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 حافظة کاریتکواندو بر اساس نمرات  اجرای پومسة بینیپیش
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 چکیده
بعد را  پومسهتوان اجرای می حافظة کاری ةآیا از نمرات اولی کهانجام شد پاسخ به این سوال هدف حاضر با  پژوهش

 پژوهشسال در این  24تا  18سنی  دامنةنفر آزمودنی در  60تعداد  منظوربدیننمود.  بینیپیشجلسة آموزشی  10از 
بین  رابطة. سپس دشدن پومسهآموزش  ةمرحلوارد و ارزیابی  کاریحافظة ابتدا از طریق آزمون  که شرکت نمودند

متفاوتی  هایشاخص ادنتایج نشان د انتهایی بررسی گردید. ةدر جلس پومسهو نمرات اجرای  حافظة کاریمتغیرهای 
های حاضر طورکلی یافتهبه. ندنکمی بینیپیشرا  پومسهمتفاوتی از اجرای های لفهزیرمؤکاری،  ةاز آزمون حافظ

را  پژوهشاین  .است مسهپو اجرایعاملی مهم در تعیین موفقیت افراد مبتدی در  حافظة کاریدهد که نشان می
 در نظر گرفت.های شناختی ساس ویژگیاعملکرد بر  بینیپیش ةمقدماتی در حیط ةمطالع توان به عنوان یکمی

 استعدادیابی. عملکرد، بینیپیش، حافظة کاری :هاکلیدواژه
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 مقدمه
یندهای آو فر ایی عوامل زیربنایی عملکرد حرکتیشناس

 ةمورد عالق هایحیطهمرتبط با حرکات ماهرانه یکی از 
علوم ورزشی است تا با شناخت آن بتوانند  پژوهشگران

 و کنترل بینیپیشعملکرد ورزشکاران را توصیف، 
 هایرشتهورزشی یکی از  هایرشتهدر میان . نمایند

جذاب به دلیل نوع اجرا و با اهمیت به دلیل حضور در 
تکواندو است که به دو بخش مبارزه و  رشتةالمپیک 
اری از یو مانند بس شودمیتقسیم  1رم یا پومسهاجرای فُ

جسمانی و ذهنی در آن  هایویژگیهر دوی  هارشته
ها بر کیتکن ،هرم یا پومسدر بخش اجرای فُ .ندمؤثر

ب مورد اجرا در یبه ترت نداب شدهیکه ترک یاساس روند
ر مشخص تالش یک مسیورزشکاران در  د ونیآیم
استاندارد را به  یهاکیک رشته تکنیتا  ندینمایم

ها به کین تکنی. ادرآورندن نحو ممکن به اجرا یبهتر
ز ین یعیطب صورتبهد که نیآیبه اجرا در م یقیطر

ک فرد یآن در برابر  یگذارآن حفظ شود و اثرکاربرد 
ه بر ورم پومسه عالاجرای یک فُ قابل مشاهده باشد.

جسمانی و تکنیکی مناسب نیازمند  هایمهارتنیاز به 
، ترتیب اجرا و همچنین هاتکنیکخاطر سپردن نوع هب

رم پومسه( قرارگیری مکان مناسب )بر اساس اصول فُ
 .(2008)زر، گیالنی، ابراهیم و گربانی،  است

 هایویژگیاز گذشته اعتقاد بر این بوده است که 
 در موفقیت با ارتباط در را مهمی اطالعات جسمانی،

. در این راستا برخی آوردمی فراهم خاص ورزشی رشتة
 گوییپیش برای را تیپ بدنی اطالعات هاپژوهش

 مناسب ورزشی هایرشته در موفقیت ورزشکاران

 تحلیل .(1995، 2)بلوم فیلد، آکلند و الیوت دانندمی

 و للیالمبین بزرگ در مسابقات ورزشکاران عملکرد

                                                                                                                         

1. Poomsae 

2. Bloomfield, Ackland, & Elliot 

3. Pieter & Bercades 

4. Executive Functions 

5. Chan, Shum, Toulopoulou, & Chen 

 ورزشکار یک موفقیت دهدمی نشان المپیک هایبازی

 ترکیب بدنی و ساختمان ورزشی، ترکیب توانمندی از

در  هاپژوهش .(2009، 3)پیتر و برکادز پذیردمی تأثیر او
نظیر قد و طول  عواملیکه  ستنشان داده ا نیزپومسه 

عضالنی متناسب دارای اهمیت  ةاندام متوسط و تود
 و فیزیولوژیکی هایویژگی چنین داشتن هستند.

 هستند بسیار مهم تکواندو ورزشکاران در سنجیپیکر

اثربخشی  ةاگرچه در در زمین .(2008)زر و همکاران، 
 بینیپیشجسمانی نظیر تیپ بدنی در  هایویژگی

اما  ،نظری فراوانی وجود دارد هایچالشعملکرد افراد 
خصوص د افراد و بهرست که عملکا این تأملنکته قابل 

ورزشی یک متغیر  هایبافتن در اعملکرد ورزشکار
 پذیردمی تأثیرچند وجهی است که از عوامل متعددی 

و به دلیل پیچیدگی ابعاد مختلف عملکرد احتمال 
خاص جسمانی  هایویژگیهر بعد آن با یکی از  رودمی

 یا ذهنی در ارتباط باشد.
جسمانی  هایویژگیاز مفاهیمی که در کنار  ییک

شناختی  هایویژگی ،مورد توجه قرار گیرد تواندمی
-در سال پژوهشگرانو در این راستا  ورزشکاران است

عملکرد حرکتی  حیطةهای اخیر مفهومی شناختی را در 
 هایکنشکه تحت عنوان  انددادهمورد بررسی قرار 

 اجرایی دامنة هایکنش. شودمیاز آن یاد  4اجرایی
یندهای ارزیابی نظیر آوسیعی از کنترل باال به پایین و فر

زی و تنظیم اعمال را دربرمی ، برنامه ریکنترل توجه
 6حافظة کاری .(2008، 5، تولوپولو و چن)چان، شامگیرد 

 اجرایی هایکنش به عنوان اجزای بنیادی 7توجه و
)وستبرگ، گوستافسون، مائورکس،  شوندمیشناخته 

 پژوهشگراناگرچه  .(2012، 8اینگوار و پتروویک
اجرایی در  هایکنشو یا بهبود  مختلفی درصدد تغییر

 ،اندهبودتمرینات ورزشی  ةمختلف در نتیج هاینمونه

6. Working Meomory 

7. Attention 

8. Vestberg, Gustafson, Maurex, 

Ingvar, & Petrovic 
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در  هامؤلفهاندکی به بررسی نقش این  هایپژوهشاما 
. یکی از ابعاد اندپرداختهعملکرد افراد  بینیپیش
 ةبه هست توانمیرا  نآ واقعاجرایی که در  هایکنش

 حافظة کاریاجرایی در نظر گرفت  هایکنشمرکزی 
حافظة ( 1994) 2بدلی و هیتچ .(2013، 1)دیامونداست 
نظری معرفی کردند که به  ةرا به عنوان یک ساز کاری

و پردازش اطالعات مربوط در  دارینگهنظام زیربنایی 
حافظة . کندمیطول عملکرد در یک تکلیف اشاره 

 طوربهتا چندین قطعه اطالعات  دهدمیاجازه  کاری
همزمان در ذهن نگه داشته شوند و مورد دستکاری قرار 

را برای توصیف یک نظام  حافظة کاریگیرند. اصطالح 
 ةکه در آن اطالعات برای یک دور 3مدتکوتاه ةحافظ

 .شودمی، استفاده شوندمیزمانی ذخیره و دستکاری 
 هایکنشبخش  ترینبنیادیشایان ذکر است که 

در نظر گرفت و این  حافظة کاری توانمیاجرایی را 
بسیار زیادی با توجه و قابلیت بازداری دارد.  رابطة مؤلفه

در  حافظة کاری ةگذشته، مطالع هایپژوهشبر اساس 
کاربرد علوم اعصاب کاربردهایی دارد. نخستین  حیطة

آسان،  نسبتاًروشی  حافظة کاریاین است که تکالیف 
ایی هستند که با توانارزیابی و معتبر در  سریع

 باالتر اشتراک دارند مرتبةختی شنا هایمهارت
 .(2004، 4)فریدمن و میاک

متعددی در  هایپژوهش شناختی هایویژگی ةدر زمین
 هایپژوهشاول  ةورزش اجرا شده است. دست حیطة

که در موفقیت  ایویژهادراکی  هایتواناییگذشته بر 
داشته و تمایز بین افراد نخبه  تمرکز نقش دارند ورزشی

؛ آبرنتی، 1989، 5)آبرنتی کنندمیتوصیف و غیر نخبه را 
بیشتر از  بر این اساس .(2001، 6گیل، پارکز و پاکرز

                                                                                                                         

1. Diamond 

2. Baddeley AD, Hitch 

3. Short-trem Memory 
4. Friedman & Miyake 

5. Abernethy 

6. Abernethy, Gill, Parks, & Packer 

 هایتواناییاجرایی مورد توجه باشد،  هایکنشاینکه 
که حرکتی مدنظر قرار گرفته است در حالیادراکی
باالتر  مرتبة یندهای شناختیآفربه اجرایی،  هایکنش

مولر، ایکخوف، )سیزلیک،  اشاره دارددر سطح مغز 
از سوی دیگر  .(2015، 7النگنر و ایکخوف

 هایکنشخاص در مورد  طوربهی که هایپژوهش
 هایکنشبیشتر بر نقش ورزش بر  ،اجرایی بوده است

با  تواندمیکه بر اساس آن ورزش  اندپرداختهاجرایی 
 گذار باشد تأثیراجرایی  هایکنشعملکرد مغز، بر بهبود 

برخی  اینعالوه بر .(2008، 8و کرمر)هیلمن، اریکسون 
اجرایی  هایکنشبین نمرات  انددادهنشان  هاپژوهش

ورزشی خاص تفاوت  هایرشتهافراد ماهر و مبتدی در 
، شردر، وان . به عنوان مثال وربرگی وجود داردمعنادار

 هایآزمونکه  د( نشان دادن2014) 9النگ و اووسترالن
تمایز بین ورزشکاران عادی  توانندمیاجرایی  هایکنش

فوق در  هایپژوهشنتایج . و مستعد را نشان دهند
 هاپژوهشدر این  .ه بودشد مشاهدهنیز  دیگری کارهای

های هاکی روی ورزشکاران نخبه بزرگسال در رشته
های تکالیف نیازمند کنش اجراییخ، فوتبال و راگبی در 

کتری باالتر اجرایی از افراد آماتور و دانشجویان مقطع د
جدیدتر با تکلیف  هایپژوهش .(2013)فائوبرت، بودند 

مشابه در ورزشکاران نخبه هاکی روی یخ نیز مشابه 
بر  .(2016، 10)الندگرن، هاگمن، ناسلوند و پارلینگ بود

ست که آیا ا این شودمیاین اساس سوالی که ایجاد 
پیشرفت سطح مهارت باعث واسطه بهتمرینات ورزشی 

 کهافرادییا در ابتدا  شوندمیاجرایی  هایکنشبهبود 
در  ،اجرایی باالتری هستند هایکنشدارای سطح 

سطح نخبگی  ورزش پیشرفت بیشتری دارند و به

7. Cieslik, Mueller, Eickhoff, Langner, 

& Eickhoff 

8. Hillman, Erickson, & Kramer 

9. Verburgh, Scherder, van Lange, & 

Oosterlaan 

10. Lundgren, Högman, Näslund, & 

Parling 
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از  توانمی سؤالبه این پاسخ  منظور. بهرسندمی
لیه عملکرد بر اساس نمرات او بینیپیش هایطرح

این موضوع  رغم جذابیتورزشکاران استفاده نمود. علی
عملکرد از  بینیپیشبه بررسی محدودی  هایپژوهش

به عنوان مثال اند. های اجرایی پرداختهروی کنش
( دریافتند که 2012وستبرگ و همکاران )

نیمه نخبه نسبت به همتایان  نخبه و هایفوتبالیست
 هایکنشدر هر دو جنس زن و مرد دارای  عادی

های کنش و نتایج اجرایی سطح باالتری هستند
دستیابی افراد به اهداف ورزشی و عملکرد  ،اجرایی

 بینیپیشموفقیت آمیز آنان را در طول دو سال متوالی 
 کردنداستفاده  1"روانی طرح" از تکلیف هاآن. کردمی

اجرایی  هایکنشدرگیر در  هایمؤلفهکه ترکیبی از 
اجرایی  یهاکنشداشتند که  داعتقا پژوهشگران. بود

ی ماهر هافوتبالیستموفقیت  بینیپیشعاملی مهم در 
 هایویژگیاختصاصی  طوربههر چند  .بود بزرگسال

مورد بررسی قرار خاص  شناختی مرتبط با عملکرد
نیازهای شناختی  رسدمی نظربهکه ی، در حالنگرفت

های مختلف ورزشی بر اساس قیود محیط اجرا در حیطه
یک ویژگی در یک  عبارتیبهو تکلیف متفاوت باشد یا 

حائز  یدیگرورزشی  ةویژگی دیگر در رشت و رشته
، رینبو، مائورکس، برگادامه وستدر اهمیت باشند. 

به بررسی تفاوت بین  (2017) 2پتروویکو  اینگوار
باالتر در ورزشکاران  ةایی مرکزی و مرتباجر هایکنش

نخبه و افراد عادی پرداختند که نتایج نشان داد در هر 
 ةشناختی ورزشکاران جوان نخب هایویژگیدوی این 

فوتبالیست از همتایان عادی خود بهتر هستند و آنها به 
 مرتبةاجرایی  هایکنشاین نتیجه رسیدند که هر دوی 

جوان  هایفوتبالیستعملکرد  توانندمیباالتر و مرکزی 
 در این طرح نیز اگرچه کند. بینیپیشنخبه را 

  

                                                                                                                         

1. Design Fluency 

مورد بررسی  تریاختصاصی طوربهاجرایی  هایکنش
رابطه بین عملکرد  قبلی پژوهشهمانند  قرار گرفت اما

افراد نخبه مورد بررسی قرار و کنش اجرایی تنها در 
ای مرتبط با گرفت. این در حالی است که در فراینده

پیشرفت  بینیپیشاستعدادیابی بیشتر هدف شناسایی و 
 ری آنان نیز اهمیت دارد.ادگیی ةافراد مبتدی است و نحو

از سوی دیگر در هر دو طرح تنها کسب امتیاز مورد 
های پیچیده بررسی قرار گرفته است و دیگر ویژگی

 عملکرد بررسی نشد.
در صدد  حاضر پژوهشبا توجه به مطالب ذکر شده 

ز یک سه در تکواندو پس اماجرای فرم پو بینیپیش
حافظة بر اساس نمرات  ایجلسه 10دوره آموزشی 

وره ابتدایی و پیش از ورود آنها به د جلسةدر  کاری
ر بآموزشی است، تا به این سؤال پاسخ داده شود که 

ه افراد در ابتدای ورود ب حافظة کاریاساس نمرات 
توان اجرای آنها را در آینده نزدیک آموزش می

هیت اجرای با توجه به ما بر این اساسنمود.  بینیپیش
 ةافظحفرم در تکواندو که در آن فراخوانی اطالعات از 

ات در این اطالع دارینگهدر کنار حفظ و بلند مدت 
 ظرنبهجهت اجرای صحیح ضروری  مدتکوتاه ةحافظ

فاده است حافظة کاریاز شاخص اندازه گیری  ،رسدمی
 ةبه عنوان هست گردیدکه ذکر  طورهمانکه  شد

اجرایی و حمایت کننده سایر  هایکنشمرکزی 
وجه تی مهم نظیر قابلیت بازداری و یاجرا هایکنش

لکرد مورد ی عمماهیت پردازشبا  رسدمی نظربهاست و 
جای بر این به ه عالو. نظر همخوانی داشته باشد

 ردعملکمیزان  ،استفاده از ارزیابی عملکرد یک بعدی
و در چند بعد مهم  افراد بعد از جلسات آموزشی

 مورد بررسی قرار گرفته است.عملکردی 

 

 

2. Vestberg, Reinebo, Maurex, Ingvar, 

& Petrovic  
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 پژوهش شناسی روش
 شرکت کنندگان

تا  18سنی  دامنةدر از دانشجویان دختر نفر  60تعداد 
ت شرک پژوهشدر این  داوطلبانه صورتبه سال 24

 وی در سطح مبتدی بوده کنندگان همگشرکتنمودند. 
ی هاها و اجرای فرمگونه آشنایی با تکنیکهیچ ةسابق

 را نداشتند. رزمی هایرشتهتکواندو و سایر 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی 

 کاری حافظةهمبستگی بود که در آن ابتدا افراد در بعد 
شی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و بعد از جلسات آموز

د مورد بین نتایج آزمون ابتدایی با عملکرد افرا رابطة
 ارزیابی قرار گرفت.

 پژوهش ابزار
منظور به :ارزيابی و متغیرهای اجرای پومسه

آزمون استاندارد رم پومسه، از فُارزیابی عملکرد افراد در 
از  این آزمون که شد استفادهتکواندو  فدراسیون جهانی
نمره( و در مجموع  6و اجرا ) نمره( 4دو بخش دقت )

نمره تشکیل شده بود. در بخش دقت اجرای  شش
حرکات پایه و همچنین حالت ایستادن پاها یا حرکات 
دست بر اساس موارد تشریح شده در راهنمای 

گرفت که امتیازدهی مسابقات پومسه مورد ارزیابی قرار 
امتیاز  3/0و از اشتباهات جدی  1/0از اشتباهات کوچک 

 دوره مجموع، نم ششدر بخش اجرا از  شد.کسر می
نمره برای کنترل قدرت،  دونمره برای سرعت و دقت، 
نمره برای بیان انرژی  دوسرعت و هماهنگی و 

شد. سرعت به معنی توانایی اجرای اختصاص داده می
پومسه بر اساس تطبیق با خصوصیات مربوط به همان 

های آیا در تکنیک . برای مثالشودمیحرکات ارزیابی 
اجرا انجام شده، آیا آن حرکت با شروع ای بهترین حمله

قدرت و با استفاده مالیم و تعادل کامل بین سرعت و 

                                                                                                                         

1. Korea Taekwondo Association 

حداکثر از وزن بدن اجرا شده است و آیا حرکت خاصی 
منظور از کنترل  عمداً آهسته انجام گرفته، و غیره.

ترین لحظه حرکت، بیشترین قدرت یعنی در بحرانی
ه شود و مقصود نیرو از طریق سرعت و نرمی نشان داد

از کنترل سرعت ایجاد اتصال مناسب بین حرکات و 
ریتم به مفهوم تکرار حرکات بر  تغییرات سرعت بود.

ها و اساس قوانین تعیین شده و رعایت کردن فاصله
مفهوم انرژی نیز بدین صورت  جریان قدرت است.

تعریف شده بود که چقدر حرکات با کیفیت و وقار ناشی 
ژی، اندازه حرکت بدن، تمرکز، شجاعت، از تسلط بر انر

بر طبق خصوصیات حرکات نفس بهاعتماد  و هوشیاری
، 1موجود در پومسه اجرا شوند )انجمن تکواندو کره

داور بین المللی یک حاضر از  پژوهش(. در 2010
 ها تسلط داشتارزیابی این ویژگیتکواندو که به 

 مطلع نبود. پژوهشاستفاده شد که داور از هدف 

 برای"بکان"آزمون  از: حافظة کاریارزيابی 

 آزمون این شد. در استفاده حافظة کاری ارزیابی

 روی بر سریالی صورتبه محرک بینایی تعدادی

 صورت در باید فرد شدند ومی ظاهر نمایشگر صفحه

می  فشار را هدف کلید محرک قبل با محرک هر تشابه
(. دراین تکلیف دو عملیات اصلی 2013داد )نجاتی، 
روز اطالعات و سپس به دارینگهنی یع حافظة کاری
شود. اطالعات جدید مداوم اجرا می طوربهرسانی آنها 

شوند و با همزمان و در لحظه تحلیل می طوربه
گردند و اطالعات از قبل ذخیره شده مقایسه می

کنند. بر این ایجاد میراهنمایی برای تصمیم گیری 
حافظه برای روز رسانی بهاساس توانایی استفاده و 

های اعمال آینده یک جنبه کلیدی در کنش یبینپیش
(. 2008، 2اجرایی است )گرین، برائت، جانسون و بلگرو

متغیرهای میزان خطا و درصد صحیح به عنوان شاخص 
شاخص  که، در حالیگیری شدنداندازهصحت عملکرد 

رعت پردازش اطالعات و ان واکنش به عنوان سزم

2. Greene, Braet, Johnson, & Bellgrove 
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های پذیری زمان واکنش در کوشششاخص تغییر
صحیح به عنوان همسانی عملکرد یا حفظ توجه در 
طول اجرای تکلیف، به عنوان خروجی نتایج این آزمون 

 مورد بررسی قرار گرفتند.

 هاگردآوری داده ةشیو
مورد  "1بکان" حافظة کاریابتدا افراد از طریق آزمون 

آموزش  مرحلةپس از آن وارد  ارزیابی قرار گرفتند و
 چهارکنندگان در قالب تکواندو شدند. شرکت ةپومس

ای )که دقیقه 75 جلسة 10و به مدت نفره  15 کالس
های دست و پا، کردن، آموزش تکنیکشامل گرم
کردن( های قبلی و سردم یک، مرور تکنیکآموزش فر

 اجرای فرم ابتدایی پومسه پرداختند.به آموزش و تمرین 
در انتهای کالس آموزشی آزمون استاندارد پومسه 
توسط یک داور با تجربه در سطح بین المللی انجام 

های مذکور به افراد نمره داده رفت و در زیر مجموعه
 شد.

 هاروش پردازش داده
 2ها از نرم افزار اس.پی.اس.اسمنظور تحلیل دادهبه

گرایش مرکزی و های شاخصابتدا از  استفاده شد.
و سپس برای بررسی  هاداده انحراف معیار برای توصیف

آزمون همبستگی پیرسون و بین متغیرها از  رابطة
 از رگرسیون چندگانه استفاده شد. بینیپیشمنظور به

 

 هایافته
آمار توصیفی )میانگین و انحراف  هایشاخص 1جدول 

 ةدر نمون "بکان" آزمون متغیرهایاستاندارد( را در 
قبل از شروع تمرینات آموزش  جلسةمورد بررسی در 

نمرات کل گروه در هر  که دهدمیفرم تکواندو نشان 
نشان داده شده است. متغیرهاکدام از 

 

 "بکان" حافظة کاریعملکرد افراد در آزمون . 1 جدول

 زمان واکنش درصد صحیح میزان خطا متغیر
زمان  تغییرپذيری

 واکنش

 59/184 92/577 25/83 29/10 میانگین

 96/83 13/149 3/17 9/3 انحراف استاندارد

میانگین و ) توصیفیآمار  هایشاخص 2در جدول 
انحراف استاندارد( در نمرات کسب شده افراد در آزمون 

آموزشی یا  جلسةفرم استاندارد پومسه در آخرین 
ارائه شده است پس از اتمام دوره آموزشی آن  عبارتیبه

نمراتی در متغیرهای دقت،  ،کلی که عالوه بر نمرة
 هایمجموعهقدرت، ریتم، انرژی که به عنوان زیر 

 نیز ارائه شده است. شودمیمحسوب  عملکرد

 

 آخر آموزش جلسةنمرات اجرای فرم استاندارد پومسه در . 2 جدول

 دقت
 عملکرد

 کل
 مجموع عملکرد انرژی ریتم قدرت

53/2 2/1 15/1 16/1 52/3 94/5 
42/0 32/0 36/0 31/0 97/0 59/1 

                                                                                                                         

1. N-back 2. SPSS 
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بعد نتایج آزمون ضریب همبستگی بین  مرحلةسپس در 
و متغیرهای  حافظة کارینمرات ابتدایی افراد در آزمون 

نمرات استاندارد پومسه در  هایمؤلفهآن و  ةزیرمجموع
که  طورهمانکه  تآخر مورد بررسی قرار گرف جلسة

بر اساس . باشدمیبه شرح زیر  شودمیجدول مشاهده 
صحیح با  پاسخ درصد هایمؤلفهنتایج همبستگی بین 

 رابطةفرم هیچ  آزمونمختلف اجرای  هایمؤلفه
 رابطةمشابه  طوربه. (P <05/0) نشدی مشاهده معنادار
مختلف  هایمؤلفهنش و زمان واک مؤلفةبین ی معنادار

در متغیر میزان  (.P <05/0) نداشتاجرای فرم وجود 
 نمرة هایمؤلفهی با معنادار رابطةخطای افراد اگرچه 

 (<05/0P) نشدمشاهده دقت و عملکرد کل  نمرةکل، 
عملکرد یا  هایمؤلفهو با یکی از زیر  مؤلفهاما بین این 

هده گردید ی مشامعنادار رابطةریتم  نمرة عبارتیبه
(36/0=r،007/0=P عالوه بر این در .)مؤلفة 

ی با معنادار رابطةاگرچه تغییرپذیری زمان واکنش 
(، p <05/0) نشددقت مشاهده  مؤلفةکل و  ةنمرمؤلفة 

 کل و متغیر عملکرد مؤلفهی بین این معنادار رابطةاما 
(3/0=r، 025/0=Pو )  آن یعنی هایمؤلفهتمام زیر 

، r=3/0)( و ریتم r ،026/0=P=3/0)قدرت 
025/0=P)  انرژیو (27/0=r ،047/0=P ).یافت شد 

 
اجرای فرم استاندارد قبل آموزش و نمرات  حافظة کاریی ضرايب همبستگی بین متغیرها .3جدول 

 آخر آموزش جلسةپومسه در 

 دقت متغیر
 عملکرد

 کل
 عملکرد انرژی ريتم قدرت

 میزان خطا
 -055/0 -2/0 -069/0 **-362/0 -12/0 -02/0 ضریب همبستگی

 693/0 148/0 622/0 007/0 365/0 886/0 یمعنادارسطح 

 درصد صحیح
 -128/0 -022/0 -074/0 044/0 -049/0 -031/0 ضریب همبستگی

 355/0 872/0 594/0 749/0 727/0 826/0 یمعنادارسطح 

 زمان واکنش
 -064/0 -234/0 -228/0 -225/0 -226/0 006/0 ضریب همبستگی

 643/0 088/0 098/0 102/0 1/0 966/0 یمعنادارسطح 

 تغییرپذیری
 زمان واکنش

 -142/0 *-304/0 -272/0 *-305/0 *-303/0 -058/0 ضریب همبستگی

 306/0 025/0 047/0 025/0 026/0 677/0 یمعنادارسطح 

 .باشدمی( 05/0معنی در سطح آلفای ) رابطةو عالمت * نشانگر  باشدمی( 01/0معنی در سطح آلفای ) رابطةعالمت ** نشانگر 
 

عملکرد  بینیپیش ةبعد با هدف بررسی فرضی مرحلةدر 
 کاری حافظة ةآزمون اولی هایمؤلفه ةافراد در نتیج

ند، همبستگی با یکدیگر داشت رابطةهایی که  مؤلفهدر
فاده به روش پیشرونده استاز آزمون رگرسیون چندگانه 

تنها بر اساس نتایج ضریب همبستگی  گردید.
مان ز تغییرپذیریمتغیرهای میزان خطا و  هایمؤلفه

 ای با نتایج آزمون اجر حافظة کاریاز آزمون واکنش 

                                                                                                                         

 

 
بین پیش هایمؤلفهفرم در ارتباط بودند که به عنوان 

خطی این دو متغیر در ابتدا هم .مورد استفاده قرار گرفتند
 1ر اساس مقادیر اغماضمورد بررسی قرار گرفت که ب

و تغییرپذیری زمان  میزان خطا بینبین متغیرهای پیش
 هایمؤلفهو خطی وجود نداشت هم (86/0) واکنش

 نمرةو  آن( ةو متغیرهای زیر مجموع) دقت و عملکرد
 به عنوان متغیر مالک مورد استفاده قرار گرفتند. کل

1. Tolerance Value 
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میزان خطا و  هایمؤلفهدست آمده بر اساس نتایج به
نمرات دقت  بینیپیشتغییرپذیری زمان واکنش قابلیت 

(016/0= adj
2R  ،59/0=P ،52/0= 58 2 وF)  نمرةو 

adj =005/0)کل 
2R  ،43/0=P ،85/0= 58 2 وF)  را

بر اساس نتایج مدل رگرسیون حاضر در  نداشتند.

adj =80/0بود ) معنادارعملکرد  مؤلفة بینیپیش
2R  ،

019/0=P ،8/5= 59 1 وF) مؤلفة، هر چند تنها 
ش در این مدل به عنوان متغیر پذیری زمان واکنتغییر
 بین باقی مانده بود.پیش

 

 عملکرد مؤلفةهای رگرسیون در آماره .4جدول 

 بینعوامل پیش
ضرايب  ضرايب غیر استاندارد

 استاندارد بتا
 تی

سطح 
 انحرافخطای B یمعنادار

 0001/0 4/14  29/0 21/4 ضریب ثابت
 019/0 -4/2 -299/0 001/0 -004/0 زمان واکنش تغییرپذیری

 عبارتیبهعملکرد یا  متغیر، هایمؤلفهدر بررسی زیر 
دست آمد. نتایج آزمون قدرت، ریتم و انرژی نتایج زیر به

 مؤلفةزیر بینیپیشرگرسیون نشان داد که مدل در 

adj=740/0) قدرت
2R  ،019/0=P ،82/5= 59 1 وF) ،

adj=122/0)ریتم 
2R  ،003/0=P ،35/9= 59 1 وF ) و

 معنادار (1F و jad2R ،04/0=P ،4/4= 59=07/0) انرژی
 بینیپیشرا  هامؤلفهاست اما متغیرهایی که این زیر

 مؤلفةزیرمتفاوت هستند. بر این اساس در  نمایندمی
 مؤلفةزمان واکنش و در زیر تغییرپذیری ،قدرت و انرژی

 دارند. بینیپیشریتم میزان خطا قابلیت 
 

 عملکردهای مؤلفهزيرهای رگرسیون در آماره .5جدول 

های مؤلفه

 مالک
 بینعوامل پیش

ضرايب  غیر استانداردضرايب 

 استاندارد بتا
 تی

سطح 

 یمعنادار
B انحرافخطای 

 انرژی

 0001/0 03/14  097/0 36/1 ضریب ثابت

تغییرپذیری زمان 
 واکنش

001/0- 0001/0 264/0- 1/2- 04/0 

 قدرت
 0001/0 87/14  96/0 42/1 ضریب ثابت

تغییرپذیری زمان 
 واکنش

001/0- 0001/0 3/0- 4/2- 019/0 

 ریتم
 0001/0 7/20  063/0 31/1 ضریب ثابت

 003/0 -05/3 -37/0 005/0 -014/0 میزان خطا

 گیریو نتیجه بحث
 سؤالتا به این  این هدف انجام شدحاضر با  پژوهش

 توانمی حافظة کاریپاسخ دهد آیا از نمرات اولیه 
تمرینی و جلسه  10اجرای فرم ورزشکاران را بعد از 

کنندگان شرکت منظوربدیننمود؟  بینیپیشآموزشی 
ز ورود به جلسات آموزشی اجرای فرم یا پومسه از اقبل 

و  ندمورد ارزیابی قرار گرفت حافظة کاریطریق آزمون 
نتایج . وارد شدندسپس در فرایند آموزش اجرای فرم 

متفاوتی از  هایشاخص نشان دادآزمون رگرسیون 



 151                                                                                             ... اساس بر تکواندو پومسة اجرای بینیپیش

 
 

                                                                                                                         

 

های متفاوتی از عملکرد  مؤلفه، زیرحافظة کاریآزمون 
. دنکنمی بینیپیشافراد در آزمون اجرای فرم پومسه را 

تغییرپذیری قدرت و انرژی،  مؤلفةبر این اساس در زیر
ریتم میزان خطا قابلیت  مؤلفةزمان واکنش و در زیر

 دارند. بینیپیش
راستا در نظر ی همبا نتایج توانمیفوق را  هاییافته

 عملکردو  اجرایی هایکنشآن بین که بر اساس  گرفت
نتایج  به عنوان مثال .رابطه وجود داردافراد  ورزشی
( نشان داد که هر 2017وستبرگ و همکاران ) پژوهش

باالتر موفقیت  مرتبةاجرای بنیادی و  هایکنشدوی 
 بینیپیشبی به اهداف ورزشکاران نخبه را در دستیا

 ندنیز نشان داد (2012وستبرگ و همکاران ) .دننکمی
در  هاگلاجرایی سطح باالتر و تعداد  هایکنشبین 

از این رو متغیر مورد  فصل آتی رابطه وجود داشت.
که به عنوان  حافظة کاریحاضر یا  پژوهشاستفاده در 

، شودمیاجرایی در نظر گرفته  هایکنشمرکزی  ةهست
عملکرد افراد در انتهای جلسات تمرینی  توانستمی

 ترپیشکه  طورهماننماید.  بینیپیش را اجرای فرم
ظرفیت ذخیره،  نتیجةدر  حافظة کاریذکر شد عملکرد 

کارایی پردازش و توانایی ذخیره و پردازش اطالعات 
بیشتر  مدتکوتاه ةاست که این عملکرد بر خالف حافظ

)جارلود و  باالتر در ارتباط است مرتبة عملکردهایبا 
که  دهندمیمطالعات فراتحلیل نشان  .(2006، 1تاوسی

 هایتواناییکننده بینیپیش حافظة کاریمقادیر 
درصد  70تا  50باالتر هستند و تاحدود  مرتبةشناختی 

 کنندمیرا برآورد  هامؤلفهاز تغییرات واریانس این 
ین اساس نه تنها به بر ا .(2005، 2)آکرمن، بیر، بویلی

در عملکرد افراد بلکه از طریق  مؤلفهدلیل نقش این 
مغز  ترعالیبا کارکردهای  حافظة کاریکه  ایرابطه
 قرار دهد تأثیرت عملکرد افراد را تح تواندمیدارد 

 .(2006)جاولد و تاوسی، 

                                                                                                                         

1. Jarrol,  Towse& Boyle 

2. Ackerman, Beier 

3. Dorsolateral Prefrontal 

 هایتفاوتاز دیدگاه  توانمیحاضر  پژوهشنتایج به 
بین افراد برحسب ها پژوهشفردی نگریست. بر اساس 

حافظة میزان ذخیره و توانایی دستکاری اطالعات در 
ر داشت اظانت توانمیرو از این ،تفاوت وجود دارد کاری

متفاوتی  طوربه حافظة کاریافراد با سطوح مختلفی از 
در افراد در این  هاییتفاوتعمل کنند. زیرا تغییرات و 

و تغییرات واریانس ناشی از هر یک  وجود دارد هامؤلفه
با تغییرات در متغیرهایی که  تواندمی هاویژگیاز 

)جاولد و  همپوشانی داشته باشد ،شودمی بینیپیش
گذشته  هایپژوهش از سوی دیگر .(2006تاوسی، 

 حافظة کاریتکالیف در هنگام اجرای  که انددادهنشان 
فعال  3 جانبیقشر پیش پیشانی خلفی  "بکان" نظیر
بر این اساس قشر پیش  .(2002، 4)کین و انگل شودمی

های نشک الوه بر اینکهع ،پیشانی خلفی جانبی
 ،کندمیرا کنترل  حافظة کاری مانندمهمی  اجرایی

 شودمیمحسوب نواحی قشری  سطوحیکی از باالترین 
دهی ، مقررات و سازمانریزی حرکتیبرنامه که در

 .(2013، 5)باربی، کوئینگز، گرافمن حرکتی درگیر است
بین این دو عملکرد یعنی شناختی و  رابطة ،نتیجهدر 

زیرا در اجرای یک فرم  ،رسدمی نظربهحرکتی منطقی 
و با ریتم  ب خاصاز حرکات با ترتی یپومسه تعداد

حفظ  حافظة کاریمداوم در  طوربه بایستمیخاص 
 .شود تا فرد بتواند از الگوی مورد نظر پیروی کند

 هایشاخص بود کهنکته قابل توجه این  ،عالوه بر این
های متفاوتی  مؤلفه، زیرحافظة کاریمتفاوتی از آزمون 

از عملکرد افراد در آزمون اجرای فرم پومسه را 
قدرت و  مؤلفةزیر. بر این اساس در ندردکمی بینیپیش

ریتم،  مؤلفةتغییرپذیری زمان واکنش و در زیر انرژی،
اگرچه در تکلیف . شتنددا بینیپیشمیزان خطا قابلیت 

 مؤلفهبا توجه به پارادایم مورد استفاده این دو  "بکان "
عملکرد  هایشاخصبه عنوان  در کنار سایر متغیرها

اما  شوند،در نظر گرفته می حافظة کاریافراد در آزمون 

4. Kane & Engle 

5. Barbey, Koenigs   & Grafman 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_planning
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به عنوان را میزان خطا  متغیر توانمیاختصاصی،  طوربه
زمان  تغییرپذیری و متغیر شاخص صحت عملکرد

حفظ توجه در طول اجرای  را به عنوان شاخصواکنش 
زمان واکنش در برخی از  تغییرپذیریدانست.  تکلیف

 ادبیات به عنوان یک وقفه در توجه در طول زمان در
شود که در آن توجه به تکلیف و به تبع نظر گرفته می

وقفه در  عبارتیبه ،کندآن زمان واکنش تغییر پیدا می
ست که باعث اتر از آنیفتوجه پایدار گاهی اوقات ضع

و با  شودپاسخ داده می تردیر ،شود در نتیجه خطا
باعث  دیگر هایکوششبه  افزایش زمان واکنش نسبت

و  1)تام گرددمیهای واکنش پذیری در زمانیرتغی
پذیری زمان افزایش تغییر رواز این .(2012همکاران، 

واکنش نشان دهنده اختالل در سیستم پردازش 
اطالعات است و ممکن است یک مارکر حساس به 

)بلگرو، هستر و کنترل توجه باال به پایین باشد 
 کهآنجاییاز بر این اساس این متغیر  .(2004، 2گاراوان

نیز در ارتباط است، زیر  با توجه حافظة کاریالوه بر ع
از اجرای فرم نظیر قدرت و  تریعمومی هایمؤلفه

که ذکر شد این  طورهمان .کندمی بینیپیشانرژی را 
با نرمی و روانی حرکات و کیفیت اجرای  هامؤلفه

صحت اجرای از سوی دیگر  .در ارتباط است هاتکنیک
اختصاصی در ارتباط  صورتبهکه  حافظة کاریآزمون 

رسانی روز بهکاری و  ةاطالعات در حافظ دارینگهبا 
بر اساس تعریف  ریتم در ارتباط بود. مؤلفهاست با زیر

راهنمای داوری پومسه ریتم به مفهوم تکرار  موجود در
حرکات بر اساس قوانین تعیین شده و رعایت کردن 

 .(2010)انجمن تکواندو کره،  شودمیاطالق  هافاصله
فراخوانی  شودمیکه از تعریف برداشت  طورهمان

است  مؤلفهاین  هایویژگیحرکات، ترتیب و روند از 
بر اساس نظر بدلی و هیتچ  حافظة کاریکه با تعریف 

حافظة  "ن تعریف یراستا است بر اساس اهم( 1994)
 دشومیبه عنوان یک سازه نظری در نظر گرفته  کاری

زش اطالعات و پردا دارینگهکه به نظام زیربنایی 

                                                                                                                         

1. Tamm 

 ."کندمیمربوط در طول عملکرد در یک تکلیف اشاره 
هر یک از  رسدمی نظربهحاضر  هاییافتهبر اساس 

شناختی با ویژگی خاصی از عملکرد ورزشی  هایمؤلفه
متفاوتی از عملکرد را  هایمؤلفهدر ارتباط است و 

آتی  هایپژوهشدر که بر این اساس . کندمی بینیپیش
اختی نش هایمؤلفه رابطةبررسی بلندمدت میزان 

 ،موفقیت اجرای ورزشی افراد بینیپیشمختلف در 
 برسد. نظربهضروری 

گذشته نشان های پژوهشکه ذکر شد  طورهمان
اجرایی  هایکنشکه ورزشکاران نخبه دارای  دهندمی

 ورزشکار هستندبت به افراد غیر سطح باالتری نس
نیز  حاضر پژوهشدر  .(2017)وستبرگ و همکاران، 

 ةرم پومسه در انتهای دورعملکرد بهتر در اجرای فُ
اما  در ارتباط بود. حافظة کاریآموزشی با نمرات باالتر 

 هایییافتهو ترکیب نتایج حاضر با  که در تفسیر اینکته
 یهاکنشافراد نخبه ورزشی دارای  دهندمیکه نشان 

است این آیدمیهستند، به وجود  یتراجرایی سطح باال
اجرایی افراد ماهر  هایکنشورزش  ةکه آیا در نتیج

از نخبه و همچنین  ترپاییننسبت به افرادی با سطح 
افراد عادی بهتر شده است یا این افراد به دلیل 

 ،اندداشتهاجرایی باالتری که از ابتدا  هایکنش
رو . از اینپیشرفت بیشتری داشته باشند اندتوانسته

بلند مدت  صورتبه بایستمیآتی ی پژوهش هایطرح
تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. از  وندطراحی ش

حاضر مرتبط با افراد مبتدی بود  هاییافتهسوی دیگر 
ورزشی  رشتةاین که تازه به تمرین و فراگیری 

مورد  هایویژگید و بر اساس ادبیات موجو اندپرداخته
نیاز برای موفقیت افراد بر اساس سطح مهارت و 

متفاوت  ،اندگرفتهاز یادگیری که در آن قرار  ایمرحله
است و با روند تکامل یادگیری یک مهارت این 

رو ممکن است متغیر مورد . از اینکندمیتغییر  هاویژگی
کننده موفقیت بینیپیشحاضر تنها  پژوهشبررسی در 

گذاری تأثیرافراد در این سطح از مهارت باشد و قابلیت 

2. Bellgrove, Hester & Garavan 



 711                                                                                             ... اساس بر تکواندو پومسة اجرای بینیپیش

 
 

مورد بررسی  بایستمیآن در مراحل پیشرفته ورزشی 
موجود  رابطةقرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به 

و عملکرد اجرای فرم  حافظة کاریمشاهده شده بین 
در جلسات آتی، این نکته قابل بررسی است که با 

 حافظة کاریء ارتقا ةناختی موجود در زمینش هایتمرین
 تأثیرورزش  حیطةبر عملکرد آتی افراد در  توانمی

  گذاشت.
بررسی همه جانبه یک موضوع در مجال  معموالًاگرچه 

 توانندمیتی آ هایپژوهشاما  گنجدنمی پژوهشیک 
 هایمؤلفهاجرایی و  هایکنشبیشتری از  هایمؤلفه
گون تحلیل عملکرد ورزشی را مورد بررسی قرار گونا

 بررسی بلند مدت اجرای ورزشی و بر این الوهعدهند. 
حافظة که  دهدمیحاضر نشان  هاییافته طورکلیبه

بتدی در عاملی مهم در تعیین موفقیت افراد م کاری
یادگیری فرم پومسه هستند. البته باید به این نکته توجه 
داشت که با در نظر گرفتن ماهیت پیچیده ورزش 

گیری جامعی را نتیجه مؤلفهبر اساس یک  بینیپیش
به  توانمیرا  پژوهشبر این اساس این  .دهدنمیارائه 

عملکرد  بینیپیش حیطةعنوان یک مطالعه مقدماتی در 
طور عام و به طوربهشناختی  هایویژگیاساس  افراد بر
 در نظر گرفت حافظة کاریکنش اجرایی  مؤلفهخاص 

شناختی نظیر  هایمؤلفهاز  توانمیکه بر اساس آن 
 فرایند انتخاب ورزشکاران بهبوددر ارتباط  حافظة کاری

بررسی روند موفقیت افراد در  استفاده نمود.
اد به سطح های بلند مدت و تا رسیدن افرپژوهش

دهی به این سؤاالت تواند به کیفیت پاسخرقابتی می
افزاید. و در نهایت با توجه به ماهیت کامالً متفاوت بی

هایی در تکالیف مختلف ورزشی اجرای چنین پژوهش
 های مختلف ورزشی و سطوح مختلف مهارتیرشته

رسد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نظر میضروری به
عبارتی های مختلف ورزشی و بهمعموالً آموزش رشته

باشد و از کودکی تا شروع ورزش از دوره کودکی می
های اجرای متفاوت دوره بزرگسالی روند تغییر کنش

های مختلف سنی است، بررسی این موضوع در گروه
چه معموالً بررسی همه جانبه شود. اگرنیز پیشنهاد می

گنجد اما یک موضوع در مجال یک پژوهش نمی
های بیشتری از توانند مؤلفههای آتی میپژوهش

های گوناگون تحلیل عملکرد های اجرایی و مؤلفهکنش
بر این بررسی  ورزشی را مورد بررسی قرار دهند. عالوه

 های حاضرطورکلی یافتهبه بلند مدت اجرای ورزشی و
دهد که حافظة کاری عاملی مهم در تعیین نشان می

 موفقیت افراد مبتدی در یادگیری فرم پومسه هستند.
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Abstract 
The present study was conducted to answer the question of whether the initial 

working memory scores can be used to predict the Poomsae performance after 

10 training sessions. For this purpose, 60 subjects aged 18-24 years 

participated in this research. They were first evaluated by a working memory 

test and entered the training phase of Poomsae. Then, the relationship between 

the working memory variables and the Poomsae performance scores was 

investigated in the last session. The results showed that different components 

of working memory test predict different subtypes of the Poomsae 

performance. In general, the current findings suggest that working memory is 

an important factor in determining the success of beginners in the Poomsae 

performance. This research can be considered as a preliminary study in the 

field of predicting the performance based on cognitive characteristics. 
 

Key words: Working Memory, Performance Prediction, Talent 

Identification. 
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