به نفع گروه رفتاردرماني دیالکتیکي به لحاظ آماري معنادار بود
یافته بیانگر این است که با در نظر گرفتن نشانههاي روانشناختي
.برجسته در هر فرد ميتوان رویکرد درماني متناسبتري بکار برد
 نشانههاي، نوروفیدبک، رفتاردرماني دیالکتیکي:واژههای کلیدی
پیشمرضي اختالل دوقطبي
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مقدمه
یک اختالل خلقي مزمن و بالقوه شدید است .از لحاظ سنتي ،اختالل دوقطبي بهعنوان
اختالل
یک اختالل دورهاي 7تعریف ميشود .دورهها شامل مانیا/هیپومانیا و افسردگي و بهدنبال آن دورههاي
سرحالي (یوتایمیک) که در این دوره بازگشت به حالت طبیعي 1دیده ميشود (آندرسون ،هداد و اسکات،
 .)7017با میزان شیوع  %107در طول عمر ،اختالل دوقطبي یکي از رایجترین اختالالت روانپزشکي در
سراسر دنیاست (برک و کانز  .) 7007 ،میانگین سن شروع این اختالل  11سال در اختالل دوقطبي Iو
 77سال در اختالل دوقطبي IIميباشد (مریکانگاس و همکاران .)7007 ،پژوهشهاي متمرکز بر عالئم
پیشمرضي 4اختالالت (اولین نشانههاي قابل توجه متفاوت با وضعیت طبیعي) در پي شناسایي الگوهاي
ناکارامدي هستند که ميتواند در شناسایي و درمان اولیه و زودهنگام اختالالت روانپزشکي مورد استفاده
قرار گیرد .یکي از چالشهاي اساسي این حوزه شناسایي عالئم پیشمرضي است که مي تواند پیشبیني
کننده تشخیص مناسب و استفاده از رویکردهاي درماني مناسب باشد .نشانههاي متعددي به صورت
مشخصي ميتوانند بیانگر عالئم پیشمرضي اختالل دوقطبي باشد (فادا و همکاران .)7004 ،مقاالت
موجود در زمینه عالئم پیشمرضي اختالل دوقطبي به خلق تحریکپذیر 9و ادواري خویي (زیسچل و
همکاران)7019 ،؛ بيثباتي خلق ،1خشم یا تحریکپذیري( 7اسکاجلستاد)7017 ،؛ نوسان خلق (بخصوص
نوسان بین خلق افسرده و تحریکپذیر) و عدم کنترل خشم( 1اگلند و همکاران )7000 ،اشاره نمودهاند .با
وجود اینکه ،تحقیقات با هدف شناسایي عالئم اولیه ،در مرحله ابتدایي ميباشد ،عالقهمندي در جهت
شناسایي مداخالت موثر در دوره اولیه ،قبل از آغاز عالئم اصلي به منظور کاهش یا پیشگیري از پیشروي
بیماري در جمعیت در معرض خطر ،5رو به افزایش است .مداخالت رواندرماني مناسب توسط بیماران
جوانتر و خانوادههایشان نسبت به مداخالت داروي ،قابل پذیرشتر است .انتخاب مداخله درماني مناسب
براي هر فرد نیاز به یک ارزیابي دقیق 10دارد .با توجه به ادبیات موجود در زمینه شناسایي عالئم پیش-
مرضي اختالل دوقطبي ،از آنجا که ،هسته اصلي این عالئم ،عالئم هیجاني ميباشند؛ لذا انتخاب
رویکردي درماني که متمرکز بر تنظیم هیجانات ناکارامد باشد ،مفید به نظر ميرسد .در بین رویکردهاي
دوقطبي1

1

. bipolar disorder
. Episodic illness
3
. Normal state
4
. prodrome symptoms
5
. irritable
6
. mood fiuctuations
7
. anger or irritability
8
. anger dyscontrol
9
.High-risk populations
10
.Careful assessment
2
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درماني مختلف ،رفتاردرماني دیالکتیکي 1با تمرکز بر تنظیم هیجانات ناکارامد ،به نظر انتخاب مناسبي در
جهت کاهش این عالئم ميباشد .در یک چهارچوب درماني کلي رفتاردرماني دیالکتیکي در تالش براي
مورد هدف قرار دادن رفتارهاي ناکارامد از طریق تکنیکهاي تنظیم هیجان ، 7روابط بین فردي موثر،1
تحمل پریشاني ، 4خودآگاهي هیجاني 9و مهارتهاي مدیریت خود 1است .رفتاردرماني دیالکتیکي خواستار
وارد کردن افراد به روند درمان ،ایجاد انگیزه و حمایت از تغییر با تاکید بر مدیریت رفتارهاي داخل جلسه
درمان و روابط بین درمانگر و مراجع ميباشد .رفتاردرماني دیالکتیکي نشان داده است که به صورت
معناداري در بازسازي شناختهاي ناکارامد وکاهش رفتارهاي مخرب (مانند خود آسیبرساني و
خودکشي) موثر بوده و در این خصوص حمایتهاي تجربي فراواني کسب نموده است (شلتون و
همکاران7005 ،؛ برزینس و ترستمن .)7004 ،مطالعات منتشر شده در درمان اختالل دوقطبي با استفاده
از رفتار درماني دیالکتیکي در بیماران سرپایي و بیماران بستري در بیمارستان بهبودي معناداري در
کاهش رفتارهاي خود آسیبرسان و کاهش روزهاي بستري ماندن بیماران نشان داده است (ورهول و
همکاران7001 ،؛ بوهوس ،و همکاران 7000؛ کونز و همکاران7001 ،؛ لینهان و همکاران.)1554 ،
از طرفي ،از آنجایي که اختالل دوقطبي در میان اختالالت رواني ،توارث پذیرترین اختالل ميباشد
و وراثت مهمترین عامل خطر اسنادي براي اختالل دوقطبي در نظر گرفته ميشود (مک گوفین و
همکاران7001 ،؛ اسمولر و فین7001 ،؛ تسوچیا و همکاران ،)7001 ،لذا لزوم رویکردي درماني که
مستقیما مولفههاي فیزیولوژیک دخیل در اختالل دوقطبي را مورد هدف قرار دهد ،برجسته ميشود .با
توجه به افزایش شمار بیماراني که به نظر ميرسد تمایل پاییني به استفاده از درمانهاي دارویي دارند،
نیاز به درمان جایگزیني که بتواند به صورت مستقیمي با عوامل زیربنایي زیستي اختالالت رواني روبرو
شود ،وجود دارد .در این رابطه درمان نوروفیدبک 7بعنوان درماني با چنین مشخصههایي ميتواند مورد
استفاده قرار گیرد .نوروفیدبک ،پسخوراند زیستي امواج مغزي یا آموزش امواج مغزي است .در روش
درماني نوروفیدبک بر امواج مغزي حاصل از عملکرد مغز ،بهطور مستقیم متمرکز ميشوند و تغییرات
صورت گرفته در سطح رفتار را ،پیامد تغییر در امواج مغزي در نظر ميگیرند .پژوهشهاي متفاوت
پروتکلهاي درماني متفاوتي را در درمان اختالل دوقطبي پیشنهاد دادهاند؛ به عنوان نمونه ،پروتکل
پیشنهادي توسط والکر و همکاران (  )7001به صورت  10جلسه کاهش  15-10هرتز در  FP1جهت

1

. Dialectical behavior therapy
. Emotional regulation
3
. Interpersonal effectiveness
4
. Distress tolerance
5
. mindfulness
6
. Self-management skills
7
. Neurofeeback
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کاهش اضطراب ،تحریکپذیري ،خشم و افسردگي و  9جلسه افزایش  19-11هرتز در ناحیه  O2جهت
افزایش توجه و تمرکز و کاهش افسردگي است .اثربخشي مداخالت نوروفیدبک بر کاهش خلق منفي
(اسکندري و همکاران1157 ،؛ چو و همکاران7011 ،؛ کانتر و همکاران )7005 ،و پرخاشگري (بهبودي و
همکاران )1154 ،نشان داده شده است .به صورت کلي ،از آنجا که اکثر بیماران وارد شده به روند درمان
به دالئل مختلف اقتصادي ،فرهنگي یا طوالني بودن روند درمان ،درمان را رها ميکنند یا مقاومت زیادي
در استفاده از درمانهاي دارویي نشان ميدهند؛ لذا لزوم شناسایي بهترین و مناسبترین درمان که در
مراحل اولیه قبل از وارد شدن افراد به دورههاي اصلي اختالل از شدت عالئم آنها بکاهد ،برجسته مي-
شود .در این پژوهش Tمحقق در پي آن است که به مقایسه میزان اثربخشي دو رویکرد درماني (رفتار
درماني دیالکتیکي و نوروفیدبک) در کاهش نشانههاي پیشمرضي اختالل دوقطبي بپردازد.
روش
طرح پژوهش حاضر ،طرح نیمه آزمایشي از نوع طرح گروههاي کنترل نابرابر است .جامعه آماري شامل
تمامي دبیرستانهاي دخترانه شرق شهر تهران بود .نمونهگیري در تحقیق حاضر در دو مرحله صورت
گرفت .در مرحله اول ،روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي 1مورد استفاده قرار گرفت .بر این
اساس از بین مناطق مختلف شرق شهر تهران دو منطقه (مناطق  1و  )14بهصورت تصادفي انتخاب شد؛
سپس از هر منطقه یک مدرسه به صورت تصادفي انتخاب Tو از هر مدرسه نیز چهار کالس (میانگین
تعداد دانشآموزان در هر کالس  19نفر) به صورت تصادفي انتخاب شد و بدین ترتیب در مجموع 100
پرسشنامه در مرحله اول نمونهگیري به عنوان پیشآزمون اجرا شد .پس از تصحیح پرسشنامهها و با
حذف پرسشنامههاي ناکامل ،تعداد  77نفر که در تمامي پرسشنامهها ،نمراتي باالتر از میانگین دریافت
نمودند به مرحله دوم نمونهگیري وارد شدند .مالکهاي ورود افراد به نمونه در مرحله اول عبارت بود از
مونث بودن ،رعایت بازه سني  19-15سال ،عدم دریافت تشخیص روانپزشکي قبلي و عدم مصرف
داروهاي روانپزشکي .در مرحله دوم ،نمونهگیري با روش نمونهگیري هدفمند 7صورت گرفت .از آنجایي-
که مالک تحقیق حاضر ،انجام مداخالت بر نشانههاي پیشمرضي اختالل دوقطبي بود ،لذا  77نفر
آزمودني انتخاب شده از مرحله اول نمونهگیري وارد مصاحبه بالیني ساختاریافته براي تشخیص اختالالت
محور  Iشدند .هدف از انجام این مصاحبه خارج کردن افراد مبتال به اختالل دوقطبي با توجه به تجربه
دورههاي کامل اختالل بود .به عبارت دیگر ،مالک ورود افراد به مرحله دوم نمونهگیري عدم تجربه

1

. Multistage cluster randomly sampling
. Purposeful sampling

2
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کامل دورههاي اختالل دوقطبي (دوره افسردگي ،دوره مانیا و هیپومانیا) بود .تکمیل اطالعات در این
مرحله از طریق مصاحبه با والدین صورت گرفت .با در نظر گرفتن این امر که وراثتپذیري اختالل
دوقطبي حدود  10تا  50درصد براورد شده است (انجمن روانپزشکي آمریکا ،)7011 ،لذا در مصاحبه با
والدین تاریخچه روانپزشکي خانواده با تاکید بر اختالالت خلقي مورد توجه قرار گرفت .هدف دوم از
مصاحبه با والدین ،در نظر گرفتن عالئم بالیني بیانگر تشخیص افتراقي عالئم پیشمرضي اختالل
دوقطبي با افسردگي یک قطبي ،اسکیزوفرني و اختالل شخصیت مرزي بود .لذا در این زمینه با استفاده
از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر این عالئم ،عالئم مرتبط با اختالالت دیگر ،رد شد .بر این اساس،
تعداد  11نفر مالکهاي الزم براي ورود به تحقیق را بدست آوردند 11 .نفر آزمودني به صورت تصادفي
در سه گروه (گروه آزمایشي رفتاردرماني دیالکتیکي ،گروه آزمایشي نوروفیدبک و گروه کنترل) قرار
گرفتند .پس از انتخاب نمونه بر اساس مالکهاي ورود به پژوهش و اخذ موافقت رسمي آنها براي
شرکت در پژوهش حاضر مراحل زیر انجام شد:
 -1مرحله سنجش اولیه :در این مرحله ،اطالعات حاصل از پرسشنامههاي صورت گرفته جهت
غربالگري آزمودنيها به عنوان نمرات پیشآزمون در نظر گرفته شد.
 -2مرحله مداخله درمانی :آزمودنيها درگروه آزمایشي رفتاردرماني دیالکتیکي به مدت  10جلسه
 50دقیقهاي تحت آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتیکي قرار گرفتند .در این تحقیق ،مهارتهاي
ذهن آگاهي ،روابط بین فردي ،تنظیم هیجان و تحمل رنج و پریشاني مورد آموزش قرار گرفت.
دستورالعمل اجراي پکیج مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتیکي ،بر اساس دستورالعمل معرفي شده توسط
لینهان بوده که مراحل اجراي آن به صورت مرحله به مرحله مطرح شده است .محقق تحت نظارت استاد
مشاور دوم خانم دکتر فاطمه گلشني به اجراي پکیج پرداخت .از بین  1نفر آزمودني در گروه آموزشي
رفتاردرماني دیالکتیکي یک نفر (به دلیل غیبت بیش از نیمي از جلسات آموزشي) حذف شد و در نهایت،
نتایج  9نفر در گروه آزمایشي رفتاردرماني دیالکتیکي وارد تحلیل شد .آزمودنيها درگروه آزمایشي
نوروفیدبک در جلسه اول با استفاده از  ،baselineنقشه مغزيشان تحت بررسي قرار گرفت .از بین 1
آزمودني یک نفر به دلیل عدم تمایل به همکاري از نمونه ریزش پیدا کرد و در نهایت  9آزمودني به مدت
 10جلسه تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفتند .محقق ،در زمینه اجراي درمان نوروفیدبک آموزش دیده و
با توجه به موفقیت اتمام دوره و دریافت گواهي مربوطه ،خود به اجراي درمان نوروفیدبک پرداخت.
آزمودنيها در گروه کنترل تحت هیچ مداخلهاي قرار نگرفته و به آنها توضیح داده شد که با توجه به
نتیجه تحقیق ،مداخله مناسب بر روي آنها اعمال خواهد شد .بعد از اتمام مداخالت در هر گروه  ،تمامي
پرسشنامهها مجددا در هر گروه اجرا شد و بدین ترتیب دومین نمره از آزمودنيها بدست آمد که بهعنوان
نمرات پسآزمون مورد نظر قرار گرفت.
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 -3مرحله پیگیری  :در این مرحله  1ماه پس از پایان مداخالت درماني ،مجددا کلیه پرسشنامهها در
هر سه گروه اجرا شد؛ و بدین ترتیب ،سومین نمره بدست آمد که بهعنوان نمرات دوره پیگیري مورد نظر
قرار گرفت.
ابزار
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختالالت محور : )SCID-I( Iمصاحبه بالیني
ساختاریافته براي تشخیص اختالالت محور ،1Iیک مصاحبه انعطافپذیر است که توسط فرست ،اسپیتزر،
گیبون و ولیامز )1551( 7تهیه شد (به نقل از محمدخاني و همکاران .)1114 ،تران و اسمیت ()7004
کاپاي  0010را بهعنوان ضریب پایایي بین ارزیابها براي آن گزارش کردهاند .شریفي و همکاران ()7005
این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسي بر روي نمونه  755نفري اجرا کردند .توافق تشخیصي براي
اکثر تشخیصهاي خاص و کلي ،متوسط یا خوب بود .توافق کلي (کاپاي کل تشخیص هاي فعلي 0097
براي کل تشخیصها  )0099بدست آمده نیز خوب است .از این مصاحبه به منظور اطمینان بیشتر و
تشخیص دقیقتر استفاده شد .البته در پژوهش حاضر بخش اختالالت خلقي  SCID-Iمورد استفاده
قرار گرفت.
مقیاس تکانشگری بارات ( :)BIS-11این مقیاس توسط بارات ،استنفورد ،کنت و فلتوس ()7004
ساخته شده است و بر اساس نظریۀ شخصیتي بارات قرار دارد .مقیاس تکانشگري بارات داراي 10سؤال
در طیف لیکرت  4درجهاي (به ندرت تا تقریبا همیشه) است 1 .زیرمقیاس آن عبارت هستند از:
تکانشگري شناختي( 1شامل اتخاذ تصمیمهاي شناختي سریع 11 ،گویه) ،تکانشگري حرکتي( 4شامل
عمل کردن بدون فکر 10 ،گویه) و تکانشگري بيبرنامگي( 9شامل جهتیابي آني یا فقدان آیندهنگري5 ،
گویه) .استنفورد و همکاران ( )7005پایایي کل آزمون را  0/11گزارش دادند .همچنین ،در پژوهش آنها
پایایي براي تکانشگري حرکتي  ،0/74تکانشگري شناختي  0/74و تکانشگري بيبرنامگي  0/71حاصل
شد و روایي به مقدار مناسبي ارزیابي شد .نادري و حقشناس ( ،)1111پایایي آن را به روش آلفاي
کرونباخ  0/77و به روش دونیمهسازي  0/10گزارش کردند .در پژوهش اختیاري و همکاران (،)1117
روایي آزمون مناسب بدست آمد و ضریب آلفاي کرونباخ براي تکانشگري حرکتي  ،0/11تکانشگري
شناختي  0/71و تکانشگري بيبرنامگي  0/47و براي کل آزمون برابر  0/11مشاهده شد.

1

). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I
. First, Spitzer, Gibbon & Williams
. cognitive impulsivity
4
. motor impulsivity
5
. nonplanning impulsivity
2
3
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مقیاس دشواری در تنظیم هیجان ( :)DERSاین مقیاس که در سال  7007توسط گراتز و
رومر 1ساخته شده است 11 ،گویه دارد و از  1زیرمقیاس تشکیل شده است که عبارت هستند از عدم
پذیرش پاسخهاي هیجاني (عدم پذیرش 9 ،7گویه) ،مشکل در درگیر شدن در رفتار هدفمند (اهداف1 ،1
گویه) ،مشکل در کنترل تکانه (تکانشگري 1 ،4گویه) ،فقدان آگاهي هیجاني (آگاهي 1 ،9گویه) ،دسترسي
محدود به راهبردهاي تنظیم هیجان (راهبردها 1 ،1گویه) و فقدان وضوح هیجاني (وضوح 1 ،7گویه) .هر
یک گویهها در طیف لیکرت بین ( =1بهندرت تا  =9همیشه) نمرهگذاري ميشوند .بررسي پایایي این
آزمون به روش همساني دروني و آزمون -بازآزمون به ترتیب به میزان  0/51و  0/19گزارش شده است و
آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاسهاي آزمون به ترتیب عبارت بود از ،0/14 ،0/70 ،0/11 ،0/14 ،0/14 :
 .0/91همچنین ،روایي سازه به میزان کافي و مناسب گزارش شده است (گراتز و رومر .)7004 ،در
پژوهش علوي ،مدرسغروي ،امینیزدي و صالحي فدردي ( )1150همساني دروني باال براي کل مقیاس
به مقدار  0/11و براي زیرمقیاسها به ترتیب به میزان  0/74 ،0/11 ،0/71 ،0/74 ،0/79و  0/19حاصل
شده است.
یافتهها
تجزیه و تحلیل دادهها به منظور دستیابي به تفاوت گروهها (رفتاردرماني دیالکتیکي و نوروفیدبک) در
کاهش نشانههاي پیشمرضي اختالل دوقطبي با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته
( )mixedANOVAو با استفاده از ابزار  SPSSنسخه  71انجام شد .به منظور بررسي پیشفرض
نرمال بودن توزیع نمرات در پیشآزمون از آزمون کالموگراف-اسمیرنوف 1و به منظور بررسي همگني
واریانسها از آزمون لوین 5استفاده شد .به منظور اطمینان از استفاده از آزمون تحلیل واریانس طرح
آمیخته ،نتایج حاصل از آزمونهاي چند متغیري 10نیز تحت بررسي قرار گرفت .لذا با رعایت پیشفرض-
هاي الزم ،نمرات حاصل از پرسشنامهها وارد تحلیل شد.

1

. Gratz, Roemer
. nonacceptance
3
. goals
4
. impulsive
5
. awareness
6
. strategies
7
. clarity
8
. Kolmogorov-Smirnov
9
. Levens Test
10
. Multivariate Test
2
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اطالعات توصیفي بدست آمده از متغیرهاي تکانشگري کل و دشواري در تنظیم هیجان در پیش/پس-
آزمون و پیگیري در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1اطالعات توصیفی متغیر تکانشگری کل و دشواری در تنظیم هیجان
گروه
رفتاردرمانی دیالکتیکی

تکانشگری کل

نوروفیدبک

کنترل

دشواری در تنظیم هیجان

رفتاردرمانی دیالکتیکی

نوروفیدبک

کنترل

حداقل
40
91
19
41
47
19
45
94
91
17
71
74
10
70
11
74
91
71

ارزیابی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیري

حداکثر
17
11
15
10
97
41
57
59
55
55
54
57
115
111
171
197
171
111

خطای معیار
7/11
9/97
9/71
1/41
7/51
7/91
1/07
7/79
1/71
1/40
4/19
4/77
7/01
1/11
1/15
11/11
10/70
10/75

میانگین
19
17
91/70
91/40
97/40
40/10
79
75
10
15/40
11/70
17/70
55/10
11/40
57/10
117/70
17/40
55/40

انحراف معیار
19/15
17/47
17/51
7/71
1/90
9/77
17/51
17/11
11/47
7/10
5/71
5/44
19/71
11/71
11/77
10/47
71/57
74/11

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس آمیخته در مورد تکانشگري کل در جدول 7گزارش شده است.
جدول -2نتایج تحلیل واریانس آمیخته (اثرات درون آزمودنی و بین آزمودنی) در تکانشگری کل
منبع تغییرات

F

معنا داری

میزان اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

0/001

0/901

0/007

0/459

تکانشگري کل

971/171

7

111/71

17/09

تکانشگري کل*گروه

911/191

4

175/119

9/11

0/01

0/97

خطا(درون گروهي)

974/00

17

10/10

گروه

7771/11

7

1111/11

1/45

خطا (بین گروهي)

7091/00

17

171/11

نتایج حاصل از جدول  7نشان ميدهد آماره  Fدر مورد اثر تعاملي تکانشگري کل*گروه به لحاظ آماري
معنادار بود ( P= 00007و 17(=9011و .) F )4به دنبال معنادار شدن اثر تعاملي از آزمون اثرات ساده
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استفاده شد .نتایج بیانگر این بود که در پسآزمون بین گروه نوروفیدبک ( )M=97040و گروه کنترل
( )M=70در نمره تکانشگري کل اختالف معناداري وجود داشت ( .)P=00077به عبارتي تکانشگري کل
در گروه نوروفیدبک در پسآزمون اختالف معناداري با گروه کنترل و نه با گروه رفتاردرماني دیالکتیکي
داشت .در پیگیري بین گروه رفتاردرماني دیالکتیکي ( )M=91070و گروه کنترل ( )M=10در نمره
تکانشگري کل اختالف معناداري وجود داشت ( . )P=00077همچنین در پیگیري بین گروه نوروفیدبک
( )M=40010و گروه کنترل ( )M=10نیز در نمره تکانشگري کل اختالف معناداري وجود داشت
( .)P=00007به عبارت دیگر ،هر دو مداخله در پیگیري ،اختالف معناداري با گروه کنترل و نه با یکدیگر
نشان دادند .مقایسه میانگین نمره تکانشگري کل در سه گروه در سه مرحله ارزیابي در شکل  1نشان
داده شده است.
شکل - 1نمودار میانگین نمره تکانشگری کل در سه گروه در سه مرحله ارزیابی

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس آمیخته در مورد دشواري در تنظیم هیجان در جدول  1گزارش
شده است.
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جدول -3نتایج تحلیل واریانس آمیخته (اثرات درون آزمودنی و بین آزمودنی) در دشواری در تنظیم
هیجان
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

دشواري در تنظیم هیجان

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنا داری

میزان اثر

1710/04

7

1714/10

11/79

0/0001

0/77

7/77

4

117/91

4/07

0/071

0/409

خطا (درون گروهي)

111/10

17

41/17

گروه

114/11

7

107/41

0/50

0/41

0/11

خطا (بین گروهي)

4111/11

17

147/71

دشواري در تنظیم هیجان *گروه

نتایج حاصل از جدول  1نشان مي دهد ،آماره  Fدر مورد اثر تعاملي دشواري در تنظیم هیجاني کل*گروه
به لحاظ آماري معنادار بود ( P= 00071و 17(=4007و .) F )4به دنبال معنادار شدن اثر تعاملي از آزمون
اثرات ساده استفاده شد .نتایج بیانگر این بود که در پسآزمون بین گروه رفتاردرماني دیالکتیکي
( )M=11070و گروه نوروفیدبک ( )M=11040در نمره دشواري در تنظیم هیجان کل اختالف معناداري
وجود داشت ( .)P=00015همچنین در پسآزمون بین گروه رفتاردرماني دیالکتیکي ( )M=11070و گروه
کنترل ( )M=17040در نمره دشواري در تنظیم هیجاني کل اختالف معناداري وجود داشت (.)P=00041
به عبارتي در پسآزمون در دشواري در تنظیم هیجاني کل ،گروه رفتاردرماني دیالکتیکي اختالف
معناداري هم با گروه نوروفیدبک و هم با گروه کنترل نشان داد .مقایسه میانگین نمره دشواري در تنظیم
هیجان کلي در سه گروه در سه مرحله ارزیابي در شکل 7نشان داده شده است.
شکل  - 2نمودار میانگین نمره دشواری در تنظیم هیجان در سه گروه در سه مرحله ارزیابی
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشي رفتاردرماني دیالکتیکي و نوروفیدبک بر کاهش نشانههاي
پیشمرضي اختالل دوقطبي بود .نتایج بیانگر این بود که در متغیر تکانشگري کل بین گروه آزمایشي
نوروفیدبک ( M=52.40و )M=40.80و گروه کنترل ( M=79و)M=80در نمرات پس آزمون و
نمرات پیگیري اختالف معناداري وجود داشت .بین گروه آزمایشي رفتاردرماني دیالکتیکي ()M=53.20
و گروه کنترل ( )M=80در نمرات پیگیري اختالف معناداري وجود داشت .بدین ترتیب ،نتایج حاکي از
این بود که مداخالت صورت گرفته در دو گروه آزمایشي در کاهش نمره تکانشگري کل تاثیرگذار بوده-
اند؛ با این وجود ،با اینکه در میانگین نمرات پس آزمون و پیگیري بین دو گروه رفتاردرماني دیالکتیکي
( M=67و  )M=53.20و گروه نوروفیدبک ( M=52.40و  )M=40.80تفاوتهایي دیده ميشود
و این تفاوت در کاهش تکانشگري کل به نفع گروه نوروفیدبک ميباشد؛ لذا این تفاوت از لحاظ آماري
معنادار نبود .بنابراین ،با مقایسه میانگینهاي تکانشگري کل در سه گروه در پسآزمون و پیگیري ،به
ترتیب کاهش نمرات در گروه نوروفیدبک ،گروه رفتاردرماني دیالکتیکي و گروه کنترل مشاهده ميشود.
نتایج بدست آمده در گروه نوروفیدبک در راستاي نتایج بدست آمده توسط نایینیان ( ،)1150روه ،پارک،
شیم و لي ( ،)7011پاکوت ،بیرگارد و بیولي ( ،)7005سرخیل ،زیلورستند و کیلیان( )7019وگروزیلیر
( )7014است .این محققان نشان دادند که مداخله نوروفیدبک منجر به کاهش تکانشگري در گروههاي
مختلف افراد ميگردد .در تبیین نتایج حاضر ميتوان گفت ،در زمان عملکرد بهنجار ،لوب پیشاني افراد را
قادر به استفاده از تجارب گذشته نموده و راهنماي رفتارهاي مناسب است (استیوس و همکاران.)7001،
تصمیمگیري 1مناسب ،نیاز به حفظ توجه و در نظر گرفتن پیامدهاي اعمال دارد .در شرایطي که در
رفتارهاي تکانشگرانه ،توجه کاهش ميیابد .رفتارهاي تکانشگرانه و ناکارامد 7که بدلیل انتخابهاي
تکانشي 1صورت ميگیرد ،با نقص در عملکردهاي اجرایي 4صورت ميگیرد .مولفههاي عملکرد اجرایي
شامل استدالل منطقي 9مرتبط با قشر پیشاني چپ 1و قشر گیجگاهي ،7کنترل شناختي 1مرتبط با قشر
پیش پیشاني جانبي قدامي و جانبي پشتي 5و تغییر جهتدهي 10مرتبط با قشر سینگولیت قدامي،11
1

. Dicision-making
. dysfunctional Impulsivity
3
. Impulsive choice
4
. deficits in executive psychopathology
5
. Logical reasoning
6
. Left frontal cortex
7
. Temporal cortex
8
. cognitive control
9
. Ventrolateral and dorsolateral prefrontal cortex
10
. set shifting
11
. anterior cingulated cortex
2
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مخچه ،1قشر پیش پیشاني جانبي پشتي چپ 7و عقده هاي پایه 1در نظر گرفته ميشود (گلدبرگ و
باردیک  .)7001،دویت ( )7005در پژوهشي نشان داده است ،عملکرد -ساختار قشر پیشاني مغز( 4شامل
قشر پیشین حلقهاي9و قشر سینگولیت قدامي) در عملکردهاي اجرایي 1داراي اهمیت هستند .استدالل
منطقي ،مهارتهاي شناختي و توانایي در تغییر دادن جهتدهي اهداف رفتاري از ارکان اساسي در کنترل
رفتارها و برنامهریزيهاي تکانشي محسوب ميشود .در روش درماني نوروفیدبک بر امواج مغزي حاصل
از عملکرد مغز ،بهطور مستقیم متمرکز ميشوند و تغییرات صورت گرفته در سطح رفتار را ،پیامد تغییر در
امواج مغزي در نظر ميگیرند .از آنجایي که لوب پیش پیشاني بهعنوان مرکز کنترل عملکردهاي اجرایي
شناخته شده ،لذا در پژوهش حاضر با تکیه بر پروتوکل پیشنهادي والکر و همکاران ( ،)7001به تنظیم
موج بتا در لوب پیش پیشاني چپ و لوب پس سري راست پرداخته شد .افزایش امواج بتا در ناحیه پیش
پیشاني چپ بیانگر پردازش شناختي ناکارامد یا بهعبارتي نشخوار فکري و بدنبال آن تمرکز ناکافي بر
مسا ئل است که با تعریف تکانشگري منطبق است .لذا در پروتوکل بکار گرفته شده در این پژوهش با
سرکوب امواج بتا در ناحیه پیش پیشاني ،افزایش توجه و تعدیل سرعت پردازش شناختي ،حاصل شده و
در نتیجه تغییر در تکانشگري مشاهده شد .همچنین نتایج بدست آمده در گروه رفتاردرماني دیالکتیکي در
راستاي نتایج حاصل از پژوهشهاي صورت گرفته توسط فلیشهاکر و همکاران ( ،)7011بابایي و
همکاران ( ،)1151شلتون و همکاران ( ،)7005گلدشتاین و همکاران ( )7007که اثربخشي رفتاردرماني
دیالکتیکي را بر کاهش رفتارهاي تکانشي افراد در گروههاي مختلف نشان دادند ،قرار داشت .یکي از
مهارتهایي که در رفتاردرماني دیالکتیکي باالخص به منظور مقابله موثر با موقعیتهاي مولد هیجانات
بکار گرفته ميشود ،مهارت تحمل آشفتگي است .مهارت تحمل آشفتگي به افراد کمک ميکند که با درد
خود به شیوههاي سالمتري کنار بیایند تا باعث رنج بیشتر آنها نشود .این هدف از سه طریق ،ممکن
ميشود .1 :افراد توجه خود را از موضوع ناراحتکننده به موضوع دیگري معطوف کنند .7 ،آرامش خود را
حفظ کنند .1 ،با مشکل کنار بیایند .این مهارت به افراد کمک ميکند تا توجه خود را از موقعیتهاي
آشفتهساز به موضوع دیگري معطوف کنند .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر طي دو جلسه  50دقیقهاي
به آموزش مهارت تحمل آشفتگي پرداخته شد ،لذا تغییر در تکانشگري را در گروه رفتاردرماني دیالکتیکي
ميتوان به آموزش این مهارت مرتبط دانست.

1

. cerebllum
. Left dorsolateral prefrontal cortex
3
. basal ganglia
4
. frontal brain
5
. orbitofrontal gyri
6
. executive functions
2
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در متغیر دشواري در تنظیم هیجان ،نتایج نشان داد بین گروه آزمایشي رفتاردرماني دیالکتیکي
( )M=81.20و گروه آزمایشي نوروفیدبک ( )M=86.40در نمرات پسآزمون اختالف معناداري وجود
داشت  .این اختالف معنادار به نفع گروه رفتاردرماني دیالکتیکي بود .نتایج این قسمت با نتایج صورت
گرفته توسط جایروند و همکاران ( ،)7011بابایي و همکاران ( ،)1151مظاهري و همکاران ( )1115و
گلدشتاین و همکاران ( )7007که اثربخشي رفتاردرماني دیالکتیکي را بر تنظیم هیجان افراد در گروههاي
مختلف نشان دادند ،همسو ميباشد .بیماران مبتال به اختالل دوقطبي با بيثباتي هیجاني شدید ،از روابط
بین فردي بيثبات ،خودپنداره ضعیف ،احساس پوچي مزمن و خشم شکایت دارند که به ویژگيهاي
بالیني اختالل شخصیت مرزي نزدیک است (بنازي7001 ،؛ هنري و همکاران7001 ،؛ کانکلین و
همکاران7001 ،؛ اکیسکال .)7001،سازه بدتنظیمي هیجان بهعنوان یک سازه چندبعدي در نظر گرفته
ميشود که داراي ابعاد مختلفي ميباشد :الف) فقدان آگاهي ،درک و پذیرش هیجانها؛ ب) فقدان
دستیابي به راهبردي انطباقي براي تعدیل کردن شدت و یا مدت پاسخهاي هیجاني؛ ج ) بیزاري از تجربه
رنج هیجاني بهعنوان بخشي از اهداف مطلوب ،و د) عدم توانایي در کنترل رفتار به هنگام پریشاني
هیجاني (برنواوا ،گارتز  ،دافترز و همکاران . )7001 ،در بین مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتیکي ،مهارت
نظمبخشي هیجاني به افراد کمک ميکند تا به شیوههاي جدیدتر و سالمتر بتوانند با احساسهاي اولیه و
ثانویه آشفتهساز مقابله کنند .به همین دلیل این مهارت ،جایگاه ویژهاي در رفتاردرماني دیالکتیکي دارد.
همچنین مهارت نظمبخشي هیجاني از این نظر حائز اهمیت است که ميتواند به افراد در کنار آمدن با
دوسوگرایي عاطفي نیز کمک کند .دوسوگرایي عاطفي ،زماني ایجاد ميشود که در مقابل یک حادثه
یکسان ،بیش از یک واکنش هیجاني نشان ميدهیم .در رفتاردرماني دیالکتیکي 5 ،مهارت براي نظم
بخشي هیجان وجود دارد که به افراد کمک ميکند تا به هیجانها و رفتارهاي ناشي از این هیجانها،
کنترل و تسلط بیشتري پیدا کنند (لینهان .)1551 ،این مهارتها عبارتند از :شناسایي هیجانات ،غلبه بر
موانع هیجانات سالم ،کاهش آسیبپذیري جسمي ،کاهش آسیبپذیري شناختي ،افزایش هیجانات مثبت،
توجه آگاهانه و بدون قضاوت به هیجانات ،انجام اعمال بر خالف تمایالت هیجاني ،روبرو شدن با
هیجانات و حل مشکالت .در پژوهش حاضر ،طي سه جلسه  50دقیقهاي به آموزش مهارت نظمبخشي
هیجان پرداخته شد .بنابراین ،تغییر در متغیر دشواري در تنظیم هیجان در گروه رفتاردرماني دیالکتیکي را
ميتوان به آموزش این مهارت مرتبط دانست .از محدودیتهاي پژوهش فوق ،باال بودن هزینه و عدم
تحقیق بر روي نمونه بزرگتر ،در سنین مختلف و با جنسیتهاي متفاوت بود.
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