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ABSTRACT

Keywords:

Background and Purpose: Sport and exercise psychology is one of the major subfields of
psychology. It concentrates on the application and development of psychological theories and
practices. It helps to understand and enhance human behavior in sport and exercise settings. Clinical
sport psychology is a subset of clinical psychology that focuses on people in sports. Neuropsychology
is a branch of science that studies the physiological processes of the nervous system and its
associations with behaviors, cognitions, and emotions in individuals with normal and abnormal
functioning and related disorders to brain injury. This study aimed to introduce and review clinical
sports neuropsychology (CSNP) and related scopes in past, present, and future studies.
Method: This study is a review study without meta-analysis.
Results: Accordingly, we mentioned the past and present CSNP studies. We have also provided
guidelines for future studies.
Conclusion: The CSNP is a combination of clinical sports psychology, and sport neuropsychology
is a growing field in the broad field of psychology that has recently provided many studies.
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various types of information that are organized in the
brain (4).
In this review study, we present past, present, and
future methods and research in the field of clinical
sports neuropsychology. This review introduce the
methods related to neural pathways and body
representations as a group of previous studies (4).
We also introduced contemporary methods such as
electroencephalography (9), neurofeedback (10),
biofeedback (11), heart rate variability (12, 13), skin
conductance (14-16), and cognitive rehabilitation.
Finally, we introduce researchers and methods of
deep EEG or LORETA neurofeedback (17, 18),
transcranial direct current stimulation (19), eyetracking (20, 21), and virtual reality (24).
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Introduction
sychology is the study of the behavior and
mental processes (1). Sport psychology, or
more appropriately, sport and exercise
psychology is a specialty within the wider science of
psychology. It stresses the association of
psychological and behavioral rules that influences
performance and how these can be applied (2).
Clinical sports psychology is a rapidly growing
discipline that combines clinical research and
interventions from clinical psychology with sports
psychology and practice. The origins of
contemporary neuropsychology are based on the
examination of brain-behavior associations. Clinical
neuropsychology
is
the
experimental
implementation of the biological approach of
neuroscience. It accentuates the comprehension of
the pathology of the central and peripheral neuron
systems. It also emphasizes the interconnected
quantification of neuro-cognitive functions and their
impact on day-to-day actions.
Clinical
sport
neuropsychology
is
a
multidisciplinary field of research. To examine the
learning conditions and peak performance of athletes
CSNP uses experimental and laboratory methods of
neuropsychology, clinical sports psychology, and
cognitive sports neuroscience. The present study
aimed to review the methods and researches of
clinical sport neuropsychology in different periods.
We have been reviewed various studies in this field.

Discussion and Conclusion
We concluded a method such as neurofeedback,
which is based on electroencephalography, has been
considered as an ideal psychophysiological criterion
in sports science due to its response to changes in
psychological and contextual stimuli and
measurement sensitivity (25).
Finally, future research in the laboratory will
focus on the use of the information discussed in this
review to improve the learning process. Using
laboratory methods such as functional magnetic
resonance imaging and deep cerebral electrography
or LORETA neurofeedback, the classification of
neural markers to track the learning process will
continue, with the preferential participation of
multiple memory systems for efficient consolidation
and recall of this information. Researchers in the
future will move on to understanding how
information is consolidated during sleep and whether
there is a way to increase an athlete's sleep time that
is more useful for transmitting information related to
long-term memory. In addition, the development of
devices such as electrical brain stimulation devices
to facilitate the operation of the optimal memory

Method
This study is a review study without meta-analysis.

[ DOI: 10.21859/JCSNP.1.1.1 ]

Findings
Past research areas
Before engaging in recent research in sports
neuropsychology, it is necessary to review some of
the basic concepts of neurophysiology that inspire
research in a functional organization, the
combination of perception and action, and the
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system for classifying specific structures is
important; These methods can help researchers
prevent memory / stimulus system mismatches that
lead to poor performance. The long-term goal of
researchers could be to provide teams with a way to
strengthen their training by measuring how their
players are progressing with neural-level
rehabilitation programs, and to use this information
to create appropriate interventions to bring all
players to the desired skill level. These methods can
give teams a competitive advantage in situations
where they are physically, technically and tactically
same level.
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 ،ناصر صبحی قراملکی

 .1استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :روانشناسی ورزش و تمرین یکی از گرایشهای اصلی رشته روانشناسی است که به کاربرد و گسترش نظریههای روانشناختی برای

عصبروانشناسی بالینی ورزشی،

درک و بهبود رفتار انسان در ورزش و تمرین میپردازد .روانشناسی بالینی ورزشی زیرمجموعهای از روانشناسی بالینی است که بر افراد شاغل در ورزش

روانشناسی ورزشی،

تمرکز دارد .عصبروانشناسی شاخهای از علم است که به مطالعه فرآیندهای فیزیولوژیکی سیستم عصبی و ارتباط آن با رفتار ،شناخت و هیجان در

روانشناسی بالینی،

افراد با کارکرد بهنجار و نابهنجار و بدکاریهای مرتبط با آسیب مغزی میپردازد .هدف این مقاله مروری معرفی و بررسی عصبروانشناسی بالینی

عصبروانشناسی،

ورزشی و زمینههای مرتبط با آن در پژوهشهای گدشته ،حال و آینده است.

] [ Downloaded from jcsnp.ir on 2022-05-23

 .2دانشیار روانشناسی ،گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

روش :این پژوهش یک مطالعه مروری است.
یافتهها :براین اساس به مطالعات عصبروانشناسی بالینی ورزشی در گذشته و حال اشاره شده و رهنمودهایی برای آینده ارائه شده است.
نتیجهگیری :عصبروانشناسی بالینی ورزشی بهعنوان ترکیبی از رشتههای روانشناسی ورزشی بالینی و عصبروانشناسی ورزشی زمینهای رو به
پذیرفتهشده1400/08/10 :
منتشرشده1400/08/30 :

رایانامهaidasobhi@yahoo.com : :
تلفن021-66924892 :
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دریافتشده1400/07/29 :

گسترش در رشته گسترده روانشناسی است که اخیر ًا پژوهشهای زیادی را ایجاد کرده است.

عصبروان شناسی بالینی ورزشی :گذشته ،حال و آینده

علویزاده و صبحی قراملکی
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مقدمه

بیماریهای عصبی و روش مستندسازی درجه زوال عقلی تبدیلشده است.

روانشناسی 1علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی است ( .)1روانشناسی

چنین ارزیابیهایی همچنین در تعیین نقصها و ارزیابی بهبودی در آسیبهای

ورزش 2یا بهطور دقیقتر روانشناسی ورزش و تمرین 3یک تخصص از علم

عروق مغزی و ردیابی پیشرفت و بهبودی مرتبط با درمان بیماریهایی مانند

گسترده روانشناسی است که بر اصول روانشناختی و رفتاری در عملکرد

صرع و عفونتهای عصبی حیاتی هستند (.)5
احتماالً عصبروانشناسی بالینی عمیقترین تأثیر خود را در ارزیابی عملکرد

تمرینی ورزشی و شیوه کاربرد آنها تاکید میکند ( .)2روانشناسی بالینی

مغزی13

مداخلههای بالینی از روانشناسی بالینی را با روانشناسی ورزش و تمرین ترکیب

عصبروانشناختی آسیب مغزی بخشی جداییناپذیر از درک و مستندسازی

میکند .روانشناسی ورزشی بالینی مکمل پزشکی ورزشی و روانپزشکی بالینی

نقاط قوت و ضعف شناختی بیماران است که سپس برنامهریزی درمان و

ورزشی است و به نیازهای سالمت روان و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران،

توانبخشی را هدایت میکند .ارزیابیهای عصبروانشناختی همچنین

مربیان و سایر اعضای جامعه ورزشی میپردازد .این مفهومسازیهای علمی،

بهعنوان معیاری برای تعیین آسیبها در عرصه پزشکی قانونی عمل میکنند،

پریشانیهای روانشناختی را در محیطهای ورزشی آشکار میکند و همچنین

بهویژه زمانی که موضوع چالشبرانگیز ضربه مغزی خفیف یا کانکاشن 14در

مداخلههای بالینی و درمانهای با پشتیبانی تجربی 5متناسب با نیازهای

نظر گرفته شود ( .)6 ,5عصبروانشناسی بالینی ورزشی یک حیطه پژوهشی

جمعیتهای ورزشی را ارائه میدهد (.)3

چندرشتهای است که با روشهای علمی آزمایشی و آزمایشگاهی،
عصبروانشناسی ،روانشناسی بالینی ورزشی و علوم اعصاب شناختی ورزشی

از گذشته دانشمندان بیومکانیک ،کنترل حرکتی و رباتیک ،به درک بدن و

را برای بررسی شرایط یادگیری و اوج عملکرد ورزشکاران به کار میبرد.

شناختی6

و علوم اعصاب به بدن صورت گرفته است .بهویژه بعضی متخصصان علوم

هدف این مطالعه مرور روشها و پژوهشهای عصبروانشناسی بالینی

اعصاب به درک کارکرد بدنی در افرادی مانند ورزشکاران نخبه عالقهمند

ورزشی در دورههای زمانی گوناگون است .بر این اساس به زمینههای پژوهشی

شدهاند که عملکردی عالی دارند .مطالعه این ورزشکاران بهمنظور جستجوی

گوناگون در این شاخه از علم روانشناسی اشاره میشود.

روش

پژوهشی جدید به نام «علوم اعصاب ورزشی »7ایجاد شده است (.)4
ریشههای عصبروانشناسی 8مدرن در مطالعه روابط مغز و رفتار است.

این مطالعه یک مطالعه مروری غیرنظامدار و بدون فراتحلیل است.

عصبروانشناسی بالینی کاربرد عملی نظریه علوم اعصاب 9است و بر درک
آسیبشناسی عصبی و کمیسازی مرتبط با مهارتهای عصبی-شناختی 10و

یافتهها

تأثیر آنها بر عملکرد روزانه تأکید دارد .عصبروانشناسی بالینی سنتی در

در این پژوهش روشهای گوناگون عصبروانشناسی بالینی ورزشی در گذشته

ایاالتمتحده با ایجاد و تأیید آزمایشهایی آغاز شد که در تشخیص و

و حال ،و همچنین رهنمودهایی برای آینده ارائه شده است.

مکانیابی 11انواع وضعیتهای عصبی و ضایعات عصبی آسیبشناختی و

زمینههای پژوهشی گذشته

همچنین توضیح نقاط قوت و ضعف شناختی و رفتاری مرتبط حساس بودند.

پیش از پرداختن به پژوهشهای اخیر در زمینه عصبروانشناسی ورزشی الزم

به سنگ بنای تشخیص قطعی بسیاری از

است بعضی مفاهیم اساسی نوروفیزیولوژی را مرور کنیم که الهامبخش

ارزیابی

عصبروانشناختی12

2

9

neuropsychology
neuroscience
10
neuro cognitive
11
localization
12
neuropsychological assessment
13
)traumatic brain injury (TBI
14
concussion

psychology
sport psychology
3
Sport and exercise psychology
4
clinical sport psychology
5
empirically supported treatments and clinical interventions
6
cognitive psychology
7
sport neuroscience

5
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حداکثر توانایی قابل دستیابی بالقوه مغز انجام میشود .درنتیجه ،یک زمینه
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ورزشی 4رشتهای است که بهسرعت در حال رشد است و پژوهشها و

عصبشناختی و پیامدهای مرتبط با آسیب

حرکات آن عالقهمند بودهاند .اخیراً توجه بیشتری از سوی روانشناسی

داشته باشد .ارزیابی
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پژوهشهایی در سازماندهی کارکردی ،ترکیب ادراک و عمل بوده و انواع

است که اطالعات را از اعضای پیرامونی بدن به مغز انتقال میدهد .برای نشان

گوناگون اطالعاتی را ارائه میدهند که در بدن سازماندهی شده میشود.

دادن بهتر این مفهوم ،میتوانیم به لمس یک شیء فکر کنیم .ادراک المسه

اکتشاف مسیرهای عصبی 1یکی از اولین پژوهشها برای آگاهی از فرآیندهای

اطالعاتی در مورد سطح بدن و ویژگیهای جسم مانند شکل ،وزن و چگالی

پایه کارکرد مغز است که در ابتدا با مشاهده ساختار آناتومی مغز و ترسیم

آن ارائه میدهد .در همین راستا ،حس عمقی اطالعاتی در مورد وضعیت بدن

مسیرهای عصبی و پیوندهای کارکردی مرتبط با آن صورت گرفت .درنتیجه

و حرکات مانند وضعیت دست و حرکت انگشتان ارائه میدهد .مسیر عصبی که
حسیپیکری)8

سازماندهی کنیم .سیستم حسی ادراکهایی تولید میکند که توسط

میکند.

بازنماییهای حسی گوناگون ایجاد شده است تا درنهایت شناخت نهایی یک

زمینههای پژوهشی اخیر

محرک را پژوهشگر سازند ،سپس بهعنوان یک تجربه یکپارچه درک میشوند.

ارتباط درون مغز با پیوندهای الکتروشیمیایی 9رخ میدهد .عصبهایی که

بااینحال هر بازنمایی ادراکی به این منظور تعریف میشود که وجوه گوناگون

ساختارهای عصبی را تشکیل میدهند ،با ترکیبی از الگوی پیچیده سیگنالهای

فیزیکی محیط اطرافمان را روشن سازد؛ حس المسه برای تمایز بین سطوحی

تحریکی و بازداری 10اطالعات را مبادله و پردازش میکنند .به زبانی سادهتر،

مکانیابی2

معموالً هنگامیکه چیزی را در محیط خود درک میکنیم ،ورودیهای حسی

اشیاء ،شنوایی برای شناخت پویایی اشیاء ازجمله زمانی که شیء نزدیک میشود

به نواحی حسی قشری اولیه میرسند تا رمزگذاری آنها آغاز شود و سپس به

یا دور میشود .سپس ادراکها با استفاده از مکانیزمهای قیاسی ،اطالعات

نواحی مرتبط و حسی باالتر منتقل میشوند تا پردازش و ادغام شوند ،تا بفهمیم

گوناگون را با استفاده از سیستمهای حسی گوناگون کدگشایی 3میکنند .اولین

چه چیزی را درک میکنیم و بهدرستی پاسخ میدهیم .بهطور مشابه ،پاسخهای

تمایز بین انواع گوناگون اطالعات از طریق گیرندههایی است که در نقاط دور

رفتاری ما ،از سادهترین پاسخها تا پیچیدهترین و تخصصیترین وضعیتهای

بدن واقعشدهاند و هر یک به نوع ویژهای از انرژی فیزیکی یا شیمیایی مانند

ورزشی ،به فرآیندهای برنامهریزی قبلی بستگی دارد که برنامهها و اطالعات

صدا ،نور ،فشار مزه و بو حساس هستند .این اطالعات حواس در سطح گیرندهها

مربوط به زمینه فیزیکی و بافتی مانند حضور و تعداد عوامل بالقوه دیگر را

دریافت شده و سپس به قشر مخ منتقل میشود تا به مناطق ویژه آن حس

یکپارچه میکند و منجر میشود .به یک خروجی حرکتی بر اساس مجموعهای

برسد.

پیچیده از محاسبات عصبی پیشین .ارتباطات عصبی در سطح سیناپسها انجام

بازنمایی پیکری 4یکی دیگر از پژوهشهای عصبروانشناختی است که در علوم

میشود ،جایی که نورونهای پیشسیناپسی تحریکی و بازداری با میانجیگری

ورزشی نیز کاربرد داشته است .با ادراک محیط میتوانیم حرکت کنیم؛ منطقی

انتقالدهندههای عصبی بر فعالیت نورون پسسیناپسی تأثیر میگذارند .اتصال

است فکر کنیم که برای انجام این کار ،به بازنمایی درونی بدن خود و فضای

انتقالدهندههای عصبی به گیرندههای خاص باعث ایجاد مدوالسیون

اطراف نیاز داریم .بازنمایی فضای شخصی ما با بازنمایی عصبی سطح بدن ما

درجهبندیشده از پتانسیل غشای پسسیناپسی میشود که بهعنوان پتانسیل

مطابقت دارد .این بازنمایی عصبی میتواند وجود یک نقشه توپوگرافی از

پسسیناپسی نیز شناخته میشود .تصور میشود که جمع پتانسیل پسسیناپسی

گیرندهها را نشان دهد که بهعنوان آدمکواره 5نیز شناخته میشود .این

تحریکی و بازداری (به ترتیب تسهیلکننده و بازدارنده تخلیه عصبی) شکلی از

آدمکواره توسط سازماندهی پیکری 6مسیرهای حسی آورانی 7تعریف شده

فعالیت الکتروفیزیولوژیکی ایجاد میکند که میتواند بهصورت غیرتهاجمی با
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سپس آنها را در الگویی عصبی برای برنامهریزی فعالیتهای داوطلبانه

قطعه اطالعات مربوط به ناحیه خاصی از بدن را باهمان روابط فضایی حفظ
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بینایی ،شنوایی و دیگر حسها را بر اساس سیستم اعصاب مرکزی شناخته و

سیستم در طول مسیر از ابتدا تا انتها با حفظ سازمان توپوگرافی یکسان ،هر
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میتوانیم در سطحی مشخص ،جزئیاتی از چگونگی انتقال محرکهای حسی

از این گیرندهها (واقع در دست) به مغز (مناطق

که از جنسهای گوناگون ساختهشدهاند ،بینایی برای شناسایی و

میرود .این

عصبروان شناسی بالینی ورزشی :گذشته ،حال و آینده

علویزاده و صبحی قراملکی

روشهای الکترومغناطیسی مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی 1و

توان برقنگارهمغزی در ورزشکاران شود و عملکرد ورزشی را بهطور مؤثر بهبود

برقنگارهمغزی 2ثبت شود.

بخشد .با این حال اثر آموزش پسخوراند عصبی بر عملکرد ورزشی با طراحی

برقنگارهمغزی که الکتروفیزیولوژی شناختی 3نیز نامیده میشود ،روشی برای

گروه گواه تعدیل میشود ،یعنی زمانی که تحلیلها به کنترلهای فعال یا

مطالعه امواج مغزی است که با استفاده از ابزار برقنگارمغزی ،فعالیت الکتریکی

دارونما محدود میشد ،کارایی آموزش پسخوراند عصبی بر عملکرد ورزشی

مغز را از طریق الکترودهایی که در نقاط مختلف پوست سر قرار میگیرند،

احتماالً نسبتاً ضعیف است.

پسخوراند

تقویت و ثبت میکند .ثبت حاصل از الگوهای امواج مغزی اغلب در مطالعه

زیستی9روشی

است که به افراد این امکان را میدهد تا باهدف

بدکاریهای مغزی و مطالعه عملکرد طبیعی مغز استفاده میشود (.)1

جسمی مانند فعالیت ماهیچهای ،ضربان قلب و فعالیت الکتریکی پوستی و ...
بدن خود را تغییر دهند (.)11

در یکی از اولین گزارشهای مرور نظاممند در مورد تغییرات برقنگارهمغزی
مرتبط با ورزش توسط هتفیلد ( ،)7اندازهگیریهای برقنگارهمغزی بهعنوان

تغییرپذیری ضربان قلب 10به تنفس آهسته در هنگام تجسم ضربان قلب،

آمادگی5

تغییر ضربان قلب و/یا نشانههای تنفسی اشاره میکند .تغییرپذیری ضربان قلب

طبقهبندی کرد .جالبتوجه است ،چنین تمایزی هنوز میتواند معتبر در نظر

منعکسکننده تغییر در فاصله زمانی بین ضربان متوالی قلب است .این روش

گرفته شود زیرا پژوهشهای برقنگارهمغزی به تالش برای درک مغز

امروز به یک درمان کمکی برای طیف وسیعی از اختاللهای روانی و پزشکی

ورزشکاران و همبستگی عملکردهای مرتبط با ورزش با مشاهده تعدیلهای

تبدیل شده است ()12؛ عالوه بر این در بهبود عملکرد ورزشکاران نیز مؤثر

خاص تکلیف پروفایل باندهای فرکانسی حرکت ادامه دارد .پتانسیلهای مرتبط

است (.)13

ثبت خودبهخودی میانگین پتانسیلهای فراخواندهشده 4و پتانسیل

رسانایی پوست 11که به پاسخ گالوانیکی پوست 12یا پاسخ

به پتانسیلهای برانگیخته حسی و پتانسیلهای شناختی مرتبط با رخداد تقسیم6

میشوند.

الکترودرمال 13
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خواب ،نظارت بر عمق بیهوشی ،تشخیص صرع و سایر اختاللها یا

خودگردانی فعالیت فیزیولوژیکی خود را با استفاده از سیگنالهای بازخورد

نیز شناخته میشود به توانایی پوست برای رسانایی برقی اشاره دارد .تغییر در

میشود ،نوعی آموزش پسخوراند زیستی است که به افراد امکان میدهد امواج

دلیل فعالیت غدد عرق واقع در انگشتان دست و کف دست .اگرچه بهشدت

مغزی خود را با آگاهی از اطالعات دریافتی از نمایشگر ویدیوئی یا پیامهای

نشانهای از برانگیختگی فیزیولوژیکی است ،اما رسانایی پوست بهطور گسترده

شنیداری که نشاندهنده ویژگیهای برقنگارهمغزی ثبتشده هستند،

بازتابی از برانگیختگی هیجانی و استرس نیز در نظر گرفته میشود .مطالعهای

ویژگیهای امواج مغزی خود را تغییر دهند .پسخوراند عصبی بهطور ویژه برای

( )14نشان داد که ارزیابی پوست شرکتکنندگان ،فرآیندهای هیجانی در برخی

درمان اختالل بیشفعالی کاستی توجه ( )8مورداستفاده بوده است و بهعنوان

تحت استرس و در دیگران ناشی از تهییج 14بوده است .نتایج پژوهشهایی

یک مداخله احتماالً اثربخش در اختاللهای دیگری مانند انواع سردرد،

دیگر نشان داده است که مداخلههای روانشناختی میتوانند رسانایی پوست را

اختاللهای خواب ،اضطراب و افسردگی نیز موردبررسی قرارگرفته است .در

در ورزشکارن جوان بهبود دهند (.)16 ,15

مروری ( )10نتیجهگیری شد ،آموزش پسخوراند عصبی میتواند باعث تغییر

تمرین مغز است .این برنامهها منجر به ارتقاء کارکردهای ذهنی و شناختی فرد
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ورزش نیز این روش ( )9مورد استفاده قرارگرفته است .اخیراً در یک مطالعه

توانبخشی شناختی 15یا بازتوانی شناختی شامل مجموعه برنامههایی برای
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پسخوراند عصبی 7که پسخوراند زیستی برقنگارهمغزی 8نیز نامیده

ویژگیهای الکتریکی (رسانایی یا مقاومت) پوست در واکنش به محرکها ،به

دوره یک ،شماره  ،1پاییز1400

مجله عصبروانشناسی بالینی ورزشی
و درنتیجه موفقیتهای فردی در حوزههای نظیر تحصیل ،شغل و روابط

ادراکی بهتر این ورزشکاران نسبت به ورزشکاران بامهارت کمتر دیده میشود.

اجتماعی میشود.

برای شروع موفق واکنشهای حرکتی نسبت به محرکها و یا تصمیمگیری در

زمینههای پژوهشی آینده

زمان کوتاه ،الزم است که اطالعات مربوطه هرچه زودتر دریافت شوند .به نظر

پسخوراند عصبی لورتا 1یا لورتا نوروفیدبک یک روش جدید است که بر اساس

میرسد که نقطه در زمان دریافت اطالعات و مکانیابی اطالعات مرتبط

راهحل معکوس منشأ عمقی برقنگارهمغزی سهبعدی سیگنالهای الکتریکی را

هستند .همانطور که  %95محرکهای محیطی توسط سیستم بینایی انسان

بر اساس شبکهای از الکترودهای قرار دادهشده در سرتاسر پوست سر تخمین

ثبت میشوند ،بیشک رفتار کارآمد خیره شدن در ترکیب با مهارتهای حرکتی

میزند ( .)17بهعبارتدیگر آموزش پسخوراند عصبی بر اساس الگوریتم ردیابی

برای دستیابی به عملکرد باال در ورزش از اهمیت باالیی برخوردار است (.)21
(مکانی که به آن خیره

لورتا یک روش آموزشی است که میتواند سیگنالهای الکتریکی سطحی مغز

ردیابی چشم فرآیند اندازهگیری نقطه خیره

را تا ناحیه درونی فعالکننده امواج مغز ردیابی کند و سپس از آموزش پسخوراند

میشویم) یا حرکت درونکاسهای چشم است که به ریزحرکت سکادس 8نیز

عصبی برای آموزش مستقیم یک ناحیه خاص مغز استفاده میکند و میتواند

شهرت دارد .ردیاب چشم وسیلهای برای اندازهگیری وضعیت و حرکت چشم

به هدفی آموزشی دست یابد که آموزش پسخوراند عصبی سنتی نمیتواند به

است.
در طول دهههای گذشته ( ،)22پژوهشگران بهطور فزایندهای از

آن دست یابد؛ به نظر میرسد این روش در علوم ورزشی استفاده نشده است

اندازهگیریهای ردیابی چشم برای مطالعه فرآیندهای شناختی و حرکتی در

(.)18
از ارسال جریان مستقیم ثابت و کمتوان با الکترودهایی که روی جمجه وصل

تحلیل خیرهشدن را در مقیاس حرکت ثابت چشم 9انجام دادهاند که احتماالً به

میشود ،استفاده میکند .این روش در ابتدا برای کمک به بیماران مبتالبه

دلیل دشواریهای ذاتی اندازهگیری ریزحرکات سکادس چشم در طول

آسیبهای مغزی یا اختاللهای مانند اختالل افسردگی اساسی ساخته شد.

تکلیفهای حرکتی است .محرکهای مرتبط با ورزش لزوماً شامل بازی زنده

نتایج یک پژوهش ( )19در مالزی نشان داد که بازیکنان فوتبال نخبه زیر

یا ویدئوهایی پویا میشود؛ خود بازیکنان بسیار بیشتر از شرکتکنندگان در

15سال که تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای دریافت کردند ،در متغیرهای

محیط روانفیزیکی استاندارد حرکت میکنند .در بسیاری از ورزشها نمیتوان

آمادگی جسمانی روندی پیشرفتی داشتند ،اگرچه هیچ اثر قابلتوجهی از تحریک

از اندازهگیری همزمان ردیابی چشم استفاده کرد ،و حتی در موقعیتهایی که

جریان مستقیم فراجمجمهای بر متغیرهای قدرت پشت پا ،پرش طول ایستاده

بازیکنان میتوانند از عینکهای ردیاب چشم استفاده کنند ،چنین ردیابهای

و یک دقیقه درازنشست نشان ندادند .در نهایت نتیجهگیری شد که تحریک

شیشهای برای اندازهگیری حرکت ثابت چشم مناسب نیست .در مطالعههای

جریان مستقیم فراجمجمهای میتواند آمادگی جسمانی مرتبط بامهارت

اولیه که با حرکتهای بزرگتر چشم انجام میشد ،مشاهدهکنندگان فیلمهای

بازیکنان فوتبال را افزایش دهد.

از پیش ضبطشده را تماشا میکردند و در مورد موقعیتهای بازی تصمیم
میگرفتند ( .)22سناریوهای مشابه و تکلیفهای تصمیمگیری اخیراً برای

ردیابی چشمی4در پژوهشهای مرتبط با ورزش بر روی عملکرد حرکتی،5

مطالعه حرکت ثابت چشم در ورزش اعمال شده است (.)23

بهطور منظم مشخص شده است که جمعآوری اطالعات بینایی مرتبط برای
عملکرد باال 6در ورزشکاران برتر تنها مهارتهای حرکتی سطح باال نیست که

گرافیک و فرآیندهای رایانهای ایجاد میشود .اغلب برای ایجاد محیطهای

نسبت به ورزشکارن با عملکرد پایین متفاوت است بلکه اغلب تواناییهای

شبیهسازیشده برای فعالیتهایی مانند پرواز با هواپیما یا کاوش در فضا استفاده
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انجام مؤثر تکلیفهای گوناگون الزم است ( )20بهخصوص در ورزشهای

واقعیت مجازی 10یک محیط سهبعدی شبیهسازیشده که از طریق حافظه،

] [ DOR: 20.1001.1.27834271.1400.1.1.1.4

تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای 2شکلی از تعدیل عصبی 3است که

ورزشکاران گام عملکرد ورزشی استفاده کردهاند .تعداد کمی از این مطالعهها
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شدن7

عصبروان شناسی بالینی ورزشی :گذشته ،حال و آینده

علویزاده و صبحی قراملکی

میشود که تجربه مستقیم آنها پرهزینه یا خطرناک است .ابزارهای

شناختی معرفی شدند؛ و در نهایت ،پژوهشها و روشهای تحریک جریان

سختافزاری و نرمافزاری پشتیبانی ،ازجمله دستکش و مانیتور سر با بازخورد

مستقیم فراجمجمهای ،ردیابی چشمی و واقعیت مجازی معرفی شدند.
روشی مانند پسخوراند عصبی ،که مبتنی بر برقنگارهمغزی است به دلیل

آنی ،اغلب برای غوطهور کردن و آموزش انسانها در این واقعیت مجازی

پاسخخخخگویی به تغییر محرکهای روانشخخخناختی و زمینهای و حسخخخاسخ خیت

استفاده میشود.
سایر متخصصان مرتبط با ورزش استفاده میشود .نیومن و همکاران ()24

نظر گرفته شخده اسخت .در مقایسخه با تکنیکهای جایگزین اولیه مانند ثبتهای

باهدف مستندسازی پژوهشهای کاربرد واقعیت مجازی در ورزش برای درک

قلبی عروقی و فعالیتهای رسخانایی پوسختی ،و قابلیت اندازهگیری میلیثانیهای

بهتر نتایجی که در این زمینه وجود دارد مطالعه مروری سیستماتیک را انجام

فرصخختهایی جدید و تکمیلی را برای بررسخی ورزشخخکاران ایجاد کرده اسخخت.

دادند .پایگاههای اطالعاتی پژوهشی جستجو شد ،و نتایج برای شناسایی مقاله-

عالوه بر این ،با توجه به روشهای تصخخویربرداری جایگزین مانند برشنگاری

هایی را غربالگری کردند که کاربردهای واقعیت مجازی تعاملی را در ورزش با

با گسخیل پوزیترون 1و تصخویربرداری تشخدید مغناطیسخی کارکردی ،ثبتهای

شرکتکنندگان انسان سالم گزارش کرده بودند .بیست مقاله برای مستندسازی

برقنگخارهمغزی را میتوان در شخخخرایط واقعی انجخام داد کخه در آن حرکخات و

اهداف مطالعه ،طرحهای پژوهش ،ویژگیهای شرکتکننده ،انواع ورزش،

عملکرد ورزشخخی به درسخختی تولید و بازتولید شخخوند؛ حتی وجود نسخخل جدید

فناوری واقعیت مجازی ،معیارها و یافتههای کلیدی شناسایی و کدگذاری شد.

س خیسخختمهای بیس خیم ،امکان بررس خی همبسخختگیهای الکتروفیزیولوژیکی با

از بررسی ،نشان داده شد که برنامههای کاربردی واقعیت مجازی تعاملی طیفی

فعالیت ورزشی را حتی در زمین بازی فراهم کرده است (.)25

تأثیر عوامل مربوط به ورزشکار و سیستم واقعیت مجازی قرارگرفته است که

موردبحث در این مرور بر بهبود فرآیند یادگیری متمرکز خواهد بود .با اسختفاده

شامل عوامل ورزشکار ،عوامل محیطی واقعیت مجازی ،عوامل تکلیفی و عوامل

از روشهای آزمایشخگاهی مانند تصخویربرداری تشخدید مغناطیسخی کارکردی و

محیطی غیر واقعیت مجازی بود .متغیرهای مهم عبارت بودند از حضور دیگران

برقنگخارهمغزی عمقی یخا پسخورانخد عصخخخبی لورتخا ،طبقخهبنخدی نشخخخانگرهخای

در محیط مجازی ،رقابت ،استقالل کاری ،غوطهور شدن ،تمرکز ،توجه و

عصخبی برای ردیابی فرآیند یادگیری ،همراه با مشخارکت ترجیحی سخیسختمهای

بازخورد .اکثر پژوهشها در مورد ورزشهای استقامتی مانند دویدن،

حخافظخه متعخدد برای تثبیخت و یخادآوری کخارآمخد این اطالعخات ادامخه خواهخد یخافخت.

دوچرخهسواری و قایقرانی انجامشده است .آنها نتیجهگیری کردند

پژوهشخخگران در آینده به سخخمت درک چگونگی تثبیت اطالعات هنگام خواب

پژوهشهای بیشتری برای بررسی استفاده از واقعیت مجازی تعاملی در

پیش خواهخد رفخت و اینکخه آیخا راهی برای افزایش زمخان صخخخرفشخخخده در

ورزشهای مبتنی بر مهارت موردنیاز است (.)24

مرحلههای خواب یک ورزشخکار وجود دارد که برای انتقال اطالعات مرتبط به
حافظه بلندمدت مفیدتر باشخد .عالوه بر این ،ایجاد ابزارهایی مانند دسختگاههای

در این پژوهش مروری به روشها و پژوهشهای گذشته ،حال و آینده در حیطه

طبقهبندی سخخازهای ویژه با اهمیت به نطر میرسخخد؛ این روشها میتواند به

عصبروانشناسی بالینی ورزشی ارائه شد .در پژوهشهای گذشته در این مقاله

پژوهشخگران کمک کند تا از عدم تطابق سخیسختم حافظه/محرک که منجر به

به روشهای مرتبط با مسیرهای عصبی و بازنماییهای پیکری معرفی شدند.

عملکرد ضخعیف میشخود ،پیشخگیری کنند .هدف بلندمدت پژوهشخگران میتواند

در روشهای امروزی به روشهایی مانند برقنگاره مغزی ،پسخوراند عصبی،

این باشخد که برای تیمها راهی برای تقویت تمرینات خود با اندازهگیری شخیوه

پسخوراند زیستی ،تغییرپذیری ضربان قلب ،رسانایی پوست و توانبخشی

پیشخرفت بازیکنانشخان با برنامههای توانبخشخی در سخطح عصخبی فراهم کنند و
از این اطالعات برای ایجاد مداخلههای مناسخخب برای رسخخاندن همه بازیکنان
بخه سخخخطح مهخارت موردنظر اسخخختفخاده کننخد .این روشهخا میتوانخد بخه تیمهخا در
)positron emission tomography scan (PET-scan
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بحث و نتیجهگیری

تحریک الکتریکی مغز برای تسخخهیل فعالیت در سخخیسخختم حافظه بهینه برای

] [ DOR: 20.1001.1.27834271.1400.1.1.1.4

از عملکرد ،نتایج فیزیولوژیکی و روانی را افزایش دادهاند .اثرات خاص تحت

در نهخایخت پژوهشهخای آینخده در آزمخایشخ خگخاه بر اسخخختفخاده از اطالعخات

] [ Downloaded from jcsnp.ir on 2022-05-23

فنآوری واقعیت مجازی بهطور فزایندهای توسط ورزشکاران ،مربیان و

اندازهگیری ،بهعنوان یک معیار روانفیزیولوژیکی ایدهآل در علوم ورزشخخی در
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 مزیت رقابتی، تکنیکی و تاکتیکی نزدیک هم هستند،شرایطی که از نظر بدنی

.داشتهاند

.ایجاد کند

 نویسخخخندگان به طور برابر در نگارش این مقاله همکاری: هر یک از نویسووندگا

. نویسندگان اعالم میکنند هیچگونه تضاد منافعی وجود نداشته است:تضاد منافع

مالحظات اخالقی

 بدین وسخخیله از سخخرکار خانم دکتر سخخمیه انتظاری که در طراحی این:تشوکر و قدردانی

 متخاآنخالیز بخدون/  این مقخالخه یخک مطخالعخه مروری:

.پژوهش نویسندگان را یاری کردند تشکر و قدردانی میشود

پیروی از اصووول اخالپ پژوه
.مشارکتکننده انسانی یا حیوانی است

، عمومی، این پژوهش هیچ کمخک مخالی از سخخخازمخانهخای مخالی بخش دولتی:حوامی موالی

[ DOI: 10.21859/JCSNP.1.1.1 ]

[ DOR: 20.1001.1.27834271.1400.1.1.1.4 ]

[ Downloaded from jcsnp.ir on 2022-05-23 ]
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