تأثیر نوروفیدبک بر کاهش اضطراب
اضطراب و حوزه های وابسته به آن
يكي از گسترد هترين قلمروهاي پژوهش در چند دهه ي اخير،اضطراب و حوزه هاي وابسته به آن
بوده است .هنوز درباره منشا اضطراب ابهاماتي وجود دارد .انواع اضطراب را بر اساس منشا آن مي

توان تشخيص داد .بررسي هاي اخير نشان داده است كه اختالالت اضطرابي داراي بيش ترين

فراواني در سطح كل جمعيت است  .همه ي افراد در دوره هايي از زندگي اين احساس و تنش را
تجربه مي كنند كه مي تواند توان بخش و در برخي موارد توان كاه باشد .اضطراب توان بخش،

آدمي را وادار مي سازد تا در راستاي هدف خود فعاليت كند و در مورد آن بينديشد ،اما اضطراب توا
نكاه وي را از انجام هدف باز مي دارد و توجه وي را محدود مي سازد

در قرن حاضر ،بشر به علت عوارض ناشي از صنعتي شدن ،بسيار مستعد غرق شدن در اين گرداب

رواني بوده است وجود اين اختالل عاملي براي درماندگي ،يأس ،محدوديت و ناكارامدي است كه در
پي ناكارامدي ،كاهش انگيزه ،توجه و كوشش مي باشد و در حيطه هاي گوناگون مشكالت متعددي

را در زمينه روابط ،تحصيالت ،كاهش بهر ه وري و حتي مرگ ايجاد مي كند

اضطراب مي تواند موجب ايجاد شكست و ناسازگاري در فرد شود و او را از بخش عمده اي از

امكانات و توان مندي هايش محروم مي سازد .فرد در پي افزايش اضطراب با كاهش كار امدي
1

روبرو مي گردد .نظير اضطراب امتحان ،موقعيتي كه فرد نسبت به كار امدي و استعداد خود دچار
ناراحتي مي گردد و در مورد ناتوانايي هاي خود دچار ترديد مي شود

در واقع اضطراب نوعي واكنش منفي هيجاني است كه در پاسخ به منبع تنش زايي نظير آزمون و يا

موقعيت رقابتي ايجاد مي شود در چند ده ي اخير ،براي كاهش اضطراب از شيوه هايي متعددي

استفاده مي شود ،نظير شيوه ي شناختي رفتاري و تكنيك هايي مانند ،تن آرامي ،حساسيت زدايي

منظم ،ايمن سازي در مقابل استرس ،مقابله با باورهاي غيرعقالني و غيرمنطقي به

شيوه اليس يا بك كه هر يك از شيوه ها و تكنيك ها سعي دركاهش اين هيجان منفي داشته اند
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به عبارتي م يتوان روش هاي مقابله با اضطراب را به دو گروه درمان هاي دارويي ودرمان هاي

شناختي و رفتاري تقسيم كرد .از جمله روش هاي رفتاردرماني كه ب همین منظور مواجهه با

اضطراب و استرس استفاده مي شود مي توان از مديتيشن ،يوگا ،آرام سازي عضالني ،بيوفيدبك و
نوروفيدبك نام برد  .در اين پژوهش از روش نوروفيدبك در درمان اضطراب استفاده شده است.
نوروفيدبك شرطي كننده كاركرد الكتريكي مغز است و موجب مي شود تا عملكرد فرد به سطح

بهينه برسد فرايند نوروفيدبك در برگيرنده ي آموزش يا فراگيري خود نظم بخشي فعاليت مغز

است .

مغز از طريق انبساط يا انقباض رگ هاي خوني دريافت خون الزم را كنترل مي كند و جريان خون
در مغز به نواحي خاصي هدايت مي شود كه در اين خود نظم بخشي فعاليت بيش تري دارند
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هدف نوروفيدبك بهنجار كردن فركانس هاي عصبي نابهنجار به وسيله ي افزايش آگاهي بر

الگوهاي  EEGنرمال شده است

نوروفیدبک با ثبت  EEGعملكرد مغز را به صورت اطالعات رايانه اي تهيه مي كند و اين اطالعات

فيزيولوژيكي را كه از طريق امواج مغزي جلوه مي كند به ما ارايه مي دهد  .خروجي به دست آمده
توسط رايانه بر پايه ي نظریه ی شرطي سازي عاملي و تقويت مثبت و منفي است .

تكانه هاي الكتريكي به وسيله ي نوروتراپي آماد ه سازي مي شوند و دامنه ي آن در باندهاي

فركانسي فيلترشده ي مجزا دريافت مي شود .در نتيجه اين اطالعات به صورت ديداري و شنيداري
به مراجع ارايه مي شود و اين به وسيله ي رايانه به بيمار كمك مي كند تا امواج مغزي اش را در

پهناي باند تعديل كند

در جلسه ي آموزشي نوروفيدبك مراجع مي تواند ياد بگيرد كه الگوي امواج مغزي اش را شرطي

سازد و سطح بهينه را افزايش دهد.
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پژوهشگران معتقدند كه نوروفيدبك تكنيكي است كه از بازخورد فعاليت الكتريكي مغز در حين

شر طی سازي عاملي و در جهت اصالح الگوهاي امواج مغزي آشفته عمل مي كند .در واقع

نوروفيدبك از طريق شرطي سازي عاملي موجب افزايش هم زمان ريتم حسي حركتي مراجع يا

امواج مغزي بتا در نقاط مغزي خاصي كه فركانس خوبي ندارند ،مي شود
اين شرطي شدن موجب مي شود تا درهنگامی که فرکانس  SMRیا بتا در حال افزايش است،
امواج مغزي تتا در نقاط رايج كاهش يابد.

هدف نوروفيدبك درمان واقعي مشكالت در جهت مديريت عاليم اختالالت پزشكي است .تمرينات

همه جانبه مانند نوروتراپي به اصالح  ،واقعي علتهای اختالالت مي پردازند از نوروفيدبك مي توان

در درمان پرخاشگري؛ خشم  ،برخي از  -افسردگي ،اضطراب و اختالالت خلقي ؛ عاليم اسكيزوفرني

؛ وسواس  ،درمان مجرمين  ،كاهش ادراك درد ؛ اختالل خواب ناشي از آسيب مغزي ؛ اختالل

اتيسم  ،نقص توجه /بيش فعالي و فلج مغزي  ،عقب ماندگي ذهني ؛ اختالل خواندن و بسياري از

حيطه هاي ديگر استفاده نمود.
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نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه نوروفيدبك اضطراب شركت كنندگان را به طور معنی داری

كاهش مي دهد.

براساس پژوهش هاي انجام شده در راستاي اثربخشي نوروفيدبك بر اضطراب نشان داده شده

است كه به افراد از طريق شرطي سازي كمك مي كند تا واكنش هاي رواني سازش يافته و مهارت

هاي كنترل اضطراب را بهتر ب هدست آورند .همه ي پژوهش هاي در اين راستا بيان گر آن

است كه نوروفيدبك مي تواند با شرطي سازي امواج مغزي افراد در گروه هاي سني مختلف مواردي

چون اضطراب و آشفتگي هاي خلقي را كاهش داد .از اين طريق افراد مي توانند

با تمركز بر انيميشن ارايه شده در شرايطي خاص اضطراب خود را كاهش داده و با تكرار جلسات

مدت زمان آرامش خود را افزايش دهند .در پروتكل هايي كه بر كاهش اضطراب مؤثر

مي باشند مي توان مشاهده نمود كه افراد بعد از حدودا  5دقيقه تمرين آرامش را تجربه كنند .فرد
مضطرب مي تواند پس از آشنا شدن با تغييرات فيزيولوژيك و عصبي خود با تمرين و تكرار

آرامش خود را زيادتر كند ،اين روش ايمن و كامال بدون درد و در عين حال تا به حال هيچ ضرري از
آن گزارش نشده است

فرد مضطرب به صورت هشيارانه و كامال ارادي ياد مي گيرد كه چگونه مي تواند اضطراب خود را
بدون هرگونه مواد شيميايي كاهش دهد .در پايان مي توان به اين نكته اشاره داشت كه

نوروفيدبك ميتواند به فرد كمك كند تا با روشي ايمن وضعيت روا نشناختي خود را كنترل و توانايي

برخورد باافكار اضطرابي در طول زندگي روزمره را به دست آورد.
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