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 مقدمه

شهاسی  شود، از میاتب روان یاد می 1عهوان روییرد توصیفی که گاهی از آن به 1روییرد نردازش اطالعات

ای  ای مرحله های دوره های طرحواره، حلقۀ بسته و مدل شهاختی و تجربی نشأت گرفته و شامل ن ریه

( برای یادگیری، دو نوع طرحوارۀ 1529اس   اشای  )( 1501ای فیتز و نوسهر ) مرحله مانهد مدل سه

یادآوری و بازشهاسی را معرفی کرد که طرحوارۀ یادآوری در تولید حرک  و طرحوارۀ بازشهاسی برای 

ارزیابی حرک  نقش دارد  ن ریۀ حلقۀ بستۀ آدامز وجود یک عال یادآوری و یک عال ادراکی را مطرح 

نتخاب و ایجاد کرده و عال ادراکی عبارت اس  از نوعی ثب  و ضبط سازد  عال یادآوری، ناسخ را ا می

وجود آمده اس   این عال امیان کهترل صح  ناسخ  حرکتی خاص که در نتیجۀ تاام اطالعات حسی به

 ( 1کهد ) را برای فراگیر فراهم می

تی شامل های حرک ( با ارائۀ یک مدل کالسیک اظاار داشتهد اکتساب ماارت1520فیتز و نوسهر ) 

عبارتی، براساس نقاط مجزا و  سه مرحله اس : مرحلۀ شهاختی، مرحلۀ تداعی و مرحلۀ خودکاری  به

شود، سه مرحله از اکتساب  تغییراتی که در اجرای ماارت در طول جلسات تاریهی مشاهده می

دهد،  می (  اولین مرحلۀ اکتساب در اولین جلسۀ تارین رخ1،2های حرکتی شهاسایی شده اس  ) ماارت

عهوان مرحلۀ  (  دومین مرحله که امروزه به2شود ) جایی که بابود سریعی در اجرای ماارت مشاهده می

های  افتد  در مرحلۀ تحییم نیشرف  دنبال اولین جلسۀ تارین اتفاق می تحییم به آن اشاره شده اس ، به

دون هیچ تارین اضافی مشاهده ساع  و ب 2دنبال یک دوره استراح ، بیشتر از  معهاداری در اجرا به

(  مرحلۀ سوم 9-2کهد ) های ارتقا و تثبی  را تجربه می شده اس  و حاف ه در این مدت زمان نردازش

 ها(   ها یا هفته افتد )روز مانده، اتفاق می اکتساب ماارت حرکتی در سراسر جلسات تاریهی باقی

اس  به ایجاد فالت در اجرا مهجر شود تر و تدریجی اس  و ماین  در این مرحله، اکتساب آهسته

خوبی آموخته شد، اف  کاتری در اجرا، حتی نس از تأخیرات طوالنی و  (  باالخره، وقتی ماارت به2)

عبارت دیگر، اجرای ماهرانه طی مراحل متعددی  (  به0ای، مشاهده خواهد شد ) بدون هیچ تارین اضافی

مرحلۀ بابود در اولین جلسۀ تاریهی اس   این مرحله  گیرد: یادگیری سریع، در آغاز، که انجام می

یابد، سپس یادگیری آهسته، که بابودهای  وسیلۀ یک دورۀ تحییم و تثبی  برای چهد ساع  ادامه می به

گیرد  نس از تارین مداوم، دورۀ  شود که این امر با تأخیر انجام می افزایشی و تدریجی در اجرا ندیدار می

                                                           
1. Information Processing 

2. Prescriptive Approaches 



 9                                                                                                       حرکتی پنهان ۀحافظ بر تثبيت و ايجاد تداخل تأثير زمان آزمون يادداری
 

 

نذیری عصبی در  ای از تغییرنذیری و انعطاف اس  موجب ایجاد میانیسم نایه یادگیری آهسته ماین

و  1لاییوس-های مختلا اس   ساویون مغز بزرگساالن شود که مسئول اکتساب و یادداری ماارت

بیان « های رشدی برای یادگیری توالی حرکتی هایاری»( در نژوهشی با عهوان 1665هایاران )

روی یادگیری توالی حرکتی در جوانان، میرراً سه مرحله برای یادگیری ماارت اند مطالعات زیادی  کرده

اند، که مشابه با نقاط متاایز در الگوی افزایش نیشرف  در طول اکتساب یک  را معرفی و تعیین کرده

افتد  نیشرف  یادگیری در این مرحله  (  اولین مرحله در جلسۀ اول اتفاق می5-11تیلیا جدید اس  )

عهوان تحییم شهاخته شده اس   نس از اولین جلسۀ  اس   مرحلۀ دوم، که مرحلۀ میانی اس ، بهسریع 

افتد   ( بیان کردند که تحییم از دو طریق اتفاق می1660افتد  کراکایر و شادمار ) یادگیری اتفاق می

ن تارین خط معهادار در عالیرد هاراه با یک دوره استراح  و بدو های برون اولین مرحله نیشرف 

خط  (  دومین مرحله تثبی  برون11خط حاف ه گویهد ) افتد که به آن ارتقای برون اضافی اتفاق می

(  11-19شود )  حاف ه اس  که طی آن حاف ه به اثر تداخل ناشی از اجرای تیلیا دوم نایدار می

رف  اجرا آهسته افتد، جایی که نیش مانده اتفاق می سومین مرحله طی جلسات یا روزهای تارین باقی

(  حاای  برای وجود مراحل مجزا در 0،5،11کههد ) ها احتااالً فالت در اجرا را تجربه می  اس  و آزمودنی

بررسی شده و نژوهشگران اذعان دارند مهاطق ساب  FMRIیادگیری حرکتی از طریق مطالعات 

(  برای مثال 0،11شوند ) میکورتییال و کورتییال در مراحل متفاوتی از یادگیری ماارت حرکتی فعال 

نیشهااد شده اس  مخچه، استریاتوم و مهاطق کورتییو نری اتال، نیش فرونتال و مهاطق حرکتی در 

شوند، اما مهاطق استریاتوم کودال، و کورتییو نری اتال و حرکتی در  مراحل اولیۀ یادگیری فعال می

 ( 11شوند ) میمرحلۀ تحییم و تثبی  ماارت و مراحل بعدی یادگیری فعال 

های حرکتی اس  که  ییی از موضوعات جالب توجه در حوزۀ رفتار حرکتی، شیوۀ اکتساب توالی

شوند )مانهد  صورت ناهوشیار و صرفاً از طریق اجری تیراری یک الگوی متوالی آموخته می اغلب به

فراگیران آموزش داده (  طی این تیالیا به 12، به نقل از قدیری، 10سواری، نواختن نیانو( ) دوچرخه

ریزی کههد و سپس براساس آن کلیدهای ناسخ را فشار  شود ابتدا محرک بیهایی فضایی را نقشه می

کهد و با تیرار تارین در این  ها از یک توالی ویژه تبعی  می ها، ظاور محرک دههد  بدون آگاهی آزمودنی

های  طور ناخودآگاه زمان ناسخ به توالی ود که بهای خواهد ب گونه شود  این اصالح به توالی رفتار اصالح می

های تصادفی و  های تصادفی اس   تفاوت زمان واکهش کوشش تر از زمان ناسخ به توالی تیراری سریع

                                                           
1. Savion-Lemieux 
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، به 10شود ) ای نهاان معرفی می عهوان یادگیری زمان واکهش زنجیره ها به تیراری بدون آگاهی آزمودنی

های حرکتی جدید  رکتی نهاان توانایی مام انسان برای اکتساب ماارت(  یادگیری ح12نقل از قدیری، 

شود، سپس تحییم  کهد؛ ابتدا رمزگذاری می گیری از سه بازۀ زمانی مام عبور می اس  که در زمان شیل

(  ییی از ت اهرات رفتاری رخداد تحییم در حاف ۀ نهاان، 10شود ) یابد و در ناای  بازیابی می می

گستر، یادگیری تیلیا دوم نس از تیلیا اول  گستر اس   در تداخل نس بل تداخل نسدر مقا 1تثبی 

کهد  در این حال ، حاف ه با گذر از برخی تغییرات سلولی،  در یادداری تیلیا اول مشیل ایجاد می

گستر مقاوم  سیهانسی تثبی  شده و در برابر هر گونه عوامل ایجادکههدۀ تداخل نس-مولیول و عصبی

که فرد ماارت مالک را  اند که مدت زمان )مدت زمانی (  هاچهین تحقیقات نشان داده10د )شو می

آید، بدین دلیل که تأخیر  حساب می کهد( عامل مام دیگری در اکتساب ماارت حرکتی به تارین نای

ای را برای تثبی  فرایهد تحییم حاف ه فراهم آورد که این امر احتااالً  زمانی ماین اس  زمیهه

های ماارت در قشر حرکتی  نذیر در بازناایی دههدۀ تغییرات نورونالسیتیستی و تغییرات شیل نشان

ساع  بعد  12های حرکتی حداقل  دههد که بابود در اجرای ماارت اس   هاچهین تحقیقات نشان می

رکتی در دههد بیشترین اکتساب ماارت ح یابد، لیین برخی مطالعات نشان می از تارین ماارت ادامه می

های کم  های بعدی نیشرف  شود، ضان ایهیه خوابیدن در شب طول اولین شب بعد از تارین حاصل می

جا  اجرای تیلیا نژوهشگران برای تعیین باترین فاصلۀ زمانی (  15شود ) را موجب می  ولی مداومی

در عالیرد و نیشرف   رخ دادن تثبی مه ور  بهاجرای آزمون یادداری دوم بعد از یادگیری تیلیا اول و 

انواع متفاوت  های بیشتر در انجام نژوهش رو ازاین(  16،11اند ) حاف ه به نتایج متهاقضی دس  یافته

ند و به ا های جدید در ابتدا ضعیا و شیههده حاف ه و تیالیا حرکتی مختلا حائز اهای  اس   حاف ه

طور هایشگی ذخیره شوند  به مدت یک  نایدار شوند و به ۀنردازش تثبی  حاف ه نیاز اس  تا حاف 

های  ییابد، تح  تأثیر تغییرات و دستیار که حاف ه تثبی  می شد زمانی این بحث مطرح میاغلب دهه 

 ( 11گیرد ) بعدی قرار نای ۀکههد مداخله

  بهابراین، تأثیر اس سال قبل  26تر از  تثبی  حاف ه جالب موردها در  بحث ،های اخیر اما در سال 

و ( تیلیا دوماکتساب تا اجرای آخرین کوشش جلسۀ فاصلۀ زمانی بین طول )اجرای تیلیا دوم فواصل 

اکتساب ماارت تا اجرای آزمون یادداری ماارت( بر ایجاد جلسۀ فاصلۀ زمانی بین طول ) آزمون یادداری

رو با توجه به اهای  و نقش  س   ازاینبرانگیز امروزی ا های بحث حرکتی از موضوع ۀفرایهد تثبی  حاف 

                                                           
1. Stabilization 
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شده و با توجه به ایهیه نژوهشگران و مربیان برای  مام حاف ه در یادداری تیالیا حرکتی آموخته

ند، انجام ا های آموزشی و تاریهی دنبال نیدا کردن باترین روش نیشرف  سطح عالیرد افراد نیوسته به

زمانی حساس و بحرانی برای اتفاق افتادن فرایهدهای  ۀورمه ور دستیابی به یک د های بیشتر به نژوهش

 ۀحرکتی ضروری اس   تا معلاان و مربیان بعد از جلسۀ تارین بیش از نیش، به طریق ۀتثبی  حاف 

های شهاختی و  ماارت ۀهای زمانی استراح  و اهای  آن در ارتقا و ثبات حاف  هسازماندهی فاصل

شهاسی ورزشی که از  ر مطالعات رفتار حرکتی و روانبیشتچهین در شده، توجه کههد  ها حرکتی آموخته

نتایج آزمون  صرفاً ،اند دهکرآزمون یادداری برای سهجش میزان نیشرف  و یادگیری ماارت استفاده 

 امروزه بیشتراین در حالی اس  که   (12) شده اس با ییدیگر مقایسه  ها یادداری بین گروه

عهوان معیاری برای سهجش نیشرف  حاف ه و یادگیری تیالیا  هایی که از آزمون یادداری به نژوهش

 های متفاوت آزمایشی با مقایسۀ میزان نیشرف  های خود را در گروه ، نتایج نژوهشاند دهکراستفاده 

اند  ل کرده، تحلیهای تاریهی مرحلۀ اکتساب کوششدر مقابل آخرین بلوک  های آزمون یادداری کوشش

اند که زمان الزم برای اجرای آزمون یادداری جا  رخ دادن  و با این مقایسه به این نرسش ناسخ داده

در نژوهش حاضر برای تعیین اثربخشی  رو ازاین(  16،11)تثبی  حاف ۀ تیلیا مورد بررسی چقدر اس  

تفاوت عالیرد در  ۀاز مقایس، ساعته12فاصلۀ آزمون یادداری  نهاان حرکتی در ۀتارین بر عالیرد حاف 

  هاچهین این استفاده شد های آزمون یادداری های تاریهی مرحلۀ اکتساب با کوشش آخرین کوشش

گر بعد از یادگیری ماارت  مسئلۀ مام بررسی شد که آیا تغییر در فاصلۀ زمانی اجرای تیلیا مداخله

 تواند میزان یادگیری ماارت حرکتی را متأثر کهد  حرکتی می

 

 روش تحقیق

کلیۀ آماری شامل ۀ جامع  تجربی بود نوع نیاهبر مبهای روش اجرا از تحقیق حاضر از نوع کاربردی و 

)ادبیات، تاریخ، فلسفه، حقوق، جغرافیا و علوم سیاسی( دانشگاه های علوم انسانی  دانشجویان دختر رشته

 ۀبا دامهمشغول به تحصیل بودند،  1251- 52شایدباشتی تاران که در نیاسال دوم سال تحصیلی

آماری  ۀ  ناونگونه آشهایی قبلی با تیلیا مورد ن ر نداشتهد که هیچ سال هستهد 26تا  16سهی 

داوطلبانه و براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب نفر از دانشجویان دخترند که  06نژوهش حاضر 

های کیفی  خواب، سالم  روانی و عالیرد  نکههدگان در آزمو های شرک  شدند و براساس ناره

   رفتهدقرار گ در سه گروه آزمایشیصورت تصادفی  هبشهاختی 
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سن، سطح تحصیالت، مه م بودن خواب  ۀها اطالعاتی دربار : از آزمودنیها مالک انتخاب آزمودنی 

هوشی، عدم  بی ۀبیااری عصبی، روانی، عدم آسیب جدی به جاجاه، عدم سابق ۀروزی، عدم سابق شبانه

اختالل در خواب، عدم اختالل شهوایی، حرکتی، بیهایی، شهاختی و حاف ه و عدم مصرف سیگار و الیل 

شهاسی و حاف ه، عدم مصرف داروهای هورمونی نرسیده شد  هاچهین، از  عدم اختالالت روان

م نیش از واز سهدر هایی ماهیانه و طول آن و ایهیه آیا نشانه ۀها در مورد طبیعی بودن دور آزمودنی

قاعدگی  ۀماهانه و زمان دقیق آغاز چرخ ۀو از آناا خواسته شد تا طول دور سؤال شده ،اند قاعدگی داشته

روز مانده به شروع قاعدگی اس ،  2فولییوالر آناا که  ۀخود را بیان کههد تا براساس این اطالعات دور

  ( 12،15د )شوتعیین 

 

 آوری اطالعات ابزار جمع

الی این نرسشهامه این اس  که برای تاام ؤس 10: مزی  فرم 1سالم  روانی گلدبرگ ۀنرسشهام

بشارت روایی و افراد جامعه طراحی شده و روایی و نایایی این ابزار در کشور به تأیید رسیده اس   

ورد قبول سال م 16-26دانشجوی کارشهاسی دانشگاه تاران با دامهۀ سهی  112نایایی این ابزار را روی 

بازآزمایی مقیاس سالم  روانی برحسب نتایج دو بار اجرای آزمون و  به روش نایاییگزارش کرد  

  ضرایب آلفای کرونباخ از شدیید أهاسانی درونی مقیاس برحسب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و ت

 .دس  آمد به 51/6تا  09/6ترتیب از   ضرایب نایایی بازآزمایی نیز به هاین  محاسبه شد 52/6تا  05/6

کلی  ۀهای این ابزار با نار وایی هازمان مقیاس سالم  روانی برحسب ضرایب هابستگی زیرمقیاسر

شهاختی بررسی شد  این ضرایب برای  بازیستی روانو با نارۀ کل مقیاس  سالم  عاومی ۀنرسشهام

یید أت >661/6Pو در سطح محاسبه  00/6شهاختی  و برای درماندگی روان 02/6شهاختی  بازیستی روان

تواند افراد دو  تایج مربوط به روایی تفیییی مقیاس سالم  روانی نیز نشان داد که این مقیاس مین .شد

مقیاس فرعی اس  که هر مقیاس  چاارمذکور دارای  ۀنرسشهام  گروه بیاار و باهجار را متاایز کهد

نشانگان جساانی، نشانگان اضطرابی و  :زند اا ال دارد  چاار مقیاس فرعی نرسشهامه عبارتؤس هف 

کلی هر فرد از حاصل جاع  ۀخوابی، نشانگان اختالل در کارکرد اجتااعی و نشانگان افسردگی  نار بی

  (15) آید دس  می های چاار مقیاس فرعی به ناره

                                                           
1. Mental Health Goldberg 
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، بویسی ط: این نرسشهامه با هدف بررسی کیفی  خواب توس1کیفی  خواب نترزبورگ ۀنرسشهام

( 1551بویسی و هایاران )ال اس   ؤس 10( ساخته شده و شامل 1505و هایاران ) 1ریهولک، بوید

فرد بزرگسال  196نایایی این نرسشهامه روی (  12اند ) اعتبار و نایایی باالی این نرسشهامه را نشان داده

آمد و ضریب دس   ( به1205زاده و مرعشی ) توسط احتشام 01/6تا  20/6با ضریب آلفای کرونباخ 

این نرسشهامه کیفی  خواب بد را از محاسبه شد   09/6روایی هازمان آن با نرسشهامۀ کیفی  زندگی 

دهد و هف  زیرمقیاس کیفی  ذههی خواب، تأخیر در به خواب رفتن،  کیفی  خواب خوب افتراق می

لیرد روزانه را طول مدت خواب، خواب مفید، اختالالت خواب، مصرف داروهای خواب آور، اختالل عا

  (15) کهد ارزیابی می

(: این مقیاس براساس جدیدترین ن ریات حاف ه WAIS_IIIسوم )  ۀوکسلر نسخ ۀمقیاس حاف 

 1196سازد  این مقیاس بر روی یک ناونه  بهیان نااده شده و بسیاری از مشیالت قبلی را مرتفع می

ههجاریابی شده اس   این مقیاس نهج آمرییا  ۀجامع 1559نفری و براساس اطالعات سرشااری سال 

کهد   خیری را ارزیابی میأت ۀبصری و حاف  ۀکالمی، حاف  ۀعاومی، تارکز/توجه، حاف  ۀشاخص حاف 

 10 – 02در گروه سهی ( 1251)، عاطا و عشایری توسط اورنگیشیراز  نایایی و روایی این مقیاس در

نایایی این ابزار با روش محاسبۀ آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد  تأیید شده اس  نفر  169سال بر روی 

دس  آمد   به 50/6تا  10/6های تحقیق از  آزمون های بازآزمایی برای خرده قبول گزارش شد  ضریب

هاچهین روایی افتراقی این آزمون بین دو گروه باهجار و غیرباهجار باال و معهادار گزارش شد 

(611/6P= ) 

  9 (ASRTT) متناوب ةالعمل زنجير ان عکسزم تکليف

توان با استفاده از آن به کاوش در  ای اس  که می العال زنجیره این تیلیا نوعی تیلیا زمان عیس

( 1552های حرکتی نرداخ   تیلیا اولین بار توسط هووارد و هایاران )  یحاف ۀ نهاان توال ۀزمیه

ها برای  ایهچ قابل اجراس   آزمودنی 12مانیتور  ۀنهتیوم چاار با صفح ۀبر روی رایان( و 19شد )استفاده 

نشیههد و  ای متهاوب روی صهدلی و روبروی مانیتور کامپیوتر می العال زنجیره اجرای تیلیا زمان عیس

 ()zهای ) ترتیب بر روی کلید  هدس  چپ و اشاره و میانی دس  راس  را ب ۀچاار انگش  میانی و اشار

x() /().(1)شیل  دههد کلید قرار می ۀ( صفح   

                                                           
1. Pittsburgh Sleep Quality Index ( PSQI ) 

2. Buysse, Reynolds and Monk 

3. Alternating Serial Reaction Time Task 
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 1R12R23R34R 4 آيتمی 0ای متناوب با توالی  العمل زنجيره . تکليف زمان عکس7شکل 
 

توخالی و  ۀای متهاوب، در هر کوشش تاریهی چاار دایر العال زنجیره در تیلیا زمان عیس

: میان دومین 1: میان اولین دایره در سا  چپ، 1شود ) کامپیوتر ظاهر می ۀسفیدرنگ روی صفح

سپس : میان چاارمین دایره بود که در سا  راس  قرار داش (  2: میان سومین دایره و 2دایره، 

کلید،  ۀشود و آزمودنی باید بر روی صفح ها تونر و به رنگ سیاه می طور ناگاانی ییی از این دایره به

 2ها توسط  داد  ناسخ فشار می ،تونر شده اس  ۀکه مربوط به نشان دادن میان دایررا کلیدی  هبالفاصل

که آزمودنی به میان ظاهر شدن  تا زمانی  شوند کلید رایانه انتخاب می ۀشده در صفح کلید مشخص

العال  ناایش، ناسخ صحیح ندهد، محرک در صفحه باقی خواهد ماند  زمان عیس ۀمحرک روی صفح

شود  بعد از ناسخ صحیح، محرک  ها در ن ر گرفته می عالیرد آزمودنی ۀعهوان نار ای هر ناسخ بهبر

ها بر روی  یک از دایره شود  ایهیه از میان چاار دایره، کدام ظاهر می ms 116بعدی با فاصلۀ زمانی 

سیاه  ۀشود، مشخص نیس  و در هر کوشش میان ظاهر شدن دایر کامپیوتر به رنگ سیاه می ۀصفح

اما توالی ظاهر شدن محرک )مه ور  ،رسد ن ر می به نانذیر بیهی برای ناسخ دادن توسط آزمودنی نیش

از یک  کههدگان، بدون آگاهی شرک  سیاه شدن دایره( طوری برای ناسخگویی طراحی شده اس  که

 کهد   راهبرد قانوناهدی نیروی می ن م و

( مربوط 1423)شد که در این الگو استفاده  1R14R22R33R 4 آیتای 0در نژوهش حاضر، از الگوی 

( مربوط به ظاور R1R2R3R 4شود و ) صورت تیراری اس  که مدام در هر الگو تیرار می به ظاور توالی به

 شود  صورت تیراری ظاهر نای به آیتای  0یک از الگوهای  صورت تصادفی اس  که در هیچ توالی به

(، 1611)، جاناسک، لونده، اولان، هووارد و هووارد (، نامس1616جاناسک )های نامس و  مطابق با یافته
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های  توالی (1552( و هووارد و هایاران ) 1662(، سونگ و هایاران )1611) 1، هووارد و هوواردرومانو

 (R1R2R3R 4متهاوب ) ای العال زنجیره زمان عیس شده در تیلیا طراحی نانذیر بیهی تصادفی و نیش

آزمودنی قادر به حدس زدن وجود توالی باتر نهاان بااند و  (1423) شود توالی تیراری می موجب

، 12) نژوهشگر موفق به ارزیابی عالیرد حاف ۀ نهاان صرف شودنیس  و  آیتای  0تیراری در الگوی 

16،15)  

 

 (SCMT) 2ای زمان واکنش تطبیق رنگ زنجیره تکلیف

توان با استفاده از آن به کاوش در  ای اس  که می زنجیرهاین تیلیا نوعی تیلیا زمان واکهش 

بار توسط گیزن و هایاران  های حرکتی نرداخ   این تیلیا اولین زمیهۀ حاف ۀ نهاان توالی

( استفاده شده و در ایران توسط مؤسسۀ تحقیقات علوم رفتاری و شهاختی سیها 1616،1665)

 (  10، 12تجایز( طراحی و تولید شده اس  ) )روان

ترتیب در ناایشگر  ها رنگ سه مربع کوچک را با رنگ مربع بزرگی که به در این تیلیا آزمودنی

ها  عهوان متغیر عالیرد حاف ۀ آزمودنی کههد  زمان واکهش برای هر ناسخ به شود، مهطبق می ظاهر می

حۀ ناایشگر با متر مرکز صف سانتی 1*1شود  در هر کوشش سه مربع کوچک با ابعاد  در ن ر گرفته می

 066ها با فاصلۀ کم از ییدیگر ناایش داده شده و نس از  شوند  این مربع زمیهۀ سفید ظاهر می

متر جای آناا را  سانتی 12*12ثانیه از صفحۀ ناایشگر محو شده و یک مربع بزرگ با ابعاد  میلی

ده کههد و آناا را با رنگ های مربع کوچک را مشاه دق  رنگ ها این اس  که به گیرد  وظیفۀ آزمودنی می

شوند  از  شده در صفحۀ کلید رایانه انتخاب می کلید مشخص 2ها توسط  مربع بزرگ تطبیق دههد  ناسخ

شود تا انگشتان اشاره و میانی هر دو دس  را روی این چاار کلید قرار دههد  در  ها خواسته می آزمودنی

کدام از  که هیچ ؛ زمانی1ز قرار زیرند: کلید شاارۀ نذیر اس  که ا این تیلیا چاار ناسخ متفاوت امیان

که یک رنگ از  ؛ زمانی1های کوچک با رنگ مربع بزرگ تطابق نداشته باشد  کلید شاارۀ  های مربع رنگ

های  که دو رنگ از مربع ؛ زمانی2های کوچک با رنگ مربع بزرگ انطباق داشته باشد  کلید شاارۀ  مربع

های کوچک با  که هر سه رنگ مربع ؛ زمانی2طباق داشته باشد  کلید شاارۀ کوچک با رنگ مربع بزرگ ان

هزارم  2666ها یا گذش   رنگ مربع بزرگ انطباق داشته باشد  به محض ادای ناسخ توسط آزمودنی

                                                           
1. Romano and Howard 

2. serial color-matching task 
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ثانیه از ظاور محرک مربع بزرگ از صفحۀ ناایشگر محو شده و سه مربع کوچک دیگر با یک فاصلۀ 

ها با توجه به یک توالی ویژه ثاب  اس ، اما  شوند  در این تیلیا توالی ناسخ ظاهر میای  هزارم ثانیه 166

 بهدی آن متفاوت اس    نوع محرک با توجه به ترکیب متفاوتی از رنگ و شیل

  روش اجرايی

ای متهاوب( به  العال زنجیره برای اطایهان از ایهیه تارین در تیلیا اصلی )تیلیا زمان عیس

ابزار احتاالی، مه ور رفع کردن مشیالت  و به( 12، 19، 15)شود  می حرکتی نهاان مهجر ایجاد حاف ۀ

  این گرف آزمودنی دختر انجام  16مقدماتی روی  ۀ، یک مطالعمتهاوبای  العال زنجیره  زمان عیس

مرتبه اجرای  16کههد که هر بلوک شامل  بلوک تاریهی را تارین می 19ها در یک جلسه،  آزمودنی

 از توالی بود  1R4R2R3R آیتای 0گوی ال

براساس معیارهای  ها ای متهاوب، آزمودنی العال زنجیره یک روز نیش از اجرای تیلیا زمان عیس 

های دموگرافیک، سالم  روانی، کیفی  خواب، حاف ۀ وکسلر  ورود به مطالعه براساس نرسشهامه

گروه آزمایشی )هر گروه  2طور تصادفی در  بهها   یآزمودنو سپس ، انتخاب شدند سوم ۀبزرگساالن نسخ

 :نفر( تقسیم شدند 16

ساع  بعد  0( : تیلیا اول را در جلسۀ اول انجام دادند و h I0( یا گروه )h 0گروه اول: )گروه تداخل

 12ای اس ( را اجرا کردند و  کههده که مه ور تیلیا تطبیق رنگ زنجیره تیلیا دوم )یا تیلیا مداخله

 اجرای تیلیا دوم، در آزمون یادداری تیلیا اول شرک  کردند  ساع  نس از

 12( : تیلیا اول را در جلسۀ اول انجام دادند و h I12( یا گروه )h 12گروه دوم: )گروه تداخل

ساع  بعد از اجرای تیلیا دوم، در  12کههده( را اجرا کردند و  ساع  بعد تیلیا دوم )یا تیلیا مداخله

 ا اول شرک  کردند آزمون یادداری تیلی

 21(: تیلیا اول را در جلسۀ اول انجام دادند و h I21( یا گروه )h 21گروه سوم: )گروه تداخل

ساع  بعد از اجرای تیلیا دوم، در آزمون  12کههده( را اجرا کردند و  ساع  بعد تیلیا دوم )یا مداخله

 یادداری تیلیا اول شرک  کردند 

ها برگزار شد  در جلسۀ اکتساب )مرحلۀ  برای آزمودنی 26/11-26/0جلسۀ اکتساب ساع  

مرتبه  16کههد که هر بلوک شامل  می اجرابلوک تاریهی را  19های هر سه گروه  یادگیری( آزمودنی

عهوان یک  بلوک به 9بلوک تاریهی هر  19ها در  اس   برای تحلیل آماری داده  آیتای 0اجرای الگوی 

ها در هر  یبا ییدیگر مقایسه شد  آزمودن دسته کوشش 9های  دادهدر ن ر گرفته شد و  دسته کوشش
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صورت تصادفی و بدون نیروی از هیچ  کوشش اول به 9کههد که  کوشش تارین می 09بلوک تاریهی 

های  ( و داده10،15شد ) ها با تیلیا، اجرا می مه ور آشهاسازی و گرم کردن آزمودنی خاصی به ۀقاعد

کوشش بعدی مربوط به اجرای  06کوشش در تحلیل آماری نیز حذف شد و  9آمده از این  دس  به

  شوند مرتبه نش  سر هم ارائه می 16اس  که این الگو در هر بلوک  1R4R2R3R آیتای 0الگوی 

العال  کوشش از تیلیا زمان عیس 1666ها در جلسۀ تارین )مرحلۀ یادگیری(  در مجاوع آزمودنی

شود با حداکثر  ها درخواس  می   در زمان شروع تارین از آزمودنیردندکای متهاوب را تارین  زنجیره

از اتاام هر بلوک تاریهی )اجرای  نسدرصد( به محرک ناسخ دههد  51نزدیک به  سرع  و دق  )تقریباً

درصد  51شان نسب  به معیار  دهی سرع  و دق  ناسخ ۀها دربار یکوشش تاریهی( به آزمودن 06

کههدگان  به شرک  ،دس  آید درصد به 52دق  باالی  ۀشود  اگر نار داده میسرع  و دق  بازخورد 

دق  برای  ۀشود بیشتر روی سرع  )مدت زمان ناسخ دهی( تارکز کههد و اگر نار گفته می

شود بیشتر روی دق  خود تارکز  کههدگان گفته می به شرک  ،درصد بود 51کههدگان کاتر از  شرک 

 ":شود  گونه بازخورد داده می ها این به آزمودنی ،درصد بود 52و  51ق  بین کههد  اگر برای هر بلوک د

ها برای هر آزمودنی بر روی    این بازخورد"سرع  و دق  ناسخگویی شاا درس  ته یم شده اس 

ثانیه  16ها به مدت  شود  بعد از هر بلوک تاریهی آزمودنی ظاهر می دیداریصورت  کامپیوتر به ۀصفح

  شود کههد و سپس بلوک تاریهی بعدی آغاز می استراح  می

( SCMTای ) های آزمایشی اول، دوم و سوم، از تیلیا زمان واکهش تطبیق رنگ زنجیره در گروه

های هر گروه دو  مه ور ایجاد تداخل، آزمودنی استفاده شد  به گر )تیلیا دوم( عهوان تیلیا مداخله به

 21ساع  یا  12ساع ،  0را بعد از گذر  (SCMTوم )کوشش( مربوط به تیلیا د106بلوک تاریهی )

ساع  بعد در آزمون یادداری مربوط به  12( اجرا کردند و ASRTTساع  از اجرای تیلیا اصلی )

 تیلیا اصلی شرک  کردند 

ای  العال زنجیره بلوک تاریهی از تیلیا زمان عیس 9آزمون یادداری )آزمون حاف ه(، شامل اجرای 

با این تفاوت که در آزمون یادداری بعد  اس ؛اکتساب( اجرا شده بود،  ۀرحلم) جلسۀ اولمتهاوب که در 

شد  بازخورد داده نایشان سرع  و دقتمقدار  ۀها دربار از اجرای هر بلوک تاریهی به آزمودنی

در توالی  العال زمان عیس یا ندادن تثبی  در عالیرد حاف ه،(  برای تعیین رخ دادن 15،10،12)

مرحلۀ  کوشش بستۀنهجم( با  کوششبستۀ در مرحلۀ اکتساب ) کوشش بستۀآخرین ری و تصادفی تیرا

  گروه آزمایشی با ییدیگر مقایسه شدند سهیادداری در 
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اسایرنوف -ها از آزمون آماری کولاوگروف مه ور بررسی توزیع طبیعی داده بهوتحلیل آماری:  تجزیه

ها در نهج  برای بررسی عالیرد آزمودنین لوین استفاده شد  ها از آزمو و برای بررسی تجانس واریانس

× )سه گروه آزمایش( 2های تیراری  تاریهی در مرحلۀ اکتساب از تحلیل واریانس با اندازه دسته کوشش

با استفاده از روش آماری تحلیل در مرحلۀ یادداری ها  تارین( استفاده شد  داده کوشش بسته)نهج  9

 2× مرحلۀ یادداری( کوشش ۀنهجم مرحلۀ اکتساب با دست کوشش بستۀ ۀ)مقایس 1 گروهی بین واریانس

  از آزمون تعقیبی شدندساع ( تحلیل  21و  12، 0 های ایجاد تداخل در فاصلۀهای آزمایشی با  )گروه

 15 ۀنسخ SPSSافزار آماری  نرم ۀوسیل های بعدی استفاده شد  عالیات آماری به بونفرونی برای تحلیل

 در ن ر گرفته شد  69/6ها  ام و سطح معهاداری آزمونانج

 

 ی تحقیقها هیافت

(  نتایج آزمون لون =601/6Pها طبیعی اس  ) اسایرنوف نشان داد توزیع داده-آزمون آماری کولاوگروف

های تاریهی  مه ور مقایسه نارات بسته (  به=11/6Pها رعای  شده اس  ) نیز نشان داد تجانس واریانس

های  های تیراری )تعداد گروه اکتساب در سه گروه آزمایشی از آزمون تحلیل واریانس با اندازهمرحلۀ 

گروهی و  عهوان عامل بین های آزمایشی به )تعداد بستۀ تاریهی( با در ن ر گرفتن گروه 9× 2تاریهی( 

 های تاریهی استفاده شد  تیرار روی عامل بسته

 

های تکراری برای مقايسۀ نتيجۀ اجرای سه گروه آزمايشی   گيری اندازه. نتايج تحليل واريانس با 7جدول 

 بستۀ تمرينی 5در 

 منبع تغييرات

 

 اثر اصلی بستۀ تمرين

درجۀ  جمع مجذورات

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F P 

 661/6 09/195 11/295259 2و110 02/2622506

 05/6 11/6 20/102 1و92 22/222 اثر اصلی گروه

 92/6 02/6 19/2120 0و110 15/22169 گروه و بسته تاریناثر تعاملی 

 
 ۀاثر تعاملی گروه و بستنشان داد که  ها با رعای  فرض کروی  موچلی و تجانس واریانسنتایج 

ترتیب که بین عالیرد سه گروه  بدین ( <69/6Pمعهادار نبود ) ( P،02/6= (110 ،0)F =92/6) تاریهی

، 05/6P =،11/6= (92)اثر اصلی گروه  آزمایشی در نهج بسته تاریهی تفاوت معهاداری وجود نداش  

1)F ) ( 69/6معهادار نبودP> )  
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مه ور تعیین محل  به  ( معهادار اس 661/6P=،09/195= (110 ،2) F) تاریهی ۀاثر اصلی بست

نتایج های تاریهی در مرحلۀ اکتساب از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد   ها در بین بسته تفاوت

در توالی تصادفی و ای  زنجیرهواکهش  زمان میانگینتفاوت اختالف آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد 

های سوم، چاارم و  دوم به بسته ۀبستهای دوم، سوم، چاارم و نهجم، از  اول به بسته ۀاز بست تیراری

 1های توصیفی در شیل  بررسی آماره  معهادار اس  های چاارم و نهجم سوم به بسته ۀنهجم، از بست

و  کهد های تاریهی، نیشرف  می ها طی افزایش کوشش که روند عالیرد آزمودنیدهد  نشان می

  (P >661/6) عالیرد باتری داشتهدهای تاریهی  ها در بستۀ نهجم نسب  به سایر بسته آزمودنی

های زمان واکهش  گروه آزمایشی در شاخص میانگین ناره 2بیانگر مقایسۀ عالیرد  1شیل 

 ها در نهج بستۀ تاریهی در جلسۀ اکتساب ماارت اس   ای آزمودنی زنجیره

 

 
 يادداری. روند عملکرد سه گروه آزمايشی در پنج بستۀ تمرينی مرحلۀ اکتساب و بستۀ 7شکل 

 
از  نهجم با بستۀ مرحلۀ یادداری در سه گروه آزمایشیهای بستۀ تاریهی  مه ور مقایسۀ ناره به

)بستۀ نهجم مرحلۀ اکتساب و بستۀ  1× ) تعداد گروه(  2آزمون تحلیل واریانس دوعاملی در یک طرح 

 یادداری( با تیرار سهجش بسته استفاده شد 
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برای مقايسۀ نتيجۀ اجرای سه گروه آزمايشی در بستۀ پنجم مرحلۀ . نتايج تحليل واريانس 1جدول 

 اکتساب و بستۀ يادداری

 منبع تغييرات
جمع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی
 F P ميانگين مجذورات

 661/6 02/26 62/191612 1و92 62/191612 های تارین اثر اصلی بسته

 661/6 62/11 11/10210 1و92 12/20020 اثر اصلی گروه

 661/6 29/11 56/20162 1و92 06/51219 تعاملی گروه و بستهاثر 

 
نهجم جلسۀ اکتساب و  ۀ) بست1 (×گروه آزمایش ) 2های تیراری  نتایج تحلیل واریانس با اندازه

معهادار  (661/6P = ،02/26= (92 ،1) F) تاریهی ۀمرحلۀ یادداری( نشان داد که اثر اصلی بست ۀبست

مرحلۀ  ۀدر بستتوالی ای  زنجیرهواکهش میانگین زمان  توصیفی نشان دادهای    بررسی آمارهاس 

نهجم  ۀدر بستتوالی ای  زنجیرهواکهش میانگین زمان  طور معهادار باتر از به( =10/220)یادداری 

 (  > 69/6Pبود )( =12/222) مرحلۀ اکتساب

مه ور تعیین محل    بهمعهادار بود (661/6P= ،62/11= (92 ،1)F)های آزمایشی  اثر اصلی گروه 

های آزمایشی از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد  نتایج آزمون تعقیبی  ها در بین گروه تفاوت

، تفاوت معهادار اس  ساع  21و  12، 0با تداخل های حاف ه  بونفرونی نشان داد بین عالیرد گروه

(69/6P <بررسی آماره  )  گروه در توالی ای  زنجیرهواکهش نگین زمان میاهای توصیفی نشان داد

واکهش میانگین زمان  طور معهادار از به( =52/220) ساع  21با زمان تداخل آزمایشی حاف ه 

 (=21/222)ساع   12و (=02/212)ساع   0زمان تداخل های حاف ۀ  توالی در گروهای  زنجیره

 12با زمان اعاال تداخل توالی در گروه حاف ه ای  زنجیرهواکهش (  میانگین زمان > 69/6pباتر بود )

تفاوت ساع   0حاف ه با زمان اعاال تداخلتوالی در گروه ای  زنجیرهواکهش میانگین زمان با ساع  

 معهادار نداش  

 (661/6p = ،22/11= (92 ،1) f) تاریهی ۀاثر تعاملی گروه در نوع بست هاچهین نتایج نشان داد

ها نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین میانگین  برای تعیین محل تفاوت(  > 69/6Pدار بود )امعه

ساع (  0زمان واکهش در بستۀ تاریهی نهجم و بستۀ آزمون یادداری در گروه اول )تداخل با فاصلۀ 

تفاوت معهادار نیس   بین میانگین زمان واکهش در بستۀ تاریهی نهجم و بستۀ آزمون یادداری در گروه 

ساع ( تفاوت معهادار اس   عالیرد 21ساع ( و گروه سوم )تداخل با فاصلۀ  12)تداخل با فاصلۀ  دوم
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های دوم و سوم در آزمون یادداری باتر از بستۀ تاریهی نهجم مرحلۀ اکتساب اس   هاچهین در  گروه

فاصلۀ  ساع  باترین و گروه تاریهی اول با 21آزمون یادداری گروه تاریهی سوم با فاصلۀ تداخل 

ساع   21و  12رو آزمون اجرای آزمون یادداری  ترین عالیرد را داشتهد  ازاین ساع  ضعیا0تداخل 

 به تثبی  حاف ه مهجر شده اس    بعد ایجاد تداخل،

 

 
 

 ای زنجيره( برای زمان واکنش ساعت 11و  0،14با زمان تداخل گروه آزمايشی ) 9. عملکرد 1شکل 

 يادداری ۀاکتساب و بست جلسۀپنجم  ۀبست 
 

 گیری بحث و نتیجه

آزمون یادداری بر نردازش تثبی  حاف ۀ ایجاد تداخل و  تأثیر سه فاصلۀ ۀهدف از نژوهش حاضر مقایس

ای متهاوب بود  نتایج در مرحلۀ اکتساب نشان داد در  العال زنجیره نهاان حرکتی در تیلیا زمان عیس

های تیراری از تصادفی به شیل معهاداری کاتر از  العال کوشش اکتساب میانگین زمان عیس ۀاتاام دور

 هر( 1251به نقل از قدیری و هایاران )( 1550اکتساب بود  بر اساس ن ر استادلر و فرنچ ) ۀابتدای دور

های ابتدایی جلسۀ  های نایانی جلسۀ اکتساب نسب  به کوشش العال در کوشش گاه زمان عیس

توان استهباط کرد  می ،ها از ن م و ساختار موجود در توالی آگاه نباشهد کتساب، کاهش یابد و آزمودنیا

 (  10، 12یادگیری حرکتی نهاان رخ داده اس  )

6 
96 
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196 
166 
196 
266 
296 
266 
296 
966 

تداخل بعد      

 ساع 0از

تداخل بعد از 

 ساع 12

تداخل بعد از 
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 ایپوک  نهجم 

 یادداری
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 کوشش ۀنشان داد اثر اصلی دست های تیراری در مرحلۀ یادداری با اندازه نتایج تحلیل واریانس

در مرحلۀ اکتساب( معهادار اس   داری و آخرین دسته کوششمرحلۀ یاد تاریهی )مه ور دسته کوشش

مرحلۀ  ها در دسته کوشش های تیراری از تصادفی آزمودنی العال کوشش و اختالف میانگین زمان عیس

های تیراری از تصادفی  العال کوشش طور معهادار باتر از اختالف میانگین زمان عیس یادداری به

ایجاد تداخل مرحلۀ اکتساب بود  اثر تعاملی گروه )سه گروه با فواصل نهجم  کوشش ۀها در دست آزمودنی

 کوشش ۀمرحلۀ یادداری و آخرین دست کوشش ۀ)دستبستۀ تاریهی ساع ( در نوع  21و  12 ،0در 

های تیراری از تصادفی در  العال کوشش مرحلۀ اکتساب( معهادار بود  اختالف میانگین زمان عیس

نهجم مرحلۀ اکتساب  ، از دسته کوششاجرای تیلیا دومساع  تأخیر در  12و  21های تارین با  گروه

توان نتیجه گرف  عالیرد  مرحلۀ یادداری نیشرف  معهاداری کرده اس   بهابراین می تا دسته کوشش

، نیشرف  معهاداری کرده اند  اجرای تیلیا دومساع  تأخیر در  12و  21گروه تاریهی با  دوحاف ۀ 

رخ داده اس   بهابراین ییی از  ساع  21و  12های با فاصلۀ اعاال تداخل  گروهدر نس تثبی  حاف ه 

و آزمون یادداری،  ، اجرای تیلیا دومنتایج نژوهش حاضر این اس  که در فاصلۀ بین مرحلۀ اکتساب

 های شهاختی و حرکتی صرفاً یادگیری و نیشرف  در حاف ه هاچهان ادامه دارد و یادگیری ماارت

تاریهی  بی ۀعالیرد حاف ه در دور تثبی ات تارین ماارت نیس   نژوهشگران معتقدند مختص جلس

 اس های کورتیس حرکتی مربوط به ماارت  نذیری در بازناایی تغییرات انعطاف ۀکههد مهعیس

های  با یافته و اثر تعاملی گروه در نوع دسته کوشش کوشش ۀهای اثر اصلی دست (  یافته12،10)

نور و  و شاسی ( و هایاران1611(، نامس )1616نژوهشگرانی هاچون نامس و جاناسک )نژوهشی 

ساع  و یک هفته  12ساع ،  11آزمون یادداری تأخیری که نشان دادند تثبی  در فواصل هایاران

   (15،12،10) هاسوس ( 12، 19) افتد اتفاق می

 21و 12 اجرای تیلیا دوم با تأخیر یها نشان داد بین عالیرد گروه آزمون تعقیبی بونفرونینتایج 

ساع  تفاوت از ن ر آماری معهادار اس   اما بین  0اجرای تیلیا دوم با تأخیر ساع  با گروه تاریهی 

تفاوت معهاداری وجود نداش   بررسی اختالف ساع  تأخیر  21و  12های تاریهی  عالیرد گروه

اجرای تیلیا سه گروه نشان داد گروه  های تیراری از تصادفی العال کوشش میانگین زمان عیس

ها در مرحلۀ یادداری داش   در نتیجه  ساع  عالیرد باتری نسب  به سایر گروه 21 گر با تأخیر مداخله
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و  1های میدنیک این نتایج با یافته ها بیشتر اس   نسب  به سایر گروه سومدر گروه  حاف هتثبی  

افتد، هاسوس    ( که اظاار داشتهد مرحلۀ تثبی  در فرایهد خواب اتفاق می1662، 1661هایاران )

ای( و حسی حرکتی تسایل و تسریع  های ادراکی )تیلیا تاایز زمیهه خواب فرایهد تثبی  را در ماارت

ه شامل خواب (  فرایهد تثبی  احتااالً در مرحلۀ اولیه خواب ک1662کهد )میدنیک و هایاران، می

در  1دهد و ارتقای مربوط به خواب شبانه در اجرا نیز تح  تأثیر مرحلۀ امواج آهستۀ خواب اس ، رخ می

افتد  در بخش آخر شب، اتفاق می 2بخش اول شب به اضافه مرحلۀ خواب با حرکات سریع چشم

(15،26 ) 

از حاف ۀ  اطالعاتانتقال  موافق اس   ن ریۀ تحییم حاف ۀتحییم  ۀن ریهای این تحقیق با  یافته

مطرح  1566تحییم را در سال  ۀ  مولر و نیل زاکر، اولین بار ن ریاس  مدت مدت به حاف ۀ بلهد کوتاه

تا مدتی بعد  ، سلولی، مولیولی و سیهانسیآناا برای تحییم حاف ه یک فعالی  عصبی ۀکردند  به عقید

 ۀیادگرفته شد اطالعاتگستر در تحییم  ری نسبازداماین اس  از یادگیری ادامه دارد  در عین حال 

د  براساس ن ر کریهد عصبی تحییم مطرح افر برایفرض مشخص  سه مداخله کهد  شریهگتون ،اخیر

کهد  کاک می تحییمفعالی  میرر مدارهای عصبی و افزایش ارتباطات سیهانسی به برقراری  شریهگتون

، شود مدت می شود  وقتی اطالعات وارد حاف ۀ دراز و بدین طریق اطالعات وارد حاف ۀ درازمدت می

در تحییم و انتقال   شود  تیرار و مرور ذههی نقش ماای می درصد از بین رفتن آناا خیلی کاتر

های این نژوهش با الگوی  یافته ( 21کههد ) مدت بازی می حاف ۀ درازمدت به  از حاف ۀ کوتاه تاطالعا

( قابل توجیه اس   در الگوی حاف ه، ژانگ و 1660و هایاران ) 2شده توسط ژانگ ن ری حاف ۀ مطرح

جدیدی را ارائه   موقتی و کارکردخواب، الگوی حاف ۀ های حاف ۀ( براساس فرضیه1660هایاران )

  براساس این دیدگاه ن ری، خواب به اس  0و مغز خواب 9اند  این الگو دارای دو بعد مغز بیدار کرده

شده به حاف ۀ درازمدت  شده ههگام بیداری و انتقال باتر اطالعات کسب ماندگاری بیشتر اطالعات کسب

طور اساسی  دهد تحییم حاف ه به در خواب نشان می 2حاف ه  شود  هاچهین فرضیۀ تحییممهجر می

واسطۀ تحییم  از تارین بخوابهد، عالیردشان به دهد  بهابراین چهانچه فراگیران بعد درخواب رخ می
                                                           

1. Mednick 

2.Slow wave Sleep  

3.Rapid Eye Movement Sleep 
4.Zhangs 

5.Waking brain 

6.Sleeping brain 

7.Hypothesis of memory consolidation 
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)ژانگ و  1ای حاف ه گیری دومرحله شود  ن ریۀ شیلشده در روز بعد باتر می اطالعات یادگرفته

بر ایهیه در مراحل ابتدایی یادگیری و تارین  عالوه ( بر این فرض استوار اس  که حاف ه 1،1665لوک

عبارت دیگر،  شود  به می گیری ماندگارتر آن مهجر یشتر و شیلگیرد، خواب نیز خود به دوام ب شیل می

افتد، چراکه محرومی  از خواب اثر معیوسی بر طور اساسی در طول خواب اتفاق می تحییم حاف ه به

 (  21-22این فرایهد دارد )

 ای مربوط به ماارت توانهد اطالعات حاف ه تارین آسایی می ۀنژوهشگران معتقدند افراد در دور

ایجاد ناسخ در آزمون به  ۀشده را باتر مرور، رمزگردانی، ادراک و بازنگری کههد و این عامل بر نحو کسب

العال  یادآوری )آزمون حاف ه( تأثیرگذار اس   ییی دیگر از نتایج نژوهش حاضر در ماارت زمان عیس

 21و  12 گر با تأخیر خلهاجرای تیلیا مدابیشتر و معهادار حاف ه در زمان  تثبی ای متهاوب،  زنجیره

حاضر در زمیهۀ تأثیر  نتایج نژوهشساع  بود   0 اجرای آزمون یادداری با تأخیر ساع  نسب  به زمان

(  براساس 29( نیز هاسوس  )2،1521)مار 2ای استاندارد حاف هخواب بر تثبی  حاف ه با مدل دومرحله

ساده، در واقع قادر به ذخیرۀ بسیار سریع های ارتباطی  شبیه ای استاندارد حاف ه، مدل دومرحله

عهوان آیتم در سیستم حاف ۀ اخباری هستهد  بهابراین فرایهد یادگیری اطالعات  اطالعات به

آورد و به زوال حاف ه مهجر وجود می تر بهکههدۀ جدید تاایلی را برای حذف اطالعات قدیای مداخله

نذیری مطرح اس ، مربوط به یادگیری الگوی جدید لشی -عهوان معضل ثبات شود  این مسئله که به می

تر اس   در مدل نیشهاادی ما، فرض بر این اس  که خاطرات ابتدا  بدون فراموشی حاف ۀ تیایا قدیای

مدت تدریج برای ذخیرۀ طوالنی شوند و به در یک مهبع یادگیری سریع )مانهد هیپوکامپ( کدگذاری می

یابهد  مهبع یادگیری سریع، کدگذاری سریع و  نئوکورتیس( انتقال میآهسته )مانهد  به مهبع یادگیری 

ها کهد، اما این بازنااییهای اولیه تضاین می کارامد حاف ه و خاطرات را حتی در هاان کوشش

سازی میرر خاطرات جدید  شود که با فعالنذیرند  فرض میآسیب  نانایدارند و در مقابل اطالعات جدید

یافته، حاف ۀ  مثل خواب، مهبع ذخیرۀ بلهدمدت یادگیری توسعه سایی و استراح طی دورۀ تارین آ

  ( 20-20تر موجود، سازگار شود )مربوط به اطالعات جدید تقوی  شده و با حاف ۀ مربوط به تیالیا قدیای

                                                           
1. Two step memory formation 
2. Luck 

3.Two Stage Model Of Memory Standard 

4. Maar 
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طور کلی در این نژوهش تالش شد تا با استفاده از تیلیفی که حاف ۀ حرکتی نهاان صرف را  به

دستیاری شود تا تأثیر زمان بر تثبی  حاف ۀ  گر تیلیا مداخله، فاصلۀ زمانی اجرای کرد میبی ارزیا

مه ور  آزمون یادداری بهتیلیا دوم بعد از یادگیری تیلیا اول و مشاهده و باترین فاصلۀ برای اجرای 

ن حرکتی در های نژوهش حاضر نشان داد حاف ۀ نهاا دستیابی به باترین عالیرد، تعیین شود  یافته

تاریهی )مه ور فاصلۀ زمانی مابین اکتساب تیلیا تا انجام تیلیا دوم و  و بی طول زمان استراح 

یابد  بهابراین با توجه به طوالنی شدن جلسات تاریهی و فشرده کردن  نیز تثبی  می آزمون یادداری(

آسایی  استراح  و تارین تاریهی، بی ۀتعداد جلسۀ تارین در یک هفته و با توجه به تأثیری که دور

شود در  به مربیان و معلاان توصیه می رو ازاین ،باشد هدر حاف ۀ ماارت و تیلیا داشت تثبی تواند بر  می

های  رونوهای آموزشی خود، اهای  و نقش استراح  بر نیشرف  عالیرد و تعدیل عالیرد ن ریزی برنامه

حاف ۀ حرکتی نهاان  ایهیه در نژوهش حاضر صرفاً ای را مدن ر قرار دههد  هاچهین با توجه به هحاف 

 گر شهاختی و حرکتی با تأخیرهای زمانی متفاوت تیالیا مداخلهشود  نیشهااد می شد،حرکتی بررسی 

   شوددر انواع دیگر حاف ه بررسی و مقایسه 
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