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 چکیده
راستا  این زشی است. درعلوم ور ترین اهداف پژوهشگرانزشی یکی از مهمبررسی عوامل زیربنایی عملکرد ور

 ا عملکردب( کاریحافظۀاجرایی پایه )بازداری و  کارکردهایپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین 

که زیر  سال 32 تا 18 سنی دامنۀاندازان استان کردستان در نفر از تیر 30منظور تیراندازی انجام شد. بدین

کاری و کنترل  ۀ. حافظشرکت کردند پرداختند، در این پژوهشتمرین می تیراندازی استان به تهیئنظر 

رسمی بعد  سپس امتیاز افراد در اولین مسابقۀ. ک و استروپ ارزیابی شدندب-های انق آزمونبازداری از طری

های همبستگی پیرسون آزمونگرفته شد. ارتباط بین متغیرها با عنوان عملکرد تیراندازی در نظر از ارزیابی به

خطا در  میزان ۀلفتنها بین دو مؤ که . نتایج نشان دادیرمن و همچنین رگرسیون خطی ارزیابی شدو اسپ

 P)وجود داشت  یدارعنام استروپ با عملکرد تیراندازی رابطۀتداخل در آزمون  های ناهمخوان و نمرۀکوشش

با کاهش خطا در اساس، ؛ براین (P > 0.05)مشاهده نشد یدارمعـنا طۀـرابها مؤلفهو بین سایر  (0.05 >

نتایج  ،اینبرکرد. عالوهش پیدا ، رکورد تیراندازی افزایهای ناهمخوان و همچنین کاهش تداخلکوشش

اریانس عملکرد وداری توانایی تبیین بخشی از طور معناتداخل به رسیون خطی نشان داد که تنها مولفۀ نمرۀرگ

اجرایی  ایکارکردهاز بین  که حاضر نشان داد پژوهش هایکلی یافتهطور. به(P < 0.05) تیراندازی را داشت

 دارد؛ را یتبیین عملکرد تیراندازدر  بیشتریو کنترل بازداری، کنترل بازداری توانایی  کاری حافظۀ پایه یعنی

تیراندازان قرار گیرد تا نخست ر عملکرد بگذار تأثیرهای مهم مؤلفهتواند در کنار سایر می مؤلفهرو، این از این

 .شود کار گرفتهبهبازداری  ارتقای مداخالت طریق از تیراندازی عملکرد بهبود منظوربه سپس ارزیابی و برای
 

 .بازداری، کاری حافظۀتیراندازی،  کلیدی: واژگان

                                                           
1. Email: shadi68.sb@gmail.com  

2. Email: mor.ghasemian@atu.ac.ir  

3. Email: e.zareian@atu.ac.ir  
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 مقدمه
 هایویژگی به توانآن می از جملۀ که دارد بستگی متعددی عوامل در ورزش به موفق عملکرد

های مؤلفهبيشتر بر  تأکيد. در این زمينه همواره شناختی اشاره کردجسمانی، مهارتی و همچنين روان

 هایشده، تواناییهای ذکرمؤلفهاند در کنار نشان داده هااما پژوهش ،مهارتی و جسمانی بوده است

های . توانایی(1) دنشوورزشکاران محسوب می شناختی نيز یکی از عوامل مهم برای عملکرد بهينۀ

بهترین  وکند عات را پردازش میها اطالآن هستند که فرد به کمک فرایندهاییای از شناختی مجموعه

به آن توجه شده های اخير بيشتر عملکرد شناختی در سال . مفهومی که در زمينۀگيردرا می تصميم

که وجود دارد های متعددی بندیتقسيمدر این زمينه است.  1اجرایی کارکردهای مؤلفهاست، 

اساس اند. یکی از این موارد مدلی است که برپرداخته مفهوماین  مطالعۀبه  هابر اساس آن پژوهشگران

 کارکردهایاساس، د؛ برایننشوبندی میباالتر تقسيم پایه و مرتبۀ به دو دستۀ کارکردهای اجراییآن 

اجرایی  کارکردهایکه حالی؛ درپذیری شناختی استانعطاف، بازداری و کاری حافظۀاجرایی پایه شامل 

 کاری حافظۀ ۀاساس این مدل دو مولفاست. براستدالل ریزی، حل مسئله و باالتر شامل برنامه مرتبۀ

بر یکدیگر  مؤلفهاین دو  همچنين شوند.می باالتر محسوب ۀمرتب ییاجرا کارکردهای یربنایز اریو بازد

ن او همکار 2مياک .(2) کدام کمکی به عملکرد دیگری استعبارتی عملکرد هریا به کنش دارندهمبر

اصلی کارکردهای  یهاویژگیعنوان به 5بازداریو  4روزرسانیبه، 3شيفتينگ مولفۀسه بر نيز ( 3)

. و بازداری باشند کاریحافظۀرسد همان فرایندهای اصلی درگير در نظر میبهکه  کردند تأکيداجرایی 

تکليف اشاره دارد که در آن داری و پردازش اطالعات در طول اجرای یک به توانایی نگه کاریحافظۀ

 حافظۀدر  روزرسانیبهدر فرایند  ،مثال ؛ برای(4)شوند داری، اطالعات دستکاری نيز میبر نگهعالوه

شوند که به این و با اطالعات قبلی مقایسه و جایگزین میشوند میاطالعات جدید دستکاری  کاری

کنترل  ییشامل توانا یکنترل بازدار ،دیگرازسوی. (5)شود نيز گفته می کاری حافظۀفرایند کنترل 

مورد  ایتر آنچه مناسبدادن پاسخ غالب و انجام کی توقف یاحساسات برا و هاشهیاند ،توجه، رفتار

 نيپرتی و همچنه انتخابی، مقاومت در برابر حواستوج عنوانبهازداری ب ،اینبرعالوه. باشدیم، است ازين

شده است که در بسياری از  فیحذف اطالعات نامناسب و انتخاب اطالعات مرتبط با پاسخ تعر ییتوانا

 .(2)عملکردهای مهم انسان اهميت دارد 

                                                           
1. Executive Function 

2. Miyake 

3. Shifting  

4. Updating 

5. Inhibition  
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اجرایی زیربنای بسياری از عملکردهای مهم زندگی نظير عملکرد شغلی، تحصيلی و مانند  کارکردهای

عملکرد  قرار گيرد، آن تأثيرد که ممکن است تحت . یکی از ابعاد عملکر(2، 6)شوند آن محسوب می

؛ (7، 8) و عملکرد ورزشی رابطه وجود دارد مؤلفهاین اند که بين نشان داده هاورزشی است. پژوهش

ها ممکن مؤلفههای ورزشی، نقش این قعيتی و پردازشی متفاوت رشتهچند با توجه به نيازهای موهر

 ورزش، در اجرایی کارکردهای مطالعۀ زمينۀ. در (9)متفاوت باشد  های متفاوت ورزشیاست در رشته

نيز وجود دارند  مطالعاتیاما  ،(10)اند پرداخته اجرایی کارکردهای بر ورزش تأثير به هاپژوهش غالب

 هابرخی از پژوهش. در این راستا (8)اند سطح مهارت و عملکرد ورزشی پرداخته با آنبين  رابطۀکه به 

را براساس سطح مهارت افراد در دو دستۀ ماهر  مؤلفهاین گيری مستقيم عملکرد ورزشی، بدون اندازه

( نشان دادند 11و همکاران ) 1الویس ،مثالاند؛ برای و مبتدی یا ورزشکار و غيرورزشکار مقایسه کرده

در  باالتری سطح دارای بصری فضایی توجه و حافظه هایآزمون در واليبال ایحرفه که بازیکنان

( نشان دادند که توانایی بازداری 12) و همکاران 2ربرگند. وهست غيرورزشکاران مقایسه با

و توانایی بازداری  های جوان مبتدی بيشتر بوداری از فوتباليستدطور معنابههای مستعد فوتباليست

برتری  ،بعدیهای در پژوهشدرصد قدرت تميز بازیکنان مستعد را از مبتدی داشت.  89با دقت 

های مؤلفهنظير  پایه اجرایی کارکردهای درتر فراد با سطح مهارت پایينا بهنسبت های ماهر فوتباليست

ای هاکی روی یخ نيز مشاهده این برتری در ورزشکاران حرفه .(13)شد  تأیيدحافظۀ کاری  بازداری و

بازیکنان  ،اجرایی پایه کارکردهایاز بين که شد  نشان دادهدیگر همچنين در پژوهشی  .(14) ه استشد

بازیکنان افراد عادی و  در مقایسه بابازداری دارای عملکرد بهتری  تنيس روی ميز آلمان در مولفۀ نخبۀ

 یهاافتهی یشناخت پایۀ یهامطالعه با استفاده از آزمون نیچنددر  ، اما(15)بودند تر سطح پایين

 هایآزمون در نخبه ورزشکاران برتری اما ،تعداد این مطالعات اندک است. متناقضی به دست آمد

 ؛(16، 17) نشد مشاهده عادی افراد و ترپایين سطح ورزشکاران به نسبت ایهپ اجرایی کارکردهای

 با هندبال رشتۀ اهرم ورزشکاران بصری توجه بين که دادند نشان( 17) و همکاران 3ممرت مثال برای

 این ،شد ذکر طورکههمان .ندارد وجود تفاوت مبتدی ورزشکاران و تيمی هایرشته ماهر ورزشکاران

 ورزشی متفاوت هایرشته در اجرایی کارکردهای در موجود هایتفاوت بررسی به هاپژوهش از دسته

  .نشده است بررسی قيممست رطوبه ورزشی عملکرد هاآن در اما ،پرداختند مهارتی مختلف سطوح و

های ورزشی و رشته به هااجرایی و عملکرد ورزشی، پژوهش کارکردهایبين  رابطۀ در زمينۀ

 ظرفيت تأثير بررسی به( 18)و همکاران  4بریور؛ برای مثال، اندپرداختهی عملکردی متفاوتهای مقياس

                                                           
1. Alves 

2. Verburgh 

3. Memmert 

4. Brewer 
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 تکليفی در غيرتيرانداز افرادپژوهش  این در. پرداختند تيراندازی در گيریتصميم دقت بر کاری حافظۀ

 این نباید گاهی و کردندمی تيراندازی بایستمی اوقات گاهی که گرفتند قرار موقعيتی در کامپيوتری

عملکرد بودند،  بيشتری کاری حافظۀظرفيت  دارای دادند. نتایج نشان داد که افرادی کهمی انجام را کار

به این نتيجه رسيدند که هر ای در مطالعه( 8) و همکاران 1وستبرگ .بهتری در این تکليف داشتند

بينی های جوان نخبه را پيشتوانند عملکرد فوتباليستمی پایهاجرایی مرتبۀ باالتر و  کارکردهایدوی 

 که مسئله حل اجرایی کارکردهای آزمون نمرات نشان دادند کهنيز ( 19و همکاران ) 2ایشاهارا ند.نک

عملکرد بازیکنان نوجوان تنيس را در  ستوانت بود، شده گيریاندازه 3طرح روانی آزمون از استفاده با

با عملکرد  کاری حافظۀ( نشان دادند بين 20) 4شارفن و ممرتهمچنين کند.  بينیپيشماه  18طول 

پژوهشی  شواهد به استناد با .فوتبال نوجوان رابطه وجود دارد دریبلينگ و کنترل توپ بازیکنان

 گوناگون هایرشته در پایه اجرایی کارکردهای نقش بارةدر بيشتری نظر اتفاق رسدمی نظربه، ذکرشده

 هاییچند پژوهشهر است؛ بازداری و کاری ۀحافظ بر هاپژوهش این بيشتر تأکيد و دارد وجود ورزشی

( 16) و همکاران 5پژوهش بوزارداساس بر ،مثال برای ؛اندنکرده تأیيد را طابارت این که دارد وجود

 يست.ن همراه ورزشی هایمهارت انواع تمام در موفقيت کسب با الزاماً بيشتر حافظۀ کاری ظرفيت

و عملکرد حرکتی به ماهيت  کاری حافظۀبين  همبستگینشان دادند که نيز ( 21) 6الئورین و فينز

 اهميت به توجه با که کردند بيان مروری ایمقاله در( 22) 7و وود فئورلی. داردبستگی تکليف حرکتی 

 عملکرد ورزشی وجود ندارد نقش آن در زمينۀ تأیيدشواهد کافی برای  توجه، کنترل در حافظۀ کاری

 هایرشته در ارتباط این بررسی ،روینازا ؛است الزم زمينه این در بيشتری هایدادن پژوهشانجام و

  .رسدمی نظربه ضروری های شناختی زیربنایی عملکردنظور فهم مکانيسممبه ورزشی گوناگون

 شناختی نيازهای دارایهای ورزشی دیگر همانند رشته المپيکی رشتۀ یک عنوانبه تيراندازی

را در زمان مشخصی تعداد مشخصی تير  بایدگام اجرای تيراندازی فرد میدر هن .فردی استمنحصربه

 یتوجهو بی همراه حفظ ریتم اجرار بهتمرکز در هنگام شليک تي دارینگهبه هدف بزند.  با دقت زیاد

های جسمانی و مهارتی مؤلفهدر کنار عوامل ذهنی شود تا به عوامل درونی و بيرونی مزاحم باعث می

 کارکرد دو که ارتباطی دليلبه راستا در این .(23) دنکننده باشتعيينآمادگی ورزشکاران این رشته در 

با و  (2، 22) ،و تمرکز دارند توجه حفظ توانایی با حافظۀ کاری و بازداری پایه یعنی اجرایی

                                                           
1. Vestberg  

2. Ishihara 

3. Design Fluency 

4. Scharfen & Memmert 

5. Buszard 

6. Laurin & Finez 

7. Furley & Wood 
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 بررسی درصدد حاضر مطالعۀدر  تيراندازان به حفظ توجه در طول اجرا، ةنياز ویژگرفتن درنظر

 برخالف این،برعالوه. هستيمتيراندازی با عملکرد اجرایی پایه  کارکرد دو این از هریک همبستگی

حاضر  رویکرد مقایسۀ افراد ماهر و مبتدی بودند، در پژوهش دارای که گذشته هایپژوهشاز  برخی

 هایپژوهش از برخی کهآنجااز همچنينعملکرد ورزشی استفاده شده است. مستقيم از رویکرد بررسی 

 اند،کرده استفاده آزمایشگاهی شرایط در عملکردی هایآزمون از ورزشی عملکرد بررسی هنگام قبلی

به مطالب  استناد. با شد استفاده واقعی مسابقۀ شرایط در تيراندازان عملکرد سنجش از پژوهشدر این 

که آیا بين عملکرد تيراندازان در شرایط  دنبال بررسی این موضوع هستيمحاضر به مطالعۀدر  ،شدهذکر

توان عملکرد می این نمراتاساس جرایی پایه رابطه وجود دارد و برا کارکردهایمسابقه و نمرات 

  کرد؟ بينیپيشرا در طول مسابقه  تيراندازی

 

 پژوهشروش 
 ۀرشت ورزشکاران در بين ميدانی شکل به است که همبستگی-توصيفی العاتطم نوع از حاضر پژوهش

که  سال 32 تا 18 سنی دامنۀاندازان استان کردستان با نفر از تير 30 .گرفت انجام تفنگ با یتيرانداز

نفر از  17کت کردند. شر پرداختند، در این پژوهشتمرین می دازی استان بهتيران تهيئدر زیر نظر 

 هاطور منظم در تمرینبودند که به. این ورزشکاران افرادی مرد بودند هااز آن نفر 13 زن و این افراد

به  توضيح فرایند پژوهشکردند. پس از تيراندازی استان شرکت می تهيئو مسابقات مرتبط با 

بک و استروپ -های انآزمونبا ، ابتدا برای شرکت در پژوهش هاکنندگان و اعالم رضایت آنشرکت

نياید. پس از  به وجود هاآزمون نتایج در تداخلی گونههيچ تا ارزیابی شدند ایجداگانه جلسات در

شد. نظر گرفته در عملکرد تيراندازیرسمی به عنوان  نتایج اولين مسابقۀ ،های شناختیآزموناجرای 

توسط و  متری10تير از فاصلۀ  60يراندازی از طریق ساس قوانين فدراسيون جهانی تبرارکورد افراد 

   .(24) شدگيری اندازهدراسيون تيراندازی داوران رسمی ف

در این آزمون،  استفاده شد. 1داری افراد از آزمون استروپمنظور ارزیابی بازبهارزیابی بازداری: 

ها ی آنبدون توجه بـه معنـ ،نوشته شده بودتفاوت م یهارنگ بـاآزمودنی باید رنـگ لغـاتی را کـه 

که  مؤسسۀ تحقيقات شناختی سينا استفاده شد یافزاراز نسخۀ نرم مطالعه. در این کردیبيـان م

کلمۀ  48کلمۀ رنگی همخوان و  48از  این آزمون شود،یک مشاهده میشمارة که در شکل طورهمان

همخوان، ت منظور از کلما. قرمز، آبی، زرد و سبز تشکيل شده بود یهارنگی ناهمخوان با رنگ

بودن رنگ کلمه ان، متفاوتمنظور از کلمات ناهمخو کهحالی؛ دربودی کلمه بودن رنگ با معنیکسان

صورت تصادفی و کلمۀ رنگی همخوان و ناهمخوان به 96درمجموع، در این آزمون . بود آنی با معن

                                                           
1. Stroop 
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رائۀ دو محرک ی صفحۀ نمایشگر دو ثانيه و فاصلۀ بين ارو. زمان ارائۀ هر محرک دشمتوالی نشان داده 

ناهمخوان  هایخطا در کوششکردن تعداد تداخل با کمنمرة . ميزان بازداری یا بودهزارم ثانيه  811

زمان تداخل از طریق تفاضل زمان  . همچنينمحاسبه شدهمخوان  هایخطا در کوششاز تعداد 

د. شهای همخوان محاسبه کنش در کوششهای ناهمخوان نسبت به زمان واواکنش در کوشش

 یهازمان واکنش در کوشش نيانگي، مهمخوانو نا ی همخوانهاتعداد خطا در کوشش یهامؤلفه

 یبررسآزمون  نیدر ا شدهیابیارز یهاعنوان مؤلفهبه ،و زمان تداخلتداخل  نمرة همخوان،و ناهمخوان 

 .(25) شدند
 

 
 صورت همخوان و ناهمخوانبه افزار استروپها در نرمۀ ارائه محرکنحو -1 شکل

Figure 1- Congruent and Incongruent Stimuli Presenting in Stroop  
 

 آزمون این شد. در استفاده حافظۀ کاری ارزیابی برای 1بک-آزمون ان از ارزیابی حافظۀ کاری:

 تشابه صورت در باید فرد و شدمی ظاهر نمایشگرصفحۀ  روی سریالی صورتبه بصریمحرک  تعدادی

عدد  تعدادیهای بصری شامل محرکاد. دمی فشار را هدف کليد قبل هایمحرک با محرک هر

 آیا گرفتمیبایست تصميم می فرد و شدندمیصورت مجزا در صفحه نشان داده تصادفی بودند که به

 ،اساسبراین ؛دو( شمارة )شکلیا خير  است مشابه ،بود شده ارائه که یپيشين عدد دو با شدهارائه عدد

این تکليف دو عمليات  درد. کرمی تغيير مداوم طورهب ترقبل عدد دو ترتيب جدید، محرک ارائۀ با

. نددشمداوم اجرا میطور ها بهرسانی آنروزداری اطالعات و سپس بهی نگهاصلی حافظۀ کاری یعن

 شده مقایسهشدند و با اطالعات از قبل ذخيرهطور همزمان و در لحظه تحليل میاطالعات جدید به

عنوان صحيح به تعدادد. متغيرهای ميزان خطا و کردنگيری ایجاد میو راهنمایی برای تصميمشدند می

ردازش عنوان سرعت پکه شاخص زمان واکنش بهحالیگيری شدند؛ دراخص صحت عملکرد اندازهش

                                                           
1. N-back 
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حفظ  وعنوان همسانی عملکرد های صحيح بهزمان واکنش در کوشش شاخص تغييرپذیری اطالعات،

 .(26) نوان خروجی نتایج این آزمون بررسی شدندعتوجه در طول اجرای تکليف به

 

 
 بک-ان افزارنرم در هامحرک ارائهنحوۀ  -2 شکل

Figure 2- Stimuli Presenting in N-Back Task 
 

 نتایج
 ،رکورد تيراندازی بابک -های استروپ و انآمده از آزموندستهای بهبرای بررسی همبستگی بين داده

های عملکرد دادهاساس آن اسميرنف بررسی شد که بر-ها با آزمون کلموگروفبيعی دادهطتوزیع ابتدا 

از  هامؤلفهدر این  و (P > 0.05) ندبود بيعیطبک دارای توزیع -ای آزمون انهمؤلفهتيراندازی و زیر

بودن نبيعیطدليل های آزمون استروپ بهمؤلفهدر زیر .دضریب همبستگی پيرسون استفاده شآزمون 

 ،های موجوداساس یافتهاستفاده شد. برریب همبستگی اسپيرمن از آزمون ض ،(P < 0.05) هاتوزیع داده

در جدول بود.  97/65و انحراف استاندارد آن  86/511کنندگان ميانگين رکورد تيراندازی شرکت

همراه ضرایب همبستگی بک به-های آزمون انمؤلفهميانگين و انحراف استاندارد در زیر ،یکشمارة 

 .نشان داده شده است ها با عملکرد تيراندازیمؤلفهین ا
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 بک و ضرایب همبستگی با عملکرد تیراندازی-های آزمون انمیانگین و انحراف استاندارد داده -1 جدول

Table 1 - Means and Standard Deviations of the N-Back Variables and 

Correlations with Shooting Performance 

 مؤلفه

components 
 میانگین

Mean 

انحراف 

 استاندارد

Standard 

Deviation 

ضریب همبستگی با 

 عملکرد

Correlation 

 داریاسطح معن

Significant 

 خطا تعداد

Number of Error 
25.1 13.82 0.14 0.46 

 تعداد صحيح

Number of Correct 
89.93 15.52 -0.3 0.1 

 (ثانيهميلی) زمان واکنش

Reaction Time (ms) 
603.3 136.82 -0.17 0.36 

 تغييرپذیری زمان واکنش

 (ثانيهميلی)

Reaction Time Variability 

(ms) 

213.66 50.4 -0.06 0.73 

 

کدام از آمده، بين هيچدستهشود، براساس نتایج بطورکه در جدول شمارة یک مشاهده میهمان

 بابک -های تعداد خطا، تعداد صحيح، زمان واکنش و تغييرپذیری زمان واکنش در آزمون انمؤلفهزیر

ميانگين، انحراف  ،دو در جدول شمارة (.P > 0.05) مشاهده نشد یدارمعنا رابطۀرکورد تيراندازی 

شده  و عملکرد تيراندازی ارائهها های آزمون استروپ و ضرایب همبستگی بين آنمؤلفهاستاندارد زیر

های تعداد خطا و ميانگين زمان واکنش در مؤلفهبين عملکرد تيراندازی با  ها،است. براساس یافته

 یمعنادار رابطۀهای ناهمخوان و زمان تداخل های همخوان، ميانگين زمان واکنش در کوششکوشش

r ) مخوانـاهـن هایشـعداد خطا در کوشـتيراندازی با ـعملکرد تن ـاما بي(، P < 0.05) وجود نداشت

0.02 = P, 0.42-= )  تداخل  نمرةو(0.02 = P, 0.41- = r )اساس مشاهده شد. بر یدارمنفی معنا رابطۀ

ی ازتر، رکورد تيراندتداخل کم نمرةهای ناهمخوان و ميزان با کاهش تعداد خطا در کوشش ،هااین یافته

 .داری افزایش پيدا کردمعنا طوربه
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 های آزمون استروپ و ضرایب همبستگی با عملکرد تیراندازیمیانگین و انحراف استاندارد داده -2 جدول

Table 2 - Means and Standard Deviations of the Stroop Variables and Correlations 

with Shooting Performance 

 مؤلفه

components 
 میانگین

Mean 

انحراف 

 استاندارد

Standard 

Deviation 

ضریب همبستگی با 

 عملکرد

Correlation 

 داریاسطح معن

Significant 

 همخوان هایکوشش در خطا تعداد

Number of Error 

(Congruent) 

0.33 0.54 0.23 0.21 

 هایکوشش در خطا تعداد

 ناهمخوان

Number of Error 

(Incongruent) 

0.9 1.06 -0.42 0.02 

 هایکوشش در واکنش زمان

  همخوان

Number of Correct 

(Congruent) 

929.13 131.74 -0.19 0.31 

 هایکوشش در واکنش زمان

  ناهمخوان

Number of Correct 

(Incongruent) 

982.36 152.99 -0.13 0.49 

 تداخل نمرة

Interference Score 
0.67 1.3 -0.41 0.02 

 تداخل زمان

Interference Time 
53.23 41.57 -0.02 0.89 

 

زمان واکنش  مؤلفۀدو از اساس عملکرد شناختی، و برآورد رکورد تيراندازی بر منظور تبيينبه سپس

بودند، استفاده  عملکرد تيراندازیبا  یدارمعنا رابطۀتداخل که دارای  نمرة های ناهمخوان ودر کوشش

در برآورد که و این موضوع  (P, 0.8 = r = 0.0001) مؤلفهخطی بين این دو يل وجود هملدشد، اما به

ه از رگرسيون شود، امکان استفادهای ناهمخوان استفاده میتداخل از تعداد خطا در کوشش نمرة

برآورد رکورد  تنهایی وارد مدل رگرسيون برایها بهمؤلفهیک از ، هررواینچندگانه وجود نداشت؛ از

 نمرة ،این اساسبر عملکرد تيراندازی بود. بينیپيشتداخل قادر به  نمرةتيراندازی شدند که تنها 

طور مدل شدند که همان عنوان متغير مالک واردبهرکورد تيراندازی بين و عنوان متغير پيشتداخل به

ی این مدل ها. آمارهکردبينی رد تيراندازی را پيشداری عملکمعنا طوربهتداخل  نمرةکه ذکر شد، 

    (.2R, 0.02 = P, 5.84 = 1,29F = 0.17) سه ارائه شده است رگرسيونی در جدول شمارة
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 تداخل نمرۀاساس های رگرسیون در برآورد رکورد تیراندازی برآماره -3جدول 

Table 3 – Regression Statistics in Estimating Shooting Performance Based on 

Interference Score 

 بینعوامل پیش

Model 
 

 استانداردضرایب غیر 

Unstandardized 

Coefficients 

ضرایب استاندارد 

 بتا

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 
 داریسطح معنا

Significant 
B 

 انحرافخطای

Standard 

error 

 رکورد تيراندازی

Shooting 

Performance 

 ضریب ثابت

Constant 
525.188 12.43  42.24 0.0001 

 نمرة تداخل

Interferen

ce Score 
-19.98 8.25 -0.41 -2.42 0.02 

 

 گیریبحث و نتیجه
با  کاری حافظۀبازداری و  یعنی اجرایی پایه کارکردهایبررسی ارتباط بين پژوهش حاضر با هدف 

، تنها مقياس بازداری بخشی شدهمطالعه ۀاز دو مولفکه نشان داد نتایج  عملکرد تيراندازی انجام شد.

های ناهمخوان بين ميزان خطا در کوشش ،اساس نتایجکرد. برانس عملکرد تيراندازی را تبيين از واری

با کاهش خطا در  منفی وجود داشت؛ یعنی رابطۀعملکرد تيراندازی با تداخل  نمرةو همچنين 

نتایج براین، عالوه کرد.، رکورد تيراندازی افزایش پيدا خوان و همچنين کاهش تداخلمهای ناهکوشش

داری توانایی تبيين بخشی از واریانس طور معنانها مولفۀ نمرة تداخل بهرگرسيون خطی نشان داد که ت

های مهم در توانایی بازداری پاسخ غالب افراد مؤلفهکنترل تداخل یکی از عملکرد تيراندازی را داشت. 

تداخل از تفاضل  نمرةشود. میاستفاده  نيز های آزمون استروپمؤلفهآن از دیگر  در محاسبۀاست که 

شود های همخوان محاسبه میهای ناهمخوان نسبت به تعداد خطا در کوششتعداد خطا در کوشش

کنترل و  توانند پاسخ غالب رادهد افراد تا چه حد در مقابل تداخل مقاومت دارند و میکه نشان می

رنگ کلمه پردازش کنند، احتمال زودتر از  کلمه را یمعنکه افراد تمایل دارند بازداری کنند. از آنجا

احتمال خطا در  ،نتيجهشود؛ در، بيشتر میآن پاسخ دهند معنیجای پاسخ به رنگ جوهر به اینکه به

 وجود دارد، بيشتر است. شده تفاوت و رنگ کلمۀ ارائه معنیها بين های ناهمخوانی که در آنکوشش
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ازش اطالعات را کنترل این تداخل موجود در پردانایی بازداری باالتر قادر هستند، افراد با سطح تو

 . (27) کنندبازداری کلمه است،  معنیتر به که همان واکنش سریع را عبارتی پاسخ غالبکنند یا به

 یهتربرکورد تيراندازی  ،داشتند بيشتریافرادی که توانایی بازداری  ،حاضرپژوهش های اساس یافتهبر

با نتایج حدودی تاتوان میاین نتایج را  ،شناختی مرتبط با عملکرد مؤلفۀاز نظر . دست آوردندرا به

( 15و همکاران ) 2گسمر-الفرینک ( و28و همکاران ) 1هيوجين(، 12و همکاران )وربرگ  هایپژوهش

 حافظۀ ای فوتبال در آزمونه بازیکنان حرفهک نشان دادند (12. وربرگ و همکاران )دانستراستا هم

مؤلفۀ بازداری عملکرد بهتری در مقایسه با گروه اما در  ،نداشتندتفاوت کاری فضایی با گروه مبتدی 

مهارت باال در  هایی با سطحفوتباليستدادند ( نيز نشان 28هيوجين و همکاران ). مبتدی داشتند

 کاریحافظۀدر  کهصورتیعملکرد بهتری دارند؛ در ترپایينمهارتی بازداری از افرادی با سطح مؤلفۀ 

( 15گسمر و همکاران )-الفرینک پژوهش همچنين نتایج نشد. مشاهدهها داری در این گروهتفاوت معنا

در  ،ترپایين یبازیکنان با سطح مهارت بازیکنان نخبۀ تنيس روی ميز در مقایسه باد که برتری نشان دا

های مختلفی از مغز سازی بخشفعالاند که شان دادهن هاپژوهششناختی بازداری بود.  مؤلفۀ

بزرگسالی  رد که در دورةپيشانی در اجرای تکليف استروپ اهميت داای و پيشقسمت آهيانه خصوصبه

هایی در چند ممکن است تفاوت؛ هراست بود، به تکامل رسيده ین پژوهشدر ا شدهمطالعه که مرحلۀ

ی خصوص در اجرابهبود عملکرد بازداری به ،اساسزداری وجود داشته باشد؛ براینافراد در توانایی با

 .(27) پيشانی باشدپيش خصوص قشراین بخش مغز به بهبود کارکرد دليلتواند بهتکليف استروپ می

های بازداری نظير تعداد خطا در مؤلفهنشان داد که  های پژوهش حاضریافته ،که ذکر شدطورهمان

های در طول اجرای تيراندازی، محرک. ندمنفی با عملکرد داشت رابطۀتداخل  نمرةکوشش ناهمخوان و 

صدای  ،مثال د؛ براینتوجه افراد از اجرای مطلوب شو مختلفی وجود دارد که ممکن است سبب انحراف

یا بعدی و  تير قبلینتيجۀ ، توجه به موجود در سالن، توجه به تنفس خود، توجه به افکار مزاحم

 ،روایناز د تداخل در پردازش محرک اصلی شوند؛ند باعث ایجانتواکدام میها که هرمواردی نظير این

کردن ذهن از هرگونه خالیاز به توجه مداوم به سيبل و دليل نيتيراندازی بهرسد عملکرد نظر میبه

 دارد؛ نيازمرتبط های غيربه بازداری محرک ،بهينه کسب رکورد خوب و عملکرد آشفتگی برای

های ناهمخوان کمتری و تعداد خطا در کوشش تداخل نمرةافرادی که رود احتمال میدرنتيجه، 

 اند.را کسب کرده هتریبرکوردهای  ،دليل توانایی بازداری بيشتر، بهداشتند

و عملکرد  کاری حافظۀ روزرسانیبهنشان داد بين قابليت حاضر پژوهش های یافته ،از سوی دیگر 

(، 8وستبرگ و همکاران )های پژوهشنتایج توان با می را مشاهده نشد. این یافته ایرابطه تيراندازی

                                                           
1. Huijgen 

2. Elferink-Gemser 
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که اند ها نشان داده، تمام این پژوهشزیرا ( ناهمسو دانست؛5) 1( و وان و البورد20شافرمن و ممرت )

وستبرگ و همکاران پژوهش اساس نتایج بربينی عملکرد ورزشی را دارد. قابليت پيش کاری حافظۀ

 مؤلفهو این  با تعداد گل بازیکنان در طول دو فصل آینده در ارتباط است کاری حافظۀنمرات  ،(8)

 زیادبودناعتقاد داشتند که  پژوهشگراناین  .کند بينیپيشتواند عملکرد بازیکنان فوتبال را می

. شودگيری بازیکنان فوتبال میميمسبب افزایش سرعت پردازش اطالعات و تص کاری حافظۀظرفيت 

با عملکرد دریبلينگ و کنترل توپ بازیکنان  اریک حافظۀنشان دادند که نيز ( 20شافرمن و ممرت )

در عملکرد  از نوع رقابتی نبود و صرفاً هاآن پژوهش سنجش عملکرد درهرچند  ؛فوتبال رابطه دارد

 کاری حافظۀنشان دادند که بين ظرفيت و کنترل نيز ( 5وان و البورد ). شرایط غيررقابتی ارزیابی شد

بایست یادآوری کرد که ین نکته را میته ابال ؛و عملکرد پرتاب بازیکنان بسکتبال رابطه وجود دارد

 العۀطمهای حاضر با یافته پژوهش .ای ورزشی متفاوتی انجام شدندهشده در رشتهی ذکرهاپژوهش

، عملکرد بيشتر کاری حافظۀافرادی با ظرفيت ها نشان دادند ( نيز ناهمسوست. آن18) بریور و همکاران

 کامپيوتریها از تکليفی آنذکر شد، که طورگيری در تيراندازی داشتند. همانبهتری در تکليف تصميم

بر  کهبررسی شد  ازی مدنظر نبود و تنها دقت زمانیها دقت تيراندآنده کردند و در تکليف ااستف

حاضر  در پژوهش کهرتیصوشليک کنند؛ درچه زمانی گرفتند تصميم میبایست افراد می اساس آن

تحليل  زمينۀدر  و راستادر این . گيری شدد مسابقه از افراد رکوردواقعی و در شرایط استاندار در رقابت

ذاتی بار  طوربهنخست اینکه  باید مدنظر قرار گيرد:تيراندازی برخی موارد می تی رشتۀنيازهای شناخ

به  موفق کردنتيراندازیی تکليف تيراندازی زیاد نيست؛ یعنی افراد برای اشناختی یا بار حافظه

یا  ءتکليف تيراندازی دارای تعداد اجزانياز ندارند؛ زیرا، زیادی در ذهن  هاینگهداری دستورالعمل

رسد تکاليفی که دارای پيچيدگی کمتر یا اجزای کمتری نظر میبه ،روایناز يدگی کمتری است؛پيچ

بين  رابطۀکه  ( نيز نشان دادند21الئورین و فينز ) دارند.نياز کاری کمتری  حافظۀظرفيت به  هستند،

 بستگی دارد؛و عملکرد حرکتی بستگی به ماهيت تکليف حرکتی و ميزان پيچيدگی آن  کاری حافظۀ

اری اطالعات تنها بخشی از کارکرد حافظۀ کاری است. نگهدخاطرنشان کرد که  بایدالبته این نکته را 

بک بود که بيشتر بر قابليت -انتکليف  شدهاستفادهکاری  حافظۀ آزمونآنجاکه ، ازعالوه بر این

این  ،ثابت و بدون تغيير است هميشههدف تيراندازی  هدليل اینکنيز بهو  دارد تأکيدروزرسانی به

ممکن  کهحالیدر گيرد.قرار  تأثيرراندازان کمتر تحتتي روزرسانیبهتوانایی  احتمال وجود دارد که

سرعت ازیکنان بهبرای براگبی و هاکی که محيط بازی  های ورزشی نظير فوتبال، واليبال،است در رشته

 کنند پردازش اطالعات زیادی را ید با توجه به تغييرات سریع محيطبا بازیکنان در حال تغيير است و

اهميت بيشتری پيدا  روزرسانیبهدهند، قابليت  انجام را مناسب اقدامات بسيارکوتاه دورة یک در و

                                                           
3. Vaughan  & Laborde 
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 عنوان یکی از کارکردهای حافظۀبه روزرسانیبهتوانایی بين ، ؛ بنابراین، در پژوهش حاضر(13) کندمی

 این موضوع که توانایی گرفتندرنظربا اگرچه  .شدنمشاهده  ایرابطه و عملکرد تيراندازی کاری

این فرضيه  ،(2) و حفظ توجه دارد یبازدار ییبا توانا يمیمستق ارتباطحافظۀ کاری  در یروزرسانبه

 هاییافتهاساس مشاهده شود. بر و عملکرد تيراندازی مؤلفهبين این  یدارمعنا رابطۀ وجود داشت که

ندازی و وجود رابطه بين عملکرد تيرا باحافظۀ کاری رابطه بين حاکی از نبود  که حاضرپژوهش 

ارتباط نزدیکی که با یکدیگر  با وجود مؤلفهدو  ینا رسدینظر م، بهبود تيراندازیعملکرد  بازداری با

 احتمال این راستا این در .باشند يراندازیعملکرد ت ييندر تبو مستقل  متفاوت ینقشدارند، دارای 

عملکرد موفق دستيابی به  برای ،حافظۀ کاریدر  یرسانروزبه توانایی از سطح معينی که دارد وجود

 ایجاد عملکرد در که اندکی تغييرات بيشتر به یبازدار توانایی رفتن سطح مهارت،باال با باشد و یکاف

 .شود یشآزما مستقيمطور به بایدیموضوع م ینا؛ البته باشد حساس ،شودمی

نتایج نخست اینکه  رسد:نظر میچند نکته ضروری به اشاره بهشده در این مطالعه دربارة موارد ذکر

که زیربنای عملکرد  اجرایی کارکردهایکند که ممکن است حاضر این ایده را تقویت می پژوهش

ورزشی های گوناگون در رشته ،هایی حرکتیبودن تواناییفرضيۀ اختصاصیانند هم ،ورزشی هستند

 بهترعملکرد تيراندازی ایی بازداری بهتر با توان ،که ذکر شدطورهمان دوم اینکه ؛اختصاصی باشند

، 30) کندتمرین ورزشی عملکرد بازداری افراد پيشرفت می در نتيجۀ ها،براساس پژوهش بود.راستا هم

 ،ماندمی باقی پاسخبی یو بازدار يراندازیعملکرد ت ينرابطه ب علت وجود يينتب در که الیسؤ و (29

 يراندازیدر ت يشتریب يشرفتپ ،بودند التریبا یسطح بازدار یاز ابتدا دارا که یافراد آیا است که ینا

به  يراندازی،در مهارت تبيشتر  يشرفتو پ ینتمر اثردر  کورد بهترکه ورزشکارانی با راین یااند داشته

در های آینده باید در پژوهشها میبرای پاسخ به این پرسش .انددست یافته بهتری یبازدار ییتوانا

 یانواع کارکردها استفاده از باهمچنين و  تفاوتم یو مهارت یسن یهارده در گانهجدا ییهاطرح

 يراندازیت هایینتمر یاثربخش يزانابتدا م تا پرداخته شود موضوع این بهباالتر ۀ بو مرت یهپا ییاجرا

 ایمطالعهقالب  درو سپس  شود یبررس سالمافراد در  یبازدار نظير اجرایی کارکردهایر بهبود ب

چه حد  تا در افراد مبتدی اریبازد يرنظ یشناخت هایکارکرد اوليۀ سطح که اده شودد نشانمدت بلند

رسند، که به سطح ماهر میزمانی ،تيراندازی مهارت دررا  هاآن پيشرفت و یادگيری ميزان تواندمی

 کارکردهای ی مقدماتی در زمينۀالعهتوان مطاحاضر را میپژوهش های یافته ،کلیطوربه .کند برآورد

ها دادن پژوهشجامع انجام منظور دستيابی به نتيجۀت که بهنظر گرفاجرایی و عملکرد تيراندازی در

 ادامه یابد. بایدمی

و  اجرایی پایه )حافظۀ کاری کارکردهایاز بين  دادحاضر نشان پژوهش های یافتهپیام مقاله: 

بهتر است  مؤلفهاین  ،رواینتبيين عملکرد تيراندازی را دارد؛ از بازداری(، بيشتر کنترل بازداری توانایی
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شناختی تأثيرگذار بر عملکرد تيراندازان جسمانی، تکنيکی، تاکتيکی و روانهای مؤلفهدر کنار سایر 

عملکرد  ارتقای برای سپسو کار گرفته شود بهورزشکاران ارزیابی  مرحلۀ درقرار گيرد تا نخست 

 بازداری استفاده شود.  کنترلبهبود  ها و مداخالتتيراندازی از پروتکل
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Abstract 
Investigating the underlying factors of sports performance is one of the most important 

goals of sports science researchers. The present study aimed to investigate the relationship 

between core executive functions (inhibition and working memory)  and shooting 

performance. For this purpose, 30 shooters from Kurdistan province, aged 18-32 years, 

trained under the supervision of the province's shooting committee, participated in this 

study. The working memory and inhibitory control were assessed through the N-Beck and 

Stroop tests. Then the score in the first official competition of these athletes was 

considered as shooting performance. Correlation between variables was evaluated by 

Pearson and Spearman correlation coefficient tests as well as linear regression. The results 

showed that there was a significant relationship only between the two components of 

incongruent trials errors and interference score in the Stroop test with shooting 

performance (P<0.05) and there was no significant relationship between the other 

components (P>0.05). Accordingly, the shooting score increased with decreasing errors 

in incongruent trials as well as reduced interference. In addition, linear regression results 

showed that only the interference score component was able to estimate part of the 

variance of shooting performance significantly. Overall, the present findings showed that 

among the core executive functions (working memory and inhibitory control), the 

inhibitory control can predict the shooting performance.  Therefore, this component can be 

placed along with other important factors affecting shooter performance to be used first 

for evaluate and then to improve shooting performance through inhibition enhancement 

interventions . 
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