نوروفیدبک چیست؟
ًَرٍفیذتک ًَػی تیَفیذتک است ،کِ تِ آى تازخَرد ػصثی ًیس گفتِ هی ضَد.
هغس اًساى چْار ًَع هَج آلفا ،تتا ،تتا ٍ دلتا دارد کِ تر حسة داهٌِ ٍ طَل هَج از ّن تفکیک هی ضَد ٍ هیساى ضاى در
حاالت هختلف رٍاًی هتغیر است .هغس ها در تیطتر اٍقات تیذاری  ،فکر کردى ،اًدام فؼالیت ّای رٍزهرُ ٍ ّوچٌیي در
ضرایط اضطراب ٍ ًگراًی ،اهَاج تتا را هرتؼص هی کٌذ .اهَاج آلفا هرتَط تِ زهاًی است کِ اًساى در حالت آراهص ،هراقثِ ٍ
استراحت است ٍ تِ طَر کلی ٌّگاهی کِ استرس کاّص پیذا هی کٌذ هیساى تیطتری از اهَاج آلفا از هغس ساطغ هی ضَد.
اهَاج تتا هخصَظ زهاى خَاب ٍ هذیتیطي هیثاضٌذ .اهَاج دلتا چٌذاى فؼال ًیستًذ ٍ زهاًی کِ افراد در حالت کوا ّستٌذ
اهَاج هغسی تِ آًْا ضثاّت پیذا هی کٌذ.
ٍخَد ّرگًَِ ًاٌّداری ٍ اضکال در رًٍذ طثیؼی ػولکرد اهَاج هغسی ٍ فرایٌذّای زیست ضٌاختی در تذى اًساى ،هی تَاًذ
هٌدر تِ ترٍز ػالئن تیوارگًَِ ضَد .ترای هثال ،افرادی کِ از هطکالت یادگیری رًح هی ترًذ فرکاًس هَج تتا پاییي تری
ًسثت تِ افراد ػادی دارًذ.
ًَرٍفیذتک رٍضی است ترای ایٌکِ یاد تگیرین چگًَِ اهَاج هغسی ٍ فؼالیت ّایی کِ در هغس ها تِ طَر طثیؼی ٍ خَدکار
اًدام هی ضَد را کٌترل کٌین .تا ًَرٍفیذتک هی آهَزین تِ طَر ارادی اهَاج هغسی خَد را تا استفادُ از تازخَردی کِ از
دستگاُ دریافت هی کٌین تغییر تذّین .در حقیقت ًَرٍفیذتک اتساری است ترای کٌترل ،تغییر ٍ اصالح اهَاج هغسی در خْت
رسیذى تِ کاّص ػالئن تیواری ٍ افسایص سطح سالهت خسواًی ٍ رٍاًی.
روش اجرای نوروفیدبک چگونه است ؟در ایي رٍش تیوار در هقاتل یک هاًیتَر هی ًطیٌذ ٍ الکترٍدی کِ رٍی سر
اٍ قرار دادُ هی ضَد .ایي الکترٍد اهَاج هغسی تیوار را دریافت ٍ تِ کاهپیَتر ّذایت هی کٌذ .تیوار تا دیذى اهَاج هغسی خَد
رٍی صفحِ هاًیتَر هی تَاًیذ تِ تٌظین ٍ کٌترل آًْا تپردازد؛ در توام ایي هراحل درهاًگر در کٌار تیوار ًطستِ ٍ تِ اٍ یاد
هی دّذ کِ چگًَِ هی تَاًذ ایي کار را اًدام دّذ.
موارد کاربرد نوروفیدبک:
ًَرٍفیذتک در درهاى اختالالتی چَى تیص فؼالی کنتَد تَخِ ٍ تورکس ،اضطراب ،افسردگی ،اختالالت یادگیری ،سردرد
(هیگرى) ،اختالالت خَاب ،سَء هصرف هَادٍ ،سَاس ،صرع(تطٌح) ٍ تازتَاًی سکتِ هغسی هَرد استفادُ قرار گرفتِ است.
قاتل رکر است کِ استفادُ از ایي رٍش تِ تٌْایی تَصیِ ًوی گردد ٍ حتواً تایذ در کٌار درهاًْای دارٍیی ٍ سایر درهاًْایی
کِ تَسط پسضک ارائِ هی ضَد استفادُ ضَدّ .وچٌیي استفادُ از ایي رٍش تِ هؼٌای هؼالدِ کاهل تیواری ًثَدُ ٍ تٌْا تا
حذٍدی هیساى تْثَدی تیواری را افسایص هی تخطذ.
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