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 چکیده

 آن تحکیم از پنهان، حافظه حرکتی توالی تکلیف يک يادگیری از پس شدهسپری زمان مدت 

 دورة اين در شدهانجام فعالیت و زمان گذر اين آيا که نیست مشخص هنوز اما ؛کندمی حمايت

 عةمطال هدف يا خیر؛ بنابراين، شودمی حرکتی توالی عملکرد در افزايش يا یتتثب موجب زمانی

 ،منظوربدين بود. انسان در پنهان ةحافظ تحکیم بر خاص مداخالت با زمانی ةدور ارزيابی ،حاضر

 و دکردن اجرا کوششی 150 بلوک سه در را ایزنجیره رنگ تطبیق تکلیف داوطلب افراد از نفر 45

 دوم گروه و ساعت يک گذشت از پس اول گروه گرفتند. قرار گروه سه در تصادفی تصوربه ،سپس

 تکلیف هیچ سوم گروه .کردند شرکت شست متقابلة تکلیف در ساعت شش گذشت از پس

 آزمون در هدف، تکلیف از ساعت 24 گذر از پس گروه سه هر ،سپس .ندنکرد دريافت ایمداخله

 بین را داریمعنا اختالف موردبررسی هایگروه يادداری آزمون نتايج .کردند شرکت يادداری

 بیانگر تواندمی حاضر پژوهش يافتة نداد. نشان ایزنجیره رنگ تطبیق تکلیف يادداری و اکتساب

 تکلیف انجام و شودمی تثبیت يادگیری از پس بالفاصله پنهان حرکتی حافظة که باشد نکته اين

 .ندارد پنهان حرکتی حافظة بر کاهشی يا افزايشی یاثر زمان گذر و شست متقابلة تداخلی

 است. ثبات برمبتنی حافظه اين تحکیم ،درواقع

 

 متناوب حرکتی توالی تکلیف حافظه، تثبیت پنهان، حرکتی يادگیری کلیدی:واژگان 
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 قدمهم

 از یوسیع دامنۀ که است ایماهرانه رفتارهای تمام به دستیابی مرجع نپنها حرکتی حافظۀ

 سال در اکرز پیل و مولر ،بار نخستین .است حیاتی امری آن تحکیم و دنگیربرمی در را هاهارتم

 تا بیعص فعالیت یک حافظه تحکیم برای ،هاآن عقیدة به .کردند مطرح را تحکیم نظریۀ 1900

 خلهمدا اخیر شدةیادگرفته مواد تحکیم در گسترپس بازداری اما دارد؛ ادامه یادگیری از پس مدتی

 که زمان هب وابسته تحکیم است: مرحله دو شامل تحکیمکه  کندمی بیان جدید فرضیۀ یک .کندمی

 تیحرک حافظۀ آن درطی که خواب به وابسته تحکیم و شودمی تثبیت حرکتی حافظۀ آن درطی

 (.1) یابدمی ارتقا

 اندکرده هتوج نهانپ حرکتی حافظۀ تحکیم نورونی هایمکانیزمپژوهشگران به  که است زمانی دیر

 حافظۀ با ابهمش فرایندهایی تأثیرتحت انسان حرکتی که حافظۀ اندداده نشان اولیه مطالعات (.2)

 و ضمنی هایحافظه که کرد نزدیک فرضیه این به را پژوهشگران نتایج این .(3) قراردارد آشکار

 عالقۀ زمینه،دراین هستند. ایحافظه تحکیم مرحلۀ در فراوان اشتراك نقاط دارای آشکار

 که اندهکرد بیان پژوهشگران شد. معطوف حافظه تحکیم رد مؤثر کلیدی متغیرهای به پژوهشگران

 ةدور در و مانز گذر با حافظه تحکیم ،زیرا است؛ حافظه تحکیم در مهم العادهفوق پارامتر یک زمان،

 زمانی تأخیر یشافزا احتماالً د.نکمی تغییر زمان گذر با حافظه و شودمی ایجاد مهارت تمرینیبی

 تحکیم (.4) آوردیم فراهم حافظه تحکیم یندارف ربیشت پیشرفت و ارتقا برای را زمینه ،بهینهی تاحد

 ت.اس شده مشاهده (4-8) حرکتی و (2، 5) یادراک هایتمهار در ارتقا برمبتنی

 اختصاصی یتوال یادگیری برای اارتق برمبتنی تحکیم که اندگرفته نتیجه پژوهشگران از تعدادی

 ه استشدن مشاهده ایهفتهیک و ساعت 48 و 12 تمرینیبی زمانی هایفاصله از یکهیچ در مهارت

 یک ،استراحت و یتمرینبی زمانی ۀفاصل در حافظه یارتقا که نداهداد نشان دیگر مطالعات .(11-9)

 ساعت 12 ۀلفاصدر  یا (6، 7) تکلیف یرییادگ از بعد ساعتچهار تا شش  یا (12، 13) ساعت دو تا

 دهد.می رخ (18) ساعت 48 ( یا15-17) ساعت 24 ،(10 ،11 ،14)

 هایادهم اگر است، تداخل هاآن ترینمهم د،نکن مختل را بازیابی توانندمی که عواملی ازمیان

 دیگر هایدهما است ممکن هدف مادة یادآوری هنگام کنیم، متداعی واحدی هاینشانه با را مختلفی

  (.19) کنندایجاد  تداخل هدف مادة بازیابی در و شوند فعال نیز

 اخباری حافظۀ با مشابه ایشیوه به حرکتی حافظۀ تحکیم آیا که است این موردعالقه سؤال یک

 حرکتی کار یک یا ضایعه یک دخالت به ابتال مستعد ناپایدار، وضعیت یک از حافظه تبدیل با و است
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 از بعد بالفاصله گانکنندشرکت کهزمانی کردند مطرح (20) همکاران و 1کراگ-براشرز ؟است متضاد

 مختل حرکتی حافظۀ تحکیم آموزند،می را جدید حرکتی تکلیف یک حرکتی مهارت یک یادگیری

 مختل حافظه تحکیم ،شود سپری ساعت چهار یادگیری جلسۀ دو بین کهزمانی اما شود؛می

 درمورد فقط را زمان به وابسته اختالل این ،پستانداران سایر و انسان در ولیها مطالعات شود.نمی

 مشخص (21) همکاران و 2سونترابر مطالعۀ نتایج ،همچنین .اندگزارش کرده آشکار حافظۀ تکالیف

 ،دیگر مطالعۀ در دارد. نزولی شیب با را دیگر تکلیف یک با تداخل قابلیت حرکتی یادگیری که کرد

 اول اجرای سازیذخیره و کردندمی اجرا را دیگری توالی اول، توالی از بعد بالفاصله دگانکننشرکت

 دادند،می انجام اول توالی از پس ساعت چهار را دوم توالی کنندگانشرکت اگرشد؛ اما نمی دیده

 شد.می مشاهده اول توالی مشابه اجرای

 شدةفراگرفته تاطالعا درمقابل ،بنابراین و ارندناپاید اغلب شدهیادگرفتهتازه هایحافظه ،درواقع

 گسترپس تداخل شود.می نامیده «گسترپس تداخل» آشفتگی این هستند. اختالل مستعد متعاقب

 روی (20، 23) حرکتی یادگیری ،(22) اخباری هایحافظه شامل یادگیری مختلف انواع در تواندمی

 در تحکیم باصورت مستقیم به است؛ زیرا، کرده جلب خود به را زیادی توجه گسترپس تداخل دهد.

 هایافظهح اجرای در آشفتگی و شودمی دستکاری گسترپس تداخل که مواردی در است. ارتباط

 .(2، 20، 24) است گرفته صورت حافظه تحکیم که است این بر فرض کند،نمی ایجاد شدهاکتساب

 هب حرکت هر اجزای دارد. حرکات برای لیتوا ضرورت در ریشه حرکتی توالی یادگیری اهمیت

 توالی ۀمطالع ،اساسبراین ؛گیرد انجام موردنظر حرکتی هدف تا دنکنمی پیدا بروز خاصی ترتیب

 نیز هاادگیریی از بسیاری زیرا، ؛انجام شود هایادگیری ۀمطالع از نمایندگی به تواندمی حرکتی

 سازوکارهای ،براینعالوه (.25) ندارند آگاهی ورحض به نیازی و افتندمی اتفاق پنهان صورتبه

 زندگی در ناگهانی حوادث بینیپیش برای و زیستمحیط با سازگارشدن برای پنهان توالی یادگیری

 با لکهب ،است حرکتی هایمهارت به مربوط تنهانه پنهان توالی یادگیری هستند. حیاتی روزمره

 تا خردسالی زا زندگی مهم هایجنبه از یکی ،بنابراین د؛دار ارتباط اجتماعی و شناختی هایمهارت

 بلکه نالین،آ زمانی دهد؛ در دورةنمی روی تمرین زمان در تنها یادگیری نوع این است. گیدسالخور

 مجزا یرایندف پنهان توالی تحکیم دهد.می روی آفالین، زمانی دورةیعنی  ؛تمرینیبین هایزمان در

 یادگیری .رنداثرگذا تحکیم بر متفاوتی طوربه چندگانه فرایندهای ،فالینزمانی آ دورةدر  و نیست

 خیر یا دارد ریهوشیا به نیاز اینکه و آن چگونگی کندتر(، یا تر)سریع آن مرحلۀ به توجه با توالی

 (.11) است متمایز آشکار( و )پنهان

                                                           
1. Brashers  

2. Robertson 
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 حکیمت بر فرایند چند از ترکیبی که دهدمی نشان تجربی مطالعات از حاصل نتایج طورکلی،به

 بدنی،بیتتر معلمان ،بنابراین کنند؛می ایفا حرکتی یادگیری در مهمی نقش هریک که اثرگذارند

 اکتساب برای تنهانه را تمرینات ریزیبرنامه باید فیزیکی بخشیتوان نمتخصصا و ورزشی مربیان

 دهند. انجام نیز تحکیم برای بلکه ،حرکات

 اینکه به توجه با و شدهآموخته حرکتی تکالیف یادآوری در حافظه مهم شنق و اهمیت به توجه با

 هایروش ینبهتر پیداکردن دنبالبه پیوسته افراد عملکرد سطح پیشرفت برای مربیان و پژوهشگران

 ایخلهمدا تکالیف تأثیر بررسی به پژوهشی هیچ ما اطالعات برطبق .هستند تمرینی و آموزشی

 کالیفت یادآوری در کلیدی ینقش تحکیم و است نپرداخته پنهان حرکتی ۀحافظ تحکیم بر حرکتی

 حساس مانیز ةدور یک به دستیابی ا هدفب ییهاپژوهش انجام دارد؛ بنابراین، شدهآموخته حرکتی

 ۀحافظ ثبات برمبتنی تحکیم یندهایافر دادنرخ برای ،فاصله این در شدهانجام فعالیت نوع و

 رسد.می نظربه الزامی حرکتی

 ادگیریی ۀجلس بین زمانی ۀفاصل) آفالین زمانی ةدور طول ةدربار متناقض نتایجوجود  دلیلبه

 مالاعبرای  کافی شواهد نبود و حافظه یارتقا دادنرخ برای (حافظه آزمون ۀجلس و مهارت

 سته ادش سعی پژوهش این در ،پنهان حرکتی حافظۀ تحکیم رد زمانی هایفاصله این در مداخالت

 ارتقای یا ثبات برینمبت تحکیم ،ساعت شش و یک زمانی فاصلۀ در خاص حرکتی مداخلۀ اعمال با

 شود. بررسی پنهان حرکتی حافظۀ
 

 پژوهش روش
 دانشجویان از نفر 45تعداد  .است تجربینیمه آن انجام روش و است بنیادی نوعاز حاضر پژوهش

 هر) آزمایشی گروه سه در تصادفی صورتبه که دبودن پژوهش حاضر آماری نمونۀ خوارزمی دانشگاه

 ارزیابی کنندگانشرکت در موارد این نامهپرسشازطریق  ابتدا گرفتند. قراره( کنندشرکت 15 گروه

 حرکات اجرای دنتوانمی که پزشکی مشکالت و باشند دستراست کنندگانشرکت تمامی شدند:

 و باشند نداشته خواب در اختالل هاآن ،مچنینه .باشند نداشته ،کنند مواجه مشکل با را ظریف

گان نوازند ،(26) همکاران و 1رمنپژوهش ک برمبنای باشند. شبانه خواب ساعت شش حداقل دارای

 نداشتن سن، دربارة اطالعاتی ،براینعالوه .شدند حذف مطالعه ازای های حرفهتایپیستو موسیقی 

 اختاللنداشتن  بیهوشی، سابقۀنداشتن  جمه،جمندیدن  جدی آسیب عصبی، هایبیماری سابقۀ

 شد. دریافت ایحافظه و شناختی اختالالتنداشتن  و الکل و سیگار نکردنمصرف بینایی، و حرکتی

 شش یا یک ،گروه برحسب و کرد اجرا را ایزنجیره رنگ تطبیق تکلیف کنندهشرکت هر ،سپس

                                                           
1. Korman   
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 از پس کنندگانشرکت همۀ داد. انجام را شست متقابلۀ تکلیف و شد حاضر آزمایشگاه در بعد ساعت

 ،پایان در .کردند مراجعه آزمایشگاه به یادداری آزمون انجام برای ،هدف تکلیف از ساعت 24 گذشت

 د.ش اهدا پول کیف یک طرح در کنندگانشرکت همۀ به

  :گیریاندازه ابزارهای

 آن از استفاده با که است ایزنجیره واکنش تکلیف نوعی ای:زنجیره رنگ تطبیق تکلیف -الف

 و 1گیزن ،بار اولین برای پرداخت. حرکتی هایتوالی پنهان یادگیری زمینۀدر کاوش به توانمی

 کردند. معرفیرا این تکلیف  (27) همکاران

 دوباره صلیا نسخۀ روی از را تکلیف این تجهیز()روان سینا شناختی رفتاری، علوم تحقیقات مؤسسۀ

 این در .است اجراقابل اینچی 17 نمایش صفحۀ با چهار پنتیوم رایانۀ در که کرد تولید و طراحی

 ترتیببه هک دهند تطبیق بزرگی مربع رنگ با را کوچک مربع سه هایرنگ باید هاآزمودنی ،تکلیف

 ندگانکنشرکت عملکرد مالك عنوانبه پاسخ هر برای واکنش زمان .شوندمی ارائه نمایشگر در

 صفحۀ مرکز در مترسانتی 2 × 2 ابعاد به کوچک مربع سه ،کوشش هر در .شودمی گرفته درنظر

 صفحۀ از ثانیهمیلی 600 از بعد هامربع این شوند.می ظاهر یکدیگر از کم فاصلۀ با نمایشگر سفید

 وظیفۀ گیرد.می ار هاآن جای مترسانتی 17 × 17 ابعاد با بزرگ مربع یک و شوندمی محو نمایشگر

 رنگ با را هاآن و کنند مشاهده را کوچک هایمربع هایرنگ دقتبه که بود این نندگانکشرکت

 شدند.یم انتخاب رایانه کلیدصفحه در مشخص کلید چهار توسط هاپاسخ دهند. تطبیق بزرگ مربع

 نای در .دادمی قرار کلید چهار این روی را دست دو هر میانی و اشاره انگشتان باید کنندهشرکت هر

 هایرنگ از کدامهیچ کهزمانی :یک شمارة کلید بود: پذیرامکان متفاوت پاسخ چهار ،تکلیف

 از رنگ یک کهزمانی :دو شمارة کلیدند؛ باش نداشته تطبیق بزرگ مربع رنگ با کوچک هایمربع

 از رنگ دو کهزمانی :سه شمارة کلید ؛باشد داشته انطباق بزرگ مربع رنگ با کوچک هایمربع

 رنگ سه هر کهزمانی :چهار شمارة کلید باشند؛ داشته انطباق بزرگ مربع رنگ با کوچک هایربعم

 یا دنیآزمو توسط پاسخ ادای محضبه باشند. داشته انطباق بزرگ مربع رنگ با کوچک هایمربع

 کوچک مربع و شدمی محو نمایشگر صفحۀ از بزرگ مربع ،محرك ظهور از ثانیهمیلی 2500 گذشت

 .شدمی ظاهر ایثانیهمیلی 200 فاصلۀ با ردیگ

 .بود تصادفی ،دوم توالی و تکراری ،توالی اولین شد: ارائه توالی نوع دو ،تکلیف این در

 

                                                           
1. Gheysen  
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  ایزنجیره رنگ تطبیق دستگاه -1 شکل

 .)دهند تطبیق بزرگ مربع رنگ با را کوچک هایمربع رنگبايد  تالش هر در هاآزمودنی)

 

 هایوكبل اتمام از پس کنندگانشرکت ،تکلیف بودنپنهان از اطمینان برای :آگاهی نامۀپرسش

 به شد خواسته کنندگاناز شرکت نامهپرسش ایندر  .کردند پر را پنهان دانش نامۀپرسش کوشش

 ؛کرد عیتتب تکراری توالی یک از بزرگ مربع رنگ اول، سؤال دهند: پاسخ زیر گزینۀ سه از یکی

 اگر بودند. ریتکرا توالی دو هر سوم، سؤال کردند؛ تبعیت تکراری توالی یک از اهپاسخ دوم، سؤال

 .(28) ندشدمی خارج تحلیل از کردند،می انتخاب را دو یا یک هایگزینه از یکی

 ترتیببه شست با انگشتان متقابلۀ یادگیری پژوهش این مدنظر حرکتی تکلیف: حرکتی تکلیف -ب

 دست و کشیدند دراز بازطاق حالت در کنندگانشرکت .(26، 29) ودب 2 شکل در شدهدادهنشان

 باشد. باال سمتبه دست کف کهصورتیبه ؛شد داده قرار فرد سینه روی بر خم آرنج با هاآن غیربرتر

 انجام غیربرتر دست با را انگشتان با شست متقابلۀ باید کنندگانشرکت و شدمی داده توضیح تکلیف

 30 بلوك چهار در تکالیف همۀ داد. انجام را ب یا الف توالی دو از یکی کنندهشرکت هر دادند.می

 داشتند. استراحت ثانیه 30 کنندگانشرکت نیز بلوك هر بین و شدند اجرا ایثانیه
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 در تکلیف حرکتیمتقابلة انگشتان با شست ترتیب  -2شکل 

 

 ایشگاهآزم در تکلیف شروع از قبل تساع نیم شد خواسته کنندگانشرکت از آزمون: اجرای روش

 هاآزمایش ریزیبرنامه محیط در سن و خانوادگینام ،نام شاملها آن فردی اطالعات .یابند حضور

 نحوة و زاراب با آشنایی برای ،سپس .کردند پر را کتبی نامۀرضایت فرم هاآن همچنین، شد. درج

 وست()پی نوشتاری صورتبه تکلیف به طمربو آموزشی دستورالعمل آزمایشگاهی، تکلیف انجام

 تمام برای صبح 10 ساعت رأس اکتساب جلسۀ گرفت. قرار کنندگانشرکت دراختیار

 ار کوششی 150 بلوك سه اکتساب مرحلۀ در هاآزمودنی از هریک شد. برگزار کنندگانشرکت

 فیتصاد و متوالی هایکوشش دستۀ از تایی 25 هایکوشش دستۀ که دادند انجام صورتیبه

 وشد  بتث ثانیهمیلی به هاکوشش تمام واکنش زمان ،اکتساب طی شد. اجرا میان در یک صورتبه

 هایگروه با قمطاب شد خواسته هاآزمودنی از آزمایش اتمام از پس د.ش گردآوری نهایی تحلیل برای

 کنندگانتشرک ۀهم از ،همچنین یابند. حضور آزمایشگاه در مجدداً بعد ساعت شش یا یک آزمایشی

 شرکت مطالعه، ازقبیل آموزشی فعالیت هرگونه به پرداختن از کنند: رعایت را موارداین  شد خواسته

 از ،کنند میل سبک را خود شام و نهار بپرهیزند، جدید حرکتی فعالیت یادگیری کالس و در

 و سبک دنیب فعالیت هرگونه انجام از ،کنند پرهیز نسکافه و قهوه زا،انرژی هاینوشابه نوشیدن

 زقبیلا مسکن هرگونه خوردن از نروند، استخر یا حمام فاصله این در کنند، خودداری سنگین

 دبگذارن جریان رد را پژوهشگر ناخوشایند اتفاق بروز درصورت ،کنند پرهیز ایبوبروفن یا استامینوفن

 .بروند خوابتخت به 22 ساعت رأس تا بندند کاربه را خود تالش تمام و

 از پس رییاددا تکلیف .کرد اجرا ایثانیه 30 بلوك چهار در را تداخلی تکلیف کنندهشرکت هر

  د.ش اجرا ایزنجیره رنگ تطبیق تکلیف اجرای از ساعت 24 گذشت

 آمار از شد. استفاده استنباطی و توصیفی آمار از هاداده تحلیل برای پژوهش این در آماری: تحلیل

 آمار از شد. استفاده آماری هایشاخص محاسبۀ و نمودارها رسم اول،جد تهیۀ برای توصیفی
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 دانکن تعقیبی هایآزمون و 1آزمودنیبین عامل با تکراری هایاندازه واریانس تحلیل شامل استنباطی
 4اس.پی.اس.اس. رافزانرم ازطریق هاداده د.ش استفاده پژوهش هایفرضیه آزمون برای 3بونفرونی و2

 شد. گرفته درنظر P < 0.05معناداری در  و شدند وتحلیلیهتجز 16 نسخۀ
 

 نتایج

 ،اکتساب مرحلۀ در هاکوشش واکنش زمان میانگین بر بلوك اثر بررسی برای اکتساب: مرحلۀ -الف

            (.شمارة یک )جدول شد استفاده آزمودنیبین عامل با تکراری هایاندازه واریانس تحلیل از

      آزمون از ،(P < 0.001) نبود برقرار مرکب( )تقارن کرویت فرضپیش هاینک به توجه با

  P = 0.747) نداشت وجودتعامل معناداری  بلوك و مداخله بین شد. استفاده 5گایزر -هاوسگرین

0.595 = (120.186،6.497)F.)  

 وجود ختلفم مراحل برحسب حافظه تثبیت میانگین بین داریمعنا تفاوت ها،یافته به توجه با

 با ی،بونفرون تعقیبی آزمون نتایج به توجه با .(P  8.44 = (120.186،3.247)F; <0.001) داشت

               ،همچنین (.P<  0.05) یافت کاهش هاکوشش واکنش زمان میانگین بلوك، افزایش

  P= 0.917) شتندا وجود موردمطالعه هایگروه حافظۀ تثبیت میانگین بین داریمعنا آماری تفاوت

0.086 = (37،2)F). 
 

 کتسابا مرحلة در هاکوشش زمان میانگین درخصوص تکراری هایاندازه واريانس تحلیل نتايج -1 جدول

 اثر
 مجموع

 مربعات

درجة 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
 اثر اندازة پی اف آمارة

 توان

 شدهمشاهده

 062/0 005/0 917/0 086/0 001/0 2 001/0 گروه

 000/1 824/0 <001/0 860/172 212/3 248/3 434/10 مرحله

 239/0 031/0 747/0 595/0 011/0 497/6 072/0 مرحله * گروه

 

 

 

 

                                                           
1. Repeated Measures ANOVA with Between-Subjects Factors 

2. Duncan 

3. Bonferroni 

4. SPSS  

5. Greenhouse-Geisser 
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در  9تا  1های حسب بلوکربهای موردمطالعه های گروهمیانگین زمان واکنش کوشش مقايسة -3 شکل

 اکتساب مرحلة

 

 موردمطالعه هایگروه حافظۀ تثبیت نمرات معیار انحراف و میانگین دیرمقا یادداری: مرحلۀ -ب

  .اندشده ارائهو شکل شمارة دو شمارة دو  جدول در ،یادداری و نُه بلوك برحسب
 

 و 9 بلوک لمراح در موردمطالعه هایگروه حافظه تثبیت نمرات معیار انحراف و میانگین مقادير -2 جدول

 يادداری

 
 مرحله

  يادداری 9 بلوک

 696/0 (074/0) 724/0 (028/0) کنترل

 754/0 (129/0) 717/0 (025/0) ساعت 1 -حرکتی مداخلۀ

 738/0 (145/0) 733/0 (022/0) ساعت 6 -حرکتی مداخلۀ
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 يادداریو  9مطالعه در مراحل بلوک های موردروهگمقايسة میانگین نمرات تثبیت حافظة  -4 شکل

 

 حافظۀ تثبیت نمرات بر حرکتی مداخلۀ ثیرتأ 1کوواریانس تحلیل نتایج شمارة سه جدول در

 نمرات کنترل با که است آن از حاکی نتایج است. شده داده نشان یادداری مرحلۀ در هاآزمودنی

 آماری تفاوت موردبررسی هایگروه حافظۀ تثبیت نمرات شدهتعدیل میانگین بین ،نُه بلوك

 نمرة رد حرکتی مداخلۀ ،دیگرعبارتبه .(P   0.827= (36،1)F ; = 0.445) نداشت وجود داریمعنا

 درصد 4/4 ،دیگرعبارتبه است. 044/0 با برابر اثر اندازة است. نبوده ثرمؤ هاآزمودنی حافظۀ تثبیت

 است. حرکتی خلۀمدا ثیرتأ به مربوط یادداری مرحلۀ در حافظه تثبیت نمرات در فردی هایتفاوتاز 
 

 نمرات کنترل با هاآزمودنی يادداری مرحلة در حافظه تثبیت نمرات روی کوواريانس تحلیل نتايج -3 جدول

 9 بلوک

 تغییرات منبع
 مجموع

 مربعات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مربعات
 پی اف

 اندازة

 اثر

 توان

 آماری

 159/0 026/0 334/0 961/0 015/0 1 015/0 9 بلوك

 181/0 044/0 445/0 827/0 013/0 2 025/0 مداخله

     015/0 36 546/0 خطا

      39 582/0 شده()اصالح کل

 

 
                                                           
1. Analysis of Covariance 
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 گیرینتیجه و بحث
 نتایج .بود پنهان حرکتی حافظۀ ثبات برمبتنی تحکیم بر مداخله اثر بررسی ،حاضر پژوهش هدف

 گرن تطبیق تکلیف بر ساعت شش و یک هایزمان در حرکتی مداخلۀ اثر که داد نشان پژوهش

 را فظهحا تثبیت هدف، تکلیف از ساعت 24 گذشت از پس کنندگانشرکت و بود مشابه ایزنجیره

 برخالف هافتهیا این .نداشت پژوهش این مدنظر تکلیف بر افزایشی اثر خواب کهدرحالی ؛دادند نشان

 کلیفت ،پژوهش ینا هاییافته در .(1) هستند ایرویه حافظۀ تحکیم ایدومرحله مدل فرضیۀ

 عملکرد خواب ،همچنین نداد. نشان مهارت این هدف تکلیف حافظۀ تثبیت بر تداخلی یاثر حرکتی

  .نداد افزایش را ایرویه تکالیف

 ،یادگیری مرحلۀ از پس آیاکه  است شده مطرح السؤ این اند،شده انجام ترپیش که مطالعاتی در

 ساعت پنج ،(13) ساعت دو تا یک از زمان این دارد؟ ودوج ایحافظه رد تثبیت برای بحرانی زمان

 زمان این گذشت از قبل پیشین، مطالعات برطبق است. شده گزارش (2) ساعت شش یا (30، 31)

 اثر به شدهفراگرفتهتازه مهارت ،یادگیری( جلسۀ از دقیقه 30 گذشت با یا بالفاصله ،مثال )برای

 ،مثال برای شود؛نمی دیده ترطوالنی زمان با مقایسه در آفالینی بهبود هیچ و است حساس مداخله

 زمانی تأخیر با تحکیم که شد داده نشان (SRT(1 ایزمان واکنش زنجیره تکلیف با ایمطالعه در

 از پس اما نشد؛ دیده ساعت یک از پس اجرا در افزایشی هیچ ،مطالعات این در دهد.می رخ ،بیشتر

 بود بیشتر افزایش ؛ساعت 12 از پس که شد دیده اجرا در داریمعنا افزایش ،ساعت چهار گذشت

 هایدوره مطالعات این است. فعال فرایندی آفالین یادگیری که است آن از حاکی نتایج این .(12)

 12 از بیشتر تحکیم فاصلۀ در که ماندمی باقی السؤ این اند؛ اماکرده بررسی را زمان از یکوتاه

 دهد؟می رخ چه ساعت

 همکاران و 3سونترابر (،9) همکاران و 2سانگ مطالعات از حاصل هایافتهی با حاضر پژوهش یجنتا

 .است راستاهم (35) همکاران و شمس ( و34) همکاران و 5نترشیم (،33) همکاران و 4نمت (،32)

 ویژه لیتوا یادگیری در آفالینی بهبود چهی هاآنانجام دادند،  (33) همکاران و نمتای که مطالعه در

 آفالین بهبود کهدرحالی نکردند؛ مشاهده هفته یک و ساعت 24 و یک زمانی فواصل از یکهیچ در

 مشاهده هادوره میاندر ،بهبود سرعت تدریجی کاهش با خیرتأ دورة سه هر از پس را عمومی مهارت

 یادگیری که ددهمی نشان جلسات بین مالحظۀقابل کاهش نکردنمشاهده رسد کهمی نظربه .کردند

                                                           
1. Serial Reaction Time 

2. Song 

3. Robertson  

4. Nemeth  

5. Nettersheim   
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 نشان انجام دادند، (34) همکاران و یمنترش که ایمطالعه در است. یافته تحکیم خوبیبه ویژه توالی

 ؛کرد حفظ را اولیه اجرای خواب اند،شده منع بالقوه طورهب بازآموزی اثرهای کهزمانی حتی شد داده

 .نداد افزایش را آن اما

 خواب از دبع آفالین بهبود که دریافتند  SRTتکلیف از استفاده با (36) همکاران و سونترابر 

 سونترابر .آورند دستبه توالی درمورد را اخباری دانش کنندگانشرکت که دهدمی روی درصورتی

 یداریب و خواب تأثیرتحت متفاوتی طوربه ضمنی و صریح یادگیری تحکیم که کرد استدالل (32)

 بهبود توانیمیم ما هستند، آگاه توالی ساختار از کنندگانشرکت کههنگامی رو،ازاین ؛گیردمی قرار

 و انگشت با زدنضربه از استفاده با مطالعات در طورکهآن) کنیم مشاهده را خواب به وابسته آفالین

 درطول ندتوامی آشکار دانش افزایش این موارد، برخی در اگرچه ؛(شد دیده آشکار SRT تکالیف

 (.37) است ضمنی یادگیری کههنگامی کند؛ تداخل عملکرد با شب

 ندارد، وجود کار درمورد اخباری دانش هیچ کهزمانی ضمنی یادگیری در ،(32) سونترابر گفتۀ به

 و SRT مطالعات بینی،پیش این با راستاهم .دهد رخ خواب و بیداری درطول تواندمی تحکیم
1

ASRT ؛(32 ،9) دادند نشان بیداری و خواب دررا  ضمنی توالی یادگیری مشابه تحکیم اخیر 

 ASRT تکلیف از استفاده با جوانان در را آفالین یادگیری (9) همکاران و سانگ مثال،عنوانبه

 قرار آزمونمورد بیداری و خواب مساوی نسبت با جلسه سه در کنندگانشرکت کردند. بررسی

 نشد؛ دیده بیداری یا خواب ادامۀ در خاص توالی یادگیری در آفالین بهبود از شواهدی .گرفتند

 توالی دانش دهدمی نشان که بود یادگیری مرحلۀ همانند آزمون جلسۀ در عملکرد حال،بااین

 .(9) است شده تحکیم خوبیبه

 همکاران و سونترابر (،12) همکاران و 3پرس (،2) همکاران و 2واکر مطالعات با حاضر مطالعۀ نتایج

 همسو (35) همکاران و شمس ( و31) 5هولکامب و شادمهر (،30) 4اگکر -براشرز و شادمهر (،13)

 روی یادگیری از پس ساعت شش تا بعد از پنج حافظه تحکیمکه  کنندمی ادعا مطالعات این .نیست

  .دهدمی
 قبل ،زیرا است؛ ترسریع فرایندی پنهان توالی حافظه تثبیت که دکنمی پیشنهاد حاضر مطالعۀ نتایج

 قرار تداخلی تکلیف تأثیرتحت بیشتر تأخیر با زمانی شرایط در و گیردمی صورت ساعت یک از

 ثبات برمبتنی تحکیم بر خواب ،حاضر مطالعۀ در ،براینعالوه ساعت(. شش و یک )مانند گیردنمی

                                                           
1. Alternative Serial Reaction Time 

2. Walker 

3. Press  

4. Shadmehr & Brashers-Krug 

5. Shadmehr & Holcomb  



 92                                                                                         پنهان حرکتی حافظة در ثبات برمبتنی تحکیم

 افزایش خواب از پس حرکتی توالی عملکرد که ایده این است. نداشته اثری پنهان حرکتی حافظۀ

 اضافی دستاوردهای موجب خواب که است معنیبدین ایرویه حافظۀ هایپژوهش زمینۀدر ،یابدمی

 مدل هادیدگاه این ترکیب در مدل ترینبرجسته .شودمی اضافی تمرین هرگونه غیاب در عملکرد در

 توالی عملکرد که است این بر فرض شدهرذک مدل در است. ایرویه حافظۀ تحکیم ایدومرحله

  .(1) یابدمی افزایش خواب درطول وشود می تثبیت یداریب درطول حرکتی

 تحکیم در همیم نقش خواب که دندهمی نشان انگشت با زدنضربه از استفاده با زیادی هایپژوهش

 مهارت که دنددا نشان (6) همکاران و واکر ،مثال برای ؛(6 ،25 ،38) کندمی ایفا توالی یادگیری

 مطالعات رسد.می مهارت درجۀ باالترین به ،آموزش از بعد شب یناول درطول انگشت با زدنضربه

 روی شب یا زرو درطول خواب که است این از مستقل خواب به وابسته بهبود که اندداده نشان دیگر

منجر  ویق دستاوردهای به یادگیری از پس بالفاصله روز، درطول زدنچرت دقیقه 90 حتی ؛دهدمی

 در ایکنندهتعیین نقش خواب زمان که دادند نشان (6) همکاران و واکر ،مثالعنوانبه .شودمی

 .ددار تأخیری یدستاوردها ظهور

 بر ییآساتمرین مختلف زمانی فواصل تأثیر انجام داد، (35) و همکاران شمس که یپژوهش در

 ایرهنجیز واکنش زمان تکلیف دو از استفاده با ،آشکار حافظۀ ارتقای و ثبات برمبتنی تحکیم

 مربوط افظۀح داد که نشان وی مطالعۀ نتایج .شد بررسی بینایی دوانتخابی واکنش زمان و متناوب

  بد.یامی تحکیم و ارتقا ثبات، استراحت، مرحلۀ در و مهارت یادگیری از بعد تکلیف، به

 هستند، اهآگ توالی ساختار از کنندگانشرکت کهزمانیدهد می نشان هایافته این ،خالصه طوربه

 زدنضربه تکالیف زا حاصل نتایج با مطابق ادعا این دهد. رخ تواندمی خواب از بعد تنها آفالین بهبود

 توالی دانش از کنندگانشرکت ،موارد این در زیرا، است؛ اخباری SRT تکالیف و (6، 38) انگشت با

 ساختار زا آگاهی این،بنابر ؛است خواب از مستقل پنهان یادگیری تحکیم درمقابل، .هستند آگاه

 یفتکل درمورد آشکار دانش افراد کههنگامی کهصورت؛ بدیندهد تغییر را تحکیم روند تواندمی توالی

 وابسته نهات تحکیم پنهان، یادگیری درمورد کهدرحالی د؛دهمی رخ خواب به وابسته تحکیم دارند،

  .است زمان به

 خواب که بگیریم درنظر را نکته این اگر کنیم؛ تفسیر ترعمیق را آگاهی نقش توانیممی ما

 بیشتر دیگر مغزی ساختارهای با مقایسه در را فرونتال لوب مانند جدیدتر تکاملی مغزی ساختارهای

 خواب در شناختی عملکردهای بین رابطۀ در شدهانجام مطالعات .(39) دهدمی قرار ثیرتأتحت

 و فرونتال لوب با مرتبط شناختی عملکرد بر بیشتری رثیتأ خواب که دندهمی نشان آشفته و طبیعی

 ،براینعالوه .(9، 35، 40) دارد قشریزیر با مرتبط ساختارهای به نسبت قشری ساختارهای سایر
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 باشد مرتبط فرونتال لوببه  اول درجۀ در و قشری ساختارهای به تواندمی توالی ساختار از آگاهی

(41). 

 بررسی با (38) همکاران و 1فیشر تحکیم، به مربوط عصبی هایکانیزمم به توجه با ،راستا این در

 تاحدزیادی خواب به وابسته بهبود که دادند نشان آموزش از پس خوابِ در مغزی امواج هایویژگی

 قوی مشارکت نیز و قشری و اولیه حرکتی حرکتی،پیش نواحی در مغزی هایفعالیت کاهش با

  است. بطمرت چپ سمت آهیانۀ قشر مناطق

 آشکار، SRT و انگشت با زدنضربه تکالیف در چرا که باشند یافته این گرتبیین دنتوانمی هانکته ینا

 کنندگانتشرک آن در که ASRT مطالعات در ،درمقابل شود. دیده تواندمی خواب به وابسته تحکیم

 با که هانپن یادگیری ،درنتیجه ؛شودنمی دیده تحکیم ندارند، تکلیف درمورد آشکاری دانش هیچ

 اهمیت تهنک این ذکر حال،بااین؛ گرددنمی مندبهره خواب از ،است مرتبط قشریزیر ساختارهای

 تکالیف در مثال،عنوانبه ؛باشند ثرمؤ تکالیف این در خواب جزهب دیگری عوامل است ممکن که دارد

 هایتوالی از عموالًم ،SRT هایتوالی در درمقابل، .است ترمعین و ترکوتاه توالی انگشت، با زدنضربه

 وجود نیز مالیاحت هاتوالی ASRT تکالیف در که است درحالی اینشود. می استفاده ترطوالنی معین

؛ باشد توالی یدگیپیچ و طول نوع، به وابسته تواندمی نیز ضمنی توالی دانش تحکیم بنابراین، دارند؛

 نکرده ستکارید و کنترل جامع طوربه را عوامل این ایمطالعه هیچ ما، اطالعات برطبق وجود،بااین

 .است

 رنگ تطبیق تکلیف بر تداخلی یاثر ،ساعت شش و یک زمان در شست متقابلۀ تکلیف اجرای

 یزمان فاصلۀ با لیتداخ تکلیف اثر که هایییافته اعتبار حاضر پژوهش هاییافته نداد. نشان ایزنجیره

در اعتبار های مطالعۀ حاضر یافته براین،عالوه د.نبرمی السؤزیر ،ننددامی متفاوت را مختلف

 ،دهندمی نسبت وابخ به را آفالین زمانی دورة در یادگیری از پس بهبود که هاییپژوهشهای یافته

 .کندوارد می تردید

 و شودمی تثبیت یادگیری از پس پنهان حرکتی حافظۀ که دهدمی نشان حاضر پژوهش :مقاله پیام

 ندارند. حافظه این تثبیت بر اثری تداخلی تکالیف انجام و زمان گذر
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Abstract 

Time supports the consolidation of motor sequence memories, yet it remains 

unclear whether time duration and doing specific task in this time, stabilizes or 

actually enhances motor sequence performance. The aim of this study was to 

investigate time duration with specific interference on consolidation human 

motor memory. Forty-five healthy volunteer participate performed Serial Color 

matching task for three blocks of 150 trials. They randomly divided into three 

group, 1) after one hour 2) after six hour performed finger-to-thumb opposition 

task 3) without any interference. All group after 24 hour participated in retention 

test. The result shows no significant differences between acquisition and 

retention stages. These findings indicate rapid stabilization of implicit motor 

memory and interference sequential finger-to-thumb opposition task and time 

had no enhancement or reducer effect on implicit motor memory, but rather 

stabilizes motor sequence performance without producing additional gains. 
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