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پیشگفتار

ــی  ــی و بیرون ــای درون ــان ظرفیت ه ــی الزم می ــت هماهنگ موجودی
ــت  ــز، موجودی ــم مغ ــای منظ ــب، فعالیت ه ــجام قل ــان، انس ــدن انس ب
رابطه هــای متــوازن و ســالم میــان مغــز، قلــب و دیگــر اجــزای مهــم بــدن 
ــتم  ــای سیس ــوه ای فعالیت ه ــی و نح ــمی و روان ــامت جس ــان، س انس
ــه در  ــد ک ــی ان ــث مهم ــایل و مباح ــه مس ــان از جمل ــدن انس ــی ب درون
زندگــی فــردی، اجتماعــی و تخصصــی انســان ها نقــش اساســی دارنــد. 
ســاختار فزیکــی و اجــزای مختلــف بــدن انســان در طــول حیــات بشــر، 
بخصــوص در عصــر حاضــر کــه انســان ها بــه علــوم و فنــاوری عصــری 
و پیشــرفته دســت یافتــه انــد و قــادر شــده انــد تــا اجــزای مختلــف بــدن 
خویــش را مــورد مطالعــه و ارزیابــی قــرار دهنــد، همــواره در محــراق توجه 
ــه  ــد؛ در حالی کــه، ب ــرار داشــته ان ــن، پزشــکان و اهــل نظــر ق متخصصی
محتــوا و اجــزای نامریــی ولــی حیاتــی وجــود انســان کمتــر توجــه صورت 
ــت  ــا در نظرداش ــان ب ــدن انس ــزای ب ــی اج ــاختار فزیک ــت. س ــه اس گرفت
امکانــات موجــود در دنیــای طــب و طبابــت، بــه ســادگی قابــل دسترســی 
ــزای  ــر از اج ــه در اکث ــوای ک ــا، محت ــد. ام ــل ان ــه و تحلی ــل تجزی و قاب
بــدن بگونــه ای نامریــی و غیــر قابــل لمــس و بــدون داشــتن کــدام شــکل 
ــرش و  ــرز نگ ــت، ط ــوه ای فعالی ــی، نح ــاالی زند گ ــری ب ــخص ظاه مش
ــر جــدی  ــی و روحــی انســان ها تاثی حــد انســجام قلــب و آرامــش عصب
دارنــد، تــا چنــد ســال قبــل زیــاد مــورد توجــه قــرار نداشــت و انســان ها از 
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ســاختار محتوایــی و حــد تاثیرگــذاری آنهــا بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی 
گاه نبودنــد. ــاد آ خویــش زی

از جملــه، بیوفیدبــک )Biofeedback(بمثابــه یکــی از مهمتریــن 
محتویــات درونــی بــدن انســان بــاالی نحــوه ی فعالیت هــای تمــام 
اجــزای مهــم بــدن انســان و بــاالی زندگــی روزمــره ای انســان ها تاثیــرات 
جــدی و مهــم دارد. البتــه، بیوفیدبــک پدیــده ای اســت کــه همواره بخشــی 
ــوده اســت و در حــاالت  ــدن انســان ب ــی درون ب ــوای عکس العمل از محت
ــی انســان ها نقــش  ــی و بدن ــاالی زندگــی و فعالیت هــای ذهن مختلــف ب
ــم و  ــابقه ی عل ــم گیر و بی س ــرفت چش ــا پیش ــا، ب ــت. ام ــرده اس ــازی ک ب
فنــاوری و بــا شناســایی ایــن محتــوای مهــم و تاثیرگــذار بــر وجــود انســان 
و فراهــم ســازی یــک سلســله راهکار هــا و میکانیزم هــای مشــخص 
در ســال های اخیــر، انســان ها قــادر شــده انــد تــا بــاالی نحــوه ای 
فعالیت هــای بیوفیدبــک در بــدن خــود و نحــوه ای اســتفاده از ایــن فرصــت 
و ظرفیــت مهــم و حســابی بــرای انســجام بهتــر فعالیت هــای درونــی بــدن 
ــان مغــز و  ــان قلــب و مغــز، می خــود، بخصــوص رابطه هــای ســازنده می
سیســتم هاضمــه، میــان قلــب، مغــز و دیگــر اعضــا و میکانیزم هــای فعــال 
بــدن، اســتفاده نمــوده و در نحــوه ای شــکل گیــری محتــوای درونــی وجود 

خــود، بگونــه ی آگاهانــه نقــش بــازی کننــد.
بیوفیدبــک بحیــث یــک فکتــور مهــم و تاثیرگــذار بــر زندگــی 
انســان ها همــواره بخشــی از محتــوای درونــی بــدن انســان ها بــوده 
ــه  ــق ب ــق موف ــه ی دقی ــته ها بگون ــان ها در گذش ــون انس ــی چ ــت، ول اس
شــناخت آن نشــده و بــه حــد ارزشــمندی و حــد تاثیرگــذاری آن پــی نبــرده 
بودنــد، از ایــن رو بیوفیدبــک بگونــه ی خــودکار و بــدون دخالــت هیچ گونــه 
میانجــی و یــا هــم بــدون انجــام هیچ گونــه فعالیــت و تمرینــات تاثیرگــذار 
بــر نحــوه ای شــکل گیری و فعالیــت اجــزای مهــم میکانیــزم تولیــد کننــده و 
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تعریــف کننــده ای آن در بــدن انســان، فعالیــت داشــته اســت. در حالی که، 
بیوفیدبــک بمثابــه یــک ظرفیــت بالقــوه، یــک فکتــور مهــم و یــک بخشــی 
از محتــوای ســازنده ی وجــود انســان، بــرای بهبودوضــع جســمی و روانــی 
ــم  ــای مه ــان ها از توانایی ه ــی انس ــت زندگ ــاختن کیفی ــر س ــان و بهت انس

ــد.  ــوردار می باش برخ
یعنــی، بیوفیدبــک عبــارت از عکس العمــل بــدن در حــاالت 
ــدن  ــتی ب ــای زیس ــاص از فعالیت ه ــای خ ــات و داده ه ــاص، اطاع خ
ــی  ــوه ی کارای ــا و نح ــات از فعالیت ه ــاوی معلوم ــخص ح ــواج مش و ام
ــی  ــواج الکترونیک ــق ام ــه از طری ــد ک ــدن می باش ــف ب ــای مختل بخش ه
ــا اســتفاده از مجراهــای بیولوژیکــی بــدن فراهــم  و الکترومقناطیســی و ب
گردیــده و قابــل دسترســی و ارزیابــی می باشــد. مهمتریــن مراکــز فراهــم 
آوری و متحــول ســازی بیوفیدبــک قلــب و مغــز انســان می باشــند. 
ــم در  ــه ه ــان، ک ــدن انس ــم ب ــن دو ارگان مه ــق ای ــز از طری ــک نی بیوفیدب
ــوای  ــکل دهی محت ــم در ش ــدن، ه ــی ب ــی فزیک ــداوم زندگ ــجام و ت انس
مفهومــی بــدن و هــم در نحــوه ی فعالیت هــای روزمــره ای انســان ها نقــش 
ــه  ــط ب ــی مرتب ــاوت ول ــاالی اجــزا و میکانیزم هــای متف ــد، ب اساســی دارن
ــق  ــداز طری ــان ها می توانن ــد و انس ــر می کنن ــان ها تاثی ــدن انس ــم در ب ه
ــن دو  ــک در ای ــای بیوفیدب ــوه ی فعالیت ه ــه در نح ــه ی هدفمندان مداخل
مرکــز مهــم فعالیت هــای حیــات بخــش در بــدن خــود، در جهــت بهبــود 
نحــوه ی فعالیــت و حــد انســجام و کارایــی بهتــر اجــزای مختلــف بــدن 

ــد. ــازی کنن خویــش نقــش ب
ــه  ــت ک ــردی اس ــان درون-ف ــی از درم ــک نوع ــان، بیوفیدب همچن
ــل  ــای قاب ــواج و داده ه ــات، ام ــتفاده از معلوم ــا اس ــد ب ــان ها می توانن انس
ــزار، شــیوه ها  ــا اســتفاده از اب ــدن شــان و ب ــرول در ب ــل کنت محاســبه و قاب
و تخنیک هــای معیــاری و پذیرفتــه شــده، بــر بســیاری از مشــکات 



8 / بیوفیدبک و عملکرد انسان

موجــود در سیســتم فعالیت هــای درونــی بــدن خــود فایــق آمــده و 
بســیاری از مشــکات و نارســایی های جســمی و روانــی خــود را درمــان 
ــی  ــکات صح ــایی ها و مش ــیاری از نارس ــه بس ــت ک ــد دانس ــد. بای کنن
)جســمی و روانــی( انســان ها مریضــی و مشــکات قابــل مــداوا از 
طریــق تجویــز ادویــه و فکتور هــای بیرونــی نیســتند، بلکــه نارســایی های 
ــوازن سیســتم عصبــی خــودکار در  ــای عــدم فعالیــت مت ــر مبن ــد کــه ب ان
ــک و  ــای بیوفیدب ــوه ی فعالیت ه ــوازن در نح ــت ت ــدم موجودی ــدن وع ب
ــب و  ــده از قل ــرون داده ش ــای بی ــی و هورمون ه ــواج الکترومقناطیس ام
ــد و بواســطه ی یــک  ــان آمــده ان ــدن بمی ــر بخش هــای مختلــف ب مغــز ب
سلســله حــرکات و تمرینــات خــاص، از جملــه حــرکات منظــم فزیکــی، 
ــتفاده از  ــز و اس ــب و مغ ــای قل ــاالی فعالیت ه ــز ب ــم، تمرک ــس منظ تنف
شــیوه ها و میتود هــای انســجام قلــب و مغــز قابــل حــل و مــداوا انــد. امــا، 
ــش  ــی خوی ــای درون ــت ظرفیت ه ــدون در نظرداش ــان ها ب ــه انس وقتی ک
بــرای حــل مشــکات صحــی )جســمی/ روانــی( خــود بــه داکتــر طــب 
ــای  ــه ی فعالیت ه ــی از پروس ــدون آگاه ــم ب ــر ه ــد و داکت ــه نمودن مراجع
سیســتم عصبــی خــودکار بــدن و بــدون در نظرداشــت نقــش بیوفیدبــک در 
ــایی های  ــا، نارس ــاره ی آنه ــل دوب ــت و ح ــایی های موق ــکل گیری نارس ش
ــق  ــداوا از طری ــل م ــاری قاب ــخص را بیم ــی ش ــا روان ــمی ی ــت جس موق
ادویــه تشــخیص نمــوده و برایشــان ادویــه تجویــز کــرد، ایــن کار باعــث 
می شــود تــا بــه شــخص مراجعــه کننــده تلقیــن شــود کــه بیمــار اســت تــا 

بگونــه ی واقعــی بیمــار شــود. 
ــایی های  ــا نارس ــود ت ــث می ش ــه باع ــتفاده از ادوی ــان، اس همچن
عــادی و طبیعــی بــدن کــه از برهــم خــوردن سیســتم فعالیت هــای درونــی 
بــدن، عــدم تــوازن در گســترش امــواج و زیکنال هــای الکترومقناطیســی و 
هورمون هــا بمیــان می آینــد و بگونــه یــی طبیعــی و یــا هــم بــا اســتفاده از 
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یــک سلســله شــیوه های مشــخص و بــدون اســتفاده از ادویــه و فکتور هــای 
بیرونــی قابــل معالجــه انــد، بــه مریضــی تبدیــل شــوند و افــراد بگونــه ی 
واقعــی دچــار مشــکات و نارســایی های صحــی شــوند.  یعنــی، بســیاری 
ــد،  ــاز دارن ــه نی ــدون ادوی ــه مــداوای ب از تکلیف هــای صحــی انســان ها ب
نــه ادویــه و ایــن کار بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در بیوفیدبــک و 
بــا اســتفاده از فنــاوری بیوفیدبــک قابــل تحقــق می باشــد. همچنان،بایــد 
دانســت کــه هــر انســان بگونــه ی طبیعــی یــک درمانــگاه و یــک داروخانــه 
و مرکــز دارو ســازی مجهــز را در بــدن خــود دارد. در صــورت شناســایی 
ظرفیت هــای موجــود در بــدن خــود و در صــورت شناســایی ظرافت هــا و 
ظرفیت هــای بیوفیدبــک و سیســتم عصبــی خــودکار، هــر انســان می توانــد 
بســیاری از مشــکات صحــی و نارســایی های جســمی، عصبــی و روانــی 
خــود را بــا اســتفاده از محتــوای ارزشــمند و مفیــد بــدن خــود، از جملــه 

بیوفیدبــک، مــداوا نمایــد. 
ــود کــه بیوفیدبــک و سیســتم فعالیــت و حــد  ــه، بایــد متوجــه ب البت
تاثیرگــذاری داده هــا و امــواج الکترومقناطیســی موجــود در بــدن و نحــوه ی 
ــن  ــکان و متخصصی ــرای پزش ــان ب ــدن انس ــک در ب ــای بیوفیدب فعالیت ه
ــل لمــس و  ــر قاب ــن بخش هــای غی ــری ای ــدون فراگی عرصــه ای طبابــت ب
غیــر قابــل دیــد بگونــه ای مســتقیم و بــدون دانســتن شــیوه های مشــخص 
و بــدون در اختیــار داشــتن ابــزار هــای مشــخص و معیــاری، قابــل فهــم 
و قابــل اســتفاده نمی باشــند. چــون، آنهــا بــا ســاختار فزیکــی بــدن و بــا 
ــره بلدیــت  ــه و غی ــا اســتفاده از ادوی شــیوه های مــداوای میانجــی شــده ب
ــورد  ــدر م ــر ق ــدن را ه ــم ب ــو مه ــر عض ــا ه ــز ی ــب، مغ ــر قل ــد و اگ دارن
ارزیابــی قــرار دهنــد، نمی تواننــد بــه محتــوای غیــر فزیکــی آن، از 
جملــه بیوفیدبــک و امــواج الکترومقناطیســی تولیــد شــده در بــدن انســان 
دسترســی پیــدا کننــد. مگــر اینکــه بــا فنــاوری بیوفیدبــک مجهــز بــوده و 
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نحــوه ی اســتفاده از آن، نحــوه ی جمــع آوری اطاعــات، نحــوه ی محاســبه 
و ارزیابــی معلومــات و تیوری هــا و نــرم افزار هــای مشــخص بــرای نتیجــه 
گیــری از داده هــا و معلومــات را بداننــد و در اختیــار داشــته باشــند. این کار 
درســت ماننــد نــوار صوتــی اســت کــه وقتــی صــدا در آن ثبــت می شــود 
ــد.  ــم می باش ــل فه ــنیدن و قاب ــل ش ــخص قاب ــایل مش ــتفاده از وس ــا اس ب
امــا، اگــر بگونــه ی فزیکــی و بــدون موجودیــت ابــزار و وســایل مشــخص، 
نــوار را هرقــدر ارزیابــی کنــی و تمــام ذرات آنــرا بــا دقــت مــورد ارزیابــی 
ــی  ــی، نمی توان ــاهده کن ــم مش ــن ه ــطه ی ذره بی ــا بواس ــی و حت ــرار ده ق
نشــانه ی از موجودیــت صــدای ثبــت شــده را در آن پیــدا کنــی، بــا آن کــه 

صــدای ثبــت شــده در نــوار وجــود دارد.
یکــی از مهمتریــن و مصوون تریــن بخش هــای بیوفیدبــک کــه 
ــدی  ــر ج ــان تاثی ــدن انس ــای ب ــف فعالیت ه ــای مختل ــاالی بخش ه ب
Heart Rate Variabil� ــب  ــان قل ــان در ضرب ــارت از نوس )دارد، عب
ity( اســت کــه بگونــه ی ســاده و مطمیــن قابــل ارزیابــی و قابــل کنتــرول 
می باشــد. بایــد دانســت کــه درجــه ی نوســان در ضربــان قلــب بــا نبــض 
ــارخون  ــه ی فش ــض و درج ــا نب ــد ب ــت و نبای ــاوت اس ــا متف ــان کام انس
انســان اشــتباه گرفتــه شــود. پژوهش هــا و تجــارب علمــی متعــدد ایــن را 
ثابــت کــرده انــد کــه حــد نوســان در ضربــان قلــب بــاالی رونــد انســجام 
ــان قلــب و مغــز و  قلــب، نحــوه ی فعالیت هــای قلــب و مغــز، رابطــه می
ــی،  ــی دارد. یعن ــش اساس ــان ها نق ــی انس ــردی و اجتماع ــای ف فعالیت ه
ــب  ــان قل ــان در ضرب ــر نوس ــاری و بهت ــد معی ــک ح ــان هایکه از ی انس
ــان  ــب ش ــای قل ــاد گی فعالیت ه ــه س ــت ب ــر حال ــد و در ه ــوردار ان برخ
بــه زودتریــن فرصــت بــه حالــت عــادی برگشــته و کاهــش پیــدا می کنــد، 
از عملکــرد بهتــر، حــد بــاالی انعطــاف پذیــری، حــد بهتــر انســجام قلــب 
ــد. معلومــات و  ــر ظرفیت هــای ایجادگــر برخــوردار ان و مغــز و حــد بهت
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زیکنال هــای قابــل ارزیابــی متعلــق بــه نوســان در ضربــان قلــب و دیگــر 
بخش هــای بیوفیدبــک از طریــق فنــاوری بیوفیدبــک از ضبــط کننده هــای 
از جملــه  بــدن  حســی )Sensors( کــه در بخش هــای حســاس 
Scan� )بناگــوش، ســر انگشــتان و غیره وصــل می شــوند و دارای پوینــده 
ــای  ــرم افزار ه ــتفاده از ن ــا اس ــد و ب ــاس ان ــا حس ــک ام ــای کوچ ner( ه
ــر  ــات کمپیوت ــا در صفح ــکال و زیکنال ه ــام، اش ــه ی ارق ــخص، بگون مش
ــای  ــرم افزار ه ــدن ن ــب ش ــت نص ــه قابلی ــک ک ــایل الکترونی ــر وس و دیگ
مشــخص را داشــته باشــند، آشــکار گردیــده و قابــل دیــد و قابــل ارزیابــی 

ــوند.  ــبه می ش و محاس
بیوفیدبــک و نحــوه ی فعالیــت آن در بــدن انســان بگونــه ی مســتقیم 
و جــدی بــا نحــوه ی فعالیــت ذهــن و بــدن انســان، بــا نحــوه ی عملکــرد 
ــد  ــرش و ح ــرز نگ ــا ط ــان، ب ــی انس ــمی و روان ــت جس ــا صح ــان، ب انس
ــر  ــای ایجادگ ــت و ظرفیت ه ــد خاقی ــا ح ــان، ب ــری انس ــاف پذی انعط
ــوه ی  ــا نح ــان ها و ب ــره ای انس ــای روزم ــوه ی فعالیت ه ــا نح ــان، ب انس
برخــورد آنهــا بــا دیگــران رابطــه ی مســتقیم و تاثیرگــذار دارنــد. بیوفیدبــک، 
ــدن  ــا سیســتم عصبــی خــودکار ب ــان قلــب ب بخصــوص نوســان در ضرب
)Autonomic Nervous System( رابطــه ی مســتقیم داشــته و 
ــا در نظرداشــت حــد تاثیرگــذاری  ــد. ب ــر یکدیگــر تاثیــرات جــدی دارن ب
بیوفیدبــک بــر فعالیت هــای درونــی بــدن انســان و همچنــان بــا در 
نظرداشــت رابطه هــای مســتقیم و مهــم ایــن پدیــده بــاالی زندگــی روزمــره 
و نحــوه ی عملکــرد انســان ها، ایــن اثــر مســایلی چــون بیوفیدبــک، فناوری 
ــا و  ــان، ابزاره ــدن انس ــک در ب ــای بیوفیدب ــوه ی فعالیت ه ــک، نح بیوفیدب
روش هــای فنــی بیوفیدبــک و نحــوه ی اســتفاده از آنها، شــیوه های مناســب 
بــرای انســجام قلــب و مغــز، درمــان بــدون دارو، شناســایی ظرفیت هــای 
درونــی بــدن انســان بــرای بهتــر زیســتن و مفیــد زیســتن و راه هــای ممکــن 
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بــرای بمیــان آوردن رابطه هــای معقــول و انســجام بهتــر میــان ظرفیت هــای 
ــدن  ــرار داده اســت. خوان ــی ق ــورد ارزیاب ــی انســان ها را م ــی و درون بیرون
ایــن اثــر انســان ها را بــا دنیــای پــر از شــگفتی های بــدن شــان کــه علــم و 
فنــاوری انســانها را قــادر بــه کشــف آن نمــوده انــد و هــر کــدام نشــانه های 
ــاخت و  ــد س ــنا خواه ــت، آش ــتی اس ــق هس ــدرت خال ــته ی از ق برجس
راه هــای متعــددی را بــرای فایــق آمــدن بــر چالش هــای روزمــره ای زندگــی 
ــد  ــان خواه ــا بی ــه آنه ــان، ب ــی( ش ــمی/ روان ــی )جس ــکات صح و مش
نمــود. ایــن اثــر ضمــن تــازه بــودن موضــوع و محتــوای آن، بــرای هــر فــرد 
بمثابــه یــک رهنمــای مطمیــن در جهــت بهتــر زیســتن و فایــق آمــدن بــر 
ــود در  ــای موج ــایی ظرفیت ه ــق شناس ــردی از طری ــای درون-ف چالش ه

ســاختار و میکانیــزم درونــی بــدن شــان، نقــش بــازی خواهــد کــرد. 
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مقدمه

ــه  ــق ب ــات متعل ــامل اطاع ــه ش ــک )Biofeedback( ک بیوفیدب
ــرکات و  ــون ح ــی پیرام ــات عکس العمل ــتی و معلوم ــای زیس فعالیت ه
ــز  ــب و مغ ــوص قل ــدن، بخص ــف ب ــمت های مختل ــاص قس ــاالت خ ح
می باشــد، بــا عملکــرد انســان و ظرفیــت و زندگــی انســان رابطــه ی 
ــر  ــد و غی ــل دی ــای قاب ــوه ی فعالیت ه ــان، نح ــی انس ــتقیم دارد. زندگ مس
ــود  ــات در وج ــداوم حی ــه ی ت ــان پروس ــان و همچن ــدن انس ــد ب ــل دی قاب
ــم  ــد و ه ــان ان ــدن انس ــی ب ــای بیرون ــه فکتوره ــق ب ــم متعل ــان ه انس
بــه فکتورهــای درونــی. ویژ گی هــای فــردی، مهارت هــای زبانــی، 
ــان ها از  ــار انس ــرز رفت ــی و ط ــای فرهنگ ــی، نورم ه ــای اجتماع مهارت ه
ــدی  ــر ج ــان ها تاثی ــی انس ــر زندگ ــه ب ــد ک ــی ان ــای بیرون ــه فکتور ه جمل
دارنــد. همچنــان، نحــوه ی فعالیت هــای مغــز و حــد کارایــی بخش هــای 
مختلــف مغــز انســان، نحــوه ی فعالیت هــای قلــب، بخصــوص ضربــان 
قلــب )Heart Beat/ Heart Rate(، نوســان در ضربــان قلــب 
)Heart Rate Variability� HRV(، سیســتم عصبــی خــودکار 
ــزم  ــه، میکانی ــتم هاضم )Autonomic Nervous System(، سیس
تناســلی بــدن و غیــره از جملــه فکتور هــای درونــی بــدن انســان می باشــند 
کــه بــاالی زندگــی روزمــره و نحــوه ی فعالیــت بــدن وی تاثیرات چشــم گیر 

ــد.  دارن
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ــده ی احســاس و عواطــف  ــدن و شــکل دهن ــام ســاز ب ــزم پی میکانی
ــای  ــا و فکتور ه ــم و ارزش ه ــده ی مفاهی ــک کنن ــزم تفکی ــانی، میکانی انس
ــر  ــان در اکث ــرش انس ــرز نگ ــخصیتی و ط ــوای ش ــده ی محت ــکل دهن ش
مــوارد بــه فکتورهــا و ظرفیت هــای درونــی بــدن انســان مرتبــط می باشــند. 
بیوفیدبــک یکــی از مهمتریــن فکتور هــای تاثیرگــذار بــر زند گــی، عملکــرد 
ــی  ــوای درون ــی از محت ــه بخش ــد ک ــان ها می باش ــرش انس ــرز نگ و ط
ــان  ــد نوس ــوص ح ــک، بخص ــد. بیوفیدب ــکل می ده ــان را ش ــود انس وج
ــان ها  ــای انس ــردار و باور ه ــار، ک ــاالی رفت ــب )HRV( ب ــان قل در ضرب
ــان ها  ــی انس ــری و باطن ــخصیت ظاه ــا ش ــته و ب ــدی داش ــرات ج تاثی
رابطــه ی مســتقیم دارد. بــدن انســان، بخصــوص اجــزای مهــم، پیام ســاز و 
حیاتــی وجــود انســان ماننــد قلــب و مغــز در حــاالت خــاص و در عکــس 
ــت  ــوه ی فعالی ــجام، نح ــد انس ــت، ح ــاص حال ــرکات خ ــا ح ــل ب العم
ــوب  ــده در چارچ ــاد ش ــاالت ی ــرکات و ح ــون ح ــود را پیرام ــف خ و موق
ــد  ــه می نماین ــا هــم مبادل ــان نمــوده و ب ــژه بی یــک سلســله اطاعــات وی
ــا حــاالت  ــرای مقابلــه ب ــا اجــزای مختلــف بــدن آماد گی هــای الزم را ب ت
ــه ی  ــه بگون ــات را ک ــات و اطاع ــن معلوم ــند. همی ــته باش ــن، داش ممک
زیکنال هــا و امــواج الکترومقناطیســی بگونــه ی خــودکار و حســابی تولیــد 

می شــوند، بیوفیدبــک می گوینــد.
و  العملــی  عکــس  محتــوای  از  بخشــی  همــواره  بیوفیدبــک 
ــی از  ــواره بخش ــکیل داده و هم ــان را تش ــدن انس ــی ب ــای درون فعالیت ه
محتــوای نامریــی امــا مهــم میکانیــزم فعــال و منســجم درون بــدن انســان 
بــوده اســت. تــا زمانی کــه انســان ها قــادر بــه شــناختن و تحــت کنتــرول 
آوردن ایــن پدیــده شــدند، بــا آنکــه انســان ها در ادبیــات و مباحــث ادبــی و 
علمــی چیزهــای را کــه بــا احســاس، فعالیت هــای درونــی بــدن انســان، 
ــتقیم  ــر مس ــناخت غی ــوی ش ــه نح ــتند و ب ــان داش ــب، بی ــوص قل بخص
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بیوفیدبــک برمبنــای نشــانه های قابــل حــس و قابــل درک آن از درون 
ــی  ــه زندگ ــط ب ــث مرتب ــامل مباح ــک ش ــد، بیوفیدب ــته می ش ــدن پنداش ب
انســان ها نبــود. البتــه، قلــب همــواره در تمــام فرهنگ هــا و زبان هــا 
ــه  یکــی از میتافورهــا و کلیــد واژه هــای مهــم در مباحــث و مســایل  بمثاب
مرتبــط بــه احســاس و نحــوه ی شــکل گیــری مفاهیــم عاطفــی در وجــود 
ــب  ــز قل ــی نی ــی و مذهب ــث دین ــت. در مباح ــده اس ــناخته ش ــان، ش انس
همــواره از جایــگاه ویــژه ی برخــوردار بــوده اســت. پیشــرفت های علــم و 
فنــاوری و قــادر شــدن انســان بــه دســت یافتــن بــه نحــوه ی کنــش و واکنش 
و محتــوای غیــر فزیکــی قلــب انســان، بخصــوص بــا شــناخت بیوفیدبــک 
و دســت یافتــن انســان ها بــه فنــاوری بیوفیدبــک، ایــن موضــوع ثابــت شــد 
ــگاه ی  ــوی و مفهومــی انســان از جای کــه قلــب در زندگــی فزیکــی، معن
خاصــی برخــوردار اســت و مفاهیــم و ارزش های فراوانــی را در خــود دارد.
ــم و  ــره گاه معلومــات و مفاهی ــه ذخی ــن ترتیــب، مغــز بمثاب ــه همی ب
ــدن  ــی ب ــزم حیات ــث میکانی ــدن و بحی ــای ب ــده ی فعالیت ه ــرول کنن کنت
انســان نیــز از شــگفتی ها و ظرفیت هــای خاصــی برخــوردار اســت. 
ــان ها  ــه انس ــداوم و هدفمندان ــای م ــاوری و تاش ه ــم و فن ــرفت عل پیش
آنهــا را کمــک کــرد تــا بتواننــد ســاختار فزیکــی و ســاختار و ظرفیت هــای 
محتوایــی قلــب و مغــز خــود را مــورد ارزیابــی قــرار داده و بــه معلومــات 
زیگنال هــای  یابنــد.  دســت  ارزشــمندی  و  بی ســابقه  اطاعــات  و 
ــوای  ــه محت الکترونیــک، امــواج الکترومقناطیســی و هورمون هــا از جمل
مهمــی انــد کــه در مغــز و قلــب انســان جایــگاه مهــم داشــته و در 
فعالیت هــای مختلــف بــدن انســان نقــش مهــم دارنــد. همیــن زیگنال هــا 
و امــواج کــه در بــدن انســان، بخصــوص در مغــز و قلــب تولیــد می شــوند 
و بــه بخش هــای مختلــف بــدن انســان بخاطــر تامیــن ارتباطــات، ایجــاد 
ــاس  ــی و حس ــای عصب ــازی بخش ه ــال س ــی و فع ــجام، آگاهی ده انس
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ــتاده می شــوند، همانگونــه ی کــه در شــکل گیــری  بــدن و غیــره فرس
ــش  ــدن نق ــش ب ــجام و آرام ــوه ی انس ــیت و نح ــد حساس ــات، ح احساس
ــر  ــق آمــدن ب ــدن و فای ــه ی میکانیزم هــای فعــال ب ــد، در جهــت تقوی دارن
ــد  ــز می توانن ــدن نی ــف ب ــای مختل ــی در بخش ه ــایی های احتمال نارس

نقــش جــدی ایفــا نماینــد. 
بیوفیدبــک از دیــد کاربــردی عبــارت از یــک شــیوه ی خود-درمانــی 
ــا اســتفاده از ابــزار و شــیوه های فراهــم شــده در  می باشــد کــه انســان ها ب
ــای  ــا و واکنش ه ــدن، کنش ه ــرد ب ــک عملک ــاوری بیوفیدب ــوب فن چارچ
ــنایی آن  ــوده و در روش ــی نم ــز را بررس ــای مغ ــوه ی فعالیت ه ــب و نح قل
ــه  ــد. ب ــم می کن ــود را تنظی ــی خ ــمی و ذهن ــای جس ــرکات و فعالیت ه ح
گفتــه یــی کرنــس )2016(، بیوفیدبــک بــه یکنــوع درمــان گفتــه می شــود 
کــه بــا اســتفاده از ضبــط کننده هــای حســی )Sensors( متصــل بــه بدن 
ــدن اســتفاده می شــود  ــی عملکــرد ب ــری و ارزیاب انســان بخاطــر اندازه گی
ــدن  ــرد ب ــون عملک ــات الزم پیرام ــا معلوم ــد ت ــک می کن ــان را کم و انس
ــان، اطاعــات بدســت آمــده از کنــش و واکنــش  ــد؛ همچن خــود را بدان
بــدن بواســطه ی فنــاوری بیوفیدبــک ممکــن اســت انســان ها را در جهــت 
کنتــرول عملکرد هــای بــدن شــان کمــک کنــد. جانــت )1973( معتقــد 
ــزار  ــا اســتفاده از اب اســت کــه، بیوفیدبــک یــک فراینــدی می باشــد کــه ب
الکتروفیزیولوژیــک انســان ها را کمــک می کنــد تــا نحــوه ی فعالیت هــای 
ــت  ــات بدس ــک معلوم ــا کم ــتفاده از آن و ب ــا اس ــد و ب ــانرا بدانن ــدن ش ب
ــرول  ــود کنت ــدن خ ــای مختلــف ب ــر فعالیت ه ــدن، ب ــرد ب ــده از عملک آم
داشــته باشــند؛ همچنــان، هــر پروســه ی فزیولوژیــک کــه قابــل نظــارت و 
مشــاهده باشــد می توانــد بمثابــه منبــع بالقــوه ی بیوفیدبــک شــناخته شــود. 
قابــل ذکــر اســت کــه، بیوفیدبــک عبــارت از یــک تکنیــک و شــیوه ی 
ــه  ــه چگون ــد ک ــاد بگیرن ــا ی ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــه انس ــد ک می باش
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 ،)HRV( ــان قلــب ــه نوســان در ضرب ــدن خــود، از جمل عملکرد هــای ب
ــد  ــی را می ده ــن توانای ــان ها ای ــه انس ــک ب ــوده و بیوفیدب ــرول نم را کنت
ــود را  ــکار خ ــند، اف ــته باش ــرول داش ــود کنت ــدن خ ــای ب ــر فعالیت ه ــا ب ت
ــود را  ــدن خ ــی ب ــای فزیک ــوده و عملکرد ه ــتفاده نم ــم اس ــه ی منظ بگون
ــارک  ــه ی م ــه گفت ــند )Mayo Clinic Staff, 2016(. ب ــود بخش بهب
و دیویــد )2009(، بیوفیدبــک عبــارت از یــک پروســه ی اســت کــه 
انســان ها را کمــک می کنــد تــا بــا اســتفاده از فنــاوری بیوفیدبــک در قبــال 
فعالیت هــای متعــدد فزیولوژیکــی بــدن شــان معلومــات بدســت آورده و 
گاه شــوند. البتــه، بــا  از نحــوه ی فعالیت هــای فزیولوژیکــی بــدن خویــش آ
ــد  ــراد می توانن ــر، اف اســتفاده از یــک سلســله وســایل مشــخص و کمپیوت
ــه  ــد ک ــدا کنن ــی پی ــد دسترس ــات مفی ــک و معلوم ــله فیدب ــک سلس ــه ی ب
ــان  ــدن ش ــای ب ــر فعالیت ه ــرول ب ــاد کنت ــت ازدی ــا را در جه می توانندآنه
ــد  ــاوری بیوفیدبــک انســان ها را کمــک می کن ــان فن ــد؛ همچن کمــک کنن
ــای  ــا و واکنش ه ــر کنش ه ــوده و ب ــاهده نم ــود را مش ــدن خ ــا درون ب ت
فزیولوژیــک بــدن خــود کنترول داشــته باشــند )فرنــک و دیگــران، 2010(. 
دســت یافتــن بــه تکنالــوژی پیشــرفته، بخصــوص فنــاوری بیوفیدبک 
ــان ها را  ــی انس ــاری و  علم ــدد معی ــیوه های متع ــا و ش ــزار، تکنیک ه و اب
بــرای شــناخت، ثبــت و ارزیابــی و نتیجــه گیــری بیوفیدبــک و فعالیت های 
ــاخته  ــادر س ــان ق ــدن ش ــک در ب ــده ی بیوفیدب ــه دهن ــای ارای میکانیزم ه
ــان ها  ــا انس ــد ت ــده ان ــث ش ــا باع ــا و ظرفیت ه ــو فرصت ه ــت. همچ اس
ضمــن کســب آگاهــی از وضعیــت داخلــی و نحــوه ی فعالیت هــای 
اجــزای متفــاوت بــدن خــود، بتواننــد بــا اســتفاده از یــک سلســله راهکارها 
و شــیوه های مشــخص، بــر رونــد کنش هــا و واکنش هــای قلــب و 
مغــز خــود و پروســه ی ارایــه و فعالیــت بیوفیدبــک در بــدن خــود کنتــرول 
ــود  ــرای بهب ــک ب ــه بیوفیدب ــق ب ــوه ی متعل ــای بالق ــته و از ظرفیت ه داش
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فعالیت هــای درونــی بــدن خــود اســتفاده نماینــد. بیشــترین حــد اســتفاده 
ــان از  ــدن انس ــای درون ب ــر فعالیت ه ــجام بهت ــر انس ــک بخاط از بیوفیدب
 )HRV( طریــق ارزیابــی و متحول ســازی حــد نوســان در ضربــان قلــب
صــورت می گیــرد. چــون، HRV بــه ســاد گی قابــل مشــاهده و ارزیابــی 
ــه ی  ــدن رابط ــی ب ــای درون ــف فعالیت ه ــای مختل ــا عرصه ه ــوده و ب ب

مســتقیم دارد. 
بیوفیدبــک، بخصــوص HRV بــا کیفیــت و نحــوه ی عملکــرد 
ــی  ــای درون ــان ظرفیت ه ــجام می ــد انس ــی و ح ــت روان ــان، وضعی انس
ــق  ــارت فای ــتن مه ــری و داش ــاف پذی ــد انعط ــان، ح ــدن انس ــی ب و بیرون
ــال  ــد فع ــت و ح ــد خاقی ــی، ح ــن محیط ــای ممک ــر چالش ه ــدن ب آم
ــا  ــان، بیوفیدبــک ب ــودن انســان ها رابطــه ی مســتقیم و مهــم دارد. همچن ب
ســامت جســمی و روحــی انســان، حــد انســجام قلــب و مغــز و نحــوه ی 
فعالیت هــای درونــی بــدن انســان رابطــه ی مهــم دارد. بیوفیدبــک، 
ــودکار  ــی خ ــتم عصب ــای سیس ــوه ی فعالیت ه ــوص HRV در نح بخص
)Autonomic Nervous System� ANS( بــدن انســان نقــش 
ــب  ــان قل ــان در ضرب ــودن نوس ــن ب ــا پایی ــودن ی ــد ب ــد بلن ــم دارد و ح مه
انســان و چگونگــی هماهنگــی میــان HRV و ANS حــد آرامــش درونی 
و مطمیــن بــودن و یــا هــم حــد اضطــراب و بــی ثباتــی درونــی انســان را 
ــان ها  ــای انس ــات و باور ه ــورت کل، احساس ــذارد. بص ــش می گ ــه نمای ب
ــک  ــک دارد )بیوفیدب ــه ی نزدی ــان رابط ــدن ش ــی ب ــای درون ــا فعالیت ه ب
کلینیــک، 2010(. بــه گفتــه ی الگــوس و دیگــران )2008(، بیوفیدبــک، 
ــی و  ــری روان ــاف پذی ــرد، انعط ــت، عملک ــا خاقی ــوص HRV ب بخص

ــتقیم دارد.  ــک و مس ــه ی نزدی ــان ها، رابط ــانی انس ــراب و پریش اضط
ــب و  ــان قل ــان در ضرب ــد نوس ــک، ح ــب، بیوفیدب ــن ترتی ــه همی ب
ــودکار  ــی خ ــک و سیســتم عصب ــگ بیوفیدب ــای هماهن ــوه ی فعالیت ه نح
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ــرات  ــان تاثی ــدن انس ــای ب ــوه ی فعالیت ه ــت و نح ــر صح ــان ب ــدن انس ب
جــدی دارنــد. فکتور هــای یــاد شــده بــا حالــت عصبــی و روانــی انســان، 
ــا  ــان، ب ــز انس ــودن مغ ــالم ب ــد س ــز و ح ــای مغ ــوه ی فعالیت ه ــا نح ب
ــی  ــامت فزیک ــب و س ــجام قل ــد انس ــب، ح ــای قل ــا و واکنش ه کنش ه
قلــب انســان، بــا سیســتم هاضمــه و سیســتم تناســلی انســان ها، بــا طــرز 
ــد.  ــذار دارن ــدی و تاثیرگ ــه ی ج ــان ها رابط ــار انس ــوه ی رفت ــرش و نح نگ
همچنــان، امــواج الکترومقناطیســی و هورمون هــای کــه از مغــز و قلــب 
ــی  ــاد هماهنگ ــوند، در ایج ــتاده می ش ــدن فرس ــای ب ــر بخش ه ــه دیگ ب
فعالیت هــای  و همچنــان چگونگــی  بــدن  متفــاوت  اجــزای  میــان 
ــروز  ــورت ب ــب، در ص ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــم دارن ــش مه ــان نق ــدن انس ب
اختــاالت و بی نظمی هــای ممکــن در نحــوه ی ارســال زیکنال هــای 
الکترونیــک، امــواج الکترومقناطیســی و هورمون هــا بــه بخش هــای 
ــک،  ــوازن اجــزای بیوفیدب ــدن و در صــورت فعالیت هــای نامت مختلــف ب
بخصــوص HRV، وجــود انســان بــا نامایمــات و نارســایی های موقــت 
ــان آن  ــی درم ــه راه ــده و یگان ــه ش ــداوم مواج ــدی و م ــم ج ــی ه و گاه
ــال  ــن امــواج و زیگن ــی ضــرر اســتفاده از خــود همی ــه ای ســالم و ب بگون
ــد  ــاص می باش ــرکات خ ــیوه ها و ح ــی ش ــتفاده از بعض ــن اس و همچنی
ــی و  ــک کریت ــد )م ــده ان ــا ش ــک مهی ــاروی بیوفیدب ــطه ی فن ــه بواس ک
ــری،  ــش داکیومنت ــران، 2000؛ فل ــی و دیگ ــک کریت ــیفر، 2015؛ م ش
2015؛ جاکــوب، 2010؛ ســروری، 2016؛ ســروری و نوبلــی، 2016(.
فنــاوری بیوفیدبــک، ابزارهــا و وســایل متعلــق بــه فنــاوری بیوفیدبــک 
ــک و  ــاوری بیوفیدب ــه فن ــط ب ــک سلســله تکنیک هــا و شــیوه های مرتب و ی
ــی و متحول ســازی فعالیت هــای  ــه شــده بخاطــر ارزیاب ــه شــده و ارای تهی
بیوفیدبــک انســان ها را کمــک می کننــد تــا رونــد فعالیت هــای بیوفیدبــک 
بــدن خــود را برمبنــای نیازمندی هــای وجــود خــود تنظیــم نماینــد. البتــه، 
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ایــن کار بســیار ســاده نیســت و ماننــد هــر برنامــه ی دیگــر تاثیرگــذار بــر 
ــاز دارد.  ــداوم تجــارب نی ــات و ت ــه یــک سلســله تمرین زندگــی انســان، ب
انســان ها می تواننــد بــا شــناخت و درک نحــوه ای کنــش و واکنــش مغــز و 
قلــب خــود، نحــوه ای فعالیت هــای سیســتم عصبــی و سیســتم هاضمــه، 
نحــوه ای فعالیــت سیســتم تناســلی و شــناخت و درک رابطه هــای موجــود 
ــای  ــر فعالیت ه ــود، ب ــدن خ ــره در ب ــای متذک ــا و میکانیزم ه ــان اعض می
ــته  ــرول داش ــبی کنت ــه ی نس ــش بگون ــدن خوی ــی ب ــی درون ــم و حیات مه
باشــند و از بســیاری از نارســایی ها و چالش هــای مهــم زندگــی جلوگیــری 

. یند نما
بایــد متوجــه بــود کــه، بســیاری از بیماری هــا و نارســایی های 
صحــی )جســمی/ روانــی( کــه زندگــی انســان ها را دچــار مشــکل 
ــه  ــکان و ادوی ــق پزش ــداوا از طری ــل م ــی و قاب ــاری واقع ــازند، بیم می س
نبــوده، بلکــه پیامد هــای اختــاالت و ناهمگونی هــای فعالیت هــای 
بیوفیدبــک، سیســتم عصبی خــودکار و پروســه ی منتقل شــدن زیگنال های 
الکترونیــک، امــواج التکرومقناطیســی و هورمون هــا در درون بــدن انســان 
می باشــند. امــا، تجویــز ادویــه و مشــوره دهی افــراد بــرای مــداوا از طریــق 
شــیوه های رایــج در طبابــت باعــث مبــدل شــدن اختــاالت و تشــنجات 
موقــت عصبــی و محتوایــی بــدن شــان بــه بیماری هــای مضمــن گردیــده 
و نحــوه ای فعالیت هــای طبیعــی فیدبــک و سیســتم عصبــی خــودکار بــدن 
ــی،  ــازد. یعن ــه می س ــدی مواج ــایی های ج ــکات و نارس ــا مش ــز ب را نی
بســیاری از بیمــاران در حقیقــت بیمــار نبــوده انــد و نیســتند، امــا وقتی کــه 
ــول  ــر معم ــت و غی ــایی های موق ــاالت و نارس ــا اخت ــدن ب ــه ش ــا مواج ب
ــد و از ادویه هــای کــه بخاطــر  ــر طــب مراجعــه نمودن ــه پزشــک و داکت ب
ــا  ــا و پارازیت ه ــردن میکروب ه ــن ب ــر از بی ــی و بخاط ــای واقع بیماری ه
تهیــه شــده انــد، اســتفاده کردنــد، مبــدل بــه بیمــار می شــوند. بــه عبــارت 
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دیگــر، بســیاری از داروهــا را انســان ها بگونــه ی ناموجــه مصــرف می کننــد 
ــراض در  ــدن ام ــان آم ــث بمی ــا باع ــو دارو ه ــه ی همچ ــرف  ناموج و مص
بــدن انســان شــده و نارســایی موقــت را بــه بیماری هــای واقعــی و مضمــن 
ــی،  ــایی های قلب ــی، نارس ــراض عصب ــوص در ام ــد. بخص ــدل می کن مب
ــم  ــی مه ــوع خیل ــن موض ــلی ای ــایی های تناس ــه و نارس ــتم هاضم سیس
ــتفاده  ــای اس ــی بج ــان طب ــیوه های درم ــا و ش ــتفاده از داروه ــت و اس اس
ــدام  ــت ک ــدون دخال ــاده و ب ــیوه های س ــا ش ــک و حت ــاوری بیوفیدب از فن
تکنالــوژی، ادویــه و میانجــی بــرای بهبــود دوبــاره، انســان ها را بــه 

ــد.  ــردچار می کن ــداوم س ــدی و م ــکات ج مش
از ایــن رو، شــناخت بیوفیدبــک و دانســتن نحــوه ای اســتفاده از 
فنــاوری بیوفیدبــک و بکارگیــری شــیوه ها و تکنیک هــای معیــاری متحــول 
ــب و  ــش قل ــش و واکن ــوص کن ــک، بخص ــای بیوفیدب ــازی فعالیت ه س
ــرای انســان ها ضــرور پنداشــته شــده و آنهــا  ــان قلــب، ب نوســان در ضرب
را کمــک خواهنــد کــرد تــا از بســیاری از مشــکات و چالش هــای 
زندگــی جلوگیــری نمــوده و از تمــام ظرفیت هــای موجــود در بــدن 
شــان بــرای بهتــر زیســتن و آســوده بــودن و هدفمندانــه زیســتن اســتفاده 
نماینــد. شــناخت بیوفیدبــک و بلدیــت بــا شــیوه های اســتفاده از فنــاوری 
بیوفیدبــک و جاگزیــن شــدن شــیوه های معقــول مجادلــه بــا اختــاالت و 
نارســایی های درونــی بــدن و رایــج ســاختن درمــان بــدون دارو بــا اســتفاده 
ــه  ــط ب ــایل مرتب ــه ی مس ــی و هزین ــه ی زندگ ــک، هزین ــاوری بیوفیدب از فن
صحــت را کاهــش داده و از مشــکات و عــوارض جانبــی کــه دارو هــای 
کیمیــاوی و طبــی در پــی دارنــد، جلوگیــری خواهنــد کــرد. بــرای مجادلــه 
ــا بســیاری از مشــکات و نارســایی ها صحــی بــدن و بــرای جلوگیــری  ب
از بســیاری از مشــکات صحــی )جســمی/ روانــی(، خــود بــدن انســان 
ــد برخــوردار اســت.  ــات الزم و مفی ــت هــا، فرصت هــا و محتوی از ظرفی
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ــدن  ــی ب ــوای درون ــا و محت ــان ها ظرفیت ه ــا انس ــت ت ــی اس ــط کاف فق
خــود را بشناســند و نحــوه  ای اســتفاده از فکتورهــای درونــی تاثیرگــذاری 

ــر زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود را بداننــد.  ب
ــدن خــود آگاهــی  ــی ب ــد فعالیت هــای درون انســان های کــه از رون
دارنــد و بیوفیدبــک را بمثابــه یــک فکتــور تاثیرگــذار بــر زندگــی روزمــره ای 
ــواره  ــد، هم ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــواره م ــند و هم ــود می شناس خ
ــب  ــی، قل ــر روان ــت بهت ــی آرام، وضعی ــا از زندگ ــد ت ــتر دارن ــس بیش چان
ــان، حــرکات و  ــن و فکــر آرام برخــوردار باشــند. همچن منســجم و مطمی
ــک و  ــای بیوفیدب ــود فعالیت ه ــه بهب ــط ب ــوص مرتب ــای مخص تمرین ه
بهتــر ســاختن فعالیت هــای درونــی بــدن انســان، از جملــه قلــب و مغــز، 
ــد و در هــر فرصــت و در  ــاز ندارن ــاد نی ــاد و آماد گی هــای زی ــه وقــت زی ب
ــای  ــد برمبن ــان، انســان ها می توانن ــد. همچن ــل اجــرا ان ــت قاب هــر موقعی
باور هــای اعتقــادی و فکــری خــود، بــرای تمرینــات و برنامه هــای تقویــه 
کننــده ی فعالیت هــای مغــز و قلــب خویــش و برنامه هــای تنظیــم کننــده 
و افزایــش دهنــده ی حــد تاثیرگــذاری بیوفیدبــک بــر فعالیــت هــای درونــی 
بــدن خــود، از برنامه هــا و مفاهیــم متفــاوت، ماننــد ذکــر کــردن، تمرکــز 
نمــودن روی فعالیــت درونــی بــدن شــان و قــرار گرفتــن در حالــت آرامــش 
ــره  ــمند و غی ــات ارزش ــعار و جم ــه ی اش ــری، زمزم ــی و فک ــل بدن کام

اســتفاده نماینــد. 
ــا یــک  ــان ی ــن را نشــان داده باشــد کــه یــک دهق شــاید تجــارب ای
ــا داشــتن یــک زندگــی نا منظــم در یــک منطقــه ی دور از شــهر  ــان ب چوپ
وعــاری از ســهولت های شهرنشــینی، از صحــت و وضعیــت بهتــر صحــی 
ــد  ــه کســی که در شــهر زندگــی می کن ــی برخــودار باشــد نســبت ب و روان
ولــی در جمــع برنامه هــای روزمــره ای زندگــی اش، بخاطــر نگرانــی هایش 
پیرامــون صحــت جســمی و روانــی خــود، ماقــات بــا داکتــر و اســتفاده از 
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دارو هــای متفــاوت را در نظــر گرفتــه باشــد. در اینجــا  وجــود دهقــان و یــا 
ــان از کــدام ویژ گــی و کمــال خــاص برخــوردار نیســت کــه وجــود  چوپ
شــخصی که بــرای جلوگیــری از مشــکات صحــی و اضطراب هــای 
ــد.  ــد آن باش ــد، فاق ــه می کن ــر مراجع ــه داکت ــم ب ــه ی منظ ــی بگون احتمال
بلکــه، چــون مثــال اول با ادویــه و میانجی هــای بیرونی کمتر ســروکار دارد، 
از ایــن رو میکانیــزم درونــی بــدن وی بیشــتر مجــال بــرای فعالیــت و تنظیم 
مجــدد نارســایی های خــود را پیــدا می کنــد تــا هــر مشــکل برخواســته از 
فعالیت هــای نامنســجم قلــب و مغــز و یــا هــم اختــاالت موقــت نحــوه 
ــوع  ــود را مرف ــال خ ــه فع ــای همیش ــک میکانیزم ه ــای بیوفیدب فعالیت ه
ــه ظرفیت هــای  ســازد. امــا، از این کــه مثــال آخــر بــدون توجــه داشــتن ب
ــه پزشــک مراجعــه می کنــد و فکتورهــای  درونــی وجــود خــود همــواره ب
بیرونــی را در رونــد فعالیت هــای درونــی بــدن خــود بــی موجــب دخیــل 
می ســازد، ازینــرو سیســتم درونــی بــدن وی مجــال کافــی را بــرای تنظیــم 
فعالیت هــای خــود و رفــع نارســایی های پیــش آمــده در میکانیــزم داخلــی 
ــن فعالیــت  ــه ای نامنســجم و نامطمی ــدا نکــرده و همــواره بگون بدنــش پی
ــب  ــه قل ــور همیش ــخص مذک ــا ش ــود ت ــث می ش ــن کار باع ــد. ای می کن
نامنســجم، زندگــی پــر اضطــراب و بــدن پــر درد داشــته باشــد و همــواره 
مشــتری داکتــر و دارو خانــه باشــد؛ درد هــا و مشــکاتی کــه خــودش بــا 
پــول خــود خریــده اســت و بخشــی از زندگــی روزمــره اش ســاخته اســت. 
ــدن  ــاب ش ــه از مص ــی ک ــکات صح ــراض و مش ــث ام ــه، بح البت
انســان بــه مریضی هــای مرتبــط بــه فکتور هــای بیرونــی و یــا هــم از اثــر 
ســرایت میکــروب هــا، پارازیــت هــا و دیگــر عاملیــن امــراض و حاملیــن 
ــدا می شــود، از  ــدن شــان پی ــه ب موجــودات مایکروســکوپی بیمــاری زا ب
بحــث نارســایی های کــه از فعالیت هــای درونــی بــدن انســان سرچشــمه 
می گیرنــد، متفــاوت اســت. در ایــن حالــت شــخص بیمــار بایــد بــه داکتر 
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مراجعــه کنــد و بــا اســتفاده از داروهــای مــورد نیــاز، خــود را مــداوا کنــد. 
ــان  ــه انس ــود ک ــد ب ــم خواه ــش مه ــک پرس ــن ی ــک، ای ــدون ش ب
ــی اش  ــی و عصب ــکل صح ــا مش ــه آی ــد ک ــک کن ــد تفکی ــه می توان چگون
موقــت و مرتبــط بــه فعالیت هــای نامنســجم داخلــی بدنــش خواهــد بــود 
ــدام  ــرایت ک ــی و س ــدام مریض ــه ک ــدن ب ــاب ش ــه ی مص ــم نتیج ــا ه و ی
میکــروب یــا پارازیــت بــه بــدن وی. در دانســتن ایــن موضــوع هــم خــود 
ــاوری  ــن فن ــم متخصصی ــت و ه ــش طباب ــران بخ ــم داکت ــخص و ه ش
بیوفیدبــک می تواننــد نقــش مهــم ایفــا نماینــد. اول خــود شــخص بایــد 
بــا محاســبه ی رونــد زندگــی و نحــوه ای برهــم خــوردن حالــت صحــی و 
ــتفاده  ــه اس ــیدنی های ک ــا و نوش ــی غذا ه ــان ارزیاب ــی اش و همچن عصب
ــه اســت، خــود را مطمیــن بســازد کــه  کــرده اســت و مکان هــای کــه رفت
نارســایی صحــی عامــل بیرونــی دارد و یــا هــم عامــل درونــی.  بایــد بــا 
ــز  ــب و مغ ــای قل ــاالی فعالیت ه ــز ب ــتن تمرک ــس و داش ــه نف ــاد ب اعتم
خــود، مدتــی صبــر کنــد و در صــورت تــداوم نارســایی صحــی بــه داکتــر 
ــه  ــخص مراجع ــه ش ــه ی صادقان ــد بگون ــز بای ــران نی ــد. داکت ــه کن مراجع
کننــده را بحیــث مظنــون بــه مریضــی، نــه مریــض، مــورد بررســی قــرار 
داده و تــا بــا اســتفاده از معاینــات معیــاری و قابــل اعتمــاد بــه بیمــار بــودن 
ــه  ــه او هیچگون ــد، وی را بیمــار خطــاب نکــرده و ب وی مطمیــن نشــده ان
ادویــه تجویــز نکننــد. بلکــه، بــه تنظیــم نحــوه ای غــذا خــوردن و تنظیــم 
فعالیت هــا و حــرکات روزمــره همچــو افــراد مشــوره دهنــد و بــس. 
ــا ارزیابــی سیســتم داخلــی بــدن  ــز ب ــاوری بیوفیدبــک نی متخصصیــن فن
شــخص، بخصــوص گرفتــن معلومــات بیوفیدبــک و تحلیــل و ارزیابــی 
دقیــق و معیــاری آن، می تواننــد علــت بــروز مشــکات در وجــود شــخص 
را پیــدا نمــوده و از طریــق مشــوره های الزم، وی را کمــک کننــد تــا وضــع 

ــد. ــود یاب صحــی و عصبــی اش بهب
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ــی  ــرکات درون ــا و ح ــه فعالیت ه ــت ک ــوان گف ــورت کل می ت بص
ــته و  ــذار داش ــک و تاثیرگ ــه ی نزدی ــم رابط ــا ه ــان ب ــدن انس ــی ب و بیرون
ــار ظاهــری انســان از محتــوای درونــی انســان متاثیــر شــده  ــر و رفت کرکت
ــی اش  ــای بیرون ــر فعالیت ه ــدن او ب ــی ب ــای درون ــوه ای فعالیت ه و نح
اثــر گــذار انــد. دانســتن رابطه هــای منظــم و قابــل محاســبه ی موجــود در 
میــان فکتور هــای درونــی و بیرونــی بــدن کــه بــاالی عملکــرد انســان تاثیر 
ــره ی  ــرکات روزم ــا و ح ــا فعالیت ه ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــد، انس دارن
خــود را بهبــود بخشــیده و از وضعیــت بهتــر جســمی و روانــی برخــوردار 
ــی  ــای درون ــک و فعالیت ه ــون بیوفیدب ــات پیرام ــتن معلوم ــند. داش باش
ــدن  ــف ب ــای مختل ــر فعالیت ه ــا ب ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــدن، انس ب
خــود بــر مبنــای لــزوم دیــد خویــش کنتــرول داشــته و در زندگــی روزمره ی 
ــه در  ــند . از این ک ــته باش ــش داش ــته نق ــم و برجس ــه ی مه ــش بگون خوی
پروســه ی زندگــی فزیکــی و مفهومــی انســان ها قلــب و مغــز بمثابــه یی دو 
عضــو مهــم و حیاتــی بــدن انســان نقــش اساســی دارنــد، از ایــن رو قبــل از 
پرداختــن بــه فنــاوری بیوفیدبــک و عملکــرد انســان، ایــن اثــر بــه معرفــی 

ــردازد.  ــان می پ ــز انس ــب و مغ ــوای قل ــاختار و محت س
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ــات  ــای حی ــی و فعالیت ه ــاظ فزیک ــه از لح ــان چ ــود انس در وج
بخــش و چــه از لحــاظ مفهومــی و دارا بــودن ظرفیت هــا و مفاهیــم 
ارزشــمند، قلــب از جایگاهــی خیلــی برجســته و مهمــی برخــوردار 
اســت. در سیســتم حیــات و در ســاختار فزیکــی بــدن انســان، قلــب مرکــز 
ــیجن  کس ــون، آ ــده ی خ ــال کنن ــدن، ارس ــون در ب ــان خ ــکل گیری جری ش
ــود.  ــناخته می ش ــدن ش ــزای ب ــر اج ــز و دیگ ــه مغ ــی الزم ب ــواد غذای و م
ــی  ــمندی خاص ــب دارای ارزش ــز قل ــی نی ــی و مفهوم ــر فزیک ــد غی در بع
اســت و بــا ظرفیت هــا و فعالیت هــای غیــر فزیکــی امــا مهــم کــه 
ــش  ــان ها نق ــی انس ــی و محتوای ــخصیت مفهوم ــکل گیری ش دارد، در ش
ــواج  ــیگنال ها و ام ــش س ــد و پخ ــز تولی ــب مرک ــد. قل ــازی می کن ــم ب مه
ــم،  ــای مه ــات و پیام ه ــاوی اطاع ــی ح ــک و الکترومقناطیس الکترونی
ــدان  ــده ی می ــکل دهن ــگاه ش ــک و پای ــای بیوفیدب ــم فعالیت ه ــز مه مرک
ــب  ــی، قل ــد. یعن ــان می باش ــول انس ــدن و ماح ــی در ب الکترومقناطیس
یــک مرکــز مهــم بــرای جمــع آوری و تبــادل اطاعــات در بــدن انســان و 
یــک مرجــع مهــم بــرای تشــریح مفاهیــم درونــی بــدن انســان می باشــد. 
ــای  ــب و ارگان ه ــای قل ــس العمل ه ــا و عک ــوه ی فعالیت ه ــی، نح یعن
ــز  ــردی و مرک ــردی و بیرون-ف ــع درون-ف ــال وقای ــب در قب ــا قل ــط ب مرتب
مهــم بــرای شــکل گیــری احســاس و عواطــف انســانی نقــش مهــم دارنــد.
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هنــری  و  زبانــی  فرهنگــی،  دینــی،  داشــته های  و  مفاهیــم  در 
ــرقی،  ــرزمین های ش ــوص س ــف، بخص ــرزمین های مختل ــا و س ملت ه
از هــزاران ســال بدینســو قلــب یــا دل بمثابــه ی یــک متافــور و اســتعاره و 
یــک کلیــد واژه ای مهــم بــرای تشــریح و بیــان یــک سلســله از ویژ گی هــا 
و فکتور هــای مهــم  و ســازنده ای شــخصیت مفهومــی و شــکل دهنــده ای 
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــانی، اس ــی انس ــم زندگ ــای مه ــم و ارزش ه مفاهی
ــد  ــکل گیری ح ــز ش ــه ی مرک ــب بمثاب ــی از قل ــای دین ــوص و کتاب ه نص
اخاصمنــدی و نحــوه ای سرشــت فطــری انســان یــاد می شــود. همچنــان، 
از قلــب بمثابــه ی مرکــز آرامــش بخــش و اطمینــان دهنــده ی وجــود انســان 
ــا و  ــه ملت ه ــق ب ــعار متعل ــی و اش ــار ادب ــت. در آث ــده اس ــاد ش ــز ی نی
فرهنــگ هــا و زبان هــای مختلــف، بخصــوص ادبیــات شــرقی، از قلــب 
ــی،  ــارت و مردانگ ــت، جس ــق و محب ــانه ای عش ــمبول و نش ــه ی س بمثاب
صداقــت و تعهــد و انصــاف و مهربانــی یــاد شــده اســت؛ همچنــان، در 
آثــار و متــون یــاد شــده از قلــب بحیــث یــک متافــور و اســتعاره ای مهــم 
ــای  ــژه گی ه ــاخص ها و وی ــدن و ش ــی ب ــم درون ــم مه ــان مفاهی ــرای بی ب
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــان ها، اس ــمدار انس ــی و ارزش ــخصیت مفهوم ش
آثــار مهــم ادبــی و شــهکار های زبانــی شــرقی هیــچ عضــو بــدن انســان 

ــه انــدازه ی قلــب جایگاهــی مهــم نــدارد.  ب
ــوژی  ــه تکنال ــن انســان ها ب ــاوری و دســت یافت ــم و فن پیشــرفت عل
ــه  ــان ها ب ــی انس ــک و دسترس ــاوری بیوفیدب ــه فن ــم، از جمل ــدرن و مه م
ــد و  ــک و فراین ــاوری بیوفیدب ــتفاده از فن ــا اس ــب ب ــی قل ــاختار محتوای س
فراورده هــای مهــم علمــی و تخنیکــی، تاییــد کننــده ی مفاهیــم یــاد شــده 
و حــد ارزشــمندی انــد کــه دیــن و ادبیــات بــرای قلــب قایــل شــده انــد. 
ــی  ــای محتوای ــه فعالیت ه ــد ک ــه ان ــی دریافت ــاری علم ــای معی پژوهش ه
ــیگنال ها و  ــب و س ــان قل ــان در ضرب ــک، نوس ــه بیوفیدب ــب، از جمل قل
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ــان ها،  ــخصیت انس ــکل گیری ش ــاالی ش ــب ب ــده در قل ــد ش ــواج تولی ام
ــرکات  ــف و ح ــات، عواط ــاالی احساس ــا، ب ــار آنه ــوه ای رفت ــاالی نح ب
آنهــا و همچنــان بــاالی حــد انعطــاف پذیــری و نحــوه ی برخــورد آنهــا بــا 
دیگــران نقــش مهــم و تعییــن کننــده دارنــد. یعنــی، ایــن عضــو بدن انســان 
کــه در حــدود 300 گــرام وزن دارد، در پهلــوی فعالیــت مهــم و خســتگی 
ناپذیــر فزیکــی آن بــرای تــداوم حیــات انســان، یــک مرکــز مهم و شــگفت 
ــم و فعالیت هــای ســازنده و  ــو از حــرکات، اطاعــات، مفاهی ــز ممل انگی

ــد.  ــز می باش ــم نی مه
ــوده و  ــان ب ــدن انس ــی ب ــای حیات ــن اعض ــی از مهمتری ــب یک قل
ــن ماشــین های خــودکار در طبیعــت شــناخته  ــه ی یکــی از پرکارتری بمثاب
می شــود. بــرای ســاختاری فزیکــی و زیســتی بــدن، قلــب وظیفه ی ارســال 
و بــه جریــان انداختــن خــون در سیســتم گــردش خــون بــدن و رســانیدن 
خــون مــورد نیــاز بــه تمــام بــدن، از جملــه مغــز را به عهــده دارد. در بعــد 
فعالیت هــای حیــات بخــش فزیکــی اش، قلــب در جهــت رســانیدن خــون 
بــه تمــام بخــش بــدن، فعــال نگهداشــتن جریــان گــردش خــون در بــدن و 
ــه ی مغــز نقــش اصلــی را  ــات از طریــق گــردش خــون و تغذی ــداوم حی ت
بــازی می کنــد. همچنــان، قلــب در تهیــه و تنظیــم عناصــر مهــم و مــورد 
کســیجن و مــواد غذایــی مــورد نیــاز  نیــاز بــرای تــداوم حیــات از جملــه آ
بــدن، بخصــوص مغــز نقــش اساســی داشــته و در فعالیت هــای میتابولیــزم 
یــا ســوخت و ســاز بــدن کــه باعــث تصفیــه ی خــون و مــواد مــورد نیــاز 
بــدن از مــواد غیــر ضــروری می شــود، نقــش مهــم بــازی می کنــد. قلــب 
ــر  ــا ه ــد و ب ــه می تپ ــک دقیق ــار در ی ــدود 70 ب ــط ح ــور اوس ــان بط انس
کســیجن و مــواد غذایــی مــورد نیــاز بــدن را پمــپ نمــوده  تپــش خــون، آ
و حیــات را تــداوم می بخشــد. هــر تپــش قلــب کمتــر از یــک ثانیــه طــول 
می کشــد کــه در ایــن مــدت کمتــر از یــک ثانیــه هــم دهلیز هــا و بطن هــا 



32 / بیوفیدبک و عملکرد انسان

ــم  ــد و ه ــف خــود را انجــام می دهن ــال قلــب( وظای ــی فع )اجــزای درون
قلــب در حــد الزم اســتراحت می کنــد. همچنــان، قلــب انســان می توانــد 
بیشــتر از صــد هــزار بــار در روز تپــش داشــته باشــد و در حــدود دو هــزار 
گیلــن خــون را از طریــق یــک شــبکه ی شــصت هــزار مایلــی بــه تمــام بدن 

پمــپ نمایــد. 
قلــب انســان بــه چهــار بخــش مهــم )محفظــه( تقســیم شــده اســت 
کــه شــامل دو دهلیــز )دهلیــز چــپ و دهلیــز راســت( و دو بطــن )بطــن 
ــپ  ــن چ ــاالی بط ــپ ب ــز چ ــه دهلی ــد، ک ــت( می باش ــن راس ــپ و بط چ
و دهلیــز راســت بــاالی بطــن راســت قــرار دارد. ماهیچه هــا و جدارهــای 
ــن و  ــا محکمتری ــن ام ــازک تری ــا(، ن ــامه ه ــامه و درون ش ــب )پیراش قل
ــته  ــان پنداش ــدن انس ــا در ب ــا و جدار ه ــن ماهیچه ه ــر تری ــاف پذی انعط
ــد بــدون آنکــه از هــم گسیســته  ــاردار ان می شــوند کــه همیشــه فعــال و ب
شــوند. قلــب در مرکــز قفســه ی ســینه، متمایــل بــه ســمت چــپ و درمیــان 
دو شــش قــرار دارد. قلــب بــا دو شــیوه ی متفــاوت خــون را بــه بیــرون پمپ 
کســیجن دار بــه سیســتم  می کنــد کــه اولــی پمــپ کــردن خــون صــاف و آ
دورانــی خــون در بــدن اســت ودومــی هــم پمــپ کــردن خــون کاربــن دی 
اکســاید دار بــه ریــه بخاطــر تصفیــه می باشــد. ســاختار فزیکــی و قابــل 
ــانیدن  ــه رس ــب از جمل ــی قل ــش فزیک ــات بخ ــای حی ــد و فعالیت ه دی
ــه بــدن انســان، شــامل  فعالیت هــای قابــل دیــد و آشــکار قلــب  خــون ب
اســت کــه پرداختــن بــه همچــو مســایل بیشــتر متعلــق بــه پزشــکان و اهل 
طبابــت میشــود. امــا، در پهلــوی ســاختار و فعالیــت هــای فزیکــی و قابــل 
ــم و  ــای مه ــات و فعالیت ه ــله محتوی ــک سلس ــامل ی ــب ش ــد آن، قل دی
ــه مراتــب بیشــتر  ــر قابــل دیــد دیگــر نیــز می باشــد کــه ب حیاتــی امــا غی
و وســیع تــر از ســاختار و فعالیت هــای فزیکــی آن اســت. در هــر حــال، 
ــوه ای  ــده و نح ــناخته ش ــدن ش ــم ب ــیار مه ــک ارگان بس ــه ی ی ــب بمثاب قل
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فعالیــت فزیکــی و غیــر فزیکــی قلــب بــاالی زندگــی روزمــره و حــرکات 
و فعالیت هــای انســانها نقــش مهــم دارنــد )هــال، 2011؛ تبــر، 2009(.
ــم  ــوولیت مه ــوی مس ــود و در پهل ــی خ ــاختار فزیک ــوی س در پهل
خــود بحیــث زنــده نگهدارنــده ی بــدن انســان بــا فعــال نگهداشــتن جریان 
کســیجن در بــدن، قلــب یــک مخــزن و مرکــز تجمــع، توزیــع و  خــون و آ
ــای  ــات و کود ه ــا و معلوم ــواج و زیکنال ه ــرژی، ام ــدن ان ــدل ش رد و ب
ــتر  ــت بیش ــب اهمی ــای قل ــوه ای فعالیت ه ــر نح ــه ب ــد ک ــی می باش عصب
ــود و از  ــود در خ ــرژی موج ــواج و ان ــق ام ــب از طری ــد. قل ــیده ان بخش
طریــق معلومــات و مــواد ذخیــره شــده در خــود و تولیــد شــده از خــود بــا 
دیگــر بخش هــای بــدن، از جملــه مغــز و سیســتم عصبــی بــدن ارتبــاط 
ــه ی روز )2011(،  ــه گفت ــد.  ب ــات می نمای ــادل اطاع ــوده و تب ــرار نم برق
ــان  ــدن انس ــی در ب ــده ی زندگ ــم کنن ــی تنظی ــوه ای اصل ــه ی ق ــب بمثاب قل
شــناخته شــده اســت، کــه بــه اجــزای دیگــر بــدن معلومــات می فرســتد، 
صحبــت می کنــد و از انــرژی، اطاعــات و مــاده بــا دیگــر اجــزای بــدن 
ــوژی  ــه کمــک تکنال ــد، کــه در عصــر حاضــر ب ــرار می کن ارتباطــات برق
مــدرن ارزیابــی، اندازه گیــری و تشــریح عملکرد هــای قلــب امــکان پذیــر 

شــده اســت. 
همچنــان، قلــب قــوی تریــن عضــو بیولوژیکــی بــدن انســان 
می باشــد و قلــب انســان یــک عضــو هوشــمند بــدن اســت و دارای هــوش 
Heart Intelli� ــب  ــوش قل ــام ه ــه بن ــد ک ــود می باش ــه خ ــق ب )متعل
gence( یــاد می شــود. هــوش قلــب یــک ســطح بلنــد هــوش می باشــد 
ــی  ــمی، عقل ــامت جس ــون س ــا پیرام ــات و فعالیت ه ــامل اطاع ــه ش ک
و احساســی افــراد می شــود. قلــب انســان یــک میــدان الکترومقناطیســی 
ــینگنال های  ــد و س ــه می نمای ــدن را احاط ــام ب ــه تم ــد ک ــد می کن را تولی
مــورد نیــاز را بــه حجــرات بــدن می فرســتد. ایــن دایــره یــا میــدان 



34 / بیوفیدبک و عملکرد انسان

الکترومقناطیســی تولیــد شــده از قلــب تــا حــدود 15 فــت در هــر جهــت 
ادامــه پیــدا می کنــد و می توانــد بــا میــدان الکترومقناطیســی افــراد، 
حیوانــات و حتــا نباتــات زنــده تمــاس برقــرار نمایــد. بــرای همیــن، وقتــی 
انســان بــا کــدام انســان دیگــر، کــدام حیــوان و حتــا کــدام درخــت و بتــه 
زیــاد نزدیــک می شــود، احســاس خاصــی برایــش دســت می دهــد و ایــن 
احســاس زاده ی تمــاس میدان هــای الکترومقناطیســی دو بــدن متفــاوت 

ــد.  ــم می باش باه
ــه  ــون ب ــردن خ ــپ ک ــا پم ــب تنه ــه ی قل ــه وظیف ــت ک ــد دانس بای
سیســتم دورانــی خــون نیســت و قلــب کارهــای بیشــتری را انجــام 
می دهــد. قلــب مهمتریــن ارگان بــدن بــرای شــکل گیری ارتباطــات درون 
فــردی در داخــل بــدن انســان و ارتباطــات انســانی بــا دیگــران می باشــد. 
ــای  ــد و رابطه ه ــکل می گیرن ــب ش ــانی در قل ــف انس ــاس و عواط احس
انســانی نیــز بیشــتر برمبنــای محتــوا و فعالیت هــای قلــب تقویــه و یــا هــم 
تضعیــف می شــوند. قلــب بــدون دخالــت مغــز خــودش از یــک سیســتم 
عصبــی پیچیــده و مهــم برخــوردار اســت. ایــن سیســتم عصبــی کــه دارای 
حــدود چهــل هــزار رشــته ای عصبــی )Neurons( می باشــد از راه هــای 
مختلــف بگونــه ی مســتقیم و یــا هــم بگونــه ی غیــر مســتقیم بــا مغــز رابطه 
دارد. میــدان الکترومقناطیســی کــه قلــب تولید می کنــد بزرگتر از ســاحه ی 
الکترومقناطیســی مغــز اســت. قلــب یکــی از مراکــز مهــم شــکل گیری 
فیدبــک زیســتی اســت و انــرژی آزاد شــده از قلــب و اجــزای مرتبــط بــه 
قلــب کــه دوبــاره بــه قلــب بــر می گــردد در شــکل گیــری فیدبــک نقــش 
مهــم دارد. برقــراری ارتباطــات بــا دیگــران و تماس هــای انســانی از جملــه 
ــوای  ــکل دهی محت ــز در ش ــت و مغ ــب اس ــه قل ــق ب ــران متعل درک دیگ
آن نقــش دارد. همچنــان، قلــب یگانــه ارگان بــرای درک و احســاس 
همــدری، اخــاق و قواعــد اخاقــی می باشــد. نوســان در ضربــان قلــب 
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ــط  ــم مرتب ــای مه ــی از فکتور ه ــز یک )Heart Rate Variability( نی
ــاالی زندگــی و فعالیت هــای  ــه فعالیت هــای قلــب انســان اســت کــه ب ب
ــریح  ــر تش ــد مظه ــور می توان ــن فکت ــدی دارد. ای ــر ج ــره ی وی تاثی روزم
فعالیت هــای بیوفیدبــک در قلــب پنداشــته شــود و از ایــن طریــق رابطــه ی 
ــی  ــب و زندگ ــک، قل ــه ی بیوفیدب ــب و رابط ــای قل ــک و فعالیت ه بیوفیدب
ــن، 2015؛  ــرد )بردی ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــان م ــی انس ــی و مفهوم فزیک

ــروری، 2016(.  ــیفر، 2015؛ س ــی و ش ــک کریت م
قلــب قوی تریــن و مهتریــن تولیــد کننــده ای انــرژی و امــواج برقــی 
ــواج  ــک و ام ــرژی، فیدب ــود. ان ــوب می ش ــدن محس ــی در ب و مقناطیس
الکترونیــک و الکترومقناطیســی تولیــد شــده در قلــب بــر انســجام بیشــتر 
کنــش و واکنــش قلــب و انســجام و عملکــرد بهتر بــدن انســان، بخصوص 
میکانیــزم داخلــی بــدن نقــش اساســی دارنــد. بــه عبــارت دیگــر، قلــب 
ــرژی و یــک مرکــز فعالیت هــای ارزشــمندی  هــر انســان یــک مخــزن ان
ســاخت و ســوز )میتابولیــزم( و یــک میکانیــزم فعــال اطاعاتــی و 
ــادر  ــان ها را ق ــوژی انس ــم و تکنال ــرفت عل ــه پیش ــت ک ــی اس فزیولوژیک
ــوا و اطاعــات را  ــرار داده و محت ــی ق ــرا مــورد ارزیاب ــا آن ســاخته اســت ت
کــه در آن شــکل می گیرند،اندازه گیــری نمــوده و تحلیــل و ارزیابــی 
ــز  ــه مغ ــد، ب ــرار می کن ــاس برق ــز تم ــا مغ ــه ب ــر لحظ ــب ه ــد. قل نماین
انــرژی مــورد نیــازش را می فرســتد و از مغــز می خواهــد تــا انــرژی 
مــورد نیــاز بخش هــای مختلــف بــدن را کــه مســوولیت تامیــن آن بــدوش 
مغــز اســت، برســاند. قلــب و مغــز بیشــتر رابطه هــای خــود را از طریــق 
 )Autonomic Nervous System( سیســتم عصبــی خــودکار
انجــام می دهنــد. در جریــان ارتباطــات کــه میــان قلــب و مغــز از طریــق 
ــا  ــا ی ــد نورون ه ــود در ص ــد ن ــود، در ح ــرار می ش ــده برق ــاد ش ــتم ی سیس
ــدود ده در  ــط ح ــد و فق ــز می رون ــه مغ ــب ب ــی از قل ــای عصب یاخته ه
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ــه ای  ــز حافظ ــب نی ــز، قل ــد مغ ــد. مانن ــب می آی ــه قل ــز ب ــد آن از مغ ص
ــا را در  ــات و داده ه ــد اطاع ــدت دارد و می توان ــد م ــدت و بلن ــاه م کوت
خــود حفــظ کنــد )بردیــن، 2007؛ مــک کریتــی و دیگــران، 2000(. در 
پهلــوی معرفــی قلــب، معرفــی و ارزیابــی مغــز بمثابــه ای یــک ارگان مهــم 
رهنمایــی کننــده و تصمیــم گیرنــده ای بــدن می توانــد در عرصــه ای روشــن 
ــل حــاوی  ــع شــود. شــکل 1 در ذی ــد واق ــن مبحــث مفی شــدن بیشــتر ای

ــد. ــان می باش ــب انس قل

شکل 1: قلب انسان و اجزای مهم آن



مغز انسان

ــز  ــن مرک ــان و مهمتری ــدن انس ــای ب ــن اعض ــی از مهمتری ــز یک مغ
عصبــی و ذخیــره گاه معلومــات و اطاعــات مهــم بــرای زندگــی انســان 
می باشــد. مغــز انســان بــا داشــتن وســعت محتوایــی و مفهومــی بی حــد، 
ظرفیــت بــاال و نحــوه ای فعالیت هــای مهــم و ســازنده، یکــی از ارگان هــای 
شــگفت انگیــز بــدن انســان و یکــی از بی رقیب تریــن دســتگاه های 
می شــود.  قلمــداد  پیچیــده  محاســبه های  و  اطاعــات  نگهــداری 
همچنــان، مغــز انســان یکــی از پیچیده تریــن شــبکه های فعــال در نظــام 
ــه ای  ــی و ارای ــع آوری، ارزیاب ــز جم ــان مرک ــز انس ــد. مغ ــتی می باش هس
اطاعــات و مفاهیــم مرتبــط بــه زندگــی انســانی بــوده و مســوولیت رهبری 
حــرکات بــدن انســان را بعهــده دارد. مغــز انســان با داشــتن هــزاران میلیارد 
یاخته هــای عصبــی و هــزاران کیلــو متــر شــبکه های پیچیــده ای ارتباطــی 
ــلول  ــزاران س ــه ه ــه ب ــدن را ک ــلول ب ــر س ــای ه ــی، فعالیت ه و اطاعات
دیگــر می رســد، زیــر نظــر داشــته و نحــوه ای تغذیــه، رهنمایــی و کنتــرول 
ــتادن  ــا فرس ــان ب ــز انس ــده دارد. مغ ــدن را بعه ــزای ب ــام اج ــلول ها و تم س
ــاس  ــدن تم ــام ب ــا تم ــاوی ب ــای کیمی ــی و هورمون ه ــیگنال های برق س
برقــرار می کنــد. بــرای حــرکات و فعالیت هــای عــادی بــدن و بــرای 
ــه سراســر  ــم مثبــت و عــادی، مغــز ســیگنال ها و امــواج برقــی را ب مفاهی
ــا هــر ســلول و  ــا ب ــا ســرعت 270 مایــل در ســاعت می فرســتد ت ــدن ب ب
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عضــو بــدن ارتبــاط برقــرار کنــد. امــا، هنــگام مواجــه شــدن بــا فشــار های 
ــدن  ــه ب ــاوی را ب ــای کیمی ــال، هورمون ه ــر نورم ــاالت غی ــادی و ح غیر ع
ــد  ــدار می ده ــدن هش ــف ب ــزای مختل ــه اج ــق ب ــتد و از آن طری می فرس
ــر  ــز از دیگ ــل، مغ ــد. در مقاب ــرار می کن ــاط برق ــدن ارتب ــزای ب ــا اج و ب
اجــزای بــدن، بخصــوص قلــب، سیســتم هاضمــه و سیســتم تناســلی نیــز 
ــای  ــز و اعض ــای مغ ــا رابطه ه ــد ت ــت می کن ــا در یاف ــات و پیام ه اطاع
مهــم بــدن دو جانبــه باشــند و از انســجام بهتــر و بیشــتر برخــوردار باشــند.
مغــز انســان کــه سیســتم عصبــی مرکــزی بــدن انســان را در خــود 
دارد و مرکــز عصبــی بــدن انســان می باشــد، در درون جمجــه ی ســر کــه 
تــوان محافظــت از مغــز را در حــاالت گوناگــون دارد، واقــع شــده اســت. 
خــود مغــز نیــز بــا وجــود ســاختار ظریــف و مایــم خــود، نســبت بــه اکثر 
اعضــای بــدن از توانایــی بــاالی فزیکــی بــرای مقاومــت در مقابل فشــارها 
ــا و  ــان دارای بخش ه ــز انس ــت. مغ ــوردار اس ــی برخ ــات احتمال و ضرب
چینل هــای متفــاوت ولــی مرتبــط بــا هــم می باشــد کــه هــر چینــل و هــر 
بخــش وظیفــه ی انجــام کارهــای مشــخصی را بعهــده دارد. مغــز انســان از 
دو نــوع مــاده کــه بــه رنگ هــای ســفید و خاکســتری انــد، ســاخته شــده 
اســت. بخــش ســفید مغــز شــامل خطــوط عصبــی می باشــند و بخــش 
ــز  ــد مغ ــدود 10 در ص ــد. ح ــده ان ــاخته ش ــلول ها س ــتری آن از س خاکس
را یاخته هــای عصبــی )Neurons( تشــکیل می دهنــد و حــدود 90 
ــر  ــده در ب ــت کنن ــلول های حمای ــا س ــال ی ــلول های گلی ــرا س ــد آن در ص
ــه ی  ــارد یاخت ــدود 100 میلی ــی در ح ــور کل ــان بط ــز انس ــد. مغ می گیرن
عصبــی دارد و قشــر مغــز دارای در حــدود 15 الــی 33 میلیــارد یاختــه ی 
ــا هــزاران رشــته ی عصبــی و ســلول های  عصبــی می باشــد کــه هرکــدام ب
ــد. مغــز انســان ظرفیــت حفــظ و نگهــداری در حــدود  دیگــر متصــل ان
ــا  ــر ب ــی براب ــود دارد، یعن ــات را در خ ــت اطاع ــگا بای ــون گی ــک میلی ی
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ظرفیــت هــزاران کمپیوتــر مــدرن. طــول خطــوط عصبــی موجــود در مغــز 
ــه  ــد ک ــل می باش ــزار مای ــک ه ــت و ی ــصد و بیس ــان در حدودشش انس
می توانــد از زمیــن تــا مهتــاب برســد و دوبــاره بــه زمیــن بــر گــردد. مغــز 
ــت  ــتر از بیس ــی بیش ــرام وزن دارد ول ــو گ ــم کیل ــدود یک و نی ــان در ح انس
ــان  ــز انس ــد. مغ ــرف می کن ــدن را مص ــی ب ــواد غذای ــرژی و م ــد ان درص
ــرف  ــتر مص ــیجن بیش کس ــرژی و آ ــد ان ــروف باش ــه مص ــورت ک در ص
می کنــد، امــا در صــورت کــه مصــروف نباشــد مصــرف آن کمتــر اســت. 
بیشــترین حــد مصــرف انــرژی در مغــز و بیشــترین حــد نیازمنــدی مغــز 
بــه خــون هنــگام مقاربــت جنســی میــان زن و مــرد، بخصــوص در هنــگام 
اوج لــذت جنســی )orgasm(، میباشــد)فلش داکومینتــری، 2015؛ 

ــران، 2008( .  ــگ و دیگ ــر، 1995؛ پلوین ــت و کارپینت پرین
مغــز انســان بــه دو بخــش مهــم یــا دو نیــم کــره یعنــی نیــم 
ــدام آن  ــت و هرک ــده اس ــیم ش ــت تقس ــره ی راس ــم ک ــپ و نی ــره ی چ ک
ــژه ی  ــای وی ــد و دارای ظرفیت ه ــده دارن ــی را بعه ــوولیت های خاص مس
خــود انــد. بخــش چــپ مغــز بصــورت کل کار هــای مرتبــط بــه حــرکات 
و مفاهمیــم گفتاری-شــفاهی، منطقــی و تحلیلــی را بعهــده دارد. بخــش 
ــه فعالیت هــای بصــری، حســی و  راســت مغــز مســوولیت های مرتبــط ب
مفاهیــم جامــع و همگانــی را بعهــده دارد. مغــز انســان دارای بخش هــای 
ــک  ــز، لیمبی ــه مغ ــز، بادام ــاقه مغ ــه، س ــخ، مخچ ــه م ــف از جمل مختل
سیســتم، امیگــداال، عقده هــای قاعــده  ای و بطن هــای مغــزی و همچنــان 
ــس  ــوب پ ــه، ل ــوب آهیان ــانی، ل ــوب پیش ــد ل ــاوت مانن ــای متف لوب ه
ســری، لــوب جــداری و لــوب تیمپــورال یــا زمانــی می باشــد. ســاقه مغــز 
وظیفــه ی زنــده نگهداشــتن اعضــای بــدن و مدیریــت حــرکات حیاتــی و 
غیــر پانــی بــدن ماننــد نفــس کشــیدن، فعالیــت سیســتم هاضمــه، فشــار 
خــون و غیــره را بعهــده دارد. بخــش لیمبیــک سیســتم وظیفــه ی پــردازش 
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ــه ی  ــوب وظیف ــر ل ــا فرانت ــوب پیشــانی ی ــه احساســات را بعهــده دارد. ل ب
تحلیــل و انجــام مســایل منطقــی، فکــری و رهبــری کننــده و رهنمای هــای 
بــدن را بعهــده دارد. امیگــداال )The Amygdala( کــه مرکــز فرماندهی 
ــن  ــک ناخ ــتر از ی ــرار دارد و بیش ــتم ق ــک سیس ــد در لیمبی ــز می باش مغ
انگشــت انســان بــزرگ نیســت. امیگــداال وظیفــه ی پرداختــن بــه مســایلی 
ــده دارد و  ــه را بعه ــر مترقب ــایل غی ــره مس ــرس و غی ــات، ت ــون احساس چ
ــا فرســتادن ســیگنال ها  ــه دریافــت ســیگنال ها و اطاعــات، ب همزمــان ب
ــدن  ــال ش ــرای فع ــا را ب ــز، آنه ــف مغ ــای مختل ــه بخش ه ــات ب و اطاع

ــری، 2015(.  ــش داکومینت ــد )فل ــتور می ده دس
همچنــان، ســتریاتوم )Striatum( در مرکــز مغــز قــرار دارد و 
ــای  ــوص مقاربت ه ــات، بخص ــا هیجان ــان ب ــدن انس ــه ش ــگام مواج هن
 )Dopamine( ــن ــام دوپامی ــه ن ــوص ب ــاوی مخص ــواد کیمی ــی م جنس
ــا حــرکات مرتبــط  ــان ب ــاوی همچن ــد و ایــن مــاده ی کیمی را تولیــد می کن
ــری،  ــش داکومینت ــه دارد )فل ــز رابط ــا نی ــازه و ایجادگری ه ــای ت ــا کاره ب
2015(. بخش هــای چــون لــوب پیشــانی، امیگــداال و ســتریاتوم مغــز در 
جهــت تنظیــم حــرکات پانــی و کنتــرول حــرکات بــدن انســان بواســطه ی 
خــودش نقــش مهــم دارنــد و فعالیت هــای ایــن بخش هــای مغــز 
ــان  ــان در ضرب ــازی نوس ــن متحول س ــب و همچنی ــای قل ــا فعالیت ه ب
ــاوت  ــرکات متف ــد و ح ــه دارن ــب )Variability Heart Rate( رابط قل
ــتقیم و  ــرات مس ــم تاثی ــاالی ه ــب( ب ــز و قل ــدن )مغ ــم ب ــردو ارگان مه ه
ــای  ــرژی و هورمون ه ــیگنال  ها، ان ــواج، س ــم ام ــد. ه ــتقیم دارن ــر مس غی
کیمیــاوی تولیــد شــده در مغــز در جهــت شــکل گیری فیدبــک زیســتی و 
بیوفیدبــک نقــش دارنــد و هــم حــرکات و فعالیت هــای مشــابه در قلــب. 
ــان قلــب و مغــز و مغــز و  ــده ای رابطه هــا می ــن کنن ــال تامی ــن کان مهمتری
ــی خــود  ــدن انســان سیســتم عصب دیگــر اعضــا و میکانیزم هــای مهــم ب
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ــان  ــود می ــای موج ــر رابطه ه ــناخت بهت ــرای ش ــد. ب کار )ANS( می باش
ــد  ــد خواه ــودکار مفی ــی خ ــتم عصب ــی سیس ــان، معرف ــز انس ــب و مغ قل

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــان را ب ــز انس ــکل 2 مغ ــود. ش ب

شکل 2: مغز انسان از زوایای مختلف





سیستم عصبی خودکار

Autonomic Ner� ــار  ــا خودمخت ــودکار ی ــی خ ــتم عصب )سیس
vous System( یکــی از سیســتم های عصبــی بــدن انســان اســت کــه 
در برقــراری ارتباطــات میــان اجــزای مهــم و میکانیــزم فعال بــدن، از جمله 
قلــب، مغــز، سیســتم هاضمــه، سیســتم تناســلی و غیــره نقــش مهــم دارد. 
سیســتم عصبــی خــودکار در تنظیــم و ســازماندهی تپــش قلب در تناســب 
بــا فعالیت هــای ســایر بخش هــای بــدن، تــراوش غده هــا، حــرکات 
ــدن  ــی ب ــزم درون ــای میکانی ــا و واکنش ه ــاف و کنش ه ــای ص ماهیچه ه
ــق  ــی متعل ــلول های عصب ــته ها و س ــا رش ــا ی ــم دارد و نورون ه ــش مه نق
بــه ایــن سیســتم عصبــی در بخش هــای یــاد شــده فعالیــت دارند. سیســتم 
عصبــی خــودکار دارای نورون هــای پــس گــره ای و پیــش گــره ای اســت 
کــه ایــن نرون هــا از سیســتم عصبــی مرکــزی انســان تــا گره هــای عصبــی 
ــدام و از مغــز  ــا بخش هــای واکنــش دهنــده ی ان و بعــد از گــره عصبــی ت

الــی اجــزای متفــاوت بــدن انســان و بــر عکــس آن ادامــه دارنــد.
ــه  ــد ک ــم می باش ــش مه ــامل دو بخ ــودکار ش ــی خ ــتم عصب سیس
Sympathetic Ner� ــمپاتیتیک  ــی س ــتم عصب ــد از سیس ــارت ان )عب
Parasympa�( و سیســتم عصبــی پاراســمپاتیتیک )vous System
thetic Nervous System(. ایــن دو بخــش مرتبــط بــه هــم سیســتم 
عصبــی خــودکار در تنظیــم و رهنمــای فعالیت هــای داخلــی بــدن انســان، 
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از جملــه تپــش قلــب، فشــار خــون، نحــوه  ای شــکل گیری اجــزای طفیلــی 
خــون )مــواد غذایــی قابــل انتقــال از طریــق دوران خــون(، حــد آرامــش 
و یــا هــم حــد اضطــراب، حــد انســجام قلــب و نحــوه ای شــکل گیــری 
ــازی  ــش ب ــان نق ــدن انس ــی ب ــزم درون ــجم در میکانی ــای منس فعالیت ه
می کننــد. ایــن دو بخــش شــامل در سیســتم عصبی خــود کار همچنــان در 
ــده  ای،  ــای مع ــه تراوش ه ــه، از جمل ــتم هاضم ــای سیس ــم فعالیت ه تنظی
فعالیت هــای عضــات روده هــا، تنظیــم سیســتم گوارشــی و جــذب مــواد 

غذایــی در بــدن نیــز نقــش مهــم دارنــد. 
بخــش ســمپاتیتیک در سیســتم عصبــی خــودکار با حد حساســیت، 
ــش  ــا بخ ــه دارد، ام ــان رابط ــکون-گریزی انس ــوه ای س ــودن و نح ــال ب فع
ــی و  ــا حــد آرامــش، بی خیال ــی خــودکار ب پاراســمپاتیتیک سیســتم عصب
آســود گی انســان ها رابطــه دارد کــه بــرای داشــتن زندگی منســجم و ســالم، 
هــردوی آن بایــد بگونــه ای متــوازن عمــل نماینــد. در غیــر آن، فعالیت بیش 
از حــد ســمپاتیتیک باعــث عــدم آرامــش شــخص خواهــد شــد کــه حالت 
مبــارزه و گریــز )Fight-and-flight( را بخــود اختصــاص خواهــد داد 
ــه ســاد گی صاحــب آرامــش جســمی و روحــی نخواهــد  کــه شــخص ب
ــمپاتیتیک  ــوازن پاراس ــد و نامت ــش از ح ــای بی ــان، فعالیت ه ــد. همچن ش
هــم باعــث آرامــش بیــش از حــد، کاهــش احســاس و بی خیالــی 
ــه  ــت ب ــاد گی دس ــه س ــان ب ــه انس ــد ک ــد ش ــان خواه ــد انس ــش از ح بی
Relax� ــر معمــول آرامــش  ــزده و حــد غی )فعالیت هــا و حــرکات الزم ن
ation( وی باعــث خواهــد شــد تــا شــخص از رده ای انســان های فعــال 
و حســاس خــارج شــود )جاکــوب، 2010؛ برنســتون و دیگــران، 1991(. 
ــودکار  ــی خ ــتم عصب ــه سیس ــق ب ــش متعل ــردو بخ ــای ه فعالیت ه
ــک  ــکل گیری بیوفیدب ــه ای ش ــدن و پروس ــف ب ــزای مختل ــک اج ــا فیدب ب
ــات  ــی اطاع ــری و ارزیاب ــق اندازه گی ــته و از طری ــتقیم داش ــه ای مس رابط
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ــدازه گیــری و  ــه شــده بواســطه ای بیوفیدبــک، بخصــوص از طریــق ان ارای
Heart Rate Variabili� ــب  ــان قل ــان در ضرب ــد نوس ــی ح )ارزیاب
ــای  ــای بخش ه ــر فعالیت ه ــم بهت ــازی و تنظی ــول س ــکان محت ty(، ام
ســمپاتیتیک و پاراســمپاتیتیک سیســتم عصبــی خــودکار و امــکان ایجــاد 
تــوازن و انســجام بیشــتر میــان آنهــا وجــود دارد. همچنــان، تنظیــم بهتــر 
فعالیت هــای سیســتم عصبــی خــودکار و از طریــق آن تنظیــم فعالیت هــای 
قلــب، سیســتم  هاضمــه و سیســتم جنســی و تناســلی بــدن انســان 
می تواننــد بــاالی کیفیــت زندگــی و نحــوه ای رفتــار انســان ها نقــش مهــم 
داشــته باشــند. یعنــی، بیوفیدبــک و فیدبک هــای قابــل اندازه گیــری و قابــل 
ــان  ــوند، زب ــه می ش ــدن ارای ــف ب ــای مختل ــط بخش ه ــه توس ــی ک ارزیاب
ویــژه ای اســت کــه اجــزای مختلــف بــدن بواســطه ی آن هــم اطاعــات 
ــد و هــم راه هــای ممکــن  ــه می دهن ــه فعالیت هــای خــود را ارای ــق ب متعل
بــرای حــل مشــکات احتمالــی در نحــوه ای فعالیت هــای آنهــا را تشــریح 
می کننــد. شــکل 3 در ذیــل سیســتم عصبــی خــودکار انســان را بــه نمایــش 

می گــذارد.
شکل 3: سیستم عصبی خودکار در بدن انسان





بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبــک )Biofeedback( عبــارت از فیدبــک زیســتی یــا 
اطاعــات ارایــه شــده از سیســتم های عصبــی و اعضــای بــدن در مقابــل 
ــی آن،  ــری و ارزیاب ــدازه گی ــا ان حــاالت و حــرکات متفــاوت اســت کــه ب
انســان ها قــادر می شــوند تــا از چگونگــی فعالیت هــای درون بــدن 
ــرای  ــم ب ــه ای مه ــک پروس ــک ی ــان، بیوفیدب ــوند. همچن گاه ش ــش آ خوی
دســت یابی بــه معلومــات عمیــق و حیاتــی کنش هــا و واکنش هــای 
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــه ب ــت ک ــان اس ــدن انس ــی ب ــی و فزیولوژیک عصب
بیوفیدبــک  فنــاوری  بــه  متعلــق  تکنیک هــای  و  ابــزار  و  بیوفیدبــک 
ــه ی  ــک بمثاب ــند. بیوفیدب ــی می باش ــری و ارزیاب ــت، اندازه گی ــل روی قاب
ــده ی اطاعــات مهــم سیســتم های  ــه دهن ــان ارای اطاعــات حیاتــی و زب
عصبــی و میکانیزم هــای فعــال بــدن می باشــد کــه از هــر ســلول و 
ــد  ــرون می ده ــد بی ــات مفی ــاوی معلوم ــک ح ــی فیدب ــته ی عصب از رش
و انســان ها را قــادر می ســازد تــا بــا اســتفاده از آن در جهــت بهبــود 
ــی  ــود زندگ ــت بهب ــان در جه ــود و همچن ــدن خ ــای ب ــوه ی فعالیت ه نح
خــود تــاش نماینــد و در زندگــی درونــی خــود ســهم اثرگــذاری داشــته 
باشــند. همچنــان، از بیوفیدبــک بمثابــه ی یــک فکتــور مهــم بــرای بهبــود 
وضــع صحــی )جســمی/ روانــی( بــدن، بهبــود عملکــرد انســان و بهبــود 
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ــرکات  ــوص ح ــدن، بخص ــف ب ــای مختل ــای ارگان ه ــرکات وفعالیت ه ح
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــدن م ــی ب فزیولوژیک

برمبنــای تعریــف ارایــه شــده بواســطه ی انجمــن بیوفیدبــک و 
Association for Applied Psy� )ســایکو-فزیولوژی کاربــردی 
ــاد  ــک نه ــه ی chophysiology and Biofeedback, 2015(، ک
ــد،  ــک می باش ــاوری بیوفیدب ــترش فن ــوزش و گس ــه ی آم ــر در عرص معتب
بیوفیدبــک عبــارت از یــک فراینــدی اســت کــه انســان ها را کمــک 
می کنــد تــا فــرا گیرنــد کــه چگونــه فعالیت هــای فزیولوژیکــی بــدن خــود 
را بخاطــر بهبــود ســامت جســمی و بهبــود عملکــرد بــدن خــود تغییــر 
دهنــد. در ایــن فراینــد، ابــزار دقیــق فعالیت هــای فزیولوژیکــی و فیدبــک 
زیســتی بــدن از جملــه امــواج تولیــد شــده در مغــز و قلــب )امــواج مغــزی 
ــدن و  ــات ب ــای عض ــب، فعالیت ه ــای قل ــش و واکنش ه ــی(، کن و قلب
ــد.  ــی می کنن ــوده و ارزیاب ــری نم ــت را اندازه گی ــرارت پوس ــه ی ح درج
ــزار اندازه گیــری و ارزیابــی بیوفیدبــک( اطاعــات فیدبــک  ــزار )اب ایــن اب
ــه  ــده ی آن ارای ــتفاده کنن ــه اس ــت ب ــا دق ــریع و ب ــه ی س ــتی را بگون زیس
می کننــد. ارایــه همچــو اطاعــات و فیدبــک زیســتی کــه غالبــا بــا به میــان 
ــان ها  ــار انس ــات و رفت ــرش، احساس ــرز نگ ــر و ط ــرات در فک ــدن تغیی آم
ــد.  ــت می کنن ــر را حمای ــورد نظ ــی م ــرات فزیولوژیک ــد، تغیی ــراه ان هم
ــرای  ــه عــادت مبــدل شــده و ب ــرات ب ــن تغیی ــا گذشــت زمــان ای ــه، ب البت
تــداوم آن بــه اســتفاده ی مــداوم ابــزار متعلــق بــه فنــاوری بیوفیدبــک نیــاز 

 .)AAPB, 2015( ــود ــد ب نخواه
در طــول ســال های متمــادی، بیوفیدبــک هــم بمثابــه ی یک دســپلین 
و رشــته و هــم یــک تکنالــوژی شــاهد رشــد و متحــول شــدن جــدی بــوده 
اســت. بــا گذشــت زمــان حــد اهمیت دهــی بــه ایــن پدیــده ی مهم بیشــتر 
ــی آن و  ــرای ارزیاب ــون ب ــای گوناگ ــا و راهکار ه ــزار، تکنیک ه ــده و اب ش
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اســتفاده از آن بــرای بهبــود زندگــی انســان ها، ارایــه شــده انــد. همچنــان، 
بیوفیدبــک بــر ایــن مفهــوم اســتوار اســت کــه  انــواع گوناگــون عملکرد هــا 
ــزم  ــی در ارگانی ــه ی طبیع ــی بگون ــی و باطن ــای ذات ــا و واکنش ه و کنش ه
گاه  ــودآ ــام ناخ ــه ن ــه ب ــد ک ــخص رخ می ده ــی مش ــطح آگاه ــدن در س ب
)Unconscious( یــاد می شــود. همچنــان، شناســایی ایــن حــرکات و 
ــا  ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــا انس ــو فعالیت ه ــری همچ ــایی و پیگی شناس

 .)AAPB, 2015( ســامت بــدن و عملکــرد خــود را بهبــود بخشــند
ــه  ــود ک ــته می ش ــان پنداش ــیوه ی درم ــک ش ــک ی ــان، بیوفیدب همچن
ــتی  ــده از فیدبک-زیس ــت آم ــات بدس ــتفاده از اطاع ــا اس ــان ها ب انس
ــدن  ــف ب ــای مختل ــده از بخش ه ــت آم ــیگنال های بدس ــواج و س و ام
خویــش، در پــی بهبــود ســامت جســمی و روانــی خــود آمــوزش 
ــود ســامت بــدن خــود اســتفاده می کننــد.  ــرای بهب ــد و از آنهــا ب می بینن
ــط  ــک توس ــب بیوفیدب ــدن در قال ــده از ب ــه ش ــواج ارای ــات و ام اطاع
ــدن  ــاس ب ــمت های حس ــر قس ــه ب ــاس ک ــای حس ــا و پوینده ه گیرنده ه
ــای  ــیوه ها و تکنیک ه ــا، ش ــول ه ــای پروتوک ــر مبن ــوند و ب ــل می ش وص
معیــاری و مشــخص علمــی قابــل اندازه گیــری، ارزیابــی و تشــریح 
ــر  ــی بخاط ــایل الکترو-فزیولوژیک ــزار و وس ــان، از اب ــند. همچن می باش
ــدن  ــزی ب ــواج مغ ــی و ام ــواج الکترومقناطیس ــی ام ــری و ارزیاب اندازه گی
ــواج در  ــات و ام ــاختن اطاع ــد س ــل دی ــر قاب ــده و بخاط ــتفاده گردی اس

ــود. ــتفاده می ش ــخص اس ــای مش ــرم افزار ه ــر، از ن ــات کمپیوت صفح
از بیوفیدبــک بخاطــر درمــان بعضــی از نارســایی های قلبــی، 
ــک  ــان، بیوفیدب ــود. همچن ــتفاده می ش ــی اس ــلی و عصب ــزی، تناس مغ
بــرای درمــان و کاهــش بعضــی از ســردری هــا، کــم خوابــی و بیخوابــی، 
ــب،  ــای قل ــودن فعالیت ه ــجم ب ــه، نامنس ــتم هاضم ــایی ها در سیس نارس
نامنظــم بــودن فعالیــت هــای جنســی و تناســلی و نارســایی های عصبــی 
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ــال  ــدن و ارس ــای ب ــی اعض ــای درون ــاالت فعالیت ه ــر اخت ــه از اث ک
نامتــوازن ســیگنال ها و امــواج از طریــق مغــز و قلــب و همچنــان مداخلــه 
ــگرت  ــایند و دود س ــد و ناخوش ــوی ب ــد ب ــی مانن ــای بیرون ــی فکتور ه ی
ــواج  ــک و ام ــت. از بیوفیدب ــر اس ــد و موث ــد، مفی ــود میاین ــره بوج و غی
ــوان  ــدن می ت ــود در ب ــاوی موج ــای کیمی ــی و هورمون ه الکترومقناطیس
از  بــرای درمــان بســیاری  بالقــوه  بمثابــه ی داروهــا و ظرفیت هــای 

ــرد.  ــتفاده ک ــان اس ــدن انس ــرد ب ــود عملک ــا و بهب بیمای ه
ســال ها از فنــاوری بیوفیدبــک و ظرفیت هــای موجــود در بیوفیدبــک 
در عرصه هــای نظامــی، فضانــوردی، طبابــت و ورزش بگونــه ی انحصاری 
و در یــک ســطح محــدود اســتفاده می شــد. امــا، اســتفاده ازیــن فنــاوری 
ــات  ــات امکان ــم امکان ــع ک ــور ها و جوام ــام و کش ــردم ع ــرای م ــم ب مه
اســتفاده از آن زیــاد میســر نبــود و هنــوز هــم در بســیاری از کشــور ها رایــج 
ــود.  ــته می ش ــناخته پنداش ــوژی ناش ــه و تکنال ــک عرص ــت و ی ــده اس نش
عرصه هــای یــاد شــده کــه ســال ها از فنــاوری بیوفیدبــک و مزایــای 
ــا و  ــه ی ظرفیت ه ــرای تقوی ــان ب ــی انس ــای درون ــک و ظرفیت ه بیوفیدب
مهارت هــای انســان، بــرای کاهــش اضطــراب و تــرس و ازدیــاد انســجام 
ــد،  ــرده ان ــتفاده ک ــراد اس ــی اف ــمی و روان ــامت جس ــود س ــب و بهب قل
نهاد هــا و مراجــع بــا امکانــات و متعلــق بــه جوامــع و کشــور های پیشــرفته 
می باشــند. از فنــاوری بیوفیدبــک بحیــث یــک وســیله و فکتــور اساســی 
ــوردان ناســا و دیگــر مراکــز  ــژه، فضان ــرورش نیروهــای وی در پروســه ی پ
فضایــی، ورزشــکاران باشــگاه های مهــم متعلــق بــه کشــور های پیشــرفته 
ــه اســت )فلــش  و مراکــز مهــم صحــی جهــان مــورد اســتفاده قــرار گرفت
داکیومنتــری، 2015(. امــا، در چنــد ســال اخیــر شــاهد رشــد چشــم گیر 
فنــاوری بیوفیدبــک و ازدیــاد اســتفاده ازیــن فنــاوری مهــم در عرصه هــای 

مهــم زندگــی انســانی بــوده ایــم. 
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بیوفیدبــک بصــورت کل در ســه عرصــه و از ســه بســتر مهــم مــورد 
ــد از قلــب، مغــز و جلــد انســان.  ــارت ان ــرد کــه عب ــرار می گی ــی ق ارزیاب
ارزیابــی  و  اندازه گیــری  سیســتم ها  و  تیوری هــا  از  بعضــی  البتــه، 
ــنهاد  ــز پیش ــره نی ــلی و غی ــه ی تناس ــات، آل ــق عض ــک را از طری بیوفیدب
می کننــد کــه زیــاد عملــی نیســت و بصــورت کل ســه عرصــه ی یــاد شــده 
ــدن  ــک ب ــی بیوفیدب ــای ارزیاب ــن بخش ه ــد( عام تری ــز، جل ــب، مغ )قل
ــده  ــت آم ــتی بدس ــات فیدبک-زیس ــه، اطاع ــوند. البت ــوب می ش محس
از هرکــدام ایــن ســه عضــو مهــم بــدن )قلــب، مغــز و جلــد( می تواننــد 
ــدن  ــود ســامتی تمــام ب ــرای بهب ــدن باشــند و ب ــده ی تمــام ب ــر گیرن در ب
ــای  ــا و واکنش ه ــات و کنش ه ــی اطاع ــا بعض ــود، ام ــتفاده ش از آن اس
ــد از  ــا را بای ــع آنه ــای تاب ــب و ارگان ه ــز و قل ــه مغ ــق ب ــخص متعل مش
ــرار  ــی ق ــدن مــورد ارزیاب ــات بخــش ب ــن اعضــای مهــم و حی خــود همی
ــاده ترین  ــن و س ــن، عملی تری ــه جامع تری ــت ک ــد دانس ــان، بای داد. همچن
ــک- ــق فیدب ــدن از طری ــک در ب ــی بیوفیدب ــری و ارزیاب ــیوه ی اندازه گی ش

ــد.  ــب )HRV( می باش ــان قل ــان در ضرب ــا نوس ــب ی ــی قل زیتس
قســمی که گفتــه شــد، بیوفیدبــک بصــورت کل در ســه نــوع و 
ــاس  ــای حس ــا و پوینده ه ــتفاده از گیرنده ه ــا اس ــدن و ب ــش ب ــه بخ از س
و معیــاری و بــر مبنــای پروتوکول هــا و شــیوه های معیــاری جمــع 
قالــب  قلــب کــه در  فیدبــک زیســتی  ارزیابــی می شــوند.  و  آوری 
نوســان در ضربــان قلــب )Heart Rate Variability( می باشــد، 
ــت  ــب بدس ــش قل ــش و واکن ــوه ا ی کن ــب و نح ــان قل ــان در ضرب از نوس
ــه  ــبت ب ــی آن نس ــری و ارزیاب ــه اندازه گی ــک ک ــوع بیوفیدب ــن ن ــد. ای می آی
اطاعــات و فیدبک-زیســتی دیگــر بخش هــا ســاده تر می باشــد، از 
اثــر فعالیت هــای قلــب کــه مرتبــط بــه تولیــد و فرســتادن انــرژی، امــواج 
ــد،  ــش می باش ــات بخ ــات حی ــا و اطاع ــی، هورمون ه الکترومقناطیس
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ایجــاد و ارایــه می شــود. نوســان در ضربــان قلــب یــا بیوفیدبــک-
ــای  ــوه ی فعالیت ه ــب و روان، نح ــش قل ــجام و آرام ــد انس ــا ح HRV ب
بــدن، ســامت جســمی و روانــی بــدن، نحــوه ی عملکــرد انســان، حــد 
ایجادگــری و حــد انعطــاف پذیــری انســان رابطــه دارد. نوســان در ضربــان 
ــا اســتفاده از ابــزار و نــرم افــزار ویــژه ی ایــن  قلــب )HRV( را می تــوان ب
Heart�( کــه متعلــق بــه هیرت-مت-انســتیتیوت )emWave )بخــش 
Math Institute( اســت مــورد ارزیابــی قــرار داد.  شــکل ها 4 در 
ــد. ــاس )emWavea( می باش ــده ای حس ــیله و گیرن ــامل وس ــل ش ذی

)emWave( شکل 4: وسیله ی و گیرنده ای حساس

نــوع دوم بیوفیدبــک از امــواج مغــزی یــا امــواج و کنش هــا و 
ــی و  ــواج الکترونیک ــد ام ــر تولی ــه در اث ــز، ک ــی مغ ــای عصب واکنش ه
هورمون هــای کیمیــاوی بمیــان می آیــد، شــکل می گیــرد. ایــن نــوع 
Neurofeed� ــک  ــورو فیدب ــا ن ــی ی ــک عصب ــام فیدب ــه ن ــک ب )بیوفیدب
ــای  ــا و واکنش ه ــواج و کنش ه ــک از ام ــود. نوروفیدب ــاد می ش back( ی
مغــز بمیــان آمــده و حــاوی اطاعات مهــم پیرامــون وضعیــت عصبی بدن 
ــزی  ــای مغ ــرول فعالیت ه ــت کنت ــک در جه ــد. نوروفیدب ــان می باش انس
ــا و  ــازی رابطه ه ــجم س ــی و منس ــایی های عصب ــود نارس ــی، بهب و عصب
فعالیت هــای متــوازن اعضــای مختلــف بــدن می توانــد نقــش مهــم ایفــا 
ــفالوگرافی  ــا الکتروانس ــزی ی ــوار مغ ــق ن ــک از طری ــد. نوروبیوفیدب نمای
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ــت  ــهور اس ــام EEG مش ــه به ن )Electroencephalograpgy( ک
ارزیابــی شــود و یــا هــم از طریــق ماســتر مغــز )Brain master(. برای 
اســتفاده از EEG بایــد تمــام ســر انســان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ســر 
پــاک شــود و مــوی ســر کــم باشــد تــا گیرنده هــای متعــدد در ســر نصــب 
شــود. امــا، بــرای اســتفاده از ماســتر مغــز ضــرورت بــه گیرنده هــای متعدد 
و یــا برهنــه ســاختن تمــام ســر و کــم ســاختن مــوی ســر نیــاز نیســت و 
فقــط از طریــق لــوب پیشــانی مغــز می تــوان آنــرا انجــام داد. در هــر حــال، 
اســتفاده از ابــزار و شــیوه ها بــرای اندازه گیــری و ارزیابــی بیوفیدبــک 
مغــز یــا نوروفیدبــک نســبت بــه اندازه گیــری و ارزیابــی بیوفیدبــک قلــب 
)HRV( مشــکل تر می باشــد. اطاعــات بدســت آمــده از امــواج مغــزی 
ــیاری از  ــتن بس ــت دانس ــا را در جه ــان ها، آنه ــدن انس ــی ب ــز عصب و مرک
ــان  ــی ش ــتم عصب ــز و سیس ــایی های مغ ــا و نارس ــا، ظرفیت ه ــت ه فعالی
ــا  ــی ببیوفیدبــک مغــز ی ــر وســایل ارزیاب ــد. شــکل 5 در زی کمــک می کن

ــد.  ــش می ده ــک را نمای نوروفیدب

شکل 5: یکی از گیرنده های نوروفیدبک مغز
نــوع ســوم شــیوه ی ارزیابــی بیوفیدبــک بــدن عبــارت از بیوفیدبــک 
ــای  ــق گیرنده ه ــه از طری ــد ک ــتی )Skin Biofeedback( می باش پوس
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ــه  ــدن، از جمل ــف ب ــای مختل ــه بخش ه ــه ب ــاس )Sensors( ک حس
ــدن  ــق پوســت ب انگشــتان دســت، وصــل می شــوند و اطاعــات از طری
ــک  ــرد. بیوفیدب ــرار می گی ــی ق ــش و ارزیاب ــورد آزمای ــده و م ــت آم بدس
ــتر  ــت و بیش ــدن اس ــام ب ــتی تم ــات و فیدبک-زیس ــاوی اطاع ــد ح جل
از طریــق امــواج الکترومقناطیســی و امــواج برقــی فرســتاده شــده از 
قلــب و مغــز انســان شــکل می گیرنــد. ایــن بیوفیــد را می تــوان بــا 
eSense Skin Re� )اســتفاده از ابــزار و نــرم افزارپاســخ پوســتی 
sponse( کــه بــه انگشــتان دســت وصــل می شــود، مــورد اندازه گیــری 
و ارزیابــی قــرار داد. ایــن شــیوه اندازه گیــری و ارزیابــی بیوفیدبــک 
ــک- ــی بیوفیدب ــت و کارای ــد وضاح ــا ح ــت، ام ــاده اس ــیار س ــز بس نی
مطمین تــر  قلــب  واکنش هــای  و  کنش هــا  بــه  متعلــق  یــا   HRV
می باشــد و بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار دارد.شــکل 6 درذیــل یکــی 
ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــان را ب ــدن انس ــت ب ــک پوس ــای فیدب از گیرنده ه

شکل 6: یکی از گیرنده های بیوفیدبک پوست بدن انسان



بیوفیدبک و عملکرد انسان / 55

ــار و مجهــز  البته،پوســت بــدن انســان بحیــث یــک آنتــن تمــام عی
ــزم  ــه میکانی ــا ب ــرون دارد ت ــی بدســت آوردن معلومــات را از بی هــم توانای
ــا  ــت ت ــادر اس ــترده ق ــه ی گس ــم بگون ــد و ه ــال ده ــدن انتق ــاز ب ــام س پی
ــات و  ــد. اطاع ــه ده ــرون ارای ــدن را بی ــتی ب ــات و فیدبک-زیس اطاع
فیدبــک ارایــه شــده بواســطه ی پوســت بــدن توســط گیرنده هــای حســاس 
ــت  ــات بدس ــد. اطاع ــی می باش ــد و ارزیاب ــل رص ــخص قاب ــزار مش و اب
ــمت  ــش ها در قس ــیاری از پرس ــه بس ــد ب ــتی می توان ــخ پوس ــده از پاس آم

ــد.  ــه کن ــخ ارای ــان ها پاس ــی انس زندگ
بیشــتر ابــزار و پروتوکول هــای مطمیــن و آزمایــش شــده بــرای 
آزمایــش، اندازه گیــری و ارزیابــی بیوفیدبــک بــدن انســان توســط هیــرت-
مــت انســتیتیوت )HeartMath Institute( انکشــاف یافتــه و معرفــی 
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــای مختل ــه در عرصه ه ــد ک ــده ان ش
همچنــان، در عرصــه ی فنــاوری بیوفیدبــک و انکشــافات و ارایــه ی تیــوری 
و نظریه هــای علمــی پیرامــون نحــوه ی رشــد شــیوه های اســتفاده از 
بیوفیدبــک و شــیوه های ارزیابــی بیوفیدبــک، ســه مرجمــع یــا مرکــز مهــم 
علمی-پژوهشــی وجــود دارنــد. ایــن ســه مرکــز و مرجــع عبــارت انــد از 
BCIA ،AAPB و ISNR. بــرای آزمایــش و ارزیابــی بیوفیدبــک در بدن 
انســان بایــد از ابــزار، پروتوکول هــا و شــیوه های معیــاری و معرفــی شــده 
بواســطه ی نهاد هــای معتبــر علمــی و اکادمیــک اســتفاده شــود. قســمی که 
تأکیــد شــده اســت، ابــزار و تکنالــوژی انکشــاف یافتــه و معرفــی 
ــا و  ــطه ی پژوهش ه ــه بواس ــتیتوت ک ــت انس ــطه ی هیرت-م ــده بواس ش
ــد،  ــه ان ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــال م ــول 17 س ــدد در ط ــای متع ارزیابی ه
ــته  ــن پنداش ــزار مطمی ــایل و اب ــک وس ــی بیوفیدب ــش و ارزیاب ــرای آزمای ب
ــتیتیوت،  ــت انس ــد )هرت-م ــوردار ان ــی برخ ــار الزم علم ــده و از اعتب ش
ــزار  ــز )2014(، اب ــه ی ریی ــه گفت ــن، 2008؛ روز، 2011(. ب 2016؛ ری
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ــا و  ــوص emWave، ابزاره ــتیتیوت، بخص ــت انس ــه هرت-م ــق ب متعل
تکنالــوژی قابــل انتقــال، دســتی و بــا ســاد گی قابــل اســتفاده بــوده و بــرای 

ــند.  ــد می باش ــب  و مفی ــک مناس ــای بیوفیدب ــازی تکنیک ه ــی س عمل
از این کــه نوســان در ضربــان قلــب )HRV( یکــی از میکانیزم هــای 
مهــم بیوفیدبــک بــدن انســان بــوده و بــا بخش هــای مهــم زندگــی انســانی 
رابطــه ی مســتقیم دارد و بــه ســاد گی قابــل آزمایــش و ارزیابــی می باشــد، 
از ایــن رو ایــن اثــر بیشــتر بــاالی ایــن بخــش بیوفیدبــک تمرکــز می نمایــد. 
چــون، بیوفیدبــک-HRV بــا اســتفاده از ابــزار و شــیوه های کــه به ســاد گی 
و در هــر مــکان و تحــت هــر شــرایط قابــل اســتفاده انــد، ماننــد ابــزار و نرم 
افــزار emWave، قابــل آزمایــش و ارزیابــی می باشــد. همچنــان، نتایــج 
ــراد  ــی اف ــازی زندگ ــول س ــت متح ــد در جه ــده از آن می توانن ــت آم بدس
ــای  ــطح ظرفیت ه ــردن س ــد ب ــی و بلن ــمی و روان ــامت جس ــود س و بهب
درونــی وجــود آنهــا مفیــد واقــع شــوند. شــکل های 4، 5 و 6 کــه در فــوق 
 ،Brain Master(( ــه نمایــش گذاشــته شــدند، دســتگاه ها و وســایل ب
نمایــش  بــه  را   )emWave( و   )eSense Skin Response(

می گذارنــد.



نوسان در ضربان قلب

ــان قلــب )Heart Rate Variability( عبــارت  نوســان در ضرب
ــا تپــش دیگــر اســت. یعنــی،  ــان قلــب از یــک تپــش ت ــر در ضرب از تغیی
ــش  ــان دو تپ ــود می ــه ی موج ــان در فاصل ــب و نوس ــان قل ــر در ضرب تغیی
قلــب )beat�to�beat( نوســان در ضربــان قلــب نامیــده می شــود 
ــه  ــد فاصل ــریع در ح ــاوت س ــدن تف ــان آم ــورس، 1996(. بمی ــک ف )تس
ــت  ــر فعالی ــب نمایانگ ــان قل ــداد ضرب ــش تع ــب و کاه ــان قل ــان ضرب می
بهتــر قلــب و بلنــد بــودن حــد فعالیــت و کارایــی نوســان در ضربــان قلــب 
ــی و شــیفر )2015(، نوســان  ــه ی مــک کریت ــه گفت )HRV( می باشــد. ب
ــر  ــب ب ــان قل ــرات در ضرب ــارت از تغیی ــب )HRV( عب ــان قل در ضرب
مبنــای فواصــل زمانــی میــان دو ضربــان بــا هــم نزدیــک قلــب می باشــد 
ــه هــم پیوســته  ــه ی یــک ویژ گــی قابــل رشــد و میکانیزم هــای ب کــه بمثاب
ــا  ــد و ب شــناخته شــده و در زمان هــا و ســطوح متفــاوت فعالیــت می نمای
ــان،  ــار می آیــد. همچن چالش هــای متفــاوت فزیولوژیکــی و محیطــی کن
ــرای  ــزم ب ــک میکانی ــب ی ــان قل ــان در ضرب ــد نوس ــل ح ــه و تحلی تجزی
ــان ها را  ــه انس ــد ک ــب می باش ــک قل ــن فیدب ــای ای ــت در فعالیت ه دخال
کمــک می کنــد تــا حــد انعطــاف پذیــری و مهارت هــای فــردی خویــش 

ــش بخشــند )کســیل و لیمــی، 2015(.  را افزای
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 HRV( ــان قلــب ــه اســاس طیــف قــدرت ســنج نوســان در ضرب ب
Power Spectrum(، فریکانس هــای HRV بــه ســه محــدوده ای 
 High( فریکانســی تقســیم شــده انــد کــه عبــارت انــد از فریکانــس بــاال
Frequency(، فریکانــس پاییــن )Low Frequency( و فریکانــس 
بســیار پاییــن )Very Low Frequency(. همچنــان، تمــام محدوده ی 
فریکانــس HRV بــر مبنــای طیــف قــدرت ســنج HRV از 0 الــی 0.4 
می باشــد کــه بــر مبنــای ســه محــدوده ی فریکانســی تقســیم شــده اســت. 
محــدوده ی فریکانــس بــاال )HF( بیــن طیــف 0.15 تــا 0.4، فریکانــس 
 )VLF( بیــن طیف 0.04 تــا 0.15 و فریکانس بســیار پایین )LF( پاییــن
بیــن طیــف 0.003 الــی 0.04 می باشــند. درجــه میانگیــن فریکانــس 
بهتــر بــرای نوســان در ضربــان قلــب عبــارت از درجــه ی 0.10 می باشــد 
ــان  ــرای نوســان در ضرب ــر ب ــس مــورد دلخــواه و بهت و محــدوده ی فریکان
قلــب از 0.04 الــی 0.26 می باشــد. یعنــی، محــدوده ی فریکانــس بهتر 
ــد،  ــاال )HF( می باش ــن )LF( و ب ــای پایی ــه فریکانس ه ــق ب ــب متعل قل
ــن و از درجــه ی 0.26 بیشــتر باشــد.  ــد از درجــه ی 0.04 پایی ــا نبای ام
ــدوده  ــه ی مح ــه درج ــن )VLF( ک ــیار پایی ــس بس ــه، فریکان البت
فریکانــس آن میــان 0.003 الــی 0.04 می باشــد و فریکانــس بــاال کــه 
درجــه ی فریکانــس آن بــاال تــر از 0.26 باشــد، در جمــع فریکانس هــای 
نامناســب شــامل می شــوند کــه بــا اضطــراب، عــدم موجودیــت انســجام 
ــد.  ــراه ان ــره هم ــردی و غی ــی ف ــرد و زندگ ــکات در عملک ــب، مش قل
ــی 0.15  ــس 0.04 ال ــا درجــه ی فریکان ــن )LF( ب ــس پایی ــا، فریکان ام
ــع  ــی 0.26 در جم ــس 0.15 ال ــه ی فریکان ــاال از درج ــس ب و فریکان
فریکانــس خــوب و مفیــد شــامل می شــوند کــه بــا عملکــرد بهتــر، ظرفیت 
ــری و  ــاف پذی ــر انعط ــد بهت ــی، ح ــمی و روان ــامت جس ــری، س ایجادگ
 HRV وضعیــت بهتــر زندگــی رابطــه دارنــد. محــدوده ی فریکانــس پاییــن
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بــا بخــش ســمپاتیتیک سیســتم عصبــی خــودکار رابطــه و هماهنگــی دارد 
و بخــش فریکانــس بــاالی آن بــا بخــش پاراســمپاتیتیک سیســتم عصبــی 
ــش از  ــس بی ــه ی فریکان ــی، درج ــه دارد. یعن ــی و رابط ــودکار هماهنگ خ
حــد پاییــن )کمتــر از 0.04( بــا اضطــراب و حالــت غیــر مطمیــن همــراه 
اســت و درجــه ی فریکانــس بســیار بــاال )باالتــر از 0.26( بــا آرامــش و 
ــی بیــش از حــد همــراه می باشــد کــه یکــی باعــث اضطــراب  ــی پروای ب
ــش از  ــی بی ــث تنبل ــم باع ــری ه ــود و دیگ ــخص می ش ــز ش ــدم تمرک و ع
حــد او. امــا، محــدوده ی فریکانــس بهتــر کــه شــامل محــدوده ی 0.04 
ــای  ــجام فعالیت ه ــب و روح، انس ــش قل ــا آرام ــود، ب ــی 0.26 می ش ال
درونــی بــدن و عملکــرد بهتــر انســان همــراه اســت. البتــه، بــا اســتفاده از 
ــد  ــان ها می توانن ــخص، انس ــای مش ــیوه ها و تکنیک ه ــله ش ــک سلس ی
حــد نوســان در ضربــان قلــب خــود را متحــول بســازند و درجــه ی 

ــند.  ــود بخش ــود را بهب ــب خ ــان قل ــان در ضرب ــای نوس فریکانس ه
فیدبــک قلــب و نوســان در ضربــان قلــب انســان )HRV( از طریــق 
ــه انســتیتیوت هیرت-مــت  ــق ب ــزار emWave کــه متعل ــزاز و اب ــرم اف ن
)HeartMath Institute( می باشــد، قابــل انداز ه گیــری و ارزیابــی 
 )Sensor( حســاس  گیرنــده ی  بــا   emWave وســیله ی  اســت. 
وصــل می باشــد و در هنــگام جمــع آوری و ثبــت معلومــات بیوفیدبــک، 
ــب  ــخص داوطل ــتان ش ــر انگش ــا س ــوش ی ــه بناگ ــاس ب ــده ی حس گیرن
وصــل می شــود. امــا بناگــوش بهتــر و مطمین تــر اســت، چــون در 
ــد  ــد و ح ــت کنن ــدی مزاحم ــا ح ــا ت ــت ناخن ه ــن اس ــتان ممک سرانگش
نرمــی و حساســیت بناگــوش بیشــتر می باشــد. البتــه، آزمایش هــا بایــد در 
یــک وقــت مناســب در مــکان مناســب انجــام شــوند و در هنــگام ثبــت 
فیدبــک و گرفتــن اطاعــات داخــل بــدن، شــخص بایــد بگونــه ی درســت 
نشســته باشــد و ایــن کار بایــد حــد اقــل دو ســاعت بعــد از خــوردن غــذا 
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انجــام شــود. فیدبــک و اطاعــات گرفتــه شــده از قلــب و میکانیــزم درونی 
بــدن انســان در صفحــه ی کمپیوتــر و بــا اســتفاده از نــرم افــزار مخصــوص 
ــت و  ــد اس ــل دی ــام قاب ــراف و ارق ــه ی گ ــک emWave(( بگون بیوفیدب

ــر حفــظ کــرد.  ــا هــم در کمپیوت ــرا در کاغــذ نوشــت و ی ــوان آن می ت
ــه ای داده هــا و اطاعــات کمــی  معلومــات بدســت آمــده کــه بگون
می باشــد، بخاطــر فهمیــدن شــرایط صحــی و وضعیــت کنــش و واکنــش 
قلــب و میکانیــزم داخلــی بــدن انســان، بــا دیــدن ارقــام و گراف هــای ارایــه 
شــده قابــل تعریف و تشــریح می باشــد؛ امــا، بخاطــر تشــریحات عمیق تر 
و بخاطــر مقاصــد علمــی و اکادمیــک اطاعــات بدســت آمــده را می تــوان 
از طریــق برنامــه تجزیــه و تحلیــل آمــاری برای علــوم بشــری )SPSS( و 
دیگــر نــرم افزار هــای مطمیــن تحلیــل و  تجزیــه ی آمــاری محاســبه کــرد و 
نتایــج بدســت آمــده را برمبنــای تیوری هــای مخصــوص و طیــف قــدرت 
ســنج نوســان در ضربــان قلــب )HRV power spectrum( ارزیابــی 
em�  و تشــریح نمــود. همچنــان، اشــکال و گراف هــای بدســت آمــده از
Wave بایــد بــا زبــان معیــاری متعلــق بــه فنــاوری بیوفیدبــک و بــر مبنای 

چارچوب هــای پذیرفتــه شــده و معیــاری، تشــریح شــوند. 
بــرای انــدازه گیــری و ارزیابــی فیدبک-زیســتی بــدن انســان و 
ــیوه ها و  ــد از ش ــراد می توانن ــک، اف ــاوری بیوفیدب ــتفاده از فن ــر اس بخاط
ــد.  ــتفاد کنن ــود اس ــاوت خ ــداف متف ــر اه ــاوت بخاط ــای متف پروتوکول ه
ــت  ــن بدس ــی ضم ــه یک ــول را ک ــیوه و پروتوک ــر دو ش ــن اث ــا، در ای ام
آوردن اطاعــات بیوفیدبــک قلــب، بــرای بهبــود درجــه ی مثبــت نوســان 
در ضربــان قلــب کمــک می کنــد و دیگــری ضمــن بدســت آوردن 
ــز  ــب و مغ ــان قل ــن می ــای ممک ــب، رابطه ه ــک قل ــات بیوفیدب اطاع
ــه  ــد، ارای ــی می کن ــدن را ارزیاب ــاز ب ــام س ــزم پی ــزای میکانی ــر اج و دیگ
ــریع  ــجام س ــک انس ــارت از تکنی ــده عب ــاد ش ــای ی ــود. پروتوکول ه می ش
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قلــب )Quick Coherence Technique( کــه مربــوط انســتیتیوت 
هیرت-مــت )HeartMath Institute( می باشــد و پروتوکــول دوم 
ــان  ــد نوس ــان ح ــن می ــای ممک ــی رابطه ه ــه ی ارزیاب ــارت از پروس عب
ــروری  ــط س ــه توس ــت ک ــراد اس ــی اف ــارت ارتباط ــب ومه ــان قل در ضرب
ــتفاده  ــورا اش اس ــع دکت ــای مقط ــه و در پژوهش ه ــاف یافت )2016( انکش

ــت. ــده اس ش
Quick Coherence Tech� ــب  ــریع قل ــجام س ــک انس )تکنی
ــک-HRV و  ــی بیوفیدب ــش و ارزیاب ــرای آزمای ــه را ب ــه مرحل nique( س
ــب  ــاالی قل ــز ب ــد از 1- تمرک ــارت ان ــه عب ــد ک ــنهاد می کن ــود آن پیش بهب
)Heart Focus(: در ایــن مرحلــه از شــخص داوطلــب خواســته 
ــر محیــط و ماحــول قلــب  ــا در هنــگام آزمایــش و ارزیابــی، ب می شــود ت
 Heart( ــی ــس قلب ــد. 2- تنف ــز نمای ــت آن تمرک ــوه ی فعالی ــود و نح خ
Breathing(: در ایــن مرحلــه از داوطلــب خواســته می شــود تــا 
بگونــه ی منظــم نفــس بگیــرد و همزمــان بــاالی فعالیت هــای قلــب خــود 
تمرکــز نمایــد.  3- احســاس قلبــی )Heart Feeling(: در ایــن مرحلــه 
ــر  ــق، ب ــم و عمی ــس منظ ــن تنف ــا ضم ــود ت ــته می ش ــب خواس از داوطل
فعالیت هــای قلــب خــود تمرکــز نمــوده و یکــی از خاطره هــای جالــب و 
شــیرین خــود را بــه یــاد آورد و تــاش نمایــد تــا خــود را بگونــه ی خیالی در 
آن حالــت قــرار دهــد. البتــه، بــرای انجــام هــر مرحلــه ی یــاد شــده مــدت 

دو الــی ســه دقیقــه زمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنــان، ســروری )2016( ایــن تکنیــک را در یــک پژوهــش 
بــاالی رابطه هــای ممکــن میــان یــاد کــردن و ذکــر اللــه و انســجام قلــب 
هــم بــا ســاختار و مراحــل پیشــنهادی از ســوی انســتیتیوت هیرت-مــت 
ــز  ــول از تمرک ــوای پروتوک ــر محت ــا تغیی ــم ب ــت و ه ــوده اس ــتفاده نم اس
بــاالی فعالیت هــای قلــب، تنقــس منظــم و تمرکــز بــاالی احســاس قلــب 
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ــت  ــوده اس ــتفاده نم ــده، اس ــنهاد ش ــه  ی پیش ــه مرحل ــه در س ــر الل ــه ذک ب
ــه مراتــب نتیجــه بهتــر  کــه آزمایــش انجــام شــده در هنــگام ذکــر اللــه ب
داشــته اســت. در ایــن پژوهــش یکبــار اطاعــات فیدبــک از تمام اشــتراک 
ــف  ــور های مختل ــه کش ــق ب ــجویان متعل ــن دانش ــت ت ــه بیس ــا ک کننده ه
بودنــد، بــا اســتفاده از مرحله هــای پیشــنهادی انســتیتیوت هیرت-مــت بــا 
شــیوه های اصلــی آن جمــع آوری شــده و بعــد از آن اشــتراک کننــده بــه دو 
گــروه تقســیم شــدند کــه یــک گــروه شــامل 10 تــن اشــتراک کننــده بحیث 
گــروه تمرکــز و گــروه دوم کــه همچنــان شــامل 10 تــن اشــتراک کننــده بود، 
بحیــث گــروه ی کنتــرول تعییــن شــدند و بــرای بــار دوم هــردو گــروه مــورد 
آزمایــش قــرار گرفتنــد. در مرحلــه ی دوم، بــرای جمــع آوری معلومــات از 
اشــتراک کننده هــای شــامل در گــروه تمرکــز بــا تغییــر محتــوای پروتوکــول 
بــه ذکــر الله صــورت گرفــت و بــرای جمــع آوری فیدبــک از گــروه کنترول 
بــدون کــدام تغییــر در محتــوای پروتــوکل، معلومــات جمــع آوری گردیــد. 
نتایــج بدســت آمــده ازایــن آزمایــش نشــان داد کــه ذکــر خــدا تاثیــر بیشــتر 
و بهتــر در جهــت انســجام قلــب داشــته اســت. بــرای اشــتراک کننده هــای 
بخــش ذکــر اللــه، در مرحلــه ی اول گفتــه شــد تــا بــرای دو دقیقــه بگونه ی 
دقیــق و آرام ســبحان اللــه بگوینــد، در مرحلــه ی دوم بــرای مــدت دو دقیقه 
الحمــد للــه بگوینــد و در مرحلــه ی ســوم بــرای مــدت دو دقیقــه اللــه اکبر 
بگوینــد. نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه ذکــر اللــه در ازدیــاد انســجام 

و آرامــش قلــب تاثیــر جــدی و مثبــت دارد.
ــان HRV و  ــا می ــی رابطه ه ــول ارزیاب ــی پروتوک ــک دوم، یعن تکنی
مهارت هــای ارتباطــی افــراد شــش مرحلــه را بــرای جمــع آوری اطاعــات 
و ارزیابــی ظرفیت هــای شــخص بــا ارزیابــی رابطه هــا و تفاوت هــا 
ــه  ــد. مرحل ــان هــر مرحلــه ی جمــع آوری معلومــات، پیشــنهاد می کن می
Baseline ses� ــادی  ــه ی ع ــارت از مرحل ــول عب ــن پروتوک )ی اول ای
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ــادی  ــت ع ــده در حال ــتراک کنن ــه اش ــن مرحل ــد. در ای sion( می باش
ــق  ــدون تطبی ــی و ب ــدام میانج ــت ک ــدون دخال ــد و ب ــته باش ــرار می داش ق
ــخص  ــادی ش ــت ع ــک از حال ــات  فیدب ــاص، اطاع ــک خ ــدام تکنی ک
ــش  ــت آرام ــه ی حال ــارت از مرحل ــه ی دوم آن عب ــود. مرحل ــه می ش گرفت
ــده خواســته  ــه از اشــتراک کنن ــن مرحل )Relaxation( می باشــد. در ای
می شــود تــا در حــد تــوان آرام  باشــد و خــود را در یــک حالــت آرام قــرار 
دهــد تــا نقــش ریلکــس و آرامش را بــاالی بهبــود وضــع نوســان در ضربان 
ــه دســت آمــده از  ــا اطاعــات ب ــی نمــوده و اطاعــات آن ب قلــب ارزیاب
ــول  ــن پروتوک ــوم ای ــه ی س ــود.  مرحل ــه ش ــادی( مقایس ــه  ی اول )ع مرحل
 )Mental arithmetic test( ذهنــی  ازآزمــون حســاب  عبــارت 
ــک  ــات بیوفیدب ــه اطاع ــا اینک ــان ب ــه همزم ــن مرحل ــه در ای ــد ک می باش
از اشــتراک کننــده گرفتــه می شــود، یــک سلســله پرســش ها از حســاب و 
ریاضــی از وی پرســیده می شــود تــا ذهنــش مشــغول شــود و ازیــن طریــق 
ــان  ــی می ــای احتمال ــا رابطه ه ــب، ت ــز و قل ــان مغ ــت همزم ــگام فعالی هن

ــی شــوند.  ــن دو ارگان ارزیاب ای
ــک  ــش فیدب ــول آزمای ــن پروتوک ــارم ای ــه ی چه ــان، مرحل همچن
 )Relaxation 2( در ایــن پروســه عبــارت از حالــت آرامــش دوم
می باشــد. در ایــن مرحلــه بــاز هــم از اشــتراک کننــده خواســته می شــود 
تــا در یــک حالــت آرام قــرار گیــرد تــا تاثیــرات آزمــون ذهنــی بــا نتایــج آن 
مقایســه شــوند. مرحلــه ی پنجــم ایــن پروســه آزمــون واژه و رنگ ســتروپ 
ایــن مرحلــه  )Stroop word and color test(اســت کــه در 
ــاپ  ــفید چ ــذ س ــف در کاغ ــای مختل ــا نام ه ــه ب ــف ک ــای مختل رنگ ه
شــده انــد و بــه هــر رنــگ نــام مخالــف آن نوشــته شــده اســت، مثــا بــرای 
رنــگ ســرخ زرد نوشــته شــده اســت، از اشــتراک کننــده خواســته می شــود 
تــا هنــگام مشــاهده ی واژه رنــگ آنــرا بگویــد، نــه اســم رنگــی را که نوشــته 
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ــه می شــود.  شــده اســت و همزمــان معلومــات فیدبــک از شــخص گرفت
ایــن تســت زمینــه را بــرای ارزیابــی رابط هــای ممکــن میــان قلــب، حــس 
دیــداری و مغــز انســان را مهیــا می کنــد. در نهایــت، مرحلــه ی ششــم ایــن 
ــن  ــد. در ای ــوم )Relaxation 3( می باش ــش س ــت آرام ــول حال پروتوک
مرحلــه ی جمــع آوری معلومــات و انجــام آزمایش هــا کــه مرحلــه ای آخــر 
ــا در حــد ممکــن خــود را  اســت، از اشــتراک کننــده خواســته می شــود ت
در یــک حالــت آرام قــرار دهــد و ریلکــس کنــد تــا تاثیــرات مراحــل قبلــی 
ــده از  ــت آم ــج بدس ــان نتای ــن می ــای ممک ــدن وی و تفاوت ه ــاالی ب ب

مراحــل قبلــی و مرحلــه ی آخــری مــورد مقایســه قــرار گیرنــد. 
ـــدت  ـــول م ـــن پروتوک ـــش در ای ـــام آزمای ـــه ی انج ـــر مرحل ـــرای ه ب
ـــش  ـــت آرام ـــه، حال ـــت. البت ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه وق دو دقیق
 )Mental arithmetic test( آزمایـــش هـــوش ،)Relaxation(
از   )Stroop word and color test( و آزمایـــش واژه و رنـــگ
ــن  ــل از ایـ ــه قبـ ــد کـ ــی انـ ــای روانی-فزیولوژیکـ ــه آزمایش هـ جملـ
ــه ی  ــف در پروسـ ــیوه های مختلـ ــه شـ ــف و بـ ــل مختلـ ــز در مراحـ نیـ
ـــدی  ـــج مفی ـــد و نتای ـــه ان ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس ـــک م ـــی بیوفیدب ارزیاب
ـــارپلی  ـــوتارتو، 2011؛ ش ـــیرالدی، 2009؛ س ـــد )ش ـــته ان ـــی داش را در پ
ــاد  ــیوه های یـ ــا و شـ ــک، از تکنیک هـ ــدون شـ ــران، 2000(. بـ و دیگـ
ــود  ــت بهبـ ــوان در جهـ ــر می تـ ــه های دیگـ ــیوه های پروسـ ــده و شـ شـ
فعالیت هـــای بیوفیدبـــک بـــدن و بهبـــود وضـــع ســـامت جســـمی و 

روانـــی بـــدن اســـتفاده کـــرد.
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ســامتی جســمی و عصبــی یکــی از دغدغه هــای مهــم انســان در 
ــی از  ــواره بخش ــان ها هم ــن، انس ــرای همی ــد. ب ــر می باش ــر حاض عص
وقــت و امکانــات خــود را صــرف مســایل مرتبــط بــه صحــت و ســامت 
وجــود خــود نمــوده انــد و می نماینــد. البتــه، گاهــی همیــن نگرانی هــا و 
رفتــن زیــر بــار تبلیغــات و اشــتهارات مختلــف مرتبــط بــه صحــت انســان 
باعــث می شــود تــا انســان از بیــم ســردچار شــدن بــه نارســایی صحــی، 
راه اشــتباه را در پیــش گرفتــه و خــود را بــه خواســت خــود بــا مشــکات و 
نارســایی های متعــدد صحــی گرفتــار نمایــد. حتــا، عــده ی بــه زعــم اینکــه 
از مصــاب شــدن بــه بعضــی از بیماری هــا جلوگیــری نماینــد، هنگامی کــه 
هیــچ مشــکل صحــی ندارنــد، بخاطــر وقایــه بعضــی ادویه هــا را اســتفاده 
ــتم  ــدن سیس ــل ش ــث مخت ــه، باع ــای وقای ــن کار بج ــه ای ــد ک می کنن
ــروز یــک سلســله نارســایی های صحــی می شــود. امــا،  ــدن و ب ایمنــی ب
ــد  ــد، مانن ــاب می کنن ــول را انتخ ــت و معق ــای درس ــان هایی که راه ه انس
ــود،  ــود خ ــای درون وج ــا و ظرافت ه ــایی ظرفیت ه ــه شناس ــن ب پرداخت
شــامل ســاختن ورزش و حــرکات منظــم بدنــی در برنامه هــای همیشــگی 
و حتمــی زندگــی خــود، فکــر کــردن و تمرکــز کــردن بــاالی فعالیت هــای 
ــه ی  ــا بگون ــد، آنه ــره حــرکات و برنامه هــای مفی مغــز و قلــب خــود و غی
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ــدن  ــر ش ــی و بهت ــمی و روح ــزون جس ــود روز اف ــاهد بهب ــمگیر ش چش
ــردی و اجتماعــی خــود می شــوند.  شــرایط زندگــی در زندگــی ف

و  فکتور هــا  از  بعضــی  کارایــی  و  ارزشــمندی  حــد  دانســتن 
ــای  ــواج و زیگنال ه ــک و ام ــد بیوفیدب ــدن، مانن ــی ب ــای درون میکانیزم ه
ــد  ــاوی تولی ــای کیمی ــدن و هورمون ه ــی ب ــک و الکترومقناطیس الکترونی
شــده در بــدن و اســتفاده ی درســت و بــه مــورد از آنهــا، باعــث جلوگیــری 
ــدن  ــی( در ب ــمی/ روان ــی )جس ــکات صح ــایی ها و مش ــر نارس از اکث
انســان می شــود. فعالیت هــای بخشــی از اعضــا و میکانیــزم مهــم بــدن، 
ــتم  ــی و سیس ــای جنس ــه، فعالیت ه ــتم هاضم ــب، سیس ــز، قل ــون مغ چ
ــب،  ــجام قل ــد انس ــدن، ح ــی ب ــت درون ــتم معافی ــدن، سیس ــلی ب تناس
نحــوه ی برقــراری رابطه هــای ســالم میــان اعضــای مهــم بــدن و عملکــرد 
و حــرکات بیرونــی بــدن انســان بــا فیدبــک و فعالیت هــای الکترونیکــی، 
الکترومقناطیســی و هورمونــی بــدن رابطــه ی مهــم دارنــد. از ســویی هــم، 
ــه ی  ــک درج ــت ی ــک و موجودی ــجم بیوفیدب ــر و منس ــای بهت فعالیت ه
ــان  ــان در ضرب ــر نوس ــالم و بهت ــد س ــوص ح ــک، بخص ــوب بیوفیدب مطل
قلــب )HRV( باعــث بهبــود وضــع ســامت جســمی و روحــی انســان، 
باعــث بهبــود حــد فعالیت هــا و حــد ایجادگــری انســان، باعــث انســجام 
قلــب و انســجام بهتــر میکانیــزم درونــی بــدن انســان، باعــث بیشــتر شــدن 
ــردی  ــای ف ــا و ظرفیت ه ــد مهارت ه ــث رش ــری و باع ــاف پذی ــد انعط ح
ــز،  ــیفر، 2015؛ گیرفیت ــی و ش ــک کریت ــوند )م ــراد می ش ــی اف و اجتماع
2013؛ مــک کریتــی و دیگــران، 2000؛ تییر، 2007؛ ســروری، 2016(. 
ــوع  ــدن و مرف ــامتی ب ــع س ــود وض ــد در بهب ــک می توان ــس، بیوفیدب پ
ســاختن بســیاری از مشــکات صحــی انســان ها نقــش مهــم ایفــا نمایــد.
ــکات و  ــا، مش ــایی ه ــر نارس ــه اکث ــت ک ــد دانس ــان، بای همچن
اختــاالت جســمی و عصبــی، از جملــه مشــکات و نارســایی های قلبی، 
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ــاری  ــی بیم ــایی های جنس ــه و نارس ــتم هاضم ــی، سیس ــزی و عصب مغ
نیســتند کــه بــه مــداوای پزشــکی نیــاز داشــته باشــند، بلکــه در اکثر مــوارد 
بــدون ادویــه قابــل مــداوا انــد. گاهــی هــم همچــو نارســایی ها کــه پیامــد 
اختــاالت و بی نظمی هــای موقــت در فعالیت هــای نامریــی درون بــدن، 
بخصــوص سیســتم تولیــد و ارســال امــواج، ســیگنال ها و هورومون هــا در 
ــی  ــزم درون ــای میکانی ــدد فعالیت ه ــم مج ــرای تنظی ــند و ب ــدن، می باش ب
ــن  ــوند، ضم ــه می ش ــت مواج ــو حال ــا همچ ــه ب ــراد ک ــن اف ــدن و تلقی ب
انجــام یــک سلســله حــرکات منظــم جســمی و ذهنــی، از یــک سلســله 
ــد،  ــی ان ــواد غذای ــد م ــوای مفی ــتند و محت ــه نیس ــه ادوی ــبه-ادویه ها ک ش
ــایی ها  ــو نارس ــاختن همچ ــوع س ــتای مرف ــود. در راس ــتفاده ش ــد اس بای
بــدون اســتفاده از دارو هــای کیمیــاوی و پزشــکی، آرامــش ذهنــی افــراد و 
گاه پیرامــون تنظیــم فعالیت هــای بیوفیدبــک  همــکاری آنهــا بــا شــخص آ

ــد.  ــی می باش ــدن، حتم ــی ب ــزم درون و میکانی
یعنــی، بیشــتر همچــو نارســایی ها و مشــکات صحــی بــدن انســان 
ریشــه در فعالیت هــای درونــی بــدن دارنــد. از جملــه فعالیت هــای مغــز 
ــان قلــب انســان، نحــوه ی تولیــد و  و قلــب انســان، حــد نوســان در ضرب
ارســال امــواج و ســیگنال های برقــی و الکترومقناطیســی و هورمون هــای 
کیمیــاوی از مغــز و قلــب انســان بــه بخش هــای دیگــر بــدن وی و عــدم 
موجودیــت انســجام بهتــر میــان اجــزا و میکانیزم هــای مختلــف موجــود 
در بــدن، بــاالی حــد ســامتی بــدن و وضعیــت صحــی انســان نقــش مهم 
دارنــد. همچنــان،  تجویــز ادویــه بــرای اکثــر افــراد کــه بــه یــک سلســله 
ــه و  ــتم هاضم ــی، سیس ــی، قلب ــی و عصب ــکات عقل ــایی ها و مش نارس
جنســی مواجــه می شــوند، نــه تنهــا کــه مفیــد و بــه مــورد نیســت، بلکــه 
ــث  ــه باع ــز ادوی ــون، تجوی ــود. چ ــا می ش ــکات آنه ــاد مش ــث ازدی باع
برهــم خــوردن سیســتم فعالیت هــای عــادی میکانیزم هــای داخلــی بــدن، 
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بویــژه سیســتم ایمنــی بــدن شــده و بــه مریــض تلقیــن می کنــد کــه مریض 
اســت و ایــن دو پیامــد نامطلــوب، یعنــی تجویــز ادویــه بگونه ی نامناســب  
و تلقیــن بــرای مریــض بــودن، باعــث می شــوند تــا افــراد بگونــه ی واقعــی 
ــه  ــای توج ــان ها بج ــا انس ــود ت ــث می ش ــن کار باع ــوند. ای ــض ش مری
نمــودن بــه ظرفیت هــای درونــی بــدن خــود بــرای بهبــود وضــع صحــی 
شــان و بــدون اینکــه بــه میکانیــزم داخلــی بــدن خــود، از جملــه سیســتم 
ایمنــی بــدن شــان، وقــت دهنــد، همــواره بــه داکتــر طــب مراجعــه می کنند 
و مبــدل بــه مشــتریان همیشــگی داکتــران و ادویــه فروشــی ها می شــوند.
ــه درمــان میانجــی شــده و  ــر ضــروری ب تمرکــز بیــش از حــد و غی
ــواره  ــان ها هم ــا انس ــود ت ــث می ش ــه باع ــتفاده از ادوی ــا اس ــداوای ب م
ــه  ــن اینک ــوده و ضم ــی ب ــمی و عصب ــایی جس ــکات و نارس ــار مش دچ
ــه مشــتریان دایمــی داکتــران مبــدل شــوند، یــک بخــش مهــم درامــد و  ب
ــود و  ــروری خ ــر ض ــورد و غی ــداوی بی م ــرف ت ــش را ص ــات خوی امکان
ــان  ــدن انس ــود ب ــه، خ ــد. در حالی ک ــود نماین ــواده ی خ ــای خان اعض
ــد  ــات مفی ــرای حــل بســیاری از مشــکات صحــی راهکار هــا و امکان ب
و مطمینــی را دارا اســت و در صــورت شــناختن و اســتفاده ی بــه مــورد از 
ــاز نمی شــود. یعنــی، بــدن هــر  ــر نی ــه دارو و داکت ــر مــوارد ب آنهــا، در اکث
ــع  ــد توزی ــز تولی ــک مرک ــی و ی ــم صح ــز و منظ ــز مجه ــک مرک ــان ی انس
ادویــه ی مفیــد و رایــگان در خــود دارد و انســان ها اگــر بداننــد و بخواهنــد، 
ــا اســتفاده از آن همــواره از وضعیــت بهتــر جســمی و روانــی  می تواننــد ب

برخــوردار باشــند. 
ــای  ــی، فعالیت ه ــاز های بدن ــوخت و س ــا س ــک ی ــت میتابولی فعالی
منظــم میکانیزم هــای درونــی بــدن، از جملــه سیســتم ایمنــی بــدن، قــوه ی 
الکترونیــک و الکترومقناطیســی بــدن و هورمون هــا و مــواد کیمیــاوی غیــر 
مضــر موجــود در بــدن، فیدبک-زیســتی و اطاعــات ارزشــمند ارایه شــده 
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ــد کــه انســان ها  بواســطه ی بیوفیدبــک همــه فرصت هــا و ظرفیت هــای ان
را کمــک می کننــد تــا از وضعیــت بهتــر صحــی و روانــی برخــوردار شــده 
ــدام  ــر ک ــند. ه ــی دور باش ــمی و عصب ــایی های جس ــراض و نارس و از ام
از فکتور هــای یــاد شــده می تواننــد در نقــش دارو هــای مفیــد و مطمیــن، 
ــه  ــازی کننــد. پــس، بهتــر اســت بجــای مراجعــه ی همیشــگی ب نقــش ب
ــا و  ــه ظرفیت ه ــم ب ــی ه ــاوت، گاه ــای متف ــرف دارو ه ــک و مص پزش
شــگفتی های نهــان در وجــود خــود مراجعــه کــرد و از آنهــا بــرای بهبــود 

وضــع صحــی و بهتــر شــدن وضــع زندگــی خــود یــاری خواســت. 
ــا یــک  ــه ب ــر مترقب ــه ی غی ــی یــک انســان بگون ــال، وقت ــه ی مث بگون
حالــت خــاص در زندگــی اش مواجــه می شــود، یــک خبــر غیــر عــای را 
ــش  ــر پی ــه ی غی ــم بگون ــا ه ــنود و ی ــط دارد می ش ــی اش رب ــه زندگ ــه ب ک
ــا هــم چیــزی را از دســت  ــه دســت مــی آورد  و ی بینــی شــده چیــزی را ب
می دهــد، یــا اینکــه کســی بــه او توهیــن نمــوده و حــق او را تلــف می کنــد 
و یــا هــم بــا حــاالت غیــر قابــل انتظــار در محیــط و ماحــول خــود مواجــه 
ــزم  ــا میکانی ــود ت ــث می ش ــادی باع ــر ع ــایل غی ــو مس ــود، همچ می ش
درونــی بــدن، بخصــوص قلــب و مغــز انســان بــه آن عکس العمــل نشــان 
ــد. در همچــو حــاالت، پروســه ی ارســال ســیگنال های الکترونیــک  دهن
ــا ســلول ها  ــن ارتباطــات ب ــدن بخاطــر تامی ــه دیگــر اعضــای ب از مغــز ب
ــر  ــخص بخاط ــای مش ــتادن پیام ه ــدن و فرس ــف ب ــای مختل و بخش ه
وظایــف کــه قــرار اســت آنهــا انجــام دهنــد، متحــول گردیــده و در بعضــی 
ــز  ــاالت، مغ ــو ح ــود. درهمچ ــف می ش ــت متوق ــه ی موق ــاالت بگون ح
ــدن  ــه ب ــاوی را ب ــای کیمی ــوری هورمون ه ــل ف ــک عکس العم ــه ی ی بگون
می فرســتد و همچنــان قلــب، بخصــوص میــدان الکترومقناطیســی قلــب، 
ــد و  ــر می ده ــود را تغیی ــادی خ ــای ع ــابه فعالیت ه ــدام مش ــک اق در ی
انــرژی و هورمون هــای کیمیــاوی را بــه بخش هــای مختلــف بــدن ارســال 
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می کنــد و هــم مغــز و هــم قلــب هــردو بــدن را در قبــال حــاالت خــاص 
ــد  ــوردن ح ــم  خ ــث بره ــاالت باع ــی، همچوح ــد. گاه ــدار می دهن هش
ــا نارســایی های صحــی و  ــا ب ــدن شــده و حت انســجام و حــد آســود گی ب

ــند.  ــراه می باش ــده هم ــت کنن ــاالت ناراح ــردردی ها و ح س
تنظیــم مجــدد فعالیت هــای عــادی قلــب و مغــز و همچنیــن تکمیل 
دور فعالیــت هورمون هــای ارســال شــده یــک مــدت زمــان خــاص را در 
ــاوی در  ــای کیمی ــابقه ی هورمون ه ــم بی س ــی تراک ــرد و گاه ــر می گی ب
شــبکه  ی دوران خــون و در یاخته هــا و رشــته های عصبــی و همچنــان 
توقــف ناگهانــی امــواج و ســیگنال های عامــل اطاعــات حیاتــی در 
بخش هــای مختلــف بــدن بــرای لحظــات کوتــاه، باعــث برهــم خــوردن 
ــای  ــر بخش ه ــب و دیگ ــجام قل ــش انس ــدن، کاه ــت ب ــتم فعالی سیس
بــدن و همچنــان باعــث بــروز یــک سلســله اختــاالت موقــت و گاهــی 
ــی و  ــای طب ــتفاده از دارو ه ــود. اس ــی می ش ــمی و عصب ــدی جس ــم ج ه
کیمیــاوی بــرای مرفــوع ســاختن همچــو حــاالت بــا وجــود تســکین درد 
بگونــه ی موقــت، باعــث مختــل شــدن سیســتم عصبــی خــودکار و باعــث 
نامنظــم شــدن فعالیت هــای بیوفیدبــک و میکانیــزم  ایمنــی بــدن می شــود. 
در همچــو حــاالت، بهتریــن شــیوه ی درمــان، تمرکــز بــاالی قلــب و مغــز، 
نفــس گرفتــن بگونــه ی عمیــق، نوشــیدن آب، قــدم زدن و رفتــن بــه یــک 
محــل متفــاوت و مــورد عاقــه و شــریک ســاختن یــک سلســله معلومات 

ــد.  ــکان می باش ــا نزدی ــخصی ب ــی ش ــای از زندگ ــون بخش ه پیرام
از جملــه  ناخوشــایند  بــا حــاالت  انســان  همچنــان، گاهــی 
ــوی  ــا ب ــا هــم ب ــر عــادی و ی ســروصداهای بی مــورد و مزاحمت هــای غی
نا مطبــوع ماننــد بــوی ســگرت و بــوی مــواد ســوخت وســایط نقلیــه کــه 
شــخص در مقابــل آن بــه نحــوی حســاس باشــد، مواجــه می شــود کــه در 
همچــو حالــت سیســتم فعالیت هــای الکترونیــک و ارایــه ی فیدبک هــای 
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ــت  ــای موق ــاالت و بی نظمی ه ــار اخت ــز دچ ــک مغ ــا نوروفیدب ــزی ی مغ
ــانیدن  ــه ی رس ــی در پروس ــث بی نظم ــاالت باع ــن اخت ــه ای ــده ک گردی
ــدن،  ــای ب ــر بخش ه ــه دیگ ــاز ب ــورد نی ــات م ــتی و اطاع فیدبک-زیس
ــن  ــه ای ــود ک ــره می ش ــه و غی ــتم هاضم ــده، سیس ــب، مع ــه قل از جمل
ــیار  ــم بس ــی ه ــت و گاه ــردردی های موق ــروز س ــث ب ــاالت باع اخت
جــدی، بخصــوص در بخــش لــوب پیشــانی مغــز و همچنــان دل بدی هــا 
و بــروز درد هــای خفیــف در بــدن می شــود. در همچــو حــاالت قلــب نیــز 
در قبــال مختــل شــدن سیســتم فعالیــت مغــز عکــس العمــل نشــان داده 
و ضربــان قلــب بیشــتر می شــود و حــد نوســان در ضربــان قلــب کاهــش 
ــوازن  ــراب و نامت ــدن اضط ــان آم ــث بمی ــن کار باع ــه ای ــد ک ــدا می کن پی
ــان  ــود و انس ــدن می ش ــی ب ــزم درون ــای میکانی ــتم فعالیت ه ــدن سیس ش
را بــا یــک حالــت خســته کننــده و نامطلــوب عصبــی و جســمی بگونــه ی 
ــو  ــداوای همچ ــرای م ــن راه ب ــم بهتری ــاز ه ــازد. ب ــه می س ــت مواج موق
ــه، بلکــه تــاش نمــودن  ــه ن ــر و مصــرف ادوی ــه داکت حــاالت مراجعــه ب
بــرای تنظیــم مجــدد فعالیت هــای مغــز و قلــب از طریــق متوقــف ســاختن 
فکــر کــردن و جلوگیــری از تشــویش کــردن کــه بخشــی از فعالیت هــای 
ــا باعــث آرامــش آن بخــش مغــز شــود  ــوب پیشــانی مغــز می باشــند ت ل
ــای  ــن نفس ه ــا گرفت ــب ب ــش قل ــرای آرام ــاش ب ــق ت ــان از طری و همچن
عمیــق و کاهــش حــد نفــس گیــری و نوشــیدن آب و قــدم زدن در محــات 

ــد.  ــروصدا می باش ــی س ــاک و ب پ
گاهــی، انســان ها بخاطــر رفتــن بــه جایــی و داشــتن ســفر، پروگــرام 
زندگــی عــادی شــان را تغییــر می دهنــد، گاهــی خــاف عــادت همیشــگی 
یــا ناوقــت می خوابنــد و یــا هــم وقــت از خــواب بیــدار می شــوند. گاهــی 
هــم انســان ها در حــاالت نــا آرام از لحــاظ جســمی و روحــی قــرار 
ــی  ــای محتوای ــا فعالیت ه ــود ت ــث می ش ــاالت باع ــو ح ــد، همچ می گیرن
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ــتادن  ــود و در فرس ــت ش ــای موق ــار بی نظمی ه ــز دچ ــک مغ و الکترونی
ــی  ــار بی نظم ــه، دچ ــتم هاضم ــوص سیس ــدن، بخص ــه ب ــات ب اطاع
شــود کــه ایــن کار باعــث می شــود تــا سیســتم هاضمــه ی انســان دچــار 
اختــاالت و بی نظمــی شــود و بدرســتی فعالیــت نکند و انســان احســاس 
ــو  ــت. در همچ ــده اس ــکل ش ــار مش ــه اش دچ ــتم هاضم ــه سیس ــد ک کن
حــاالت نیــز اســتفاده ی ادویــه بــا آنکــه ممکــن اســت در تخلیه ی سیســتم 
ــای  ــد فعالیت ه ــاالی رون ــت ب ــا در نهای ــد، ام ــک کن ــدن کم ــی ب گوارش
ــذارد و  ــی می گ ــرات منف ــدن تاثی ــی ب ــتم گوارش ــی سیس ــادی و طبیع ع
ــن  ــر می ســازد. در همچــو حــاالت، بهتری ــه دوا و داکت انســان را وابســه ب
ــاختن  ــرای آرام س ــودن ب ــاش نم ــدم زدن، ت ــکل ق ــل مش ــرای ح ــیوه ب ش
مغــز و قلــب، آرام ســاختن ذهــن و وجــود در حــد امــکان و نوشــیدن آب  و 

ــان آمــده می باشــد.  ــه مشــکات موقــت بمی عــدم تمرکــز ب
بــا حاالتــی مواجــه می شــوند کــه  بالــغ  گاهــی انســان های 
ــوص  ــز، بخص ــده مغ ــال گردی ــا فع ــی آنه ــای جنس ــزم فعالیت ه میکانی
ــن  ــاوی و دوپامی ــای کیمی ــال هورمون ه ــه ارس ــز، ب ــتریاتوم مغ ــش س بخ
ــدن  ــلی ب ــزم تناس ــه میکانی ــط ب ــای مرتب ــه بخش ه )Dopamine( ب
اقــدام می کنــد و در حــاالت عــادی و در صــورت انجــام مقاربــت جنســی 
میــان زن و مــرد )بگونــه ی مشــروع(، هورمون هــا و دوپامیــن ارســال شــده 
مصــرف شــده و کــدام مشــکلی را ببــار نمــی آورد. امــا، در صــورت عــدم 
ــال  ــن ارس ــا و دوپامی ــی، هورمون ه ــت جنس ــکان مقارب ــت ام موجودی
ــم  ــی تراک ــته های عصب ــون و رش ــتم دوران خ ــای سیس ــده در مجراه ش
ــایی های  ــاالت و نارس ــله اخت ــک سلس ــدن ی ــان آم ــث بمی ــوده و باع نم
ــاختن  ــوع س ــرای مرف ــد ب ــان ها نبای ــوند. انس ــی می ش ــی و عصب صح
ــم  ــون ه ــد، چ ــتفاده کنن ــی اس ــه ی طب ــایی ها از دارو و ادوی ــو نارس همچ
ــی  ــای جنس ــدن فعالیت ه ــم ش ــث بی نظ ــم باع ــود و ه ــادت می ش ع
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ــو  ــود. همچ ــدن می ش ــلی ب ــزم تناس ــیت میکانی ــد حساس ــش ح و کاه
اختــاالت موقــت را می تــوان بگونــه ی طبیعــی و بــا گذشــت زمــان، بــا 
انجــام حــرکات فزیکــی، کاهــش غــذا و قــدم زدن و فکــر کــردن مرفــوع 
ســاخت. البتــه، تکــرار حــاالت کــه انســان ها را تحریــک می کنــد بــرای 
مقاربــت جنســی ولــی زمینــه ی )مشــروع( انجــام آن مســاعد نمی باشــد، 

ــود.  ــمی می ش ــی و جس ــایی های عصب ــدن نارس ــان آم ــث بمی باع
ــی  ــایی های عصب ــکات و نارس ــیاری از مش ــه بس ــت ک ــد دانس بای
ــا  ــوه ی آمیزش ه ــا نح ــرقی، ب ــع ش ــوص در جوام ــان، بخص ــی زن و روان
ــر  ــل و غی ــش منفع ــان و نق ــران ش ــا همس ــا ب ــی آنه ــای جنس و مقاربت ه
فعــال آنهــا در پروســه ی همبســتر شــدن شــان بــا همســران شــان، رابطــه ی 
مســتقیم و جــدی دارنــد. یعنــی، اکثــر زنــان در جوامــع شــرقی غالبــا در 
ــدن  ــتر ش ــگام همبس ــان  و در هن ــران ش ــا همس ــود ب ــی خ ــط جنس رواب
ــر  ــه و ب ــهم گرفت ــل س ــه ی منفع ــا بگون ــا آنه ــی ب ــای جنس و مقاربت ه
مبنــای یــک سلســله مســایل و مفاهیــم اجتماعی-فرهنگــی، ماننــد شــرم 
ــط  ــا و رواب ــد در مقاربت ه ــردی، نمی توانن ــه ی ف ــر وجه ــی ب و ارزش ده
ــا شــوهران شــان نقــش فعــال و مســاوی داشــته باشــند.  جنســی خــود ب
ــح دادن ســامت و  ــودن و ترجی ــن حالــت منفعــل ب امــا، بخاطــر پذیرفت
ــمی،  ــامت جس ــر س ــی( ب ــای فرهنگی-اجتماع ــردی )باور ه ــه ی ف جه
از ابــراز آن خــودداری می کننــد و ایــن کار باعــث می شــود تــا مــرد 
همین کــه انــزال شــد و بــه مرحلــه ی ارگاســم )Orgasm( رســید، بــدون 
آنکــه زن در حالــت مشــابه بــا مــرد قــرار گرفتــه باشــد، پروســه ی همبســتر 
شــدن و مقاربــت جنســی را خاتمــه بخشــد و زن را در یــک حالــت جــدی 
و هیجانــی رهــا کنــد. درهمچــو حــاالت، زنــان هــم بــدون آنکــه چیــزی 
بگوینــد و در پــی بــه پایــان رســانیدن پروســه ی مقاربــت جنســی بگونــه ی 
ــد. در  ــل می نماین ــرر تحم ــه ی مک ــت را بگون ــن حال ــند، ای ــل باش کام
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حالیکــه، بایــد هــم زن و هــم مــرد این پروســه را بگونه ی مشــابه و مشــترک 
ــه ســامت جســمی و  ــه وارد شــدن ب ــع صدم ــا مان ــان برســانند ت ــه پای ب
عصبــی یــک طــرف دخیــل در پروســه ی مقاربــت جنســی شــود. اینکــه 
زنــان بــا وجــود قــرار گرفتــن در یــک حالــت خــاص و هیجانــی و ســرازیر 
ــدن  ــف ب ــای مختل ــه بخش ه ــز ب ــن از مغ ــا و دوپامی ــدن هورمون ه ش
شــان، فرصــت انــزال شــدن و رســیدن بــه ارگاســم را پیــدا نمی کننــد، ایــن 
کار بــه ســامت جســمی و روانــی و همچنــان حــد فعــال بودن و حســاس 
بــودن میکانیــزم تناســلی آنهــا تأثیــر بســیار منفــی دارد و باعــث بی اعتنــا 
شــدن شــان در قبــال فعالیت هــای جنســی و همبســتر شــدن بــا همســران 
ــان(  ــا )زن ــا آنه ــود ت ــث می ش ــت باع ــن وضعی ــرار ای ــود. تک ــان می ش ش
دچــار یــک سلســله  بیماری هــا و نارســایی های جــدی عصبــی، جنســی 

و جســمی شــوند. 
ــط  ــر رواب ــت ب ــو حال ــداوم همچ ــی ت ــرات احتمال ــان، تاثی همچن
زناشــویی میــان زنــان و شــوهران شــان و زندگــی خانواد گــی و اجتماعــی 
ــد  ــر بســیار منفــی بجــا بگــذار. چــون، حــس ب ــد تاثی ــز می توان ــان نی زن
بینــی جنســیتی و عقده هــای کــه در نــزد زنــان از اثــر ایــن مشــکل جــدی 
ولــی ناگفتنــی جنســی بمیــان می آیــد، باعــث می شــود تــا زنــان نتواننــد 
تمرکــز ذهنــی و عصبــی خــود را بگونــه ی درســت حفــظ نمــوده و آنگونه ی 

کــه توانایــی دارنــد، کارایــی داشــته باشــند.
ــی و  ــایی های عصب ــر نارس ــده ی اکث ــل عم ــی از عوام ــی، یک یعن
ــش  ــن نق ــرقی، همی ــع ش ــوص در جوام ــان، بخص ــان زن ــی در می جنس
منفعــل و غیــر فعــال آنهــا در مقاربت هــای جنســی شــان و انــزال نشــدن 
تــداوی همچــو  مقاربت هــای جنســی می باشــد.  آنهــا در جریــان 
ــط  ــه فق ــتفاده از ادوی ــق اس ــی از طری ــایی های صح ــکات و نارس مش
ــه  ــه ب ــود ک ــراد می ش ــرای اف ــاالت ب ــو ح ــدن همچ ــادی ش ــث ع باع
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ــان  ــی ش ــلی و جنس ــزم تناس ــی میکانی ــای طبیع ــادی فعالیت ه روال ع
ــی  ــی طبیع ــم زندگ ــش مه ــک بخ ــته و ی ــی داش ــرات منف ــد تاثی می توان
ــایی ها  ــاالت و نارس ــو ح ــداوی همچ ــان و ت ــد. درم ــل نمای ــا را مخت آنه
بگونــه ی مطمیــن از طریــق آزمایش هــای منظــم بیوفیدبــک و نوروفیدبــک 
بــدن، تاش هــای منظــم بــرای انســجام بهتــر میــان مغــز و دیگــر اعضــای 
ــد  ــدن مانن ــر ب ــای دیگ ــب و میکانیزم ه ــان قل ــط می ــود رواب ــدن، بهب ب
میکانیــزم تناســلی، امــکان پذیــر می باشــد. همچنــان، تاش هــای منظــم 
ــه  ــان ک ــی آنها)زن ــته های عصب ــون و رش ــه ی خ ــرای تصفی ــاری ب و معی
در روابــط جنســی خــود نقــش منفعــل و غیــر فعــال دارنــد(از تراکمــات 
هورمون هــا، دوپامیــن و انرژی هــای مصــرف ناشــده بواســطه ی حــرکات 
ــرای  ــی ب ــوره های الزم و تخصص ــه ی مش ــی و ارای ــمی و ذهن ــم جس منظ
ــر  ــای بهت ــه راه ه ــان،از جمل ــترک ش ــی مش ــتم زندگ ــر سیس ــم بهت تنظی
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــی آنه ــایی های جنس ــاختن نارس ــوع س ــرای مرف ب
البتــه، ایــن مبحــث در پژوهش هــای متعلق بــه روانشناســی و طبابت 
بــر مبنای جمــع آوری معلومات از طریق ســروی ها و جمــع آوری نظریات 
شــخصی افــراد در گذشــته ها نیــز مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و بحــث 
نرســیدن بــه ارگاســم همــواره یــک نارســایی جــدی پنداشــته شــده اســت. 
ــا اســتفاده از فنــاوری بیوفیدبــک و  امــا، انجــام یــک پژوهــش معیــاری ب
جمــع آوری فیدبــک و اطاعــات مهــم کــه فیدبک-زیســتی بــدن در خــود 
دارد، یــک کار تــازه و دارای نتایــج مهــم و مفیــد می باشــد کــه بــا اســتفاده 
از تکنالــوژی مــدرن، فرضیه هــای ارایــه شــده پیرامــون رابطه هــای ممکــن 
میــان کیفیــت فعالیت هــای جنســی و ســامت جســمی و روانــی افــراد را 
ارزیابــی نمــوده و نتایــج بدســت آمــده،  فرضیــه ی مذکــور را تاییــد نمایــد، 
تــازه و مهــم اســت. راه انــدازی پژوهش هــا و مطالعــات بیشــتر و عمیق  تــر، 
ــی  ــرای ارزیاب ــن ب ــدرن و مطمی ــای م ــیوه ها و فناوری ه ــتفاده از ش ــا اس ب
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ــی  ــم در زندگ ــیار مه ــی بس ــی ول ــای ناگفتن ــایل و عرصه ه ــو مس همچ
ــردی و  ــامت ف ــود س ــه بهب ــد ب ــان ها، می توان ــی انس ــردی و اجتماع ف
اجتماعــی در جوامــع انســانی کمــک نمایــد. بصــورت کل، بیوفیدبــک و 
فعالیت هــای الکترونیــک و الکترومقناطیســی قلــب و مغــز و روند ارســال 
اطاعــات حیاتــی از قلــب و مغــز بــه بخش هــای مختلــف بــدن بــاالی 
ــی  ــم و اساس ــرات مه ــانی تاثی ــی انس ــت زندگ ــدن و کیفی ــای ب فعالیت ه
دارنــد. پــس، بایــد داکتــران و مراکــز صحــی در پهلــوی درمــان فزیکــی 
مریضــان از طریــق دارو هــای کیمیــاوی، از بیوفیدبــک و فنــاوری بیوفیدبک 
نیــز اســتفاده نماینــد تــا کیفیــت مــداوا و خدمــات صحــی را بلنــد بــرده و 

ــان را کاهــش بخشــند.  ــی و هزینه هــای درم حــد آســیب های جانب
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نتایــج بدســت آمــده از پژوهش هــا و آزمایش هــای متعــدد علمــی 
ــد  ــوص ح ــک، بخص ــه بیوفیدب ــد ک ــرده ان ــت ک ــرا ثاب ــک این و اکادمی
نوســان در ضربــان قلــب )HRV( یــا بیوفیدبــک قلــب و نوروفیدبــک یــا 
بیوفیدبــک مغــز بــا عملکرد انســان، طــرز نگــرش و نحــوه ی رفتار انســان، 
ــرایط  ــا ش ــدن وی ب ــار آم ــی کن ــت توانای ــری و ظرفی ــاف پذی ــد انعط ح
ــا  ــان ب ــده همچن ــاد ش ــای ی ــد. فکتور ه ــتقیم دارن ــه  ی مس ــف رابط مختل
مهارت هــای فــردی و اجتماعــی انســان، نحــوه ی برخــود وی بــا دیگــران، 
حــد شایســتگی و مهارت هــای ارتباطــی و حــد موفقیــت هــا، وضعیــت 
ــه ی  ــان رابط ــی انس ــمی و روان ــامت جس ــب و س ــجام قل ــی، انس عصب
جــدی و تاثیرگــذار دارنــد )مــک کریتــی و شــیفر، 2015؛ مــک کریتــی و 
دیگــران، 2000؛ ســروری، 2016؛ ســروری و نوبلــی، 2016؛ جاکــوب، 
2010؛ الگــوس و دیگــران، 2008؛ کوینتانــا و دیگــران، 2012(. یعنــی، 
تمــام اعضــای بــدن و تمــام میکانیزم هــای فعــال موجــود در بــدن انســان 
بــا بیوفیدبــک و اطاعــات حیاتــی کســب شــده از فیدبک-زیســتی بــدن 
ــت و  ــا از وضعی ــق آنه ــد از طری ــان ها می توانن ــد وانس ــه دارن ــان رابط انس
گاه شــده و در جهــت بهبود  نحــوه ی فعالیــت میکانیــزم درونــی بدن خــود آ
و تنظیــم بهتــر آن تــاش نماینــد. همچنــان، بــر مبنــای تجــارب علمــی و 
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حــد تاثیرگــذاری بیوفیدبــک بــاالی عملکــرد انســان، بســیاری از کنش هــا 
ــت  ــد وضعی ــان، مانن ــردی انس ــردی و بیرون-ف ــای درون-ف و واکنش ه
عصبــی و روانــی، طرزنگــرش، حــرکات شــخصی، نحــوه ی برخــورد بــا 
ــه  ــک رابط ــا بیوفیدب ــان ب ــی انس ــردی و اجتماع ــای ف ــران و مهارت ه دیگ
دارد و تــاش بــرای بهتــر ســاختن شــرایط فعالیــت و بلنــد بــردن درجــه ی 
مثبــت بیوفیدبــک، بخصــوص HRV، می توانــد بــاالی بهبــود فکتور هــا 

و حــرکات یــاد شــده ی انســانی تاثیــر مثبــت داشــته باشــند. 
ــش  ــار بخ ــه چه ــان را ب ــدن انس ــای ب ــرکات و فعالیت ه ــر ح اگ
ــتقل،  ــه ی مس ــان بگون ــدن انس ــای ب ــای اعض ــی فعالیت ه ــده، یعن عم
فعالیت هــای میکانیــزم درونــی بدن انســان بگونــه ی منســجم و هماهنگ، 
ــای  ــی و فعالیت ه ــد اجتماع ــک واح ــه ی ی ــان بمثاب ــای انس فعالیت ه
ــه  ــود ک ــخص می ش ــان مش ــم، برایم ــیم نمایی ــان، تقس ــی انس اجتماع
عملکــرد انســان و کنش هــا و واکنش هــای اجــزای بــدن انســان در تمــام 
ســطوح بــا بیوفیدبــک رابطــه ی چشــمگیر دارنــد. بیوفیدبــک بــا نحــوه ی 
فعالیت هــای قلــب و مغــز بمثابــه ی دو ارگان مهــم و حیاتــی بــدن و حــد 
انســجام قلــب و حــد ســامت سیســتم عصبــی بــدن رابطــه ی مســتقیم 
ــده از  ــات داده ش ــارت از اطاع ــک عب ــر، بیوفیدب ــارت دیگ ــه عب دارد؛ ب
ــد  ــز می باش ــب و مغ ــه قل ــدن از جمل ــم ب ــزای مه ــت اج ــوه ی فعالی نح
ــو  ــه همچ ــی ب ــد. دسترس ــتن آن می کن ــه دانس ــادر ب ــان ها را ق ــه انس ک
ــان  ــه ی پ ــا بگون ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــد انس ــم و مفی ــات مه معلوم
شــده بخاطــر بهبــود فعالیت هــای درونــی بــدن خــود، در نحــوه ی شــکل 
گیــری بیوفیدبــک مداخلــه نمایــد و از طریــق حــرکات و تمرین هــای ویــژه 

ــردازد. ــود بپ ــدن خ ــی ب ــای درون ــود فعالیت ه ــه بهب ب
بــه همیــن ترتیــب، بیوفیدبــک بــا حــد انســجام و هماهنگــی میــان 
ــه دارد  ــا رابط ــگ آنه ــای هماهن ــوه ی فعالیت ه ــدن و نح ــم ب ــای مه اعض
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ــدن  ــی ب ــمی و روان ــامت جس ــا س ــدن ب ــمند ب ــوای ارزش ــن محت و ای
ــی  ــت صح ــا از وضعی ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــه دارد و انس ــز رابط نی
ــه  ــرا تقوی ــت آن ــر شــوند و جنبه هــای مثب ــا خب ــی خــود ب جســمی و روان
نمــوده و در پــی حــل مشــکات احتمالــی در بخش هــای ســامت 
ــان  ــد نوس ــوص ح ــک، بخص ــند. بیوفیدب ــود باش ــی خ ــمی و عصب جس
در ضربــان قلــب، بــا طــرز تلقــی، حــد آرامــش و انســجام قلــب و مغــز 
ــه  ــن ب ــت یافت ــق دس ــه دارد و از طری ــان رابط ــدن انس ــش ب ــد آرام و ح
ــوان در  ــک، می ت ــود در بیوفیدب ــمند موج ــات ارزش ــک و اطاع بیوفیدب
ــجام  ــود انس ــز و بهب ــب و مغ ــای قل ــازی فعالیت ه ــول س ــت متح جه
ــرد. ــاش ک ــود، ت ــدن خ ــمی ب ــی و جس ــش روح ــاد آرام ــب و ازدی قل
همچنــان، بــر مبنــای نتایــج بدســت آمــده از پژوهش هــای علمــی 
ــا  ــب، ب ــان قل ــان در ضرب ــد نوس ــوص ح ــک، بخص ــاوت، بیوفیدب متف
مهارت هــای فــردی و اجتماعــی، فعالیت هــا و زندگــی روزمــره ی فــردی و 
اجتماعــی انســان ها رابطــه ی مســتقیم و تاثیرگــذار دارد. از ایــن رو، میتــوان 
عوامــل بســیاری از نارســایی های رفتــاری انســان ها را از طریــق آزمایــش 
و ارزیابــی بیوفیدبــک شناســایی نمــوده و در پــی مرفــوع ســاختن آن شــد. 
یعنــی، بیوفیدبــک بمثابــه ی یــک زبــان مشــترک و یــک مرجــع معلوماتــی 
مشــترک میــان اعضــا و ظرفیت هــای بیرونــی و درونــی بــدن انســان عمــل 
نمــوده و انســان ها را قــادر می ســازد تــا ضمــن دســت یابی بــه اطاعــات 
ــود و  ســازنده، از کنش هــا و واکنــش  هــای بــدن خویــش، در جهــت بهب
رشــد ظرفیت هــای درونــی و بیرونــی بــدن خــود تــاش نمــوده و کیفیــت 

زندگــی خــود را بهبــود بخشــند. 
ــرات  ــک و تاثی ــمندی بیوفیدب ــد ارزش ــه ح ــن ب ــن رو، پرداخت از ای
ــم  ــد و مه ــایل مفی ــث و مس ــه ی مباح ــی از جمل ــر زندگ ــازنده ی آن ب س
پنداشــته خواهنــد شــد. همچنــان، اســتفاده از بیوفیدبــک و فنــاوری 
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ــان ها  ــردی انس ــردی و بیرون-ف ــی درون-ف ــود زندگ ــرای بهب ــک ب بیوفیدب
یــک نیــاز و یــک فرصــت مهــم پنداشــته می شــود کــه بایــد در پــی معرفــی 
آن بــه دیگــران بــود و در جهــت اســتفاده ی بــه مــورد و بــه موقــع آن بــرای 

ــرد. ــاش ک ــانی، ت ــع انس ــی در جوام ــردی و اجتماع ــی ف ــود زندگ بهب
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