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مقدمه
یادگیری و حافظه نقش بسیار اساسیای در زندگی روزمرة انسان دارند و پایه و مبنای تمام آموزشها
به شمار میآیند؛ ازاینرو ،شناسایی عواملی که یادگیری و حافظه را تحتتأثیر قرار میدهند ،بسیار
مهم است .با توجه به تعریف یادگیری میتوان ادعا کرد یکی از مهمترین متغیرهای یادگیری ،تمرین
است؛ ازاینرو ،طرح تمرینی مربی یا معلم باید با توجه به ماهیت مهارت و عوامل اثرگذار دیگر ،کامل
و جامع باشد و شرایطی را که مهارت در آن اجرا میشود ،منعکس کند ( .)1یکی از ویژگیهای مهم
تمرین که احتمال موفقیت را افزایش میدهد ،تغییرپذیری در تجارب تمرینی فرد است ( .)2در
نظریههای یادگیری ،تغییرپذیری تمرین به تنوع ویژگیهای زمینهای گفته میشود که ورزشکار هنگام
تمرین مهارت تجربه میکند .تغییرپذیری تمرین را میتوان بهصورت پیوستاری در نظر گرفت که از
تمرین ثابت آغاز میشود و به تمرین متغیر میانجامد .در تمرین ثابت ،تنها از یک نوع پارامتر استفاده
میشود ،درحالیکه در تمرین متغیر پارامترهای متفاوتی به کار گرفته میشوند .در حقیقت ،تمرین
ثابت به تمریناتی گفته میشود که در آنها فقط یک حرکت از بین حرکتهای موجود در یک طبقۀ
حرکتی تجربه میشود و تمرین متغیر ،تمریناتی را شامل میشود که در آنها حرکتهای مختلف یک
طبقه تمرین میشوند (.)1
بررسی پیشبینی تغییرپذیری تمرین طرحی است که از تئوری طرحوارة اشمیت ( )1791نشئت
گرفته است .طبق این تئوری ،افزایش تغییرپذیری تمرین با پارامترهای تعیینشده ،در طول تمرین
حرکاتی که بهوسیلۀ برنامه حرکتی 1یکسان ( GMPمشابه) کنترل میشوند ،باید یادداری حرکات و
همچنین انتقال به حرکات جدید در یک طبقۀ حرکتِ مشابه را افزایش دهد ( .)1،2مهمتر اینکه
فرضیۀ تغییرپذیری تمرین ،بهبود عملکرد حرکاتی را که بهطور مشخص به یک طبقه از حرکات تعلق
دارند (توسط برنامۀ حرکتی تعمیمیافتۀ مشابه کنترل میشوند) برآورد میکند .بااینحال ،فرضیۀ
پیشبینی تغییرپذیری تمرین ،زمانیکه حرکات متعلق به طبقات مختلف تمرینی هستند (توسط
برنامههای حرکتی تعمیمیافتۀ مختلف کنترل میشوند) بهبود عملکرد مشاهدهشده را برآورد نمیکند
( .)1در کنار این فرضیه ،پدیدة دیگری از یادگیری حرکتی به نام اصل اختصاصی بودن تمرین 2مطرح
میشود؛ مگیل ( )2111نظریۀ اختصاصیبودن را مکملی برای نظریۀ تغییرپذیری تمرین معرفی کرد.
این نظریه بیان میکند که وقتی شرایط تمرین با شرایط اجرای تکلیف در یادداری یا انتقال ،مشابه و
یکسان باشد ،یعنی موقعیتهای تمرینی ،مشابه با موقعیتهای آزمون باشد ،فرایند یادگیری بهبود
مییابد ( .)3حافظه ارتباط نزدیکی با یادگیری دارد و شامل ذخیرهسازی و بهیادآوری تجربیات قبلی
1. Generalized Motor Program
2. Specificity of Learning Principle
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است .یکی از دستهبندیهای حافظه ،تقسیم آن به حافظۀ آشکار و ناآشکار است .گاهی اوقات اطلاعات
را بهصورت ارادی و با قصد و نیت قبلی رمزگردانی میکنیم و به حافظه میسپاریم و مواقعی دیگر
بدون قصد قبلی این کار را انجام میدهیم؛ در حالت اول با حافظۀ آشکار و در حالت دوم با حافظۀ
ناآشکار سروکار داریم ( .)4،1حافظۀ حرکتیِ آشکار مربوط به حرکت یا اطلاعات حرکتیای است که
قابل کلامیشدن و دستیابی باشد و یادآوری آن بهطور هوشیارانه صورت بگیرد؛ برای استفاده از حافظۀ
حرکتی آشکار ،فرد باید با آگاهی به اطلاعات و تکالیف آموختهشدة قبلی رجوع کند و آنها را بازیابی
کند (.)6
حافظۀ حرکتی آشکار ،مرجع دستیابی به رفتارهای حرکتی ماهرانهای است که دامنۀ وسیعی از
مهارتها را در بر میگیرد و تحکیم برای آن امری حیاتی است .اولینبار واژة تحکیم 1حافظه را مولر
و پیلزکر )1711( 2مطرح کردند ( .)9در حال حاضر ،مطالعات بسیاری فرضیۀ تحکیم را پذیرفتهاند.
تحکیم حافظهای شامل مجموعهای از فرایندهایی است که از طریق تمرین کسب میشوند و در دورة
بیتمرینی و استراحت ،به شکلی قوی و پایدار تبدیل میگردند ( .)7 ,8واکر )2111( 3و واکر و
همکاران ( )2113تحکیم را در دو طبقۀ متفاوتِ ارتقا و ثبات تقسیمبندی کردند ( .)11،11تحکیم
مبتنی بر ثبات به معنای حفظ اجرای مهارت حرکتی در گذر زمان ،بعد از ایجاد تداخل ناشی از اجرای
تکلیف ثانویه است که طی آن ،حافظۀ حرکتی تثبیت میشود و در برابر هرگونه تداخل پسگستر
مقاومت پیدا میکند؛ همچنین ،تحکیمِ مبتنی بر ارتقا ،به پیشرفت و ارتقا در اجرای مهارت حرکتی
مربوط میشود که حافظۀ حرکتی ،بدون تمرین اضافی طی خواب و در طول فواصل تمرینآساییِ4
حرکتی صورت میگیرد ( .)8پژوهشگران حوزة رفتاری معتقدند تحکیم صرفاً از طریق تمرین جسمانی
رخ نمیدهد و چندین سال است که به بررسی عوامل متعدد تأثیرگذار بر مسئلۀ تحکیم حافظهای
روی آوردهاند؛ ازاینرو ،یکی از عوامل مؤثر بر تحکیم که بهتازگی محل بحثوجدل بوده ،تأثیر ساختار
تمرین بر تحکیم حافظهای است ( .)12در همین راستا ،کانتک 1و همکاران ( )2111فرضیهای را
مطرح کردند مبنی بر اینکه تفاوت در تغییرپذیری تمرین ممکن است فعالیتهای مرحلۀ تمرینآسایی
را در ساختارهای عصبی مجزایی که برای تحکیم حافظهای ضروری هستند ،تحریک کند .کانتک و
همکاران ،بهطور مکرر از تحریک مغناطیسی فراجمجمهای استفاده کردند؛  24ساعت پس از تمرین
متغیر ،به بررسی بازداری ناپایدار کورتکس پیشپیشانی پشتی ـ جانبی 6پرداختند و دریافتند تحکیم
1. Consolidation
2. Müller & Pilzecker's
3. Walker
4. Off Line Learning
5. Kantak
)6. Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFEC
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مهارت حرکتی بعد از تمرین متغیر کاهش یافت؛ درحالیکه پس از تمرین ثابت ،اثر معکوسی گزارش
شد ()13؛ بنابراین ،پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که تحکیم حافظۀ حرکتی از طریق لایههای
عصبی مجزایی رخ میدهد که وابسته به تغییرپذیری تمرین هستند ( .)12در مطالعۀ دیگری کانتک
و همکاران ( )2111به توسعۀ تفکیک بین کورتکس پیشپیشانی پشتی ـ جانبی و کورتکس حرکتی
اولیه ،1با در نظر گرفتن ارتباط میان تمرین ثابت و متغیر و انتقال مهارتهای آموختهشده پرداختند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد کورتکس حرکتی اولیه منجر به تحکیم حافظۀ حرکتی و انتقال در اثر
تمرین ثابت میشود؛ درحالیکه پردازش در کورتکس پیشپیشانی پشتی ـ جانبی منجر به تحکیم
حافظۀ حرکتی و انتقال در اثر تمرین متغیر میشود ( .)14سانتوس 2و همکاران ( )2114نیز پژوهشی
با عنوان «تداخل زمینهای وابسته به مقدار فاصلۀ بین جلسۀ اکتساب و آزمون یادداری» به این نتیجه
رسیدند که گروه تمرین تصادفی ( 24ساعت) نسبت به گروه تمرین مسدود ( 24ساعت) عملکرد بهتر
و تحکیم حافظۀ قویتری دارد؛ اما تفاوتی میان دیگر گروههای تمرین تصادفی و مسدود مشاهده نشد
(.)3
تا به امروز علاوهبراینکه رخدادن پردازشهای تحکیم از طریق تغییرپذیری در تکالیف جسمانی محل
بحث بوده است ،پنجرة جدید پژوهشهای دیگر در رابطه با تأثیر ریتم شبانهروزی بر فرایندهای تمرین
جسمانی و یادگیری مهارتهای حرکتی به روی متخصصان رفتار حرکتی و علوم شناختی باز شده
است .ریتم شبانهروزی بدن بهطور متوسط یک چرخش  24ساعته دارد و بر عملکرد دستگاههای
مختلف بدن تأثیرگذار است؛ همچنین ممکن است عملکرد حرکتی را بهبود بخشد یا آن را مختل
سازد .پژوهشگران حوزة تربیتبدنی و علوم ورزشی پژوهشهای بسیاری در زمینۀ تأثیر ریتم
شبانهروزی بر عملکرد ورزشی انجام دادهاند که نتایج اکثر آنها نشان میدهد عملکرد ورزشی
ورزشکاران تحتتأثیر ریتم شبانهروزی بدن قرار میگیرد .پالارس 3و همکاران ( )2114به بررسی اثرات
ریتم شبانهروزی بر روی عملکرد عصبی ـ عضلانی و سرعت شناگران پرداختند؛ نتایج این پژوهش
حاکی از آن بود که ریتم شبانهروزی تأثیر معناداری بر عملکرد شناگران دارد ( .)16تان 4و همکاران
( )2111در یک مقالۀ مروری ،تأثیر خواب و ریتم شبانهروزی را بر عملکرد ورزشکاران با بررسی 113
مقاله بررسی کردند و بهطورکلی به این جمعبندی رسیدند که خواب و ریتم شبانهروزی بر عملکرد
ورزشکاران تأثیرگذار است و برای بهبود عملکرد ورزشکاران اهمیت دارد ( .)19با توجه به تأثیر ریتم
شبانه روزی بر عملکرد ورزشکاران ،پژوهشگران حوزة تحکیم نیز به بررسی تأثیر ریتم شبانهروزی بر
)1. Primary motor cortex (M1
2. Santos
3. Pallares
4. Thun
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تحکیم حافظه پرداختند؛ آنها اثرات ریتم شبانهروزی را بر تحکیم ،با محوریت یادگیری توالی حرکتی
ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که هنگامیکه تمرین در صبح انجام میشود ،عملکرد توالی
حرکتی بعد از خواب بهبود مییابد و یادگیری در طول بیداری تضعیف میشود؛ اما هنگامیکه تمرین
در بعدازظهر انجام میشود عملکرد در سراسر بیداری و بعد از خواب بهطور پایدار باقی میماند (.)19
همچنین ،واکر و همکاران ( )2112 ،2111و پکنیوس و همکاران ( )2111گزارش کردند که خواب
در مقایسه با بیداری برای تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه مؤثرتر است .این پژوهشگران ،عملکرد بهتر
شرکتکنندگانی را که بین جلسۀ تمرین و جلسۀ آزمون یادداری میخوابند ،نشان دادند(.)11،18،17
روبرتسون و همکاران ( )2114نیز نشان دادند که ارتقا و پیشرفت در تکلیفِ زمانِ عکسالعملِ
زنجیرهایِ حافظۀ حرکتی ،هم در روز و هم پس از خواب شبانه امکانپذیر است ( .)7دبارنوت 1و
همکاران ( )2111در پژوهشی به بررسی تأثیر ریتم شبانهروزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم حافظه
پرداختند؛ در این پژوهش ،شرکتکنندگان در جلسات تمرینی خود با وجود تغییرپذیری تمرین ،به
تصویرسازی ثابت و متغیر مهارت نیز پرداختند .یافتهها نشان داد افرادی که در عصر تمرین
تصویرسازی متغیر انجام میدادند در آزمونهای اکتساب و انتقال پیشرفت بیشتری نسبت به دیگر
افراد داشتند ( .)12دبارنوت و همکاران در پژوهش خود افراد عصرفعال و صبحفعال را از یکدیگر متمایز
نکرده بودند.
شناسایی و درک عوامل مختلفی از قبیل ریتم شبانهروزی و تغییرپذیری تمرین که احتمال ًا بر تحکیم
حافظۀ حرکتی آشکار اثرگذار است ،این ظرفیت را دارد که به مربیان ،معلمان و آموزشدهندگان حوزة
تربیتبدنی ،یادگیری و رفتار حرکتی ،به منظور ارتقای سطح کیفی کلاسهای آموزش مهارتهای
حرکتی ،کاهش هزینهها و صرف حداقل زمان برای اکتساب مهارتهای حرکتی کمک کند .ازاینرو،
تعداد پژوهشهای انجامشده در زمینۀ بررسی فرایندهای تأثیرگذار بر تحکیم مبتنی بر ارتقا در حافظۀ
حرکتی آشکار با در نظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت تمرین ،مانند تصویرسازی و تغییرپذیری
تمرین ،انگشتشمار است .با مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهشها در حوزة تحکیم حافظه ،سؤال اصلیای
که ذهن پژوهشگران این پژوهش را به خود معطوف کرده ،این است که آیا زمانبندی ریتم شبانهروزی،
تأثیری بر میزان تحکیم حافظۀ حرکتی در طول تغییرپذیری تمرین دارد یا خیر؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمهتجربی است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل
دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا با دامنۀ سنی  18-31سال بود .پیش از انتخاب
1. Debarnot
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نمونۀ آماری ،ویژگیهای فردی آزمودنیها نظیر سن ،سطح تحصیلات ،مصرفنکردن داروی خوابآور،
نداشتن سابقۀ بیماریهای عصبی ،نداشتن آسیبدیدگی جدی جمجمه ،مصرفنکردن سیگار و الکل
و نداشتن اختلالات شناختی و حافظه ،در قالب یک پرسشنامۀ محققساخته ارزیابی شد و  41نفر از
جامعۀ آماری که سابقۀ تمرین مهارت هدفگیری با دست را نداشتند ،بر اساس فراخوان و معیارهای
ورود به مطالعه انتخاب شدند .آزمودنیها بهطور تصادفی به چهار گروه (هر گروه شامل  11آزمودنی)
تقسیم شدند.
پرسشنامة دستبرتری آنت :3از این پرسشنامه برای تشخیص دست برتر استفاده میشود .نسخۀ
تجدیدنظرشدة این پرسشنامه 12 ،سؤال (پرتابکردن ،نوشتن ،گرفتن و )...دارد که دست ترجیحی
فرد را با استفاده از یک مقیاس پنجارزشی لیکرت مشخص میکند .آنت ( )1791روایی این پرسشنامه
را  1/81و پایایی آن را  1/86تعیین کرده است ( .)21در پژوهش حاضر روایی محتوای پرسشنامۀ
حاضر را چهار متخصص رفتار حرکتی تأیید کردند .همچنین ضریب همبستگی پرسشنامۀ حاضر با
پرسشنامۀ راستبرتری چاپمن و چاپمن ( )1789برای تعیین روایی همگرایی  1/72و پایایی
پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  1/76به دست آمد.
پرسشنامة کیفیت خواب پیتزبورگ :برای بررسی کیفیت خواب آزمودنیها از پرسشنامۀ کیفیت
خواب پیتزبورگ 2استفاده شد .این پرسشنامه را در سال  1787دکتر بویس 3و همکارانش در مؤسسه
روانپزشکی پیتزبورگ ساختند .این پرسشنامه در اصل از نُه گویه تشکیل شده است ،اما چون سؤال
پنج ،خود شامل  11گویۀ فرعی است ،بنابراین کل پرسشنامه  17گویه دارد که در یک طیف لیکرت
چهاردرجهای از صفر تا سه نمرهگذاری میشود .در مورد روایی و پایایی پرسشنامۀ کیفیت خواب
پیتزبورگ ،دکتر بویس و همکاران ( )1787که این پرسشنامه را برای اولینبار ساختند و معرفی
کردند ،انسجام درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ  1/83به دست آوردند ()21؛ در نسخۀ ایرانی
این پرسشنامه روایی  1/86و پایایی  1/87به دست آمد (.)22
پرسشنامة صبحگاهی ـ عصرگاهی هورن استنبرگ :این پرسشنامه را هورن و استنبرگ 4در
سال  1796ساختند که  17سؤال دارد؛ سؤالات پرسشنامه نیز گزینههای متفاوت و نمرهگذاری
اختصاصی دارند .این پرسشنامه با پرسش از ساعات خواب و بیداری و ترجیحات ساعات بدنی برای
کارهای بدنی و ذهنی ،ریخت شبانهروزی فرد را تعیین میکند .دامنۀ نمرات از  16تا  86متغیر است
و نمرة بیشتر نشانۀ صبحگاهیبودن و نمره کمتر نشانۀ شامگاهی بودن است .نسخۀ اصلی این
1. Annett
)2. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI
3. Buysse
4. Horne & Ostberg
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پرسشنامه افراد را در پنج طبقه بر حسب نمرهشان دستهبندی میکند 91 .تا  86کاملاً صبحگاهی،
 17تا  67نسبتاً صبحگاهی 42 ،تا  18معتدل 31 ،تا  41نسبتاً شامگاهی و  16تا  31کامل ًا شامگاهی
( .)23از این پرسشنامه در مطالعۀ ضیائی و همکاران استفاده شد که روایی آن تأیید و پایایی آن
 1/66برآورد شد (.)24
تختة هدفگیری و پیکانهای آن :برای تمرین و آزمون مهارت هدفگیری با دست از دو تختۀ
هدفگیری استفاده شد که با ارتفاع  193سانتیمتر از مرکز تخته تا کف زمین در محیطی آزاد نصب
شدند .صفحۀ هدفگیری 11 ،دایرة متحدالمرکز و برونگرا داشت که از سمت مرکز به خارج بهصورت
کاهشی امتیازبندی شده بود؛ بهصورتیکه داخلیترین دایره ،بیشترین امتیاز (ده امتیاز) و خارجیترین
دایره کمترین امتیاز (یک امتیاز) را به خود اختصاص میداد .به پرتابهای خارج از صفحه هیچ
امتیازی تعلق نمیگرفت.
قبل از اجرای پروتکل تمرین ،یک مطالعۀ مقدماتی بر روی سه شرکتکننده اجرا شد و از این طریق
تعداد کوشـشهای تمرینی در مراحل پیشآزمون ،اکتساب و یادداری ،امکانپذیری پژوهش حاضر و
مواردی که باید در حین اجرا به آنها توجه شود ،تعیین شد.
این پژوهش از سه مرحلۀ پیشآزمون ،اکتساب و آزمون یادداری تشکیل شده بود .در مرحلۀ
پیشآزمون ،آزمودنیهایی که بر اساس معیارهای ورود به مطالعه (مانند میزان کیفیت خواب،
راستدست بودن و تیپ شبانهروزی) انتخاب شده بودند ،بهطور عمومی آموزش داده شدند و نحوة
صحیح پرتاب هدفگیری با دست را آموختند .آزمودنیها در این مرحله  31کوشش پرتاب هدفگیری
با دست (سه بلوک دهکوششی) را در فاصلۀ  2/6متر با دست برتر انجام دادند .ابتدا تیپ شبانهروزی
آزمودنیها (صبحفعال یا عصرفعال بودن هر فرد) بر اساس پرسشنامۀ هورن استنبرگ تعیین شد؛
سپس آزمودنیها بر اساس تیپ شبانهروزی بهطور تصادفی در گروههای تمرین متغیر با آرایش تصادفی
صبح ،تمرین ثابت صبح ،تمرین متغیر با آرایش تصادفی عصر و تمرین ثابت عصر جای داده شدند.
پس از اجرای مرحلۀ پیشآزمون ،آزمودنیها به تمرین نُه بلوکِ دهکوششی مهارت هدفگیری با دست
با دست برتر پرداختند .برای هر آزمودنی بین هر بلوک تمرینی  31ثانیه استراحت در نظر گرفته شد.
در این مرحله ،آزمودنیهای گروههای تمرین ثابت از فاصلۀ  2/6متر و گروههای تمرین متغیر با آرایش
تصادفی از فواصل مختلف ( 3/2و  )2 ،2/6به تمرین مهارت هدفگیری با دست پرداختند (.)3
آزمودنیهای گروه های تمرینی ثابت و متغیر با آرایش تصادفی صبح در ساعات  8-11و گروههای
ثابت و متغیر با آرایش تصادفی عصر در ساعات  16-17مهارت هدفگیری با دست را تمرین کردند.
این پژوهش سه مرحلۀ آزمون یادداری داشت که آزمون یادداری فوری  11دقیقه پس از پایان آخرین
بلوک تمرینی از آزمودنیها با ثبت امتیازات  31کوشش (سه بلوک دهکوششی) پرتاب مهارت

رفتار حرکتی شماره  ،13بهار 3131

30

هدفگیری با دست از فاصلۀ  2/6متر گرفته شد .همچنین ،در آزمون یادداری تأخیری صبح ،همۀ
آزمودنیها  31کوشش (سه بلوک دهکوششی) از فاصلۀ  2/6متر را در صبح فردای روز تمرین انجام
دادند و آزمون یادداری تأخیری عصر نیز در عصر فردای روز تمرین با انجام  31کوشش (سه بلوک
دهکوششی) از فاصلۀ  2/6متر از همۀ آزمودنیها گرفته شد.
برای مشخص شدن ایجاد تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظۀ حرکتی آشکار ،مراحل ارزیابی میانگین سه
بلوک آخر جلسات تمرین در مرحلۀ اکتساب با سه بلوک مرحلۀ یادداری (آزمون یادداری فوری،
تأخیری صبح ،تأخیری عصر) در چهار گروه آزمایشی با یکدیگر مقایسه شدند .برای تجزیهوتحلیل
دادهها ،در بخش آمار توصیفی ،شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) محاسبه
شدند و در بخش آمار استنباطی ،برای اطمینان از طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک،
برای اطمینان از تجانس واریانسها از آزمون لون و از آزمون تحلیل واریانس دوراهۀ ( 2ریتم
شبانهروزی) × ( 2تغییرپذیری تمرین) × ( 2ارزیابی میانگین سه بلوک آخر جلسۀ اکتساب و آزمون
یادداری) با اندازههای تکراری روی عامل ارزیابی برای هریک از آزمونهای یادداری فوری ،تأخیری
صبح و تأخیری عصر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .تمام محاسبات آماری با استفاده از
نرمافزار کامپیوتری اسپیاساس نسخۀ  21انجام شد.
نتایج
نتایج توصیفی مرتبط با ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در جدول شمارة یک ارائه شده است.
همانطور که در جدول شمارة یک مشاهده میشود ،بیشترین میانگین در آزمون اکتساب به گروه
تمرین ثابت عصر اختصاص دارد و بیشترین میانگین در آزمونهای یادداری متعلق به گروه ثابت صبح
است.
جدول -3میانگین عملکرد آزمودنیها در مهارت هدفگیری با دست در سه بلوک آخر اکتساب و آزمونهای
يادداری
گروههای
آزمايشی
تمرین متغیر
با آرایش
تصادفی
تمرین ثابت

نوع ريتم
شبانه
روزی
صبح
عصر
کل
صبح
عصر
کل

بلوک
پیشآزمون

سه بلوک
آخر تمرين

84/11
83/81
83/71
84/91
83/81
84/29

89/61
89/91
89/61
87/11
87/81
87/41

آزمون
يادداری
فوری
71/11
71/31
71/11
71/11
73/61
72/11

آزمون
يادداری
تأخیری صبح
113/11
111/11
111/81
127/81
111/11
122/41

آزمون
يادداری
تأخیری عصر
118/11
113/71
116/21
119/31
127/81
123/11
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نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلک برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها نشان داد توزیع دادهها نرمال است
( )P=0.63و نتایج آزمون لوین نشان داد بین واریانس متغیرها در گروهها همگنی واریانس وجود دارد
( .)P=0.22با توجه به اینکه سطح معناداری مقدار محاسبهشدة آزمونهای شاپیرو ـ ویلک و لوین
بزرگتر از  1/11بود ،دادهها مفروضهای معمول (نرمالیتی) و همگنی واریانسها را زیر سؤال نبردهاند.
سپس یکسانی کواریانسهای متغیر وابسته از طریق آزمون کرویت موچلی وارسی شد .با توجه به
اینکه سطح معناداری مقدار محاسبهشدة کرویت موچلی بزرگتر از  1/11بود ،دادهها مفروض همگنی
کواریانسها و برابری ماتریس واریانس ـ کوواریانس بینگروهی را زیر سؤال نبردهاند و میتوان از
آزمون تحلیل واریانس دوراهۀ ( 2ریتم شبانهروزی) × ( 2تغییرپذیری تمرین) × ( 2مراحل ارزیابی) با
تکرار روی عامل آخر برای هریک از آزمونهای یادداری فوری ،تأخیری در صبح و تأخیری در عصر
استفاده کرد.
آزمون يادداری فوری :نتایج تحلیل واریانس دوراهۀ ( 2ریتم شبانهروزی) × ( 2تغییرپذیری تمرین)
× ( 2مراحل ارزیابی) با تکرار روی عامل آخر نشان داد که اثر اصلی مراحل ارزیابی (ارزیابی میانگین
سه بلوک آخر جلسۀ اکتساب و آزمون یادداری فوری) با ( )f=19.978 ،p=0.001معنادار است .بررسی
آمارههای توصیفی نشان داد میانگین آزمون یادداری فوری ( )M=91.850بهطور معناداری بهتر از
میانگین بلوک آخر جلسۀ اکتساب ( )M=88.525بود؛ ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که عملکرد
آزمودنیها در آزمون یادداری فوری بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است ،اما اثر تعاملی مراحل ارزیابی
در تغییرپذیری تمرین و ریتم شبانهروزی با ( )P=0.714( )F=0.137معنادار نبود؛ بدین معنا که در
میان گروه های مختلف تمرینی (ثابت صبح ،ثابت عصر ،متغیر صبح و متغیر عصر) تفاوت معناداری
بین آزمون یادداری فوری و بلوک آخر جلسۀ اکتساب وجود نداشت.
آزمون يادداری تأخیری صبح :نتایج تحلیل واریانس دوراهۀ ( 2ریتم شبانهروزی) × ( 2تغییرپذیری
تمرین) × ( 2ارزیابی میانگین سه بلوک آخر جلسۀ اکتساب و آزمون یادداری تأخیری صبح) با تکرار
روی عامل آخر با توجه به جدول شمارة دو نشان داد که اثر اصلی مراحل ارزیابی ،اثر تعاملی مراحل
ارزیابی در تغییرپذیری و اثر تعاملی مراحل ارزیابی در ریتم شبانهروزی معنادار است ( ،)P>0.05ولی
اثر تعاملی مراحل ارزیابی در تغییرپذیری و ریتم شبانهروزی معنادار نیست ()P<0.05؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین میانگین آزمون یادداری تأخیری ( )M=112.125صبح و میانگین
بلوک آخر جلسۀ اکتساب ( )M=88.525وجود دارد و عملکرد افراد بهطور معناداری در آزمون یادداری
تأخیری صبح نسبت به بلوک آخر جلسۀ اکتساب پیشرفت داشته است .همچنین ،تفاوت معناداری
میان گروههای تمرینی ثابت و متغیر در آزمون یادداری تأخیری صبح وجود داشت که عملکرد گروه
تمرین ثابت ( )122/411بهتر از عملکرد گروه تمرین متغیر ( )111/811بود و همچنین تفاوت
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معناداری میان گروههای صبح و عصر آزمون یادداری تأخیری صبح وجود دارد ( )p>0.05که گروه
تمرین صبح ( )116/611نسبت به گروه تمرین عصر ( )119/611دارای عملکرد بهتری بود .از آزمون
تعقیبی بونفرونی به منظور تعیین محل تفاوتها در بین گروههای آزمایشی استفاده شد که نشان داد
بین عملکرد گروههای تمرینی ثابت صبح با ثابت عصر ( ،)P=0.041متغیر صبح ( )P=0.001و متغیر
عصر ( )P=0.001و بالعکس و همچنین بین گروههای ثابت عصر با متغیر عصر ( )P=0.035و بالعکس
تفاوت معنادار است؛ اما بین عملکرد گروههای دیگر ،تفاوت معنادار نیست ()p<0.05؛ بنابراین با
بررسی میانگین گروههای مختلف تمرینی با توجه به جدول شمارة یک میتوان نتیجه گرفت که گروه
تمرینی ثابت صبح ( )M=129.80نسبت به گروههای دیگر (ثابت عصر ،متغیر صبح ،متغیر عصر)
عملکرد بهتری دارد و عملکرد گروه تمرینی ثابت عصر ( )M=115.10نسبت به گروه تمرینی متغیر
عصر ( )M=100.10عملکرد بهتری دارد؛ ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که گروه تمرینی ثابت صبح در
آزمون یادداری تأخیری صبح ،بهترین عملکرد را دارد.
جدول -2نتايج تحلیل واريانس دوراهه با اندازههای تکراری برای مقايسة عملکرد گروههای آزمايشی در سه
بلوک آخر اکتساب و آزمون يادداری تأخیری صبح
میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

11137/211
1986/111
411/211

1
1
1

124/91
21/112
1/114

مراحل ارزیابی* تغییرپذیری* ریتم شبانهروزی

181/111

1

2/116

1/164

تغییرپذیری تمرین
ریتم شبانهروزی
تغییرپذیری در ریتم شبانهروزی

2118/81
367/811
141/411

1
1
1

27/176
4/313
1/634

1/111
1/141
1/217

گروهها
مراحل ارزیابی
مراحل ارزیابی* تغییرپذیری
مراحل ارزیابی* ریتم شبانهروزی

اندازة

اف

پی
1/111
1/111
1/131

1/99
1/36
1/123
1/113
1/41
1/11
1/143

اثر

* معناداری در سطح  P>0.05است.

آزمون يادداری تأخیری عصر :نتایج تحلیل واریانس دوراهۀ ( 2ریتم شبانهروزی) × ( 2تغییرپذیری
تمرین) × ( 2مراحل ارزیابی) با تکرار روی عامل آخر با توجه به جدول شمارة سه نشان میدهد که
اثر اصلی مراحل ارزیابی (ارزیابی میانگین سه بلوک آخر جلسۀ اکتساب و آزمون یادداری تأخیری
عصر) معنادار است و میانگین آزمون یادداری تأخیری عصر ( )M=114.88بهطور قابلتوجهی بهتر از
میانگین بلوک آخر جلسۀ اکتساب ( )M=88.525است که نشاندهندة عملکرد بهتر افراد در آزمون
یادداری تأخیری عصر نسبت به بلوک آخر جلسۀ اکتساب است .اثر اصلی مراحل ارزیابی در
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تغییرپذیری با  1/111معنادار است؛ بدین معنا که تفاوت معناداری میان گروههای ثابت و متغیر در
آزمون یادداری تأخیری عصر وجود دارد و گروه تمرین ثابت ( )123/111نسبت گروه تمرین متغیر
( )116/211در آزمون یادداری تأخیری عصر عملکرد بهتری داشت .همچنین ،اثر اصلی مراحل ارزیابی
در ریتم شبانهروزی معنادار نیست ( )P<0.05و تفاوتی بین گروههای صبح و عصر در آزمون یادداری
تأخیری عصر وجود ندارد .علاوهبراین ،اثر تعاملی مراحل ارزیابی در تغییرپذیری و ریتم شبانهروزی،
تفاوت معناداری دارد ( )P=0.042ازاینرو ،نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین محل تفاوتها،
نشان داد که تفاوت معناداری میان گروه تمرینی ثابت عصر با متغیر صبح ( )P=0.001و متغیر عصر
( )P=0.001و بالعکس وجود دارد و عملکرد گروه ثابت عصر ( )127/811نسبت به گروههای دیگر
پیشرفت بیشتری دارد .بهطورکلی در آزمون یادداری تأخیری عصر ،بهترین عملکرد را گروه تمرینی
ثابت عصر دارد.
جدول -1نتايج تحلیل واريانس دوراهه با اندازههای تکراری برای مقايسة عملکرد گروههای آزمايشی در
سه بلوک آخر اکتساب و آزمون يادداری تأخیری عصر
گروهها
مراحل ارزیابی
مراحل ارزیابی* تغییرپذیری
مراحل ارزیابی* ریتم شبانهروزی
مراحل ارزیابی* تغییرپذیری* ریتم شبانهروزی
تغییرپذیری تمرین
ریتم شبانهروزی
تغییرپذیری در ریتم شبانهروزی

میانگین

درجة

مجذورات

آزادی

13886/411
1216/811
61/211
336/211
1824/111
76/811
376/111

1
1
1
1
1
1
1

اف

پی

184/143
16/129
1/812
1/142
17/423
1/131
4/219

1/111
1/111
1/394
1/142
1/111
1/319
1/149

اندازة
اثر
1/836
1/317
1/122
1/111
1/311
1/128
1/111

* معناداری در سطح  P>0.05است.

بنابراین ،نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازههای تکراری در مقایسه با آزمونهای یادداری
تأخیری صبح و عصر با توجه به جدول شمارة چهار نشان داد تفاوت معناداری میان آزمونهای یادداری
تأخیری صبح و عصر وجود ندارد؛ همچنین ،تفاوت معناداری در اثر اصلی گروههای ثابت و متغیر در
مقایسۀ آزمونهای یادداری تأخیری صبح و عصر وجود ندارد ( .)P<0.05اما اثر اصلی گروههای صبح
و عصر در آزمونهای یادداری تأخیری صبح و عصر ،تفاوت معناداری دارد ()P=0.310؛ گروه صبح
( )M=116.650نسبت به گروه عصر ( )M=112.900در آزمون یادداری صبح و گروه عصر
( )M=116=850نسبت به گروه صبح ( )M=107.600در آزمون یادداری عصر دارای عملکرد
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مناسبتری هستند و اثر تعاملی گروههای ثابت و متغیر و گروههای صبح و عصر در آزمونهای یادداری
تأخیری صبح و عصر نیز معنادار است (.)P=0.019
جدول  -0نتايج تحلیل واريانس دوراهه با اندازههای تکراری برای مقايسة عملکرد گروههای آزمايشی در
آزمونهای يادداری تأخیری صبح و عصر
گروهها
مراحل ارزیابی
مراحل ارزیابی* تغییرپذیری
مراحل ارزیابی* ریتم شبانهروزی
مراحل ارزیابی* تغییرپذیری* ریتم شبانهروزی
تغییرپذیری تمرین
ریتم شبانهروزی
تغییرپذیری در ریتم شبانهروزی

میانگین

درجة

مجذورات

آزادی

111/211
14/411
841/111
1118/211
9221/1
131/111
42/111

1
1
1
1
1
1
1

اف

پی

1/711
1/326
1/116
6/133
81/314
1/464
1/494

1/348
1/192
1/131
1/117
1/111
1/234
1/476

اندازة
اثر
1/771
1/181
1/112
1/111
1/673
1/137
1/113

معناداری در سطح  P>0.05است.

با توجه به میانگین گروهها میتوان نتیجه گرفت که گروه ثابت صبح در آزمون یادداری تأخیری صبح
( )M=129.800و گروه ثابت عصر در آزمون یادداری تأخیری عصر ( )M=129.800دارای بهترین
عملکرد هستند (شکل شماره یک).

آزمون یادداری تأخیری
عصر

آزمون یادداری تأخیری
صبح

ثابت عصر

ثابت صبح

آزمون یادداری فوری

متغیر عصر

میانگین نمرات پرتاب دارت

141
121
111
81
61
41
21
1
ایپوک آخر تمرین

متغیر صبح

شکل -3مقايسة امتیازات گروههای مختلف تمرينی در سه بلوک آخر اکتساب و آزمونهای يادداری
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بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تغییرپذیری تمرین و ریتم شبانهروزی بر تحکیم مبتنی
بر ارتقای حافظۀ حرکتی آشکار حرکتی بود .نتایج کسبشده در اولین مرحله از آزمون یادداری
(فوری) ،تنها تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات آزمون یادداری فوری و میانگین سه بلوک آخر
مرحلۀ اکتساب نشان داد؛ بهطوریکه عملکرد آزمودنیها در آزمون یادداری فوری نسبت به میانگین
سه بلوک آخر مرحلۀ اکتساب پیشرفت قابلتوجهی داشت؛ ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که تحکیم
مبتنی بر ارتقا در فاصلۀ تمرینآسایی دهدقیقهای (آزمون یادداری فوری) اتفاق افتاده است .نتایج فوق
با پژوهشهای دنی و همکاران ( )1711و ایزنک و همکاران ( )1761که پیشرفت معناداری را در
آزمون یادداری فوری ( 11دقیقه بعد از اجرای تکالیف ردیابی ساده و تکالیف پیگردی تعقیبی) نشان
دادند ،همسو است ( .)21،26در همین راستا ،های هوترمانز و همکاران ( )2116بیان کردند دورههای
استراحت کوتاهمدت (چنددقیقهای) برای پردازش عصبی و پیشرفت در غیاب تمرین ،منجر به ارتقای
مهارت حرکتی میشود .یافتۀ حاضر در آزمون یادداری ممکن است ناشی از تعداد کوششهای تمرینی
در آزمون یادداری نیز باشد و بهتر است پژوهشگران در پژوهشهای بعدی از تعداد کوششهای
تمرینی کمتری نیز در آزمون یادداری استفاده کنند و نتایج را با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه
کنند .علاوه بر رخداد تحکیم مبتنی بر ارتقا ،با توجه به نظریات موجود که معتقدند با شروع تمرین
پردازش «تحکیم مبتنی بر ثبات» آغاز میشود ،این پیشرفت عملکرد در گروههای تمرینی ممکن
است به تحکیم مبتنی بر ثبات نیز مربوط باشد.
همچنین ،نتایج فوق با یافتههای پژوهش شمسیپور و عبدالشاهی ( )1373که پیشرفت را در آزمون
یادداری فوری نشان دادند و تفاوت معناداری میان آزمون یادداری فوری با آخرین بلوک تمرینی
گزارش نکردند ،مغایرت دارد .احتمالاً نوع تکلیف و حافظۀ حرکتیِ متفاوت در پژوهش حاضر با پژوهش
شمسیپور و عبدالشاهی از دلایل مغایرت یافتهها باشد .شمسیپور و همکاران در پژوهش خود حافظۀ
حرکتی را در تکلیف زمان واکنش زنجیرهای متوالی و در محیط آزمایشگاه بررسی کردند اما پژوهشگر
در پژوهش حاضر در محیطی میدانی به بررسی تکلیف حرکتی هدفگیری پرداخت .به نظر میرسد
اندک پیشرفت عملکرد در ارزیابی فوری ممکن است به دلیل انعکاس قدرت بازنمایی حافظه قبل از
ایجاد مرحلۀ تحکیم مبتنی بر ارتقا باشد ()29؛ اما این یافتهها با نتایج پژوهشهای واکر و همکاران
( )2113 ،1779که در پژوهش خود نشان دادند تحکیم مبتنی بر ارتقا در فاصلۀ تمرینآسایی فوری
اتفاق نمیافتد ،همسو نیست .احتمالاً یکی از دلایل ناهمسویی یافتۀ حاضر با یافتههای واکر و همکاران،
پروتکل پژوهشی متفاوت و نوع تکلیف و حافظۀ بررسیشده باشد .واکر و همکاران در پژوهشهای
خود حافظۀ حرکتی پنهان را از طریق تکلیف ضربهزدن با انگشتان دست بررسی کردند درحالیکه در
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پژوهش حاضر ،حافظۀ حرکتی آشکار در تکلیف پرتابی بررسی شد .این یافته نشان میدهد مدتزمان
لازم برای رخدادن تحکیم مبتنی بر ارتقا در حافظۀ حرکتی آشکار و پنهان ،بر اساس تکالیف حرکتیِ
بررسیشده ،متفاوت است.
نتایج آزمون یادداری تأخیری صبح و عصر در همۀ گروهها نشان داد که تفاوت معناداری میان میانگین
نمرات آزمون یادداری تأخیری صبح و عصر با میانگین سه بلوک آخر تمرینی وجود دارد و عملکرد
همۀ آزمودنیها در آزمونهای یادداری تأخیری صبح و یادداری تأخیری عصر بهطور معناداری افزایش
یافته است؛ بنابراین ،تحکیم مبتنی بر ارتقا و ثبات حافظۀ حرکتی در همۀ گروهها رخ داده است.
احتمالاً این امر ناشی از تعداد کوششها در آزمون یادداری باشد .در همین راستا فرضیهای عمومی
مطرح است که بیان میکند حافظۀ حرکتی انسان طی یک دورة بیتمرینی و تمرینآسایی بعد از
جلسۀ تمرین و یادگیری مهارت ارتقا مییابد ()11؛ زیرا پژوهشگران معتقدند افراد در دورة
تمرینآسایی ،بهتر میتوانند اطلاعات حافظهای مربوط به مهارت کسبشده را مرور ،رمزگردانی ،ادراک
و بازنگری کنند .همچنین ،پژوهشگران معتقدند ارتقای عملکرد حافظه در دورة بیتمرینی،
منعکسکنندة تغییرات انعطافپذیری در بازنماییهای کورتکس حرکتی مربوط به مهارت است.
بهطورکلی ،نتیجۀ ارائهشدة فوق همسو با یافتههای پژوهشگرانی است که اظهار داشتهاند ارتقا و
پیشرفت در عملکرد پس از یادگیری مهارت در طول مرحلۀ استراحت و تمرینآسایی ایجاد میشود
و پیشرفت عملکرد صرف ًا بر اثر تمرین و در طول جلسات تمرین نیست (.)28،27
علاوهبراین ،نتایج مقایسۀ آزمونهای یادداری تأخیری صبح و عصر با یکدیگر نشان دادند که گروه
تمرینی صبح در آزمون یادداری تأخیری صبح ( 24ساعت بعد از جلسۀ اکتساب) و گروه تمرینی عصر
در آزمون یادداری تأخیری عصر ( 24ساعت بعد از جلسۀ اکتساب) بهترین عملکرد را داشتند؛ ازاینرو
میتوان نتیجه گرفت که بیشترین تحکیم مبتنی بر ارتقا در فاصلۀ تمرینآسایی  24ساعته اتفاق افتاده
است که با مطالعاتی که نشان دادند تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه در دورة تمرینآسایی  24ساعته
اتفاق میافتد ،همسو است ( .)27 ,31استیک گولد 1و واکر ( )2111نشان دادند بیشترین تحکیم
مبتنی بر ارتقا در فاصلۀ استراحت و تمرینآسایی  24ساعته اتفاق میافتد که همراستا با نتیجۀ
پژوهش حاضر است ( .)31یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هیمنگر و شادمهر )2118( 2که
نشان دادند تحکیم و ارتقای حافظه در فاصلۀ تمرینآسایی  24ساعته بهتر از فواصل تمرینآسایی
کمتر از  24ساعت است ،همراستا است ( .)32همچنین نتایج فوق در داخل کشور با یافتههای
شمسیپور و عبدالشاهی ( )1373همسو است ()29؛ ازاینرو ،علت همسویی نتایج پژوهش حاضر را با
1. Stickgold
2. Hemminger & Shadmehr
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دیگر پژوهشهای انجامشده در حوزة تحکیم مبتنی بر ارتقا میتوان اینگونه توجیه کرد که یادگیری
صرفاً در طول جلسات تمرین و تکرار اتفاق نمیافتد ،بلکه در طول فاصلۀ بین کوششها و فاصلۀ بین
جلسات تمرین نیز اتفاق میافتد؛ زیرا دستگاه عصبی بهصورت ناخودآگاه بعد از جلسۀ تمرین شروع
به کدگذاری ،فعالیت و توسعۀ مناطقی از مغز میکند که طی تمرین فعال بودهاند و تغییرات
نوروپلاسیتی و شکلپذیر در بازنماییهای مهارت در قشر حرکتی مغز اتفاق میافتد که منجر به ارتقا
و تحکیم حافظه میشود (.)33
توجه به این نکته که تحکیم مبتنی بر ارتقا در فاصلۀ تمرینآسایی  24ساعته بعد از فراگیری مهارت
ممکن است به دلیل وجود خواب شبانه باشد .ازاینرو برخی پژوهشگران تأثیر بیشتر فاصلۀ
تمرینآسایی  24ساعته را مرتبط با خواب شبانه دانستند ( .)38-36برایناساس پژوهشگران معتقدند
که در هنگام خواب شبانه ،مسیرهایی در مغز که برای حل مسئله ضروری هستند ،تقویت میشوند
که این اتفاق ،منجر به یادگیری بیشتر و ارتقای حافظه میشود .پیگنیوس 1و همکاران ( )2111و
اسکابوس 2و همکاران ( )2114به این نتیجه رسیدند که خواب به تحکیم و پیونددادن مطالبی که در
طول روز فراگرفتهایم و قراردادن آنها در حافظۀ درازمدت کمک میکند ()18،37؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که خواب شبانه ،تحکیم مبتنی بر ارتقا را در فواصل تمرینآسایی  24ساعته تحتتأثیر
قرار میدهد.
دیگر اینکه نتایج تحلیل واریانس دوراهه با اندازههای تکراری در آزمونهای یادداری تأخیری صبح و
یادداری عصر نشان داد که اثر اصلی مراحل ارزیابی در تغییرپذیری تمرین معنادار است که نشاندهندة
تفاوت تمرین ثابت و تمرین متغیر در آزمونهای یادداری تأخیری صبح و عصر بود؛ ازاینرو با توجه
به میانگین امتیازات گروهها ،نتایج نشان داد که گروه تمرین ثابت ،نسبت به گروه تمرین متغیر عملکرد
بهتری در آزمونهای یادداری تأخیری داشت .نتایج پژوهش حاضر ،فرضیۀ اشمیت مبنی بر استفاده
از تمرینات ثابت در مراحل اولیۀ یادگیری را تأیید میکند؛ زیرا با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،به
نظر میرسد انجام تمرینات ثابت در جلسه (جلسات) تمرینی موجب تحکیم بهتر نسبت به تمرین
متغیر میشود.
برایناساس ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش مختاری و همکاران ( )1372که تأثیر تمرین
ثابت و متغیر را در یک جلسه تمرین بر یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی بررسی کردند و نشان
دادند تمرین ثابت مؤثرتر از تمرین متغیر است ( )41و همچنین با نتایج پژوهش هیتمن 3و همکاران
( )2111که به بررسی اثر اختصاصیبودن تمرین در برابر تغییرپذیری تمرین در یک مهارت حرکتی
1. Peigneux
2. Schabus
3. Heitman
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پیوسته پرداختند و نشان دادند افراد با تمرین اختصاصی (ثابت) در آزمون یادداری نمرة بهتری کسب
کردند ( ،)41همسو است .تراولوس )2111( 1و عبدلی و همکاران ( )2112در پژوهشهای خود،
برتربودن گروه ثابت را به علت مشابهت آزمون با شرایط تمرینی این گروه دانستهاند و اصل
اختصاصیبودن تمرین هم برایناساس است ( .)43 ,42بهرامی و همکاران ( )1371نیز در پژوهش
خود به بررسی این اصل پرداختند و نشان دادند که شرکتکنندگان زمانی به اوج اجرای خود
می رسیدند که در مکانی مشابه با مکان تمرین قرار میگرفتند ( .)44درواقع یکسانسازی مکان
جلسات تمرین با مکان آزمون یادداری به یکپارچگی مشابه مکانی ـ حرکتی در دستگاه عصبی مرکزی
در هر دو موقعیت تمرین و آزمون یادداری منتهی میشود ()43-41؛ ازاینرو ،مشابهسازی مکان
برگزاری جلسات تمرین با مکان برگزاری جلسۀ آزمون یادداری بهعنوان یک متغیر زمینهایِ بسیار
تأثیرگذار ،موجب اوج اجرا در ورزشکاران میشود که بیانگر تأثیرات اصل اختصاصیبودن تمرین است.
در همین راستا میتوان گفت در پژوهش حاضر نیز شرایط مکانی و فضایی گروههای تمرین ثابت در
جلسات اکتساب ،مشابه با جلسۀ آزمون یادداری بود؛ ازاینرو میتوان عملکرد بهتر گروههای تمرین
ثابت را با اصل اختصاصیبودن تمرین توجیه کرد .از سویی دیگر ،نتایج پژوهش حاضر را با یافتههای
پژوهش گودوین )1778( 2که تفاوت معناداری بین گروههای تمرینی ثابت و متغیر گزارش نکرد (،)41
همخوانی ندارد و با نتایج پژوهشگرانی که عملکرد بهتر تمرین متغیر را نشان دادند نیز همراستا نیست
( )46 ,49و تفاوت در نوع ماهیت تکلیف را میتوان از دلایل این مغایرت دانست.
نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازههای تکراری برای مقایسۀ آزمونهای یادداری تأخیری
صبح و عصر در گروههای آزمایشی بر اساس تغییرپذیری تمرین و ریتم شبانهروزی با توجه به جدول
شمارة چهار نشان داد تفاوت معناداری در اثر اصلی گروههای ثابت و متغیر در مقایسۀ آزمونهای
یادداری تأخیری صبح و عصر وجود ندارد .اما اثر اصلی گروههای صبح و عصر در آزمونهای یادداری
تأخیری صبح و عصر تفاوت معناداری دارد؛ گروه صبحفعال نسبت به گروه عصرفعال در آزمون یادداری
تأخیری صبح و گروه عصرفعال نسبت به گروه صبحفعال در آزمون یادداری تأخیری عصر ،عملکرد
مناسبتری دارند و اثر تعاملی گروههای ثابت و متغیر و گروههای صبحفعال و عصرفعال در آزمونهای
یادداری تأخیری صبح و عصر نیز معنادار است .با توجه به یافتههای آزمون تعقیبی و مقایسۀ میانگین
گروهها میتوان نتیجه گرفت گروه تمرین ثابت صبح در آزمون یادداری تأخیری صبح و گروه تمرین
ثابت عصر در آزمون یادداری تأخیری عصر بهترین عملکرد را دارند.
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در پژوهشهایی خدادادی و همکاران ( )1372و پالارس و همکاران ( ،)2114نتایج نشان داد ریتم
شبانهروزی تأثیر معناداری بر عملکرد ورزشکار دارد ( )16 ,11که ازاینجهت همسو با نتایج پژوهش
حاضر هستند .از علل همسویی نتایج میتوان گفت چرخۀ ریتم شبانهروزی یا چرخۀ خوابوبیداری
یکی از چرخههای بیولوژیکی بدن انسان است که بسیاری از فعالیتهای انسان را ازجمله عملکرد
جسمانی ،شناختی و ورزشی وی را تحتتأثیر قرار میدهد .این یافتهها نشاندهندة ترجیح ساعت روز
برای فعالیت بدنی افراد بر اساس ریتم شبانهروزی آنهاست .در این رابطه ریچاردسون و تیت)2111( 1
معتقدند ازآنجاکه هستۀ فوقچلیپایی 2مهمترین و کلیدیترین محرک چرخههای شبانهروزی است،
تعیین اینکه افراد در چه گروهی (صبحگاهی یا عصرگاهی) قرار دارند نیز از وظایف این هسته است.
مهمترین راههای وابران از هستۀ فوقچلیپایی به سمت نواحی خلفی ،قدامی و پشتی هیپوتالاموس،
تالاموس ،ناحیۀ قشری مغزی و راه درونی جسم زانویی تالاموس است .پیامهایی که این هسته به مراکز
مختلف بدن میفرستد ،فرد را از لحاظ زیستی ،شناختی ،حرکتی و حسی ـ حرکتی برای صبحگاهی
یا عصرگاهیبودن آماده میکند و عملکرد افراد بر اساس صبحگاهی یا عصرگاهیبودن آنها تحتتأثیر
قرار میگیرد .درنتیجه بر اساس فعالیت هستۀ فوقچلیپایی انتظار میرود میزان پیشرفت یا پسرفت
عملکرد افراد بر اساس نوع صبحفعال یا عصرفعال بودن تیپ شبانهروزی آنها ،تحتتأثیر قرار گیرد؛
بنابراین ،به دلیل برگزاری آزمون یادداری در صبح ،عملکرد افراد صبحفعال بهتر بود ،زیرا افراد
صبحفعال ترجیح می دهند برای تمرین و یادگیری مهارت از زمان صبح استفاده کنند؛ اما عملکرد
افراد عصرفعال در صبح کاهش مییابد .همچنین ،به دلیل برگزاری آزمون یادداری دوم در عصر،
عملکرد افراد عصرفعال بهتر بود ،زیرا افراد عصرفعال ترجیح میدهند برای تمرین و یادگیری مهارت
از زمان عصر استفاده کنند؛ اما در این مورد ،عملکرد افراد صبحفعال در عصر کاهش مییابد .یافتههای
فوق ،نتایج پژوهش لیونز و رومان )2117( 3را تأیید میکنند .آنها در پژوهش خود با عنوان «تأثیر
ریتم شبانهروزی بر ساختار حافظۀ کوتاهمدت» نشان دادند ساختار حافظه بر اساس یک الگوی
شبانهروزی تنظیم شده است ،بهطوریکه اوج عملکرد حافظۀ کوتاهمدت در افراد صبحفعال در صبح
و افراد عصرفعال در بعدازظهر رخ میدهد .همسو با عملکرد بهتر آزمودنیهای عصرفعال در عصر ،طی
مطالعهای دیگر که دراست 4و همکاران ( )2111انجام دادهاند ،بیان شد که دوندههای سرعت در
هماهنگی نزدیک با منحنی شبانهروزی دمای بدن با هم متفاوتاند؛ درنتیجه میتوان گفت افراد
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عصرگاهی ممکن است به علت سیکل دمایی بالاتر ،عملکرد بهتری را در عصر نسبت به صبح داشته
باشند.
در همین راستا ،سانگ )2117( 1در پژوهش خود گفت که ریتم خوابوبیداری پس از تمرین ،نقش
مهمی در یادگیری حرکتی بازی میکند ( .)48یافتههای پژوهش رهنما و همکاران ( )1374تفاوت
معناداری را میان گروههای صبح و عصر نشان ندادند ( )47که مغایر با نتایج پژوهش حاضر است.
نتایج پژوهش حاضر بیانگر تأثیرگذاری بیشتر تمرین ثابت با توجه به اصل اختصاصیبودن تمرین
نسبت به تمرین متغیر در فاصلۀ تمرینآسایی  24ساعته با میانجیگری خواب شبانهروزی بود که
حاکی از رخدادن تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظۀ حرکتی آشکار است .هر پژوهشی محدودیتهای
خاص خود را دارد که پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنا نیست .با توجه به این محدودیتها،
یافتههای پژوهش حاضر به آزمودنیهای دختر و مقطع سنی جوانان قابلتعمیم است.
بهطورکلی ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،به معلمان و مربیان امر آموزش توصیه میشود در
هنگام آموزش مهارتهای حرکتی ،عواملی همچون تغییرپذیری تمرین ،تیپهای شبانهروزی افراد،
فواصل تمرینآسایی ،خواب مناسب شبانهروزی و نوع تکلیف را مد نظر قرار دهند .همچنین ،ازآنجاکه
در پژوهش حاضر پژوهشگران برای تغییرپذیری تمرین ،بُعد مسافت را در مهارت هدفگیری با دست
تغییر دادهاند و با توجه به اینکه مهارت پرتاب دارت یک «مهارت ویژه» محسوب میشود ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهای دیگر تغییرپذیری در بعد سرعت نیز بررسی شود .بهعلاوه با در نظر گرفتن
تعداد  31کوشش در آزمون یادداری و بهوجودآمدن این ابهام که ممکن است تعداد کوشش در آزمون
یادداری ،خود موجب یادگیری شده باشد و افزایش نمرات آزمونهای یادداری در پژوهش حاضر به
دلیل کوششهای زیاد در آزمون یادداری بوده باشد ،پیشنهاد میشود در پژوهش مشابه دیگری تعداد
کوششهای تمرینی در آزمون یادداری کمتر باشد و نتایج با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود.
همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگر برای اجرای آزمون یادداری از طرح یادداری دوگانه
استفاده شود تا اثر ترتیب کنترل شود.
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Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of circadian rhythms and variability
of physical practice on the enhancement-based consolidation process in explicit motor
memory. 40 right-handed female students of Alzahra University of physical education
participated in this research. Participants were divided according to their circadian
rhythm into 4 different groups. The acquisition phase consisted of nine blocks of 10
trials which constant groups from 6.2 m and random groups from 3.2, 2.6, 2.3 to
practiced their darts skills. Retention test was performed by Record score of 30 trials
(three blocks of 10 trials) throwing darts from a distance of 6.2 m in three phases
(immediate retention, delayed retention morning, delayed retention time). For data
analysis, analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test at a
significance level (0.05) was used. The results show that the best performance of the
constant morning group was in the delayed retention morning and constant evening
group were in the delayed retention evening. In general, we can conclude that most
enhancement-based consolidation process occurs with 24h off line periods in constants
groups and night's sleep in these off-line periods facilitated consolidation of motor
memory. So, 24h offline period is the best offline period for enhancing explicit motor
memory.
Keywords: Variability of Physical Practice, Consolidation, Off Line Period, Circadian
Rhythms
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