
* Corresponding Author: Simin Jafari, Assistant Professor of Sports Psychology, Research Center for 
Psychological Sciences, Mazandaran, Iran. 
Email: jsimin80@yahoo.com 
 
 

Journal of Motor and Behavioral Sciences 3 (2020) 461-470 

 

Journal of Motor and Behavioral Sciences 

Journal homepage: http://www.jmbs.ir/ 

 
 

Original Research 

Investigating the relationship between long-term memory and working 
memory and performance of 8 to 10 year old female gymnasts 
Kobra Moghimi1, Simin Jafari2*, Pezhman Ahmadi3 
1. Master of Student Motor Behavior, Karaj Azad University, Karaj, Iran 
2. Assistant Professor of Sports Psychology, Research Center for Psychological Sciences, Mazandaran, Iran 
3. Assistant Professor, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Imam Khomeini Branch, Tehran, Iran. 

A R T I C L E    I N F O  

 

A B S T R A C T 

Received: 2020/11/26 
Reviewed: 2021/01/13 
Revised: 2021/01/22    
Accepted: 2021/02/13 

Introduction & Purpose: Memory is the ability to recall learned 
information, and hence, there is a close relationship between learning 
and memory.  
Methodology: The purpose of this study was to investigate the 
relationship between working memory and long-term memory with the 
performance of 8 to 10 year old female gymnasts. For this purpose, 40 
individuals were selected through available and purposeful sampling 
method.  Wechsler working memory test was used to measure working 
memory, and Kim Card visual memory test was used to measure long-
term memory. Four gymnastics toys were used to evaluate the 
performance of gymnasts. The method of scoring in this study was in 
accordance with the opinion of the gymnastics referees. Pearson 
correlation coefficient test was used for data analysis. 
Results: The results showed that there was only a significant positive 
relationship between working memory and gymnastics performance. 
But there was no significant relationship between long-term memory 
and gymnastics performance. 
Conclusion: Overall, the results of this study show that working 
memory is directly related to the motor performance of elite gymnast 
girls. 
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 25/11/99پذیرش مقاله:  

یادآوري اطالعات یادگرفته شده است و از اینرو، ارتباط تنگاتنگی بین حافظه، توانایی به    مقدمه و هدف:
. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین حافظه کاري و حافظه بلند مدت  یادگیري و حافظه وجود دارد

 سال بود.  10تا  8با عملکرد ورزشی ژیمناستیک کاران دختر 
ر دسترس و هدفمند به عنوان نمونه تحقیق نفر به روش د   40براي این منظور تعداد    روش شناسی:

وکسلر، و براي سنجش حافظه بلند مدت   کاري حافظه انتخاب شدند. براي سنجش حافظه کاري از آزمون
کاران از ازمون چهار اسباب از  آزمون حافظه بصري کیم کارد استفاده شد.جهت بررسی عملکرد ژیمناست

این تحقیق مطابق با نظر داوران ژیمناستیک بود. جهت   ژیمناستیک استفاده شد. شیوه نمره دهی در
 .تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

و    نتایج: مثبت  ارتباط  ژیمناستیک  و عملکرد  بین حافظه کاري  فقط  داد که  نشان  تحقیق  این  نتایج 
 . استیک ارتباط معناداري مشاهده نشدمعناداري وجود دارد. اما بین حافظه بلند مدت و عملکرد ژیمن

در کل نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که حافظه کاري به طور مستقیم با عملکرد    نتیجه گیري :
 . حرکتی دختران نخبه ژیمناست کار ارتباط دارد

 کلید واژگان  
بلند مدت، حافظه کاري، عملکرد،  حافظه 

 ژیمناستیک 
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 مقدمه 
دخیل در فراگیري مهارت هاي حرکتی تا  آگاهی از فرایند هاي  

حدود زیادي به پیشرفت دانش بشر در زمینه کنترل و یادگیري  
قوانین اجراي مهارت  به اصول و  لذا توجه  وابسته است.  حرکت 
هاي حرکتی در چگونگی آموزش این مهارت ها تاثیر بسزایی دارد 

د ). پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تالشن2011(مگیل،  
تا با معرفی روش هاي جدید علمی، توانایی معلمان و مربیان را  
در آموزش مهارت هاي حرکتی افزایش دهند. در چند سال اخیر  
تاثیر فرایند هاي شناختی بر یادگیري مهارت هاي حرکتی مورد 

).  2010توجه محققان حوزه تربیت بدنی قرار گرفته است (کوآن،  
ه است. مفهوم خاص حافظه در یکی از این مفاهیم شناختی حافظ 

واقع بازتاب و انعکاس تجربه ها در مغز است. حافظه، توانایی به 
یادآوري اطالعات یادگرفته شده است و از اینرو، ارتباط تنگاتنگی  

). همچنین حافظه  2010بین یادگیري و حافظه وجود دارد (انگل،  
 ابیفرآیندي است که در آن اطالعات رمز گذاري، ذخیره و بازی

). یکی از اقسام مهم حافظه، جنبه کاري 2011می شوند (لوگی،  
حالت   در  اطالعات  داشتن  نگه  مسئول  کاري  حافظه  است.  آن 

).  2001بسیار فعال است، اغلب در مواقع تداخل (کانه و همکاران،  
ظرفیت محدود حافظه کاري به خوبی مستند شده است که فقط 

رکها در هر زمان خاص در تنها مقدار مشخصی از اطالعات یا مح
؛  2010؛ انگل،  2010شوند (کوآن،  یک حالت فعال نگهداري می

در شناخت انسان به  حافظه کاري  ). اهمیت ظرفیت2011لوگی،  
وسیله قدرت پیش بینی قابل توجه آن در مهارت هاي شناختی 
شناختی   وظایف  به  محدود  کاري  حافظه  است.  شده  مشخص 

تمرین و یادگیري مهارت هاي حرکتی نیز می  نیست، با این حال،  
شود که در آن فرد درگیر در  حافظه کاري  تواند موجب دخالت

استراتژي هایی براي توسعه اجراي مهارت هاي حرکتی خود می 
)؛ مثل توالی حرکات روتین رقص  2003شود (مکسول و همکاران،  

که  ). اعتقاد بر این است که محیط هایی  2010(کورتس و آرنود،  
در باال  تقاضاي  کاري  خواستار  باال   حافظه  یادگیري  در  هستند، 

بزرگتر  ظرفیت  با  افراد  کاري  براي  است   حافظه  مشهود 
؛ آبسود  2012؛ کاپیو و همکاران،  2010(استینبرگن و همکاران،  

). مطالعات در این زمینه بر روي سالمندان و 2015و همکاران،  
ت که عملکرد حرکتی به  کودکان نسبت به جوانان نشان داده اس

طور معناداري بیشتر بهبود پیدا می کند هنگامی که تمرین براي  
به حداقل رساندن این ظرفیت از طریق کاهش خطاها در حین  
تمرین اولیه انجام می شود در مقایسه با زمانی که اشتباهات مکرر  

؛ مکسول و  2013؛ کاپیو همکاران،  2012بود (چاول و همکاران،  
یادگیري حرکتی  2017  همکاران، و  عملکرد  بر  مطالعات  این   .(

بدون اندازه گیري ظرفیت حافظه کاري تمرکز دارند. از این رو،  
ظرفیت بین  متقابل  ارتباط  ارائه  به  فقط  کاري  نتایج  و  حافظه 

شواهد قویتري براي این رابطه توسط   یادگیري حرکتی می پردازد.
ت انگشت ارائه شده یک مطالعه در مورد یادگیري یک توالی حرک

) به طور  2009). مطالعه بو و سیدلر (2009است (بو و سیدلر،  
ظرفیت بین  مثبتی  ارتباط  میزان   مشخص،  و  کاري  حافظه 

حافظه   یادگیري گزارش شده است، که مزایاي ظرفیت باالتري از
نشان می دهد.  عالوه   حافظه کاري  را در شرایط مورد نیاز کاري 

یادگیري حرکتی را در یک تکلیف   )2009سیدلر ( بر این، بو و
توالی ساده مورد بررسی قرار دادند. شواهد نشان دهنده رابطه بین  

و یادگیري حرکتی می باشد؛ با این وجود  حافظه کاري  ظرفیت
در این زمینه نیاز به تحقیقات گسترده تري در این زمینه است.  

ن مهارت  در طول تمری جهت ارزیابی ارزیابی ظرفیت حافظه کاري 
هاي حرکتی روش هاي مختلفی وجود دارد. شایع ترین رویکرد  
تمرین،  دوره  یک  از  پس  کنندگان،  از شرکت  درخواست  شامل 
براي اجراي مهارت حرکتی در حالی که همزمان با آن یک تکلیف  

). به نظر  2003ثانویه شناختی را انجام دهند (مکسول و همکاران،  
به ظرفیت حافظه کاري دارد؛ از  نیاز   می رسد که تکلیف ثانویه

ثانویه   انجام تکلیف  اینرو، اگر عملکرد مهارت حرکتی در هنگام 
حافظه  کاهش یابد، فرض بر این است که یادگیرنده به استفاده از

وابسته شده است. یک روش  کاري  اجراي مهارت حرکتی  براي 
جایگزین اندازه گیري زمان واکنش شرکت کنندگان به یک کاوش 

ی (مانند صداي بلند) هنگام اجراي مهارت حرکتی می باشد.  خارج
حافظه کاري درگیر در یک تکلیف است، زمان واکنش   هنگامی که 

؛  2008به یک کاوش خارجی طوالنی تر است (کوئن و همکاران، 
). این در یک کار بسکتبال نشان داده شد  2010الم و همکاران،  

د کنندگان  شرکت  واکنش  زمان  آن  طی  در  تمرین  که  طول  ر 
داد نشان می  را  مکرر  بود که خطاهاي  و همکاران،  بیشتر  (الم 

 حافظه کاري  ). این، پیشنهاد شد که شرکت کنندگان از2010
براي حل عملکرد مهارت   براي آزمون فرضیه ها در تالش  خود 
اندازه گیري زمان واکنش به یک کاوش  استفاده کنند. بنابراین 

در طول تمرین  حافظه کاري  هاي خارجی، نشان دهنده خواسته  
) در تحقیقی به بررسی نقش حافظه  2018است. بیساگنو و مورا (

کاري بر یاد گرفتن والیبال در کودکان پرداختند. آن ها در تحقیق  
خود ارتباط مثبتی را بین ظرفیت حافظه کاري و یادگیري والیبال  

نقش  ) در تحقیقی به بررسی  2017بوسزارد و همکاران (  یافتند.
این  نتایج  پرداختند.  یادگیري حرکتی  در  ظرفیت حافظه کاري 

کاري  حافظه  ظرفیت  گروه  که  داد  نشان  پیش   تحقیق  از  باالتر 
آزمون تا پس آزمون و سرتاسر آزمون یادداري بهبودهاي باثبات  
تري را نشان دادند، در حالی که اثر متناقضی براي گروه ظرفیت  

. در کل نتایج این تحقیق نشان  پایین حافظه کاري نشان داده شد 
دهنده این مورد است که افرادي که ظرفیت باالتري در حافظه  
کاري دارند در یادگیري یک مهارت حرکتی موفقیت و پایداري 

) در  2017بیشتري را از خود نشان می دهند. کیمورا و همکاران (
تحقیقی به بررسی این موضوع که تمرین حافظه کاري عملکرد  

وگانه را بهبود می دهد پرداختند. نتایج این تحقیق نشان تکلیف د
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داد که ظرفیت حافظه کاري به طور معناداري در شرایط تمرین  
حافظه کاري افزایش یافته بود. همچنین عملکرد تکلیف دوگانه 
در گروه تمرین تکلیف دوگانه و گروه تمرین حافظه کاري بهبود  

بود. تحقیق کیمورا و همکاران ( ) بینش جدیدي را 2017یافته 
ارائه می دهد که تمرین حافظه کاري باعث بهبود عملکرد تکلیف  
شود.   می  هدف  حرکتی  تکلیف  روي  ویژه  تمرین  بدون  دوگانه 
بنابراین ظرفیت حافظه کاري می تواند نقش تعیین کننده را در 

 یادگیري مهارت هاي حرکتی داشته باشد.  
حافظه بلند مدت است. حافظه عامل مهم دیگر در یادگیري بحث  

پردازش   به  نیاز  از  که  است  سازگاري  فرایند  یک  مدت  بلند 
اطالعات مکرر محرك هاي مشابه در زمان هاي مختلف جلوگیري  

). تحقیقات در مورد حافظه 2013می کند (روئیگ و همکاران،  
بلند مدت نشان دهنده اثرپذیري آن به وسیله فعالیت بدنی می  

) 2011). راس وي و همکاران (2011همکاران،    باشد (راس وي و 
در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت بدنی می تواند توانایی هاي 
شناختی افراد را بهبود داده و یا حتی از کاهش آن جلوگیري کند.  
بنابراین اثر فعالیت بدنی بر حافظه بلند مدت بر سالمندان ثابت  

ه است که حافظه بلند  شده می باشد. در جوانان، این مشخص شد 
مدت فورا بعد از فعالیت بدنی افزایش می یابد، اما این اثرات در  

همکاران،   و  (گاتس  نشد  یافت  مدت  کوتاه  ).  2013حافظه 
است.   شده  انجام  نوجوانان  و  کودکان  مورد  در  کمی  تحقیقات 

اثرات  2010کستلی و همکاران ( ) نشان دادند که فعالیت بدنی 
ازماندهی عصبی کودکان دارد و این مزیت  مثبتی بر توسعه و س

بر ارتقا سالمت و جلوگیري بیماري در کودکان و افزایش قابلیت  
) نیز در این زمینه  2010هاي شناختی در آن ها تاثیر دارد. بک (

نشان داد که فعالیت بدنی بر حافظه بلند مدت در کودکان تاثیر  
؛ به نقل  2010؛ بک و همکاران،  2010دارد (کستلی و همکاران،  
). آن ها پیشنهاد کردند که این  2016از پونتیفکس و همکاران،  

اثر مثبت می تواند کمک به انگیزش در کودکان و نوجوانان کرده  
تا میزان فعالیت بدنی خود را در ساعات درس تربیت بدنی افزایش 

) در تحقیقی به ارزیابی بین  2016دهند. پونتیفکس و همکاران (
ر حین روز و پایداري حافظه بلند مدت پرداختند.  فعالیت بدنی د

  دقت   با   است  ممکن  مدت  بلند  حافظه   که  داد  نشان  ها  یافته  این
  روز   طول  در  بدنی  فعالیت  نسبی  بندي   زمان  با  ارتباط  در  بیشتري 
 .یابد افزایش

تحقیقات اشاره شده در باال در مورد حافظه کاري و بلند مدت به  
ه این دو را در ارتباط با هم مورد صورت مجزا بوده و تحقیقی ک

بررسی قرار دهد یافت نشد. همانطور که در باال اشاره شد حافظه  
نقش حیاتی در یادگیري حرکتی داشته و می تواند تاثیرات مثبتی  
تحقیق   این  در  ما  بنابراین هدف  باشد.  داشته  متفاوت  بر سنین 

ي ماهر  بررسی ارتباط بین این دو متغیر بر عملکرد ژیمناست ها
داده   پاسخ  زیر  اصلی  به سوال  کاربردي  تحقیقی  با  تا  باشد  می 

 شود:

آیا بین حافظه بلند مدت و کاري بر عملکرد ژیمناست هاي ماهر  
 ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ 

 شناسی روش 
مطالعه حاضر از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شده  
است. همچنین با توجه به طول زمان اجراي تحقیق از نوع مقطعی و  
این   نتایج بدست آمده، کاربردي می باشد. در  از  به لحاظ استفاده 
عملکرد   با  مدت  بلند  حافظه  و  کاري  حافظه  بین  ارتباط  پژوهش، 

سال باشگاه هاي شهر کرج سنجیده    10تا    8ژیمناست هاي نخبه  
سال    10تا    8جامعه آماري این تحقیق کلیه کودکان نخبه  می شود.  

ژیمناست شهر کرج بود که در باشگاه هاي مختلف مشغول به فعالیت  
بودند. نمونه آماري این تحقیق به روش در دسترس و هدفمند به  

کار این بود  ژیمناست  45نفر انتخاب شدند. دلیل انتخاب    45تعداد  
بنابراین همین   نداشت،  تعداد دسترسی  این  از  بیش  به  که محقق 
تعداد به عنوان نمونه آماري این تحقیق انتخاب شدند. معیار اصلی  
ها و سالمت کامل   نمونه  تحقیق عدم آسیب دیدگی  این  به  ورود 
جسمی آن ها بود. الزم به ذکر است که فرم رضایت نامه کتبی جهت  

 حقیق از والدین دانش آموزان دریافت گردید.  حضور در این ت 
جهت کسب داده ها از آزمون هاي متفاوتی استفاده شد که در ادامه  

وکسلر   کاري  حافظه  در مورد آن ها توضیح داده خواهد شد. آزمون 
 سنجش  کاري  حافظه  ارزیابی  ها براي  روش  معمول ترین  از  یکی 

ارقام  فراخناي   آن  از  پژوهش  این در   که  آزمونی  است.  (ظرفیت) 
است،   وکسلر  حافظه  مقیاس  ارقام  فراخناي  مقیاس  شد خرده  استفاده 

 دو  از  شود که می  استفاده  آن  از  گیري حافظه کاري  اندازه  براي  که 
ارقام   فراخناي  و  رو به جلو  ارقام  فراخناي  است:  شده  تشکیل  قسمت 

 آزمودنی  و  می گردد  ارائه  اعداد  یک سري  جلو  به  رو  ارقام  معکوس. در 
 ارقام  بخش  نماید. در  را تکرار  اعداد  شده  ترتیب ارائه  همان  به  باید 

 اعداد  آزمودنی  تا  است  الزم  و  می گردد  ارائه  اعداد  یک سري  معکوس 
 پژوهشی که  در  ایران  در  کند.  شده تکرار  ارائه  عکس ترتیب  را بر 
مقیاس  براي خرده   کرونباخ  آلفاي  روش  به  پایایی  ضرایب  گرفت  انجام 

قرار    0/ 86تا    0/ 75و براي شاخص ها از    0/ 85تا    0/ 65ها از دامنه  
 خرده  براي  نیمه کردن  دو  پایایی به روش  ضرایب  داشت. همچنین 

  0/ 85تا    0/ 70و براي شاخص ها از    0/ 84تا    0/ 62از   نیز  ها  مقیاس 
 ). 2018متغیر بود (بیساگونو و مورا،  

خانه    20مقوائی    آزمون حافظه بصري کیم کارد شامل یک صفحه 
  20اي، که در هر خانه تصویري رنگی داشته و یک صفحه مقوائی با  

قطعه مقوائی که روي هر یک از آن    20خانه سفید است. همچنین  
ها یکی از تصاویر صفحه آزمون اصلی کشیده شده است. این آزمون  
می تواند حافظه بصري کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارزیابی  

ه در این تحقیق ما از این آزمون براي ارزیابی بخش بلند مدت  کند ک 
قابل قبول   این آزمون در حد  پایایی    0/ 81استفاده کردیم. ضریب 

گیرد. پس  این آزمایش در سه مرحله انجام می   ). 2005است (مارنات،  
کیم  آزمون  صفحه  کردن  آماده  زیر  - از  ترتیب  به  آزمودنی  و  کاراد 
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را شروع می اصلی (.  کنیمآزمایش  قبل صفحه  از  نباید  آزمودنی 
 ). آزمون را دیده باشد

را که    2نشیند. صفحه  ابتدا آزمودنی پشت میز می  :مرحله اول
با خانه  هاي کوچک در  هاي خالی است و مربع فقط یک صفحه 

گیرد یک یا دو ردیف بدون هیچ ترتیب خاصی جلوي وي قرار می
راحت وي  براي  آنها  به  که دسترسی  این   به طوري  روي  باشد. 

شود تا احتمال یادگیري اشکال و  صفحات کوچک را پوشانده می 
یابد. سپس دستور آزمایش به ترتیب زیر تداعی به حداقل کاهش  

خواهیم اثر  ما در این آزمایش می :  شودبراي آزمودنی خوانده می 
اي که  صفحه   ماتکرار را بر روي حافظه مورد بررسی قرار دهیم.  

به    شکل   20داراي   دقیقه  یک  مدت  به  را  است  رنگی  هندسی 
می  به دقت به آن نگاه  آزمودنی ها  م.  یدهنشان می   آزمودنی ها

مربع کوچک را بر روي   20و سپس بدون نگاه کردن به آن  کنند
دو  در اینجا  .  می نمایندجاگذاري    آن هاستکه جلوي    2صفحه  

 آن.است: یکی جاي هر شکل، و دیگري جهت  نکته مهم 
شود و دقیقه به آزمودنی نشان داده می  1سپس صفحه به مدت  

بعد از یک دقیقه صفحه سفید چهار خانه و قطعات مجزاي اشکال 
گیرد  هندسی به صورت در هم ریخته در اختیار آزمودنی قرار می

آزمون را یادآوري کند و آن را  خواهیم تا صفحه اصلی  و از او می 
عینا بچیند. پس از پایان چیدن تمامی قطعات کوچک، آزمودنی 
با دیدن صفحه اصلی آزمون، صفحه مقابل خود را تصحیح کرده  

کند. نحوه امتیاز دادن نیز و درست و نیم غلط خود را مشخص می 
با جهت   و  هایی که درست  براي شکل  که  است  این صورت  به 

هایی که جهتشان  امتیاز، براي مربع  1ري شده اند،  صحیح جاگذا
هایی که جایشان اشتباه است،  امتیار، و براي مربع5/0اشتباه است،  

امتیاز در نظر گرفته می  به  صفر  شود. در مرحله تصحیح لزومی 
یعنی قطعاتی که در جاي خود قرار نداده در .  گرفتن زمان نیست

قرار داده است سمت راست صفحه و قطعاتی که در جاي خ ود 
دهد قرار  صفحه  چپ  سمت  در  است  اشتباه  آن  جهت   .ولی 

کند و با بهم  این تعداد را براي این مرحله یادداشت می  آزمایشگر
 . پردازدریختن قطعات کوچک به مرحله دوم آزمایش می

 .شوداین مرحله دقیقاً مثل مرحله قبل انجام می  :مرحله دوم
خالف مراحل قبل آزمودنی اجازه در این مرحله بر  : مرحله سوم

خواهیم حافظه بلند مدت او دیدن صفحه سفید را ندارد زیرا می 

خواهیم که مجدداً صفحه سفید  را بسنجیم. فقط از آزمودنی می
(مارنات،   دهدنمره می آزمایشگررا بچیند و پس از پایان چیدمان  

2005 .( 

 عملکرد ژیمناست هاي ماهر 
تیک براي سطح بندي و دادن نمرات  آزمون چهار اسباب ژیمناس
عملکرد و  وسیله  هر  طریق   در  از  ها  اسباب    4ژیمناست 

ژیمناستیک سنجیده شد که از طریق اجرا قابل مشاهده بود. در 
طریق   از  اجرا  و   4این  شد  انجام  ژیمناستیک  فدراسیون  داور 

بندي   سطح  با  رابطه  در  ها  ژیمناست  عملکرد    3موضوع 
ا داور اي و یک داور اصلی که نمره ي ت  3ژیمناستیک هست. و  

دهد و داوران اي هم نمره خطا ها را داده که  پایه و نهایی را می
باالترین و پایین ترین خطاها خط می خورد و نمره اي که ما بین  
این دو تاست با نمره پایه حساب می شود و عملکرد ژیمناست ها 

 به این منوال محاسبه می شود. 

 تحلیل داده هاروش تجزیه و 
در این تحقیق ما از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده  
شد. در قسمت آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار در جهت  
از  ابتدا  استنباطی  آمار  قسمت  در  شد.  استفاده  ها  نمودار  رسم 
آزمون شاپیروویلک براي بررسی نرمال بودن داده ها استفاده کرده  

از در جهت    و سپس  پیرسون  آماري ضریب همبستگی  آزمون  
مشخص شده ارتباط بین متغیر هاي تحقیق استفاده شد. کلیه  

در    21نسخه    SPSSتجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار  
 انجام گرفت.  05/0سطح 

 یافته ها 
میانگین و انحراف استاندارد حافظه کاري، حافظه بلند مدت،   1جدول  

را نشان می عملکرد در حرک پارالل و خرك  موازنه،  ات زمینی، چوب 
 دهد.

شد.  استفاده  شاپیرویلک  آزمون  از  تحقیق  هاي  داده  بررسی  از  پیش 
ویلک نشان داد که داده هاي حافظه کاري، حافظه -نتایج آزمون شاپیرو

خرك   و  پارالل  موازنه،  چوب  زمینی،  حرکات  در  عملکرد  مدت،  بلند 
نیستند.   نقض طبیعی  برابر  در  ها  آزمون  کردن  مقاوم  براي  بنابراین، 

 مفروضه توزیع طبیعی از فواصل اطمینان بوت استراپ استفاده شد. 

 
 . توصیف متغیرهاي تحقیق1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین  متغیرها 
 5/21 3/108 حافظه کاري 

 2/3 01/12 حافظه بلند مدت
 67/0 08/9 عملکرد حرکات زمینی
 72/0 82/8 عملکرد در چوب موازنه 

 78/0 39/8 عملکرد در دستگاه پارالل 
 70/0 51/9 عملکرد در دستگاه خرك 
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 . نتایج ضریب همبستگی پیرسون با فواصل اطمینان بوت استراپ 2جدول 

 حافظه کاري  متغیر 
N r Sig. BCa 95% CI 

دستگاه خرك عملکرد روي   100 42/0  000/0  ]24/0 ،56/0 [  
21/0 100 حرکات زمینی   035/0  ]39/0 ،01/0[  

21/0 100 عملکرد روي چوب موازنه   036/0  ]33/0 ،06/0 [  
-06/0 100 عملکرد روي دستگاه پارالل   554/0  ]27/0- ،16/0[  

 
 

 استراپ . نتایج ضریب همبستگی پیرسون با فواصل اطمینان بوت 3جدول 
 حافظه بلند مدت متغیر 

N r Sig. BCa 95% CI 
 ]26/0، -11/0[ 431/0 08/0 100 عملکرد روي دستگاه خرك 

 ]09/0، -34/0[ 083/0 17/0 100 حرکات زمینی 
 ]13/0، -27/0[ 408/0 - 08/0 100 عملکرد روي چوب موازنه 

 ]33/0، -09/0[ 089/0 17/0 100 عملکرد روي دستگاه پارالل 
 

باشد.    2-4جدول   می  پیرسون  همبستگی  به  مربوط  نتایج 
نتایج نشان داد که، بین حافظه کاري و عملکرد ژیمناست هاي 

تحلیل   نتایج  دارد.  وجود  معناداري  رابطه  مستقل  - tنخبه دختر 
 ي حافظه کار  نیب نشان داد که:    3- 4ضریب همبستگی در جدول  

  نخبه دختر رابطه   ي ها  مناست یژروي دستگاه خرك  و عملکرد  
و دارد  ي معنادار  مثبت  ،  Bca 95%CI]24/0،  56/0([  وجود 

000/0=P  ،42 /0=)100(r ،کاري حافظه  افزایش  با  بنابراین،   .(
خرك   دختر  ي ها  مناستیژ عملکرد  یافت.    نخبه    ن ی ب افزایش 

نخبه    ي ها  مناستیژعملکرد در حرکات زمینی  و    ي حافظه کار
 Bca]01/0،  39/0([  داردوجود    ي معنادارمثبت و  دختر رابطه  

95%CI  ،035 /0=P  ،21/0=)100(r  .( بنابراین، با افزایش حافظه
زمینی   حرکات  در  عملکرد  دختر   ي ها   مناستیژکاري،   نخبه 

یافت. کار  نی ب  افزایش  عملکرد    ي حافظه  موازنه و  چوب  روي 
رابطه   ي ها  مناستیژ و  نخبه دختر  دارد  ي معنادار  مثبت    وجود 

])06/0  ،33/0 [Bca 95%CI  ،036/0=P  ،21/0=)100(r .(
موازنه  چوب  روي  عملکرد  کاري،  حافظه  افزایش  با  بنابراین، 

دختر  ي ها  مناستیژ یافت.  نخبه  کار  نی ب  افزایش  و   ي حافظه 
پارالل  عملکرد   دستگاه  رابطه   ي ها  مناستی ژروي  دختر  نخبه 

ندارد  ي معنادار ،  Bca 95%CI]16/0،  -27/0([  وجود 
554/0=P ،06/0-=)100(r( . 

باشد.    2-4جدول   می  پیرسون  همبستگی  به  مربوط  نتایج 
روي دستگاه  حافظه بلند مدت و عملکرد    نی بنتایج نشان داد که،  

دختر    ي ها  مناستیژ خرك    Bca]26/0،  -11/0([نخبه 
95%CI  ،431 /0=P  ،08/0=)100(r  .(و    نیب مدت  بلند  حافظه 

،  - 34/0([نخبه دختر    ي ها  مناستیژعملکرد در حرکات زمینی  
09/0[Bca 95%CI  ،083/0 =P  ،17/0=)100(r  ،(حافظه    نی ب

نخبه دختر   ي ها  مناستیژروي چوب موازنه  بلند مدت و عملکرد  
])13/0  ،27/0- [Bca 95%CI  ،408/0=P  ،08/0-=)100(r  و  (
و عملکرد    نیب بلند مدت  پارالل  حافظه    ناست می ژروي دستگاه 

معنادار  ي ها رابطه  دختر  ندارد  ي نخبه  ، -09/0([  وجود 
33/0[Bca 95%CI ،089/0 =P ،17/0=)100(r  .( 

 بحث و نتیجه گیري
و  کاري  حافظه  بین  ارتباط  بررسی  حاضر  تحقیق  از  هدف 

با عملکرد ورزشی ژیمناستیک بلند مدت  باشد.  کاران میحافظه 
آماري نشان داد که، فقط بین  هاي  نتایج جداول و تجزیه و تحلیل

رابطه معناداري وجود دارد؛ که   حافظه کاري و عملکرد ورزشی 
 این با حافظه بلند مدت معنادار نبود. 

نتایج بخش اول این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنادار بین  
هاي اخیر رابطه باشد. پیشینهحافظه کاري و عملکرد ورزشی می

و  بین مهارت بررسی  هاي حرکتی  مورد  را در کودکان  شناختی 
) در تحقیقی نشان دادند 2013قرار دادند. ویلسون و همکاران ( 

که بین کارکردهاي حرکتی، مثل هماهنگی، گام برداري، کنترل  
و معناداري وجود  ارتباط مثبت  با حافظه کاري  قامت و گرفتن 

ن  ) نیز در تحقیق دیگر نشا2012دارد. جنگبلود پربوم و همکاران (
دادند که بین ابعاد متفاوت یادگیري حرکتی و حافظه کاري در  
کودکان ارتباط مثبتی وجود دارد. این نتایج با یافته هاي ما در 

یافته را می توان گفت  این بخش همخوان می این  باشد. تفسیر 
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مهارت قوي که،  ارتباط  که  حرکتی  مهارتهاي  با  را  هاي  تري 
می نشان  عنوانشناختی  به  پیچیده  مهارت  دهند،  حرکتی  هاي 

می مهارتتفسیر  نیازمند  و  باالتري شوند  سطح  شناختی  هاي 
مهارت بین  ارتباط  باال  سطح  تقاضاي  این  شناختی  دارند.  هاي 

می نشان  را  حرکتی  عملکرد  و   (.... و  کاري  اما  (حافظه  دهد. 
ضعیفمهارت ارتباط  که  حرکتی  مهارتهاي  با  را  هاي تري 

هاي حرکتی ساده تفسیر  د، به عنوان مهارتدهنشناختی نشان می
مهارتمی نیازمند  و  ندارند شوند  باالتري  سطح  شناختی  هاي 

). تکالیف مورد استفاده ما در این تحقیق 2010(بست و همکاران،  
باشد که نیازهاي شناختی باالیی  تکالیف پیچیده ژیمناستیک می

می طلب  نشارا  تکلیف  پیچیدگی  این  بنابراین  دهنده  کند.  ن 
یافته با  ما  می همخوانی  باال  تحقیقات  چنین  هاي  بنابراین  باشد. 

شود: این رابطه چیزي بر مبناي یک دید فیزیولوژیکی فراهم می
به وسیله همبین مهارت فعالسازي قشر  هاي حرکتی و شناختی 

هاي شناختی سطح باال) و مخچه  پیشانی (مهم براي فعالیت پیش
-گري میهنگ شده و پیچیده) میانجی(اهمیت براي حرکات هما

). بنابراین علت ارتباط بین حافظه کاري به 2000شود (دیاموند،  
می را  حرکتی  عملکرد  و  شناختی  کارکرد  یک  به عنوان  توان 

فعالیت مخچه در هنگامی که ما در حرکات پیچیده درگیر هستیم  
می را  چیزي  چنین  همچنین  داد.  قشر  نسبت  فعالیت  به  توان 

فعالیتپ پیش باال درگیر است  یشانی که در  هاي شناختی سطح 
یافته  داد.  (نسبت  همکاران  و  وسندروف  و  2014هاي  فلس  و   (

ها نیز باشد. آن) نیز با یافته هاي ما همخوان می2015همکاران (
سطوح   با  ارتباط  و  مهارت  پیچیدگی  بحث  به  را  ارتباط  علت 

) در مورد  2018ورا (شناختی باال نسبت دادند. نتایج بیساگنو و م
هاي والیبال با  نقش حافظه کاري در عملکرد و یادگیري مهارت

این تحقیق نشان داد که  یافته نتایج  باشد.  هاي ما همخوان می 
بین ظرفیت حافظه کاري و عملکرد صحیح حرکتی ارتباط مثبت  
و معناداري وجود دارد. همچنین ظرفیت حافظه کاري به عنوان  

کننده خوب در عملکرد حرکتی نشان داده   بینییک عامل پیش
  تواند می  شواهد  باشد. اینشد. تفسیر این شواهد به این صورت می

  تأکید   را  حرکتی  یادگیري   در  متفاوت  شناختی  مکانیسم  دو  وجود
حالت    یک  یادگیري   براي    توجهی،  منابع  بر  تکیه  اول،  مورد  .کند

 خودکاري   به  جرمن  مکرر  تجربه  براساس   دوم،  مورد  .است   مورد نیاز
شود. این بدین معناست که، افراد با ظرفیت حافظه کاري  می  آن

باال به منابع توجهی مناسب تر دسترسی بیشتري داشته و تجربه  
نشان می را  بیشتري  و تجارب حرکتی  مناسب  منابع  این  دهند. 

حرکتی خوب دو عامل مهم در عملکرد و یادگیري حرکتی بهینه 
) نشان  2012این تفسیر فورلی و ممرت ( باشند. در راستاي  می

باال در  بازیکنان بسکتبال داراي ظرفیت حافظه کاري  دادند که 
گیري، حل مساله، بازداري اطالعات بی ربط و سازگاري با تصمیم

هاي بازي بهتر هستند. در بیشتر  تصمیمات تاکتیکی در موقعیت
عملکرد   بر  کاري  حافظه  که  است  شده  داده  نشان  و مطالعات 

هاي تاکتیکی تاثیر بسزایی دارد  گیري یادگیري حرکتی و تصمیم

). به هر حال، تجارب و مقدار زمانی که  2018(بیساگنو و مورا،  
-کنند، در فرایندورزشکاران صرف مشارکت در فعالیت بدنی را می

شوند؛ این نقش  هاي شناختی مربوط به توانایی ورزشی درگیر می
رشد شناختی شناسایی شده است؛ که نقش  تجربه و خودکاري در  

مهمی را در عملکرد و یادگیري حرکتی دارد (بیساگونو و مورا،  
). نتایج ما در این بخش همچنین با یافته هاي لورین و فینز 2018

ارتباط بین حافظه  ) همخوان می2019( به بررسی  باشد. آن ها 
د. نتایج  کاري و عملکرد ورزشی همراه با تکلیف دوگانه پرداختن

این تحقیق نشان داد که یک ارتباط مثبتی بین حافظه کاري و 
عملکرد ورزشی در زمانی بار شناختی پایین است وجود دارد. اما 

ها در آزمایش در شرایط بار شناختی باال این ارتباط منفی شد. آن
خود نشان دادند که ظرفیت حافظه کاري باال منجر به عملکرد 

را ت و آن  نمیبهتر شده  کند. چون ظرفیت حافظه کاري خریب 
دهد (اینگل،  بیشتر نتیجه در توانایی بیشتر در کنترل توجه می

) نیز در تحقیقی نشان دادند 2014). لهمان و همکاران (2002
ارتباط مثبتی و  تعادل و حافظه کاري  بین عملکرد حرکتی  که 

ي ما  هامعناداري وجود دارد. همچنین نتایج مطالعات قبلی یافته
گیري با  کند که بین عملکرد حرکتی گرفتن و هدفرا تایید می

همکاران،   و  (ریگولی  دارد  وجود  معناداري  ارتباط  کاري  حافظه 
) در تحقیق دیگر 2012آ). همچنین ریگولی و همکاران (2012

هاي حرکتی از طریق ظرفیت حافظه کاري نشان دادند که توانایی
بر دستاوردها  این  تاثیر غیرمستقیمی  بنابراین  ي آکادمیک دارد. 

نتایج وجود ارتباط عمیقی بین عملکرد حرکتی و حافظه کاري را  
-دهد. یعنی از طریق ارتباط بین این دو بعد افراد مینشان می

موفقیت به  دستیابی  در  عمل توانند  خوبی  طرز  به  ورزشی  هاي 
) همخوان  2017هاي بوزاد و همکاران (کنند. تحقیق ما با یافته

) در ارتباط بین  2017باشد. در این زمینه بوزارد و همکاران (یم
که،   دادند  نشان  حرکتی  عملکرد  و  کاري   با کودکانحافظه 

 حافظه ظرفیت با کودکان به نسبت  باال کاري   حافظه ظرفیت
 را شده  اکتساب مهارت اجراي  در بیشتري   پیشرفت پایین، کاري 
 پایین  کاري  حافظۀ ظرفیت با کودکان کهدرحالی  دهند،می نشان

  قادر  و کنند می فراموش را مهارت به مربوط هاي آموزش احتماًال
). در تایید  2002(انگل،    کنند اجرا درستی به را مهارت نیستند

 پژوهشی در)  2017این ویژگی حافظه کاري، بوزارد و همکاران (
-پیوسته بهبود باال  کاري  حافظه ظرفیت با کودکان که دادند  نشان

  مهارت  یادگیري  در یادداري  و آزمونپس به آزمونپیش از  ي ا
 کاري   حافظه ظرفیت  با کودکان در متضادي  اثر حالیکه در دارند
) نیز به ارتباط بین  2017د. تحقیق بوزارد و همکاران (دا رخ پایین

دارد.  اشاره  یادگیري حرکتی  و  ظرفیت حافظه کاري و عملکرد 
زمانی عاملی  که ظربنابراین،  باشد، چنین  باال  فیت حافظه کاري 

شود؛ این مزیت بهتر  منجر به عملکرد و یادگیري بهتر مهارت می
فرایندهاي   بین  ارتباط  دهنده  نشان  یادگیري  و  عملکرد  بودن 

 کند. شناختی و حرکتی را آشکار می
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بخش دیگر یافته هاي ما نشان دهنده عدم ارتباط بین حافظه  
هاي باشد. یافتهحرکتی ژیمناستیک می   بلند مدت و عملکردهاي 

بدست آمده در تحقیق ما با با تعدادي یافته هاي انجام شده در 
می موافق  ابزاري  هوش  بهزمینه  ابزاري  هوش    ظرفیت   باشد. 

 از  اطالعات  به  دسترسی  با  تجربه  و  دانش  ها،مهارت  از  استفاده
هاي دیوید یافته  .)1971شود (کاتل،    می   اطالق  مدت  بلند  حافظه

) در مورد 2012) و کامرون و همکاران (2011،  2010و همکاران (
ارتباط بین هوش ابزاري به عنوان یک ظرفیت براي حافظه بلند  

ها نشان دادند که بین  باشد. آنهاي ما همخوان میمدت با یافته 
هاي حرکتی درشت ارتباط معناداري وجود هوش ابزاري و مهارت

ع به  ( ندارد.  همکاران  و  دیوید  نمونه،  یک  )  2011؛  2010نوان 
سال را مورد بررسی قرار داد. آن ها با بررسی    11تا    4کودکان  

هاي حرکتی ظریف، درشت و حرکات هماهنگی  ارتباط بین مهارت
دوطرفه با حافظه بلند مدت پرداختند. آن ها نشان دادند که بین  

-بلند مدت میها حافظه  هاي کلی شناخت که یکی از آنشاخص
رابطه کودکان  این  در  حرکتی  توانایی  با  ندارد. باشد  وجود  اي 

  ارتباطی   ) نیز نشان دادند که، هیچ2009همچنین روبرز و کونر (
کودکان  حرکتی   و  شناختی   نمرات  بین   داري   معنی   ساله   7  در 
 آزمون   چندین  براي   داري   معنی  همبستگی  اگرچه  ندارد،  وجود

  ها همبستگی  از  کمی  تعداد  یافت شد؛ چون)  پرش  مثال،  عنوان  به(
بود.    مانده  باقی  دارمعنی  پردازش  سرعت  و  سن  کنترل  از  پس

بنابراین در تمامی این تحقیقات سن و سرعت پردازش را کنترل  
نکرده بودند و علت عدم ارتباط شاید بتوان به همین دلیل نسبت  

همسو می    ) نیز2013داد. یافته هاي ما با نتایج جنی و همکاران (
کارکردهاي   بین  بررسی همبستگی  به  تحقیقی  در  ها  آن  باشد. 
که   داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  پرداختند.  حرکتی  و  شناختی 
ارتباط   حرکتی  و  شناختی  کارکردهاي  بین  است  ممکن  اگرچه 

ها در باشد. آنوجود داشته باشد اما میزان این ارتباط ضعیف می
  ذهنی   و  حرکتی  هاي   که، حوزه  هاي خود نشان دادندتفسیر یافته

توان    .است  مستقل  زیادي  حد  تا  سالم  کودکان  در بنابراین می 
علت عدم ارتباط بین حافظه بلند مدت و عملکرد حرکتی را همین  
مستقل بودن حوزه هاي حرکتی و ذهنی در کودکان نام برد. اما  
با مرور ادبیات تحقیق می توان اشاره کرد که حافظه بلند مدت  

یادگیري  یکی   و  عملکرد  در  اساسی  فاکتورهاي  مهمترین  از 
) زمانی  2013حرکتی دانست. حتی مطابق با نظر اشمیت و لی (

توانیم بگوییم که فرد یاد گرفته است که اطالعات وارد حافظه می
بلند مدت شده باشد. همچنین نشان داده شده است که فعالیت  

ورزشی منجر به ایجاد هاي  بدنی و عملکرد برتر افراد در مهارت
) 2016یک حافظه بلند مدت قوي می شود. اشمید و همکاران (

در مقاله مروري خود در این زمینه نشان داد که تمرین منجر به  
شود. تفسیر این یافته را می توان بهبود در حافظه بلند مدت می

انتقال   حفظ  به  منجر  تمرین  کرد.  بیان  فیزیولوژیکی  عوامل  با 

عصبی و فاکتورهاي نوروتروفیک در گردش خون مغز  دهنده هاي  
می شود. حتی تمرین می تواند از کاهش سلول هاي حیاتی مغز 
مثل اکسیژن و گلوکز جلوگیري کند. بنابراین چنین عاملی منجر  
تمرین می شود. علت   تاثیر  بلند مدت تحت  پایداري حافظه  به 

هاي یادگیري نناهمخوانی را می توان با توجه به بعد تمرین، آزمو
و شیوه اندازه گیري حافظه بلند مدت تفسیر کرد. بنابراین، یکی 

علت اندازه  از  در شیوه  توان  می  را  باال  موارد  با  ناهمخوانی  هاي 
از پرسشنامه   ما  داد. در تحقیق  نسبت  بلند مدت  گیري حافظه 
کیم کارد استفاده شد که در تحقیقات انجام شده در کار اشمید  

هاي تمرینی حافظه بلند مدت استفاده  ) از شیوه 2016و همکاران (
) نشان 2013شده است. حتی در این مورد، تسنگ و همکاران (

حتی  و  اجرایی  کارکردهاي  بر  مدت  بلند  حافظه  تمرین  داد 
عملکردهاي شناختی تاثیر دارد. تفسیر دیگر در مورد علت عدم  

بین این دو متغیر در مدت زمان اجراي تحقیق م باشد.  یرابطه 
-تحقیق ما در مدت زمان محدود انجام شد و فقط یک بار به اندازه

گیري عملکرد افراد پرداخته شد. اما تحقیقات انجام شده در مقاله  
) به خصوص تحقیق تسنگ و  2016مروري اشمید و همکاران (

  2ماهه و کمتر (بین    180) در دوره هاي زمانی  2013همکاران (
مدت را مورد بررسی قرار دادند. بنابراین ماه) حافظه بلند    12تا  

بعد زمان و مدت اجرا نیز می تواند به عنوان یک عامل مهم دیگر  
قرار دهد.   تفسیر  را مورد  ارتباط  مداخله گري کند و علت عدم 

می موقتی  عوامل  تاثیر  تحت  حرکتی  عملکرد  و همچنین  باشد 
نمی داده  نشان  درستی  به  توپایداري  می  بنابراین  از  شود.  ان 

تحقیقات  آزمون با  مطابق  زمینه  این  در  انتقال  و  یادداري  هاي 
). همانطور هم  2013یادگیري حرکتی سود برد (اشمیت و لی،  

یا   یادداري  آزمون  شرایط  در  عملکرد  پایداري  دانیم  می  ما  که 
انطباق پذیري در شرایط آزمون انتقال وابسته به اطالعات پایدار  

بنابراین اگر شیوه تحقیق ما، وقت الزم در حافظه بلند مدت دارد.  
داد  را در مورد طوالنی تر بودن پروسه کار در اختیار محقق قرار می

خورد. البته این می تواند به  ها جور دیگري رقم میمطمئنا یافته
(آزمودنی،  به دالئلی  که  باشد  ما  تحقیق  عنوان محدودیت هاي 

فرد   باعث خروج  است  ممکن  که  مسائلی  تحقیق شود) ابزار،  از 
فرصت اندازه گیري آن را نداشتیم. اما همانطور که قبال نیز اشاره  

) دوره هاي تمرینی چند 2016شد تحقیق اشمید و همکاران (
روزه با مدت زمان متفاوت طرح ریزي شده بود. بنابراین می توان 
 به مقدار تمرین و نوع تمرین نیز در علت ناهمخوانی اشاره داشت. 

نتا بین حافظه کاري و در کل  نشان داد که  این تحقیق  یج 
عملکرد رابطه معناداري وجود دارد، که این ارتباط با حافظه بلند  
بنابراین پیشنهاد می شود که محققان دیگر   مدت معنادار نبود. 
عملکرد هاي حافظه را در ارتباط با مهارت هاي حرکتی دیگر و  
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