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 چکیده
 حافظه عملکرد بر حرکتی هايمهارت آموزش تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش
 با تجربی نیمه نوع از پژوهش این است. شده انجام دختر انآموزدانش بینایی کاري
 را پژوهش این آماري نمونه است. کنترل گروه با آزمونپس - آزمونپیش طرح
 تبریز شهرستان سال سیزده تا ده سنی دامنه با ابتدایی مقطع دختر انآموزدانش
 گروه دو در و شده انتخاب دسترس در يگیرنمونه از استفاده با که اندهداد تشکیل

 مراحل در شدند. جایگزین کنترل) گروه در نفر 12 و آزمایش گروه در نفر 12(
 کاري حافظه آزمون از اطالعات يآورجمع براي آزمونپس و آزمونپیش

 جلسه 16 شامل مدت به آزمایش گروه شد. استفاده بالك کرسی بینایی/فضایی
 از حاصل نتایج گرفتند. قرار هندبال حرکتی هايمهارت آموزش تحت ساعته یک
 آنها، تمرین و حرکتی هايمهارت آموزش که داد نشان کوواریانس تحلیل آزمون
 را آن ظرفیت و شودمی بینایی/فضایی کاري حافظه عملکرد افزایش موجب
 و حرکتی فرایندهاي بین تعامل و ارتباط پژوهش این واقع، در دهد.می افزایش
 ساخت. آشکار را کاري حافظه ویژه به شناختی

  
  کلیدي گانواژ

  .انآموزدانش بینایی/فضایی، کاري حافظه حرکتی، مهارت
  
 

 
 
 
 
 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of 
handball motor skills training on visual working 
memory capacity of students. This study was semi-
experimental with pre/ post-test and control group. 
The sample of this study were girl students of prima-
ry school aged ten to thirteen years old in Tabriz city 
that were selected on the basis of accessibility and 
divided into two groups (12 students in the experi-
mental group and 12 students in the control group). 
We used Goodenough intelligence test and Corsi 
Block visual/spatial working memory to collect the 
information. The experimental group received in 16 
one-hour sessions the handball motor skills. The re-
sults of analysis of covariance showed that learning 
motor skills of handball and practising them increases 
the performance and capacity of working memory. In 
fact, this study can show the relationship and interac-
tion between motor and cognitive processes, particu-
larly working memory. 
 
Keywords 
Motor Skill, Visual/Spatial Working Memory, Stu-
dents.
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 مقدمه
اطالعات زیادي در حافظه ما وجود دارد که از کم و کیف مقدار 

خبریم و اگر درباره آنها از ما سوال شود چیزي عظیمی از آن بی
آوریم، اما در موقعیت مناسب ممکن است این به خاطر نمی

اطالعات را به یاد آورده یا شواهدي دال بر حضور آنها در حافظه 
 به 1کاري حافظه). 1394و همکاران، خود داشته باشیم (زارع 

 آن، در که شودمی تعریف ذهنی کاري فضاي یک صورت
 تکلیف انجام به مربوط اطالعات فعال نگهداري و تنظیم نظارت،
 ).2010و همکاران،  2راگوبار( گیردمی صورت شناختی پیچیده

 اجازه افراد به که پویاست سازوکار یک کاري حافظه واقع در
 و کرده ذخیره کوتاه زمانی هايدوره در را اطالعات تا دهدمی
 گیرد صورت آنها روي بر مقتضی شناختی هايفعالیت ،زمانهم
 از و دارد تعامل 4بلندمدت حافظه با حافظه این  ).2007، 3(بدلی

 براي را اطالعات و کندمی استفاده بلندمدت حافظه اطالعات
 حافظه کند.می قلمنت مدت بلند حافظه به ترطوالنی اندوزش
 انجام مشغول انسان وقتی و است بخشی سه نظام یک کاري
 داردمی نگه موقت طور به را اطالعات است، شناختی تکلیف

 کاري حافظه ايچندمولفه الگوي). 2002و همکاران،  5نایبرگ(
 است. داده اختصاص خود به را اجتماعی حمایت بیشترین بدلی
 از: نداعبارت هامولفه این شود.می لتشک مولفه چهار از الگو این
 8مرکزي اجراکننده ،7بینایی/فضایی صفحه ،6شناختیآوا حلقه
 از انسان که حسی هايکانال ینترمهم از یکی .9ضمنی حائل و

 خود حافظه به و کندمی دریافت زیادي اطالعات آن طریق
 که است سازوکاري بینایی/فضایی حافظه است. بینایی سپارد،می

، 10(کولتهارت است تصویري خزانه در بینایی ادراك مسئول
 حافظه به شد دریافت کانال این از اطالعات آنکه از پس ).1983
 بینایی حافظه آن به که شودمی یادآوري سپس و شده سپرده
 گذشته در آنچه یادآوري زمینه در را خویش توانایی فرد گویند.می
 حفظ از مختلف هايصورت به است کرده تجربه چشم طریق از

  ).2005، 11(لیوري دهدمی نشان

                                                
1. Working memory 
2. Raghubar 
3. Baddeley 
4. Long term memory 
5. Nyberg 
6. Phonological loop 
7. Visio spatial sketchpad 
8. Central executive 
9. Episodic buffer 
10  . Coltheart 
11. Lieury 

 تصویري اطالعات ما تا دهدمی اجازه 12بینایی کاري حافظه
 حفظ به همچنین و کنیم نگهداري ذهن در ثانیه چند براي را

 کمک چشم جهشی و منقطعی حرکات سراسر در ادراکی تداوم
 حافظه). 2001و همکاران،  14؛ ووگل1988، 13پاشلر( کندمی
 به وابسته اطالعات نگهداري توانایی عنوان به بینایی کاري
 و دستکاري حالت در و دسترس در و سریع حالت در بینایی
 حافظه). 2008، 15الك( است شده تعریف هافعالیت مهارتی
 و است انسان هايفعالیت تمام اصلی جزء تقریبا بینایی کاري
بروئر و ( کندیم بازي اجرا درحال حرکات کنترل در حیاتی نقشی
 به ویژگی یک بینایی، کاري حافظه). 2009؛ 2007، 16کینیل
 که است توجه هايمکانیسم وسیله هب شده گذاشته اشتراك
و همکاران،  17چان( دهدمی افزایش و انتخاب را بینایی اطالعات

 توجه، مکانیسم و حافظه این نزدیک رابطه به توجه با ).2011
 فعال نگهداري مرکز عنوان به را بینایی کاري حافظه توانمی
 در انجام، حال در رفتار توسعه براي مهم بصري موارد به توجه
 این اهمیت به توجه با ).2001، 18اوه و جونیدس( بگیریم نظر

 سیستم این ظرفیت که باشد آورتعجب موضوع این شاید سیستم،
 بصري، کاري حافظه تعریف اصلی ویژگی است. محدود شدت به

 هاپژوهش از بسیاري .).2001، 19کوان( است آن محدود ظرفیت
 بسیار مقدار تنها ما که است داده شانن ،انسان عملکرد از

 کاري حافظه در توانیممی را بصري اطالعات از محدودي
). 2011و همکاران،  20؛ بردي2008الك، ( کنیم نگهداري
 مثل مهم شناختی هايتوانایی براي کاري حافظه ظرفیت
). 2008، 21دن( است ضروري مسئله حل و ادراك قوه استدالل،

 پردازش در و بوده محدود کاري حافظه ظرفیت که آنجا از
 ظرفیت در فردي هايتفاوت دارد، ايکنندهتعیین نقش عاتاطال
). 2002، 22انگل( شودمی منعکس افراد عملکرد در کاري حافظه
 اساس و شناختی فرایندهاي تریناصلی از یکی کاري حافظه
 از بسیاري در حیاتی نقش سیستم این است یادگیري و تفکر
 دوران رد مغز بلوغ دارد. یادگیري جمله از شناختی پیچیده اشکال

                                                
12. Visual working memory 
13. Pashler 
14. Vogel 
15. Luck 
16. Brouwer & Knill 
17. Chun 
18. Awh & Jonides 
19. Cowan 
20. Brady 
21. Dehn 
22. Engle 
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 ظرفیت افزایش و ترسریع اطالعات پردازش با همراه کودکی
  ).2004، و همکاران 1وونتال( است مدت کوتاه حافظه

 ظرفیت و دارند متفاوتی کاري حافظه ظرفیت مختلف افراد
 یاد براي یابد.می افزایش کودکی دوران در سن افزایش با آن

 به یادگیري زیرا ؛داریم نیاز کاري حافظه به چیزي هر گرفتن
 پردازش و بلندمدت حافظه با تعامل اطالعات، ريکادست
 و شود گرفته یاد باید آنچه تمام تقریبا دارد. نیاز اطالعات زمانهم
 بنابراین، کند عبور کاري حافظه از باید شود سپرده ذهن به

 را یادگیري وسعت و میزان کاري حافظه موثر عملکرد و ظرفیت
 بیانگر) 2004( 2انگل و کین نتایج). 2008دن، ( کندمی تعیین
 در فکر هدایت براي توجه کنترل توانایی نظر از افراد پایدار تفاوت
 حافظه باالي ظرفیت با افراد بنابراین و است تکلیف اهداف جهت
 شده بازیابی اطالعات توسط فکر تسخیر از توانندمی بیشتر کاري
 دور جاري تکالیف به اقدام از را افکار که بیرونی رویدادهاي یا
 ایجاد بر عالوه باال ظرفیت دیگر عبارت به ؛کنند اجتناب کند،می

 فرد توانایی دهنده نشان تکلیف، چندین زمانهم پردازش امکان
 یا درونی برانگیخته افکار اثر در پرتیحواس از جلوگیري در

 دانش اریکسون و کینچ عقیده به است. بیرونی محیط حوادث
 غلبه براي تواندمی خاص حیطه یک در تجربیات از شده کسب
 کسب و باشد سودمند کاري حافظه محدود ظرفیت بر

 را حافظه بازیابی و ذخیره کارایی تواندمی خاص هايمهارت
 کسب در عامل نخستین عنوان به حرکت ،طرفی از دهد. افزایش

 و آمده شمار به کودکی سنین در فزاینده شناختی ساختارهاي
 رشد و حرکتی هايواناییت بین باالیی مثبت همبستگی
  ).1388کمرئی، ( دارد وجود شناختی هايتوانایی
 اخیر، دهه دو در بدن، کل بر تمرین آشکار اثرات به توجه با

 مغز کارکرد بر تمرین اثرات به نسبت زیادي عالقه پژوهشگران
 عصبی سیستم که شد روشن ،دوره این طول در اند.کرده پیدا

 اثرات تمرین، به پاسخ در بدن، هايسیستم دیگر همانند مرکزي
 تمرینی مداخالت یا تجربیات از منظمی و مثبت فیزیولوژیکی

 و عصبی هايالیه بین کارکردي ارتباط کند.می کسب
 شناخت به عالقه بنابراین است؛ مسلم شناختی فرایندهاي
 بر پژوهش پیشرفت واقع، در نیست. غیرمنتظره تمرین تاثیرات
 پی در را دقیقی زیستی- عصبی داتمشاه تمرین، مزایاي شناخت
کالرکسون اسمیت و  ).2007و همکاران،  3کاتمن( است داشته

                                                
1. Vuontela 

2. Kane 
3. Cotman 

 هايآزمودنی هايحافظه که کردند مشخص) 1989( 4هارتلی
 تمرین که آنهایی به نسبت اندداشته تمرین که کهنسالی
 بدنی هايفعالیت مثبت تاثیر همچنین کند.می کار بهتر اند،نداشته
 ظرفیت حداقل با االنبزرگس کاري حافظه ظرفیت افزایش بر

نقل از  به ؛و همکاران 5(هاتینگ است شده تایید کاري حافظه
 بررسی درباره را خود پژوهش )1388( کمرئی). 1388کمرئی، 
 کاري حافظه ظرفیت بر حرکتی هايمهارت آموزش تاثیر

 آموزش که کرد مشاهده و داد انجام ساله 11 تا 7 کودکان
 مقطع رد کودکان کاري حافظه ظرفیت بر حرکتی هايمهارت
 نتایج همچنین .است داشته را مثبتی و معنادار تاثیر ابتدایی
 بهبود بر کاراته ورزش که داد نشان) 1370( گائینی پژوهش
 نیز )2015( 6لوپو دارد. دارينامع و مثبت تاثیر مدت کوتاه حافظه
 حافظه بر بدنی حرکات تاثیر 2015 سال در خود پژوهش در

 هايپژوهش است کرده اعالم معنادار را انآموزدانش کاري
 به شناختی عملکردهاي بر را ورزش و بدنی فعالیت تاثیر زیادي
 و لو تان، ژنگ، اما ؛است کرده گزارش مثبت کاري حافظه ویژه

 بر حرکتی فعالیت و ورزش که کردند مشاهده )2004( 7همکاران
 انسان در همچنین ؛ندارد تاثیر صحرایی هايموش فضایی حافظه
 نشده مشاهده شناختی عملکردهاي بر بدنی فعالیت مفید تتاثیرا
 و فرنهال هیلمن، نتیفکس، پو )،2011( 8براتوان همچنین است

 را کاري حافظه بر ورزشی فعالیت تاثیر نیز )2009( 9همکاران
 به احتماال شده مشاهده متناقض آثار .اندکرده گزارش تاثیربی
 است. ورزش مدت و شدت و استفاده ردمو تمرینی پروتکل دلیل
 بینایی دستگاه به تشد به خود حرکتی رفتارهاي در هاانسان
 حرکتی کنترل در اطالعات این نقش شکبی و هستند متکی
 که است شده تکرار بارها موضوع این است. بااهمیت بسیار
 و دارد حیاتی نقش مهارتی هر یادگیري ابتداي در بینایی دستگاه

 که شویممی متوجه بینایی طریق از یادگیري مراحل متما در
 ).1390نیا، رحمانی( است بوده چگونه حرکتی الگوي اجراي نتایج
 به مربوط رفتارهاي از بسیاري تنظیم در مهمی نقش بینایی حس
 مختلف اجزاي به توجه و دارد عهده به محیط در حرکت
 هايحوزه در هاآن نقش و فضایی- دیداري و بینایی هايمولفه
 جسمانی و حرکتی هايمهارت باالخص عملکردي و ییاجرا

                                                
4. Clarkson-Smith & Hartley 
5. Hotting 
6. Lupu 
7. Zheng, Tan, Luo and et al 
8. Brutvan 
9. Pontifex, Hillman, Fernhall and et al 
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 پیوسته رشدي بهبود وجود به توجه با .دارد زیادي بسیار اهمیت
 و ساله 11 تا 4 کودکان بین کاري حافظه وظایف اجراي در

 با مقایسه در کودکان کاري حافظه ظرفیت بودن پایین مشاهده
 وزشآم براي زمان بهترین که این به توجه و بزرگساالن
 مقدماتی هايسال طول در ورزشی و حرکتی هايمهارت
 تاثیر و )19 از نقل به ؛1988 ،1(پانگرنزي است تحصیل
 که کنونی زندگی سبک و شناختی رشد بر بدنی هايفعالیت
 به کودکان ویژه به جامعه افراد براي را روزافزونی تحرکیبی

 تاثیر که یهایپژوهش محدود تعداد همچنین و است آورده ارمغان
 حافظه بر خاص صورت به را بدنی فعالیت و حرکتی هايمهارت
 تاثیر تا آمدیم بر درصدد کند، بررسی کودکان بینایی کاري
 بینایی کاري حافظه عملکرد بر حرکتی هايمهارت آموزش
 کاري حافظه عملکرد تفاوت تا یمکن بررسی را دختر انآموزدانش
  د.شو ارزیابی بدنی و یحرکت هايفعالیت اثر در بینایی
  

   شناسیروش
 طرح با تجربی نیمه نوع از پژوهش شناسی،روش نظر از

 آموزدانش دختر 24 شامل نمونه است. آزمونپس- آزمونپیش
 از استفاده با که بود سال 13- 10 سنی دامنه با ابتدایی مقطع
 و کنترل گروه دو در تصادفی صورت به و دردسترس يگیرنمونه

 ورزشی تمرین سابقه هاآزمودنی از یک هیچ گرفتند. رارق آزمایش
 بینایی، اختالل هرگونه فاقد و نداشتند را کاري حافظه آزمون و

 برخوردار روانی و جسمانی سالمت از و بوده گفتاري و شنوایی
 لحاظ از کنندگانشرکت سازيهمسان براي همچنین بودند.
 اساس، این بر شد. هاستفاد گودیناف آدمک آزمون از هوش، متغیر
 یا مرزي هوش به مبتال هکنندشرکت انآموزدانش از یک هیچ
 حافظه عملکرد پژوهش این طی در نبودند. هوشی هايناتوانی
 و شد آزمون هندبال ورزشی تمرینات شروع از قبل بینایی کاري
 دوباره جلسه) 16 یا هفته 8( تمرینی دوره یک از بعد سپس
 تمرینی دوره مداخله مستقل متغیر شد. رفتهگ هاآزمودنی از آزمون
 اصول به توجه با بود. ساعته یک برنامه یک شامل هندبال
 گرم دقیقه 10 را تمرین زمان مدت تمرین، علمی و صحیح
 مقدماتی (آموزش هندبال ورزشی تمرینات انواع دقیقه 40 کردن،
 و استراحت دقیقه 10 و کردن) دریبل و هادریافت ها،پاس انواع
 متغیر). 61- 60، ص1386پور، رمضان( دادیم قرار کردن سرد
 مداخله تکمیل از بعد شده اجرا کاري حافظه نمرات از وابسته
 مداخله از پیش اجراي در انآموزدانش هاينمره و شدمی تشکیل

                                                
1. Pangrnzy 

 به آزمون این .شد استفاده تحلیل این در کنترل متغیر عنوان به
  .شد انجام ایزوله اتاق یک در و انفرادي صورت

  

  پژوهش ابزار
 ترین،آسان از یکی آدمک ترسیم آزمون گودیناف: آدمک آزمون
 آزمون این است. تصویري هايآزمون ترینجهانی و ترینعملی
 را آنها ینترمهم که است شده کدگذاري زیادي عده وسیله به

 است. داده انجام آمریکا در 1920 سال در گودیناف فلورانس
 بهره و عقلی سن هوشمندي درجه عیینت آزمون، هدف ینترمهم

 سال 13 تا 3 کودکان براي آزمون این است. کودك هوشی
 خواهیممی که بریممی کار به زمانی را آزمون این همچنین .است
 در است. ساده بسیار آزمون اجراي برسیم. نتیجه به زودتر چه هر

 یک و معمولی کاغذ صفحه یک کودك هر به گودیناف آزمون
 که خواهممی شما از ها،بچه« گوییم:می آنها به دهیم.یم مداد
 را خود نقاشی بهترین کنید سعی و بکشید را آدم یک شکل
 ؛دادند تحویل را خود هاينقاشی کودکان که آن از بعد ».بکشید
 به مراجعه با و شودمی يگذارنمره آزمون، دستورالعمل طبق
 ؛شودمی بهمحاس کودك هر هوشی ضریب ،عقلی سنین جدول
 زیبایی اصال آزمون این يگذارنمره در که باشید داشته توجه
 قسمتی هر به .است مطرح اجزاء وجود بلکه نیست مطرح نقاشی
 51 نمره حداکثر شود،می داده نمره یک باشد داشته وجود که

 از بیشتر او عقلی سن باشد 40 از باالتر کودکی نمره اگر است.
 و دنیا در گودیناف آزمون کاربرد شیوع به توجه با بود. خواهد 13

 پیش کودکان براي گودیناف آزمون پایایی و روایی ایران،
 پایایی ةدربار که هاییپژوهش نیست. بحث مورد چندان دبستانی

 به ،اندشده انجام آدمک ترسیم آزمون نتایج تایید یا اعتبار و
 مک که جایی تا ؛اندیافته دست بخشیرضایت بسیار هايیافته
 امضاي منزله به تواندمی آدمک ترسیم که است باور این بر آور

  ).1388(گنجی،  دشو تلقی کننده ترسیم شخصیت
 بررسی براي :2بالك کرسی بینایی/فضایی کاري حافظه

 مؤسسه ساخت که پژوهش این در بینایی/فضایی کاري حافظه
 که شد استفاده بالك کرسی آزمون از ،است فردا امید پدیدار
 به 80/0 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با آزمون این راعتبا
 مورد آزمون خوب خیلی پایایی دهنده نشان که است آمده دست
 انجام کامپیوتر از استفاده با آزمون این). 1394مبین، ( است نظر
 هاآزمودنی گر،آزمون توسط آن اجراي نحوه توضیح از پس و شد
 این در گانکنندکتشر که است صورت این به کردند. اجرا را آن

                                                
2. Corsi Black Test 
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 هايمربع سري یک موقعیت و مکان تا کنندمی سعی آزمون
 از بعد بسپارند. خاطر به مستطیلی کادر یک درون در را رنگی
 رنگی هايمربع این گانکنندشرکت رنگی، هايمربع این نمایش

 و تعیین با کنند.می مشخص کامپیوتر ماوس وسیله به را
 مرحله وارد هکنندشرکت ها،مربع مکان و موقعیت کردن مشخص
 براي هامربع موقعیت آزمون، از مرحله درهر شود.می دیگر

 بعد کند.می تغییر تکراري وجوي جست راهکارهاي از جلوگیري
 رسد.می اتمام به خودکار طور به آزمون درپی، پی خطاي 4 از

 طرز با آشناسازي، مرحله در پژوهش این در گانکنندشرکت
 آزمایشی صورت به بار یک سپس و شده آشنا مونآز اجراي
 اجرا اصلی آزمون بودن، آماده درصورت و کردندمی اجرا را آزمون
 آمار از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به). 1394مبین، ( شدمی

 يبنددسته براي توصیفی آمار از شد. استفاده استنباطی و توصیفی
 یک کوواریانس لیلتح آزمون شامل که استنباطی آمار از و هاداده
 بر تمرینی مداخله تاثیر ارزیابی براي بود )ANCOVA( طرفه
  شد. استفاده انآموزدانش فضایی - بینایی کاري حافظه نمرات

  

  هایافته
 حافظه نمرات استاندارد انحراف و میانگین ابتدا بخش، این در

 که است هآمد ارائه کنترل و آزمایش گروه دو در بینایی کاري
 از آمده دست به نتایج است. شده گزارش 1 جدول در نآ نتایج
 هوش به مبتال از عالئمی گونه هیچ گودیناف، آدمک آزمون
 بر نداد. نشان کنندگانشرکت در را هوشی هايناتوانی یا مرزي
 کنترل گروه و 120آزمایش گروه هوشی بهره میانگین اساس این

 SPSS افزارنرم زا استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .است 124
 میانگین 1 جدول شد. انجام 05/0 اطمینان سطح در و 20 نسخه

 و آزمایش گروه دو در را بینایی کاري حافظه استاندارد انحراف و
   دهد.می نشان کنترل
 میانگین که شودمی مالحظه 1 جدول مندرجات به توجه با
 آزمونپس در و آزمایش گروه در بینایی کاري حافظه نمرات
 است موضوع این دهنده نشان این و است آزمونپیش از بیشتر

 است. شده کمتر اختالف این مقدار و است بوده موثر مداخله که

 کاري حافظه نمرات میانگین نبی آیا شود مشخص که این براي
 از ،دارد وجود معناداري تفاوت کنترل و آزمایش گروه دو بینایی
 2 جدول در آزمون این نتایج که شد استفاده مستقل تی آزمون
   است. شده گزارش
 بین که گرفت نتیجه توانمی 2 جدول نتایج به توجه با
 کنترل و آزمایش گروه دو بینایی کاري حافظه نمرات میانگین
 در هاگروه نبودن همسان به توجه با دارد. وجود معناداري تفاوت
 عنوان به آزمونپیش نمرات گرفتن نظر در با و آزمونپیش مرحله
 نتیجه در و واریانس خطاي میزان کردن کم براي کمکی متغیر
 مداخله آیا که نکته این شدن روشن براي و آزمون توان افزایش
 بوده اثربخش بینایی کاري حافظه ملکردع بهبود در شده انجام
 است شده استفاده طرفه یک کووراریانس تحلیل روش از است،
 مقدماتی هايبررسی است. شده گزارش 3 جدول در آن نتایج که
 بودن، خطی هايمفروضه از تخطی عدم از اطمینان براي

 هايشیب همگنی و )F، 19/0=P=83/1( واریانس همگنی
  شد. انجام )F، 165/0=sig=08/2( رگرسیون
 و تمرین بر مبتی مداخله که دهدمی نشان 3 جدول نتایج
 کاري حافظه نمره در معنادار تفاوت به منجر بدنی هايفعالیت
 میزان ).p>017/0( است شده کنترل و آزمایش گروه بین بینایی
 واریانس از درصد 54 یعنی است؛ بوده 54/0 مورد این در تاثیر
  است. بوده بدنی هايفعالیت و تمرین مداخله به مربوط آزمونپس

  

  بحث و گیرينتیجه
 حافظه به زیادي حد تا حرکتی، هايمهارت یادگیري توانایی
 و حفظ بایستمی یادگیري تجربه یک تاثیرات است. وابسته

 رخ یادگیري اطالعات، شدن متراکم و انبوه از پس تا شود ذخیره
 یادگیري فرآیند در جدانشدنی و ذاتی بخش یک حافظه دهد.
 و ظرفیت دارند. احتیاج آن به افراد که است حرکتی هايمهارت
 تعیین را یادگیري وسعت و میزان کاري حافظه موثر عملکرد
 باشد، بهتر کودك کاري حافظه هايمهارت هرچه کند.می

 گروه دو کاري حافظه نمرات براي مستقل تی آزمون نتایج .2 جدول
  آزمونپیش مرحله در

 معناداري  F  آزادي درجه  تی  متغیر
  21/0  73/1  22  48/2  کاري حافظه

  کاري حافظه نمرات توصیفی آماره .1 جدول
  استاندارد انحراف  میانگین  بیشینه  کمینه  تعداد  گروه  متغیر

  کاري حافظه
  05/1  75/3  5  2  12  آزمونپیش  آزمایش

  90/0  41/4  6  3  12  آزمونپس
  71/0  83/2  4  2  12  آزمونپیش  کنترل

  70/0  14/3  4  2  12  آزمونپس

 بین آزمونپس مرحله در کوواریانس تحلیل آزمون نتایج .3 جدول
 هاگروه

 مجموع  متغیر
  مجذورات

 درجه
  آزادي

 میانگین
 میزان معناداري  F  مجذورات

  تاثیر
  54/0  017/0  99/16  80/11  1  80/11  هاگروه
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 (پانگرنزي، بود خواهد بهتر مختلف هايحیطه در نیز او عملکرد
    ).19 از نقل به ؛1988

 که است آن بیانگر پژوهش، این از آمده دست به نتایج
 افزایش باعث تواندمی منظم و مرمست بدنی تمرین و فعالیت
 نتایج با تواندمی که شود بینایی/فضایی کاري حافظه عملکرد
پور، پاکدامن، رحمانی و حسینی قربان پژوهش از آمده بدست

 و مثبت اثرات )2013( 1اسمیت و همکاران باشد. همسو) 1392(
 را کاري حافظه رب موثر شناختی عملکرد بر هوازي تمرین فزاینده
 تمرین وسیله به کاري حافظه تسهیل همچنین، دادند. نشان
 بیان) 2013( 2سط مارنز و همکارانتو متوسط شدت با هوازي

 ترضعیف جسمانی قدرت که داد نشان) 2011( 3راشل کوپر شد.
 هايویژگی گرفت نتیجه و دارد ارتباط پایین شناخت سطح با

 باشد. افراد در سالمتی کننده یگویپیش تواندمی جسمانی
 پردازش گیريتصمیم مرحله بر تواندمی بدنی هايفعالیت

 پاسخ بازداري تکالیف که مطالعاتی باشد. تاثیرگذار اطالعات
 براي را ايکننده قانع شواهد کردند، ارزیابی را گانکنندشرکت
 مدت کوتاه هايدوره کرد. ایجاد کاري حافظه بر تمرین تاثیر
 به پاسخ و نامربوط اطالعات به نکردن توجه توانایی لیتفعا

، 4لیچمن و پوزر( بخشید بهبود را تکلیف به مربوط اطالعات
 و حافظه یادگیري، بهبود در توانایی اخیر، هايپژوهش). 1983
 یادگیري تکالیف اقسام و انواع در اند.داده نشان را فضایی توانایی

 در شناختی و روانی هايمولفه در بهبود اجرایی، کارکردهاي و
 مثبت تاثیر بر نیز محققان برخی است. مستند تمرین به پاسخ
 توافق حافظه هايمقیاس خرده و هابخش کل بر بدنی تمرین
 را هوازي تمرینات تاثیر) 2009(و همکاران  5سنا جمله از ندارند.
بلوم کوئیست  دادند. نشان کالمی حافظه بر نه و بینایی حافظه بر

 از برخی بر هوازي آمادگی افزایش مثبت تاثیر نیز) 1987( 6و دنر
 زادهدهقانی دادند. نشان حافظه پوزنر بردن نام تست هايقسمت

 شدت با هوازي تمرین تاثیر بررسی به) 1393( همکاران و
 پژوهش نمونه پرداختند. ذهنی چرخش و کاري حافظه بر متوسط
 نفر 18 که دبو مهریز شهرستان غیرفعال زنان از نفر 34 شامل
 ذهنی چرخش آزمون از بود. کنترل گروه نفر 16 و آزمایش گروه
 نتایج شد. استفاده اطالعات يآورجمع براي N-Back افزارنرم و

 شدت با هوازي تمرین که داد نشان پژوهش این از حاصل

                                                
1. Smith 
2. Marnis 
3  . Cooper 
4. Lichtman & Poser 
5. Sanna 
6. Blomquist & Danner 

 تاثیر ذهنی چرخش توانایی و کاري حافظه عملکرد بر متوسط
 حافظه، بر بدنی فعالیت ثیرتا چگونگی درباره داشت. مثبت
 زیربنایی هايمکانیسم و است شده مطرح زیادي هايبحث
 با که است این بر فرض ولی ؛نیست آشکار قطعی طور به مداخله
 هايپژوهش پیوندد.می بوقوع تاثیرات این بدن در تغییراتی
 و کرده بررسی را ذهنی و بدنی فعالیت زیربنایی تغییرات بسیاري
و  7کلکمبو مثال، عنوان به دادند. نشان را مغز حجم افزایش

 ماده حجم بر هوازي تمرین که گرفتند نتیجه2003(همکاران 
 دقت با) 2009(و همکاران  8اریکسون دارد. تاثیر مغز خاکستري
 و هیپوکامپ حجم افزایش در تغییر که دادند نشان بیشتري
 در که اينواحی در تفاوت است. شده ایجاد فضایی حافظه
 دارد. وجود نیز آناتومیکی طور به دارند، نقش حرکتی پردازش
 هايقسمت ماندن فعال باعث باالتر حرکتی کارایی همچنین
 افزایش بنابراین، شود.می مغز قشر در مشابه هايفعالیت در درگیر
 براي تبیینی تواندمی ورزشی تمرین راستاي در مغز قشر کارکرد
 که اندداشته اظهار پژوهشگران شد.با شناخت و حرکت تعامل
 افزایش را پیشانی پیش قشر اکسیژن متوسط، شدت با ورزش
 در اکسیژن میزان باال، شدت با ورزش که صورتی در دهد؛می
). 2008و همکاران،  9لوبواستس( دهدمی کاهش را ناحیه این

 افزایش احتمال متوسط، شدت با هوازي تمرین انجام با بنابراین
 وجود پیشانی پیش ناحیه در كتحر افزایش دلیل به کاري حافظه

 دارد.
؛ المبورنی 1997و همکاران،  10اتنیر( فراتحلیل دو وسیله به

 (تمرینات پویا تمرینات که شد مشخص) 2010، 11و تومپروسکی
 کارکرد بر محسوسی مثبت اثرات )،بلندمدت و مدت کوتاه

 اشاره هافراتحلیل این از حاصل هايیافته درواقع دارند. شناختی
 زش،ور از ناشی تحریک دارند. انگیختگی و توجه هايمدل به

 تاثیر وسیله به سریع گیريتصمیم تکالیف در عملکرد بهبود باعث
 و شودمی تمرین از بعد و حین پایه، حرکتی- حسی فرایند بر

 نیز تمرین از بعد دوره در مانده باقی انگیختگی این، بر عالوه
 به شده، اشاره موارد به توجه با کند.می تسهیل را کاري حافظه
 از بعد بینایی/فضایی کاري حافظه ردعملک بهبود رسدمی نظر
 شده، کسب حرکتی تبحر به توانمی را تمرینی دوره یک

 کارکردهاي و مغز به خونی گردش افزایش شناختی، درگیري
 عبارتی به داد. نسبت شناختی و حرکتی فعالیت در مغزي
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9. Lo Bue-Estes 
10. Etnier 
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 و بدنی فعالیت در منظم شرکت با که داشت انتظار توانمی
 امیدوار شناختی و اجرایی عملکردهاي ودبهب به توانمی ورزش

 ذهنی) و (بدنی تمرینی مختلف هايروش تاثیرات مقایسه بود.

 بین در آن مقایسه و ورزشی مختلف هايرشته نوآموزان بین در
 جنسیت به توجه همچنین و مبتدي و پیشرفته افراد
  .شودمی پیشنهاد انآموزدانش

  

  منابع
) مبانی و کاربرد یادگیري حرکتی. چاپ 1386( نیا، فرهادرحمانی

 سوم. بامداد کتاب. تهران.
(با اصول صحیح و علمی تمرین ). 1390( پور، محمدرضارمضان

چاپ چهارم. مشهد، انتشارات آستان . اصالحات و اضافات)
  قدي رضوي.

زارع، حسین. سرمدي، محمدرضا. فرج الهی، مهران. آچاك، 
). بررسی تاثیر نوع سوال و سطح پردازش 1394( عثمان

هاي بازشناسی و یادآوري بر عملکرد سواالت در آزمون
فصلنامه پژوهش در یادگیري حافظه دانشجویان. 
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امه منتشر نساله. پایان 11 تا 7ظرفیت خافظه کاري کودکان 
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