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رفتار حرکتی

اثر فواصل زمانی مختلف تمرینآسایی بر تحكيم مبتنی بر ثبات و ارتقای
حافظۀ آشكار
1

امير شمس
 .1استادیار پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
تاريخ دريافت1393/11/18 :

*

تاريخ پذيرش1394/03/25 :

چكيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثير فواصل زمانی مختلف تمرينآسايی بر تحکيم مبتنی بر ثبات و ارتقای حافظة
آشکار میباشد .نمونة آماری پژوهش حاضر در سه گروه حافظة آشکار حرکتی (گروههای ارتقای با فاصله2ساعت،
تداخل با فاصله2ساعت  +آزمون يادداری با فاصلة  2hو تداخل بافاصله  2ساعت  +آزمون يادداری فوری) ،سه گروه
حافظة آشکار (گروههای  12ساعت ارتقا ،تداخل تأخيری با فاصلة  +12hاجرای آزمون يادداری فوری و تداخل
تأخيری  +12hاجرای آزمون يادداری با فاصلة  ،)12hو سه گروه حافظة آشکار حرکتی (گروههای 48ساعت ارتقا،
تداخل تأخيری با فاصلة  +48hاجرای آزمون يادداری فوری و تداخل تأخيری  +48hآزمون يادداری با فاصلة )48h
تقسيم شدند .اين پژوهش شامل مراحل اکتساب و يادداری بود و تکاليف زمان واکنش زنجيرهای متناوب و زمان
واکنش دو انتخابی بينايی مورد استفاده قرار گرفت .در فاز اول مطالعه ،تحکيم مبتنی بر ارتقا و در فاز دوم ،تحکيم
مبتنی بر ثبات بررسی شد .نتايج فاز اول برای گروههای ارتقای دو  ،ارتقای  12و ارتقای  48ساعت نشان داد تحکيم
مبتنی بر ارتقا برای گروه حافظة آشکار  48ساعت ارتقا رخ داده است .نتايج فاز دوم نيز نشان داد در هر سه گروه
حافظة با فاصله تمرين آسايی  48ساعت ،گروههای تداخل تأخيری با فاصلة  + 12hاجرای آزمون يادداری فوری و
تداخل تاخيری  +12hآزمون يادداری با فاصلة  12hاثر تحکيم مبتنی بر ثبات رخ داده و در گروههای حافظة با فاصله
تمرين آسايی دو ساعت (تداخل بعد از دو ساعت  +آزمون يادداری با فاصلة دو ساعت و تداخل بعد از دو ساعت +
آزمون يادداری فوری) اثر تداخل پسگستر ايجاد شده است .همچنين ،يافتهها نشان داند حافظة مربوط به تکليف،
بعد از يادگيری مهارت و در مرحلة استراحت ،ثبات ،ارتقا و تحکيم میيابد.
واژگان کليدی :تحکيم ،حافظة آشکار حرکتی ،فواصل تمرين آسايی ،ثبات ،ارتقا
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مقدمه
تداوم توانایی کسبشده در اجرا ،یکی از رایجترین معانی حافظة آشکار حرکتی میباشد .حافظة
حرکتی آشکار ،سریع ،قابلدسترس برای یادآوری هشیار و انعطافپذیر است .این حافظه معمولا
بهصورت فعال قابلدستیابی و کالمی شدن است ،نیازمند یادآوری هشیارانه بوده و فرد برای استفاده
از این نوع حافظه میبایست با آگاهی به تکالیف و اطالعات آموختهشدۀ قبلی ،بازگشته و آنها را
بازیابی کند ( .)1حافظة حرکتی آشکار ،مرجع دستیابی به رفتارهای حرکتی ماهرانهای است که
دامنة وسیعی از مهارتها را دربرمیگیرد و تحکیم برای آن حیاتی است .اصطالح تحکیم ،نخستینبار
توسط مولر و پیلزکر )1990(1پیشنهاد شد ( .)2فرضیة تحکیم هماکنون بهصورت گسترده توسط
مطالعات متعددی پذیرفته شده است .تحکیم حافظه عبارت است از تنظیم فرایندهایی که منجر به
تبدیل حافظة ناپایدار اولیه به حافظة پایدارتر میشوند و بازنمایی حافظه را در موقعیت جدید تسهیل
میکنند .استیک گلد و والکر )2007(2اصطالح تحکیم را به فرایندهای خودکار پس از کدگذاری
حافظه نسبت دادند که بدون آگاهی رخ داده ،نیاز به مرور آگاهانه و تمرین ندارد و شامل مجموعهای
از فرایندها است که از طریق آن ،رد حافظهای یک رخداد یا تجربه ،تثبیت شده و ارتقا مییابد (. )3
پس از ارائة فرضیة تحکیم ،مطالعات چندانی روی آن صورت نگرفت .هب و جراد 3،نظریة رد  -دوگانه
را بر مبنای فرضیة تحکیم ارائه کردند که بیان داشت مبنای حافظة بلندمدت ،تثبیت فعالیتهای
نورونی منعکسشده از حافظة کوتاهمدت است؛ یعنی حافظة بلندمدت بهطور ناگهانی و آنی شکل
نگرفته و با گذر زمان استحکام مییابد ( .)4شواهد نشان میدهد که تحکیم حافظه ،نوعی کارکرد
انعطافپذیر مغز است که باعث میشود عملکرد حافظه در اثر فرایندهای درونریز تسهیل گردد .طبق
فرضیة تحکیم ،شکلگیری یک رد حافظهای نیاز به زمان دارد و این رد تا کاملشدن فرایند تحکیم
بهصورت ضعیف باقی میماند ( .)3واکر4تحکیم را در دو طبقة متفاوت شامل :تحکیم مبتنی بر ثبات5
و تحکیم مبتنی بر ارتقا6تقسیمبندی کرد ( .)4،5ثبات به "حفظ" اجرای مهارت حرکتی در گذر زمان
و بدون تمرین اضافی بعد از ایجاد مداخله مربوط میشود که طی آن ،حافظه بر اثر تداخل ناشی از
اجرای تکلیف دوم یا تکلیف مداخلهگر پایدار میشود .در این وضعیت اگر حافظه با گذر زمان ،تثبیت
1. Müller, Pilzecker's
2. Stickgold, Walker
3. Heb, Jerad
4. Walker
5. Stabilization
6. Enhancement
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گشته و در برابر هرگونه تداخل پسگستر مقاوم گردد گفته میشود که فرایند تحکیم مبتنی بر ثبات
برای حافظة مهارت حرکتی اتفاق افتاده است؛ اما ،چنانچه حافظة مهارت حرکتی بعد از اجرای تکلیف
دوم کاهش یابد گفته میشود که اثر تداخل پسگستر اتفاق افتاده است .ارتقا به پیشرفتهایی در
اجرای مهارتهای حرکتی نسبت به انتهای اولین جلسة تمرینی در غیاب تمرین بیشتر طی خواب ،بعد
و یا همزمان با قسمت انتهایی مرحلة تثبیت اشاره دارد (.)6
تحکیم مبتنی بر ارتقا در مهارتهای ادراکی ،مهارتهای حرکتی و موسیقی مشاهده شده است
(12ـ)7؛ اما تا به امروز ،پژوهشگران بهدلیل دستیابی به نتایج متناقض دربارۀ طول مدت تأخیر زمانی
و مدت زمان لزم برای مشاهدهشدن ارتقای حافظه ،به یک فاصلة زمانی اختصاصی که ارتقای حافظه
در آن اتفاق میافتد دست نیافتهاند .همچنین ،تعداد دیگری از پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که تحکیم
مبتنی بر ارتقا در هیچ فاصلة زمانی بیتمرینی بعد از جلسة اکتساب اتفاق نمیافتد (15ـ.)13
همچنین ،نوع تحکیم مبتنی بر ثبات در یادگیری لیست کلمات ،تکالیف یادگیری حرکتی و تکالیف
یادگیری ادراکی مشاهده شده است (19ـ .)2طی این پژوهشها نشان داده شد که تمرین دو تکلیف
با فاصلة زمانی نزدیک بههم می تواند منجر به تداخل تکلیف دوم روی یادگیری تکلیف اصلی شود و
وجود یک فاصلة زمانی بین اجرای دو تکلیف میتواند حافظه را بر اثر تداخل پسگستر مقاوم کند
(.)20
طول فاصلة زمانی بین تکالیف برای ایجاد یا جلوگیری از تحکیم مبتنی بر ثبات ،مورد بحث و اختالف
است .ابتدا ،پژوهشگران بیان کردند که ثبات حافظه در دورۀ زمانی دو دقیقهای اتفاق میافتد (.)2
مطالعات دیگر نشان دادند که ثبات حافظه در فاصلة زمانی بیشتر از یک ساعت یا چند دقیقهای بین
تکالیف ( )20و یا ثبات در فاصلة زمانی 6ـ 4ساعت بعد از اکتساب تکلیف اول یا بیشتر از  24ساعت
رخ میدهد ()16،21؛ اما تعدادی از یافتههای پژوهشی دیگر نشان دادند که افزایش یا کاهش این
فاصلة زمانی ،تأثیری بر جلوگیری اثر تداخل پسگستر در یادگیری تکلیف مهارت حرکتی نمیگذارد
و اجرای تکلیف مداخلهکننده در هر فاصلة زمانی نسبت به تکلیف اصلی ،منجر به کاهش و ازدسترفتن
حافظة تکلیف اصلی میشود ( .)22،23پژوهشگران بیان کردهاند که فواصل تمرین آسایی برای حافظه
بهعنوان یک پارامتر فوقالعاده مهم در تکوین و تحکیم حافظه میباشد و افزایش مدت زمان فواصل
تمرینآسایی حافظه تا حد خاصی ممکن است زمینهای را برای تثبیت و ارتقای فرایند تحکیم حافظه
فراهم آورد ( )24که این امر ،احتمالا نشاندهندۀ تغییرات نوروپالسیتی و شکلپذیر در بازنماییهای
مهارت در قشر حرکتی میباشد .امروزه ،یکی از سؤالهای کلیدی میان متخصصان و پژوهشگران علوم
رفتاری ،روانشناختی و عصبشناختی این است که با دستکاری طول فاصله تمرین آسایی برای
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حافظة حرکتی آشکار مربوط به مهارت کسبشده از طریق تغییردادن فاصلة زمانی تمرینآسایی بین
جلسة اکتساب مهارت و آزمون حافظة آن مهارت (ارزیابی تحکیم مبتنی بر ارتقا) و نیز تغییردادن
فاصلة زمانی برای ارائة تکلیف دوم نسبت به اکتساب مهارت اول (ارزیابی تحکیم مبتنی بر ثبات یا
تداخل پسگستر) ،چه اتفاقی برای تحکیم حافظه میافتد()24؟ پژوهشگران برای تعیین بهترین فاصلة
زمانی جهت رخدادن تحکیم مبتنی بر ارتقا و ثبات حافظه ،به نتایج متناقضی دست یافتهاند
()13،23،24؛ لذا ،انجام پژوهشهای بیشتر در حافظههای متفاوت و تکالیف حرکتی مختلف حائز
اهمیت میباشد.
شواهد اخیر نشان میدهد مدتزمان طولنی تمرینآسایی ،باعث تثبیت و ارتقای شماری از تکالیف
حرکتی میشود؛ اما ممکن است که سودی برای همه نوع تکالیف نداشته باشد .سانگ1و همکاران
( )2007با استفاده از یک الگوی توالی حرکتی احتمالی2نشان دادند که این نوع تکلیف 12 ،ساعت
پس از اولین جلسة تمرینی ارتقا نمییابد ()13؛ بنابراین ،بهنظر میرسد اثر مدتزمان فواصل
تمرینآسایی بر تثبیت و ارتقای اجرای تکالیف حرکتی ،بستگی به ماهیت و نوع مؤلفههای آن تکلیف
دارد .در پژوهش حاضر با انتخاب تکلیف خاصی به نام تکلیف زمان واکنش زنجیرهای متناوب ،به بررسی
اثر فواصل تمرینآسایی متفاوت بر تثبیت و ارتقای حافظة آشکار حرکتی پرداخته شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن از نوع نیمهتجربی میباشد .نمونة آماری پژوهش
حاضر  90نفر از دانشجویان پسر رشتههای علوم انسانی بودند که بهصورت تصادفی در نه گروه آزمایشی
(هر گروه  10شرکتکننده) تقسیم شدند .از آزمودنیها اطالعاتی دربارۀ سن ،سطح تحصیالت ،مصرف
داروی خوابآور ،عدم سابقة بیماریهای عصبی ،عدم آسیب جدی به جمجمه ،عدم سابقة بیهوشی،
عدم اختالل در خواب ،عدم اختالل شنوایی ،حرکتی و بینایی ،عدم مصرف سیگار و الکل و عدم
اختاللت شناختی و حافظه پرسیده شد (.)22،24،25
4
3
تکلیف زمان عکسالعمل زنجیرهای متناوب ( ،)ASRTTاولینبار توسط هووارد و هووارد ()1997
مورد استفاده قرار گرفت ( .)26این تکلیف ،نوعی سنجش زمان عکسالعمل زنجیرهای متناوب است
که با استفاده از آن میتوان به کاوش در زمینة حافظة حرکت پرداخت ( .)26این تکلیف روی رایانة
1. Song
2. Probabilistic motor sequence learning
3. Alternating serial reaction time task
4. Howard, Howard
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پنتیوم چهار با صفحة مانیتور  17اینچ قابلاجرا است .آزمودنیها جهت اجرای تکلیف زمان عکسالعمل
زنجیرهای متناوب ،روی صندلی و روبهروی مانیتور کامپیوتر مینشینند و چهار انگشت میانی و اشارۀ
دست چپ و انگشت اشاره و میانی دست راست را بهترتیب روی کلیدهای ( ).()/()x()zصفحه کلید
قرار میدهند (شکل.)1

شکل1ـ تکليف زمان واکنش زنجيرهای متناوب برای الگوی 1R12R23R34R

در تکلیف زمان عکسالعمل زنجیرهای متناوب ،در هر کوشش تمرینی چهار دایرۀ توخالی و سفیدرنگ
بهترتیب و بهطور همزمان از سمت چپ به راست روی صفحة کامپیوتر ظاهر میشد :یک= مکان اولین
دایره در سمت چپ ،دو= مکان دومین دایره ،سه= مکان سومین دایره و چهار= مکان چهارمین دایره
که در سمت راست قرار گرفته بود .این دایرهها بهصورت افقی و در یک خط قرار داشتند .بهطور
ناگهانی یکی از این دایرهها ،توپر و سیاه میشد و آزمودنی باید بالفاصله کلیدی که مربوط به نشاندادن
مکان دایرۀ توپرشده است را بر روی صفحه کلید فشار میداد .پاسخها توسط چهار کلید مشخصشده
در صفحه کلید رایانه انتخاب شدند .تا زمانی که آزمودنی به مکان ظاهرشدن محرک روی صفحه
نمایش از طریق فشردن کلید مربوط به آن مکان روی صفحه کلید پاسخ صحیح نمیداد ،محرک
(یعنی دایرۀ توپرشده از بین چهار دایره) در صفحه باقی میماند .زمان عکسالعمل برای هر پاسخ،
بهعنوان نمرۀ عملکرد آزمودنیها درنظر گرفته میشد .بعد از پاسخ صحیح ،محرک بعدی با فاصلة
زمانی  120 msظاهر میگشت .این که از میان چهار دایره ،کدامیک از دایرهها بر روی صفحة کامپیوتر
به رنگ سیاه میشود مشخص نیست .همچنین ،مکان ظاهرشدن دایرۀ سیاه برای پاسخدادهشدن
توسط آزمودنی در هر کوشش غیرقابلپیشبینی بهنظر میرسد؛ اما ،توالی ظاهرشدن محرک (یعنی
سیاهشدن دایره) بهگونهای برای پاسخگویی طراحی شده است که از یک نظم و راهبرد قانونمند پیروی
میکند.
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در تکلیف زمان عکسالعمل زنجیرهای متناوب از یک الگوی هشت آیتمی ( )2R13R21R34R4استفاده
شد که در این الگوی هشت آیتمی ،یک توالی تکراری چهار آیتمی از رخدادهای الگوی تکراری(1یعنی
توالی  )2314بهطور متناوب و یکدرمیان با توالی تکراری چهار آیتمی از رخدادهای الگوی تصادفی2
تعیینشده ( )R1R2R3R4جایگزین میشود .شرکتکنندگان از هیچیک از توالیهای تکراری و تصادفی
توسط آزمونگر اطالع پیدا نمیکنند و در این الگوی هشت آیتمی ،چهار آیتم  2314مربوط به توالی
تکراری بوده و چهار آیتم  R1R2R3R4مربوط به توالی تصادفی میباشد.
دستگاه سنجش زمان واکنش بینایی دو انتخابی ( ،)RTاز نوع مدل خودکار آر تی3888 -میباشد
که برای ارزیابی زمان واکنش بینایی دو انتخابی استفاده میشود .این ابزار در مؤسسة پژوهشهای
علوم رفتاری ـ شناختی سینا در کشور ایران تولید شده و پایایی آن توسط متخصصین ،مناسب ارزیابی
گردید ه است .برای ارزیابی روایی این ابزار از روش روایی همزمان با دستگاه سنجش زمان واکنش
یاگامی یب 41000استفاده شد که بین زمانهای واکنش حاصل از این دو دستگاه ،همبستگی 0/7
گزارش شد .محرکهای نوری قرمز و سبز توسط دستگاه بهصورت پیوسته به آزمودنی ارائه گشته و
زمانهای پاسخ با دقت  0/001ثانیه ثبت میگردید .آزمودنیها باید توسط دو کلید قرمز (در دست
راست) و سبز (در دست چپ) به محرکها پاسخ میدادند .این آزمون  10دقیقه به طول میانجامید
و تعداد خطا و زمان پاسخ آزمودنی توسط دستگاه ثبت میشد.
پس از انتخاب آزمودنیها براساس معیارهای ورود به مطالعه براساس پرسشنامة دموگرافیک ،سالمت
روانی با استفاده از پرسشنامة سالمت روانی  28سؤالی گلدبرگ ،کیفیت خواب با استفاده از پرسشنامة
کیفیت خواب پترزبورگ ،عملکرد حافظه با استفاده از پرسشنامة حافظة وکسلر بزرگسالن نسخة
سوم و کوررنگی با استفاده از نرمافزار کوررنگی ایشیهارا ،آزمودنیها بهطور تصادفی در نه گروه آزمایشی
(هر گروه  10نفر) تقسیم شدند.
گروهها و شیوۀ کار هرکدام از آنها در زیر ارائه شده است:
گروه  :1جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +دو ساعت بعد اجرای آزمون یاددداری
گروه  :2جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +دوساعت بعد اجرای تکلیف دوم  +بالفاصله
اجرای آزمون یاددداری

1. Repeat pattern
2. Random pattern
3. RT-888
4. YAGAMI YB – 1000
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گروه :3جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +دو ساعت بعد اجرای تکلیف دوم +دو ساعت
بعد اجرای آزمون یاددداری
گروه  :4جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +بعد از  12ساعت اجرای آزمون یاددداری
گروه  :5جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +بعد از  12ساعت اجرای تکلیف دوم +
بالفاصله اجرای آزمون یاددداری
گروه :6جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +بعد از  12ساعت اجرای تکلیف دوم +بعد
از 12ساعت اجرای آزمون یاددداری
گروه  :7جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +بعد از  48ساعت اجرای آزمون یاددداری
گروه  :8جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +بعد از  48ساعت اجرای تکلیف دوم+
بالفاصله اجرای آزمون یاددداری
گروه  :9جلسة تمرین :ساعت هشت تمرین تکلیف اصلی +بعد از  48ساعت اجرای تکلیف دوم+
بعد از  48ساعت اجرای آزمون یاددداری
پژوهش حاضر در دو فاز طراحی شد .در فاز اول برای بررسی تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة آشکار
حرکتی ،گروههای اول (گروه ارتقای  ،)2hچهارم (گروه ارتقای  )12hو هفتم (گروه ارتقای )48h
مشارکت نمودند که این فاز از مطالعه به بررسی رخدادن یا ندادن تحکیم مبتنی بر ارتقا در حافظههای
آشکار حرکتی با فاصله های تمرین آسایی و استراحت متفاوت بعد از جلسه اکتساب میپرداخت .فاز
دوم مطالعه شامل بررسی رخدادن یا ندادن تحکیم مبتنی بر ثبات و اثر تداخل پسگستر در حافظههای
آشکار حرکتی با فواصل تمرین آسایی  ،12h ،2hو  48hبود که در این فاز ،گروههای حافظة آشکار
با فاصله تمرین آسایی 2hثبات (تداخل  + 2hآزمون یادداری فوری ،تداخل  + 2hآزمون یادداری با
فاصلة  ،)2 hگروههای حافظة آشکار با فاصله تمرین آسایی  12hثبات (تداخل تأخیری با فاصلة 12h
 +اجرای آزمون یادداری فوری و تداخل تأخیری  + 12hآزمون یادداری با فاصلة  )12hو گروههای
حافظة آشکار با فاصله تمرین آسایی  48hثبات (تداخل تأخیری با فاصلة  + 48hاجرای آزمون یادداری
فوری و تداخل تأخیری  + 48hآزمون یادداری با فاصلة  )48hمشارکت داشتند.
ابتدا ،از آزمودنی ها دعوت شد یک روز قبل از آزمون به آزمایشگاه مراجعه کنند و اطالعاتی دربارۀ ابزار
و نحوۀ اجرا دریافت کنند .در همین زمان از آزمودنیها رضایتنامة کتبی دریافت شد .جلسة اکتساب،
ساعت 12:30ـ 8:30برگزار شد که در آن ،آزمودنیها  10بلوک تمرینی را تمرین کردند که هر بلوک
شامل  10مرتبه اجرای الگوی هشت آیتمی  1R4R2R3Rمیباشد .این  80کوشش مربوط به اجرای
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الگوی هشت آیتمی  1R4R2R3Rاست که این الگوها در هر بلوک 10 ،مرتبه پشت سر هم ارائه شدند.
کوششهای موجود در الگوی هشت آیتمی در هر بلوک بهصورت زیر تمرین شد:
1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R3R2,
1R4R2R3R, 1R4R2R3R 1R4R3R2R,

درمجموع ،آزمودنیها در جلسة تمرین (مرحلة اکتساب)  800کوشش ( 80کوشش در هریک از 10
بلوک) از تکلیف زمان عکسالعمل زنجیرهای متناوب را تمرین کردند .مطابق با پژوهشهای رومانو و
همکاران ،)2012( 1نامس و و جاناسک )2010( 2و شمسی پور و همکاران ( ،)2014برای تحلیل
آماری راحتتر دادهها هر پنج بلوک بهعنوان یک بستة تمرینی در نظر گرفته شد و در مرحلة اکتساب،
دادههای دو بسته با یکدیگر مقایسه شد ( .)22،24در گروههای آزمایشی که اثر تداخل در برابر تحکیم
مبتنی بر ثبات حافظه بررسی گردید ،از تکلیف زمان واکنش بینایی دو انتخابی بهعنوان تکلیف
مداخلهگر (تکلیف دوم) استفاده شد .بهمنظور ایجاد تداخل در حافظة اصلی ،آزمودنیها سه بلوک
تمرینی (240کوشش) مربوط به تکلیف دوم (تکلیف زمان واکنش بینایی دو انتخابی) را اجرا کردند.
آزمون یادداری شامل اجرای چهار بلوک تمرینی ( 320کوشش) از تکلیف اصلی ( )ASRTTکه در
جلسة اول (مرحلة اکتساب) اجرا شده است میباشد.
برای تعیین رخدادن تحکیم مبتنی بر ارتقا و ثبات حافظهای ،تفاوت زمان عکسالعمل در توالی تکراری
و تصادفی آخرین بسته در مرحلة اکتساب (بستة تمرینی دوم) با بستة مرحلة یادداری (مرحلة آزمون
یادداری) در نه گروه آزمایشی با یکدیگر مقایسه شدند .دادهها در مرحلة یادداری تکلیف اصلی با
استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مرکب با اندازههای تکراری مورد تحلیل قرار گرفت .همچنین،
از آزمون تعقیبی دانکن برای تعیین محل معناداری استفاده شد .تحلیل آماری توسط نرمافزار آماری
اس.پی.اس.اس نسخة319انجام گرفت و سطح معناداری آزمونها  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازههای تکراری برای مقایسة زمان واکنش آخرین بسته در مرحلة
اکتساب (بستة تمرینی دوم) با بستة مرحلة یادداری (مرحلة آزمون یادداری) در سه گروه آزمایشی
تحکیم مبتنی بر ارتقاء در جدول 1ارائه شده است.

1. Romano
2. Nemeth, Janacsek
3. SPSS 19

135

اثر فواصل زمانی مختلف تمرينآسايی بر تحکيم مبتنی....

جدول1ـ نتايج تحليل واريانس با اندازههای تکراری برای مقايسة اختالف ميانگين زمان واکنش زنجيرهای
الگوهای تصادفی و تکراری سه گروه آزمايشی
منبع تغييرات

اثر اصلی بستة تمرین
اثر اصلی گروه
اثر تعاملی گروه در بسته

جمع مجذورات

درجة آزادی

ميانگين مجذورات

F

P

108341/01
49507/15
53077/41

27و1
27و2
27و2

108341/01
24753/07
26538/70

36/51
34/91
8/94

*0/001
*0/001
*0/001

* معناداری در سطح P<0.05

برای تعیین فرض نرمالبودن توزیع دادهها در گروههای آزمایشی ،نتایج آزمون کرویت ماوچلی بررسی
شد .نتایج تحلیل واریانس با اندازههای تکراری با رعایتشدن پیشفرض کرویت ماوچلی ()P>0.05
نشان داد اثر اصلی بستة تمرینی معنادار است و میانگین زمان عکسالعمل توالی تکراری و توالی
تصادفی در بستة مرحلة یادداری ( )425/18بهطور معناداری بهتر از میانگین زمان عکسالعمل توالی
تکراری و توالی تصادفی در بستة دوم مرحلة اکتساب ( )510/17میباشد ( .)P<0.05همچنین ،اثر
اصلی گروه نیز معنادار بوده و میانگین زمان عکسالعمل توالی تکراری و توالی تصادفی در گروه
آزمایشی  48ساعت ارتقا ( )410/85بهطور معناداری از اختالف میانگین زمان عکسالعمل توالی
تکراری و توالی تصادفی در دو گروه آزمایشی دیگر بهتر است (.)P<0.05
همچنین ،اثر تعاملی گروه در نوع بستة تمرینی نیز معنادار میباشد ( .)P<0.05نتایج بهدستآمده در
فاز اول جهت بررسی تحکیم مبتنی بر ارتقا نشان داد که در گروه حافظة آشکار حرکتی  48ساعت
ارتقا؛ ،بین عملکرد گروه حافظة  48ساعت ارتقا در آزمون یادداری و بستة تمرینی دوم جلسة اکتساب
تفاوت معناداری وجود دارد و عملکرد گروه حافظة  48ساعت ارتقا در آزمون یادداری ،بهتر از بستة
تمرینی دوم جلسة اکتساب است.
نتایج بهدستآمده در فاز دوم مطالعه جهت بررسی تحکیم مبتنی بر ثبات نشان داد که با مقایسة
عملکرد گروههای تداخل تأخیری با فاصلة  + 12hاجرای آزمون یادداری فوری ،تداخل تأخیری با
فاصلة  + 48hاجرای آزمون یادداری فوری ،تداخل تأخیری  + 48hآزمون یادداری با فاصلة  48hو
تداخل تأخیری  + 12hآزمون یادداری با فاصلة  12hدر آزمون یادداری مشخص شد در هر چهار
گروه ،اثر تحکیم مبتنی بر ثبات رخ داده است و این اثر در گروه تداخل تأخیری  + 48hآزمون یادداری
با فاصلة  48hبیشتر از سایر گروهها است (جدول 2و شکل .)1همچنین ،با مقایسة گروههای تداخل
 + 2hآزمون یادداری با فاصلة  2 hو تداخل  + 2 hآزمون یادداری فوری با سایر گروهها در بستة
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تمرینی دوم و آزمون یادآوری مشخص شد در گروههای تداخل 2h
 2و فوری ،اثر تداخل پسگستر رخ داده است (جدول 2و شکل.)1

 +آزمون یادداری با فاصله های h

جدول2ـ آزمون تعقيبی دانکن برای مقايسة زمان واکنش زنجيرهای گروهها در مرحلة يادداری
گروه ها

1

گروه تداخل تأخیری  + 48hآزمون یادداری با فاصلة 48h
گروه  48ساعت ارتقا
گروه تداخل تأخیری  + 12hآزمون یادداری با فاصلة 12h
گروه تداخل تأخیری  + 48hآزمون یادداری فوری
گروه 12hارتقا
گروه تداخل تأخیری  + 12hآزمون یادداری فوری
گروه دو ساعت ارتقا
گروه تداخل دو ساعت  +آزمون یادداری با فاصلة 2h
گروه تداخل دو ساعت  +آزمون یادداری فوری

322/46
328/60
362/72

سطح معناداری

0/056

2

3

4

362/72
375/02
454/30
464/22
491/71
492/66
0/54

0/078

464/22
491/71
492/66
501/69
0/071

شکل -1ميانگين عملکرد گروه های آزمايشی در ايپوک دوم و آزمون يادداری

بحث و نتيجهگيری
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر حافظة آشکار حرکتی با فواصل تمرین آسایی دو 12 ،و
48ساعت بر پردازشهای تحکیم مبتنی بر ارتقا و ثبات بود .نتایج بهدستآمده در فاز اول مطالعه
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جهت بررسی تحکیم مبتنی بر ارتقا نشان داد در حافظة آشکار حرکتی  48و  12ساعت اثر تحکیم
مبتنی بر ارتقا رخ داده است .یافتهها در فاز اول مطالعه با یافتههای پژوهشگرانی که با استفاده از
تکلیف حرکتی زمان عکسالعمل زنجیرهای نشان دادند تحکیم مبتنی بر ارتقا در فواصل  12ساعت
بعد از خواب و  24ساعت استراحت و تمرینآسایی مهارت اتفاق میافتد ( )24،31و نیز با یافتههای
پژوهشی واکر و همکاران ( )27،4که در تکلیف توالی ضربهزدن با انگشتان دست و تکلیف توالی
آپوزیشن انگشتان نشان دادند تحکیم مبتنی بر ارتقا در آزمونهای یادداری با فاصلة تمرینآسایی 24
ساعت به بال اتفاق میافتد همسو است .همراستا با پژوهشهای انجامشده میتوان علت همسویی
نتایج پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای ذکرشده را با استناد به تحکیم مبتنی بر ارتقا در حافظه
توجیه نمود؛ لذا ،هنگامی که فراگیر مهارتی را تمرین میکند و میآموزد ،یادگیری مهارت صرف اا در
طول جلسة تمرین و تکرار اتفاق نمیافتد .بلکه ،یادگیری مهارت در طول فاصلة استراحت بین
کوششها در جلسة تمرین و همچنین ،طی فاصلة بین جلسات تمرین نیز اتفاق میافتد ()24؛ زیرا
سیستم عصبی بعد از جلسة تمرین و مهارتآموزی ،بهصورت ناخودآگاه شروع به کدگذاری ،فعالیت و
توسعة مناطقی از مغز که طی تمرین مهارت فعال بودهاند مینماید و تغییرات نوروپالسیتی و شکلپذیر
در بازنماییهای مهارت در قشر حرکتی مغز اتفاق میافتد .درنتیجه ،این امر منجر به ارتقای حافظة
مربوط به مهارت آموختهشده میشود ( .)31عالوهبراین ،پژوهشگران معتقد هستند که در فاصلة
استراحت ،بهدنبال تجربة یادگیری ،فرایندی پیوسته که مراحل گوناگونی دارد رخ میدهد تا این که
ال تحکیم یا ذخیره شود (.)28،29
آثار حافظه در قالب برخی تغییرات ساختاری یا شیمیایی ،کام ا
براساس یافتههای پژوهشی کارنی و همکاران ،)30(1استیک گولد و واکر ( )3و شمسی پور ()31
میتوان مشاهدۀ ارتقا در گروه حافظة حرکتی را به خواب شبانة گروه تمرینآسایی با فاصلة زمانی 48
ساعت بعد از یادگیری تکلیف حرکتی نسبت داد .امواج کند مغزی که در خواب عمیق ظاهر میشود،
برای یادداری آموختههای پیشین ،تقویت و ارتقای حافظه بسیار اساسی هستند .سایر پژوهشها نشان
میدهند که بهرهمندی از ادامة یک دورۀ آموزشی برای یادگیری تکالیف شناختی و یا حرکتی ،پس
از خواب شبانگاهی افزایش مییابد ( .)3،30مستندات کافی وجود دارد که در هنگام خواب ،مغز بدون
آگاهی فرد در حال پردازش اطالعاتی است که فراگیر در روز قبل آموخته است و این قابلیت در حالت
بیداری به حافظه کمک میکند ( .)31برایناساس ،بهنظر میرسد خواب شبانه با تسهیل ارتباطات
عصبی ـ شیمیایی سلولهای مغز ،به تقویب حافظه و قدرت یادگیری کمک میکند .احتمالا ،یکی از

1. Karni
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علل برتری عمکرد گروه حافظة آشکار حرکتی با فاصله تمرین آسایی  48ساعت در پژوهش حاضر،
بهرهمندی آنان از تأثیر خواب شبانه بر تحکیم حافظة مربوط به مهارت حرکتی میباشد.
یافتههای پژوهش حاضر در فاز دوم مطالعه نشان داد حافظههای آشکار حرکتی با فواصل تمرین
آسایی دو12 ،و  48ساعت اثر متفاوتی بر ایجاد فرایند تحکیم مبتنی بر ثبات دارند .همچنین مشخص
شد که در گروههای حافظة آشکار حرکتی  12و  48ساعت ،اثر تحکیم مبتنی بر ثبات رخ داده است؛
اما در گروههای حافظة آشکار حرکتی دوساعت تمرین آسایی (تداخل  + 2hآزمون یادداری با فاصلة
 2hو تداخل  + 2hآزمون یادداری فوری) ،اثر تداخل پسگستر مشاهده شد .به اعتقاد پژوهشگران،
تحکیم ،مکانیسم شناختهشدهای است که طی آن مهارتهای حرکتی و حافظة مربوط به مهارتها،
کدگذاری و تصفیه میشوند و این امر منجر به ثبات حافظه در برابر تداخل و فراموشی میگردد
( .)27،31یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که حافظة آشکار مهارت میتواند حتی بین جلسات
تمرین بهبود یابد و برای رخدادن این پردازش باید بین جلسات فاصلة بهینهای وجود داشته باشد
( .)31همچنین ،نتایج در فاز دوم مطالعه نشان داد عملکرد گروههای حافظة  2hنسبت به سایر
گروههای تمرینی ضعیفتر بوده و اثر تداخل پسگستر در این گروهها مشاهده شده است .اسکوبار و
میلر )32(1طی پژوهشی اعالم کردند هرچه مهارتها و کلمات ارائهشده در دو زمان ،شباهت بیشتری
با یکدیگر داشته باشند و در فاصلة نزدیکتری نسبت به هم ارائه شوند ،میزان تداخل و تأثیر
بازداریهای پسگستر افزایش مییابد؛ لذا ،میتوان عملکرد ضعیف گروههای تداخل با فاصله تمرین
آسایی دو ساعت را بهدلیل درگیرشدن حافظة آشکار در هر دو تکلیف اصلی و مداخلهگر و نیز فاصلة
کوتاه زمانی بین ارائة این دو تکلیف بیان کرد .همچنین ،از آنجایی که دو تکلیف دارای ویژگیهای
مشابهی هستند ،احتمالا یادگیری مدل درونی تکلیف دوم با یادگیری مدل درونی تکلیف اول تداخل
پیدا نموده و باعث تضعیف حافظة مربوط به تکلیف اول در آزمون یادداری شده است ( .)16دراینرابطه،
براشرز-کراگ و همکاران )1996(2در پژوهشی به بررسی مراحل عملکردی در تکوین حافظة حرکتی
طولنیمدت در انسان پرداختند و نتیجه گرفتند که دو مهارت حرکتی در وضعیتی یاد گرفته میشوند
که فاصلة بین اجرای دو مهارت بیشتر از پنج ساعت باشد ( .)16درغیراینصورت ،یادگیری تکلیف
دوم با مدل درونی که برای اجرای تکلیف اول مناسب است شروع میشود .درنتیجه ،عملکرد هر دو
تکلیف بهطور معناداری تخریب میشود .یافتههای مربوط به رد حسی3بیان میکنند که در اجرای
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تکلیف دوم در فاصلة کوتاهی از تکلیف اول ،یادگیری تکلیف دوم مانع از یادگیری مدل درونی تکلیف
اول میشود.
1
همچنین ،میتوان بیان کرد احتمالا در حافظة با سن دو ساعت  ،بازداری و یا سدشدن اطالعات رخ
داده است .در این حالت ،اطالعات آموختهشده از تکلیف اصلی بهصورت بینقص و دستنخورده وجود
دارند؛ اما ،دسترسی به آنها ممکن نیست که شاید به این دلیل است که سرنخهای کافی برای
سوقدادن افراد بهسوی اطالعات مربوطه در اختیار نمیباشد و یا این که احتمالا ،فراگیر آیتمها و
سرنخهایی را یادآوری میکند که با یادآوری تکلیف اصلی تداخل مییابد ( .)24،31رخدادن تحکیم
مبتنی بر ثبات در حافظههای آشکار حرکتی با سن  12و  48ساعت و زوال حافظة آشکار حرکتی با
سن دو ساعت با نظریة تداخل نیز مطابقت دارد .طبق این نظریه ،حافظه بهشکل فعالنه بهوسیلة
رویدادهای دیگر افت پیدا میکند که میتواند بهدلیل تداخل پسگستر ایجاد شده باشد .وقتی رویداد
تداخلی بین دورۀ زمانی ذخیره و تحکیم اطالعات و زمان تالش برای بهخاطرآوری اطالعات مربوط به
تکلیف رخ میدهد ،تداخل پسگستر نام میگیرد که در آن اطالعات موجود در حافظه ،بر حافظة
گذشته ،اثر گذاشته ،در فراخوانی عوامل قبل از تداخل ،اختالل بهوجود میآورد و اطالعات جدید
موجود در حافظه با یادداری اطالعات قبلی کسبشده تداخل پیدا میکند ( .)33در پژوهش حاضر
نیز فاصلة دو ساعت اجرای تکلیف دوم بعد از اکتساب تکلیف اصلی باعث میشود حافظة مربوط به
تکلیف اصلی ،فرصت ذخیره و تحکیمیافتن را نداشته باشد .درنتیجه ،در زمان یادداری ،اثر تداخل
پسگستر مشاهده شود.
بهطور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در حافظة حرکتی با سن  12ساعت ،تحکیم مبتنی بر
ثبات رخ داده است؛ اما در همین گروه ،اثر تحکیم مبتنی بر ارتقا مشاهده نگردید .در آزمون یادداری
نیز عملکرد ضعیفتر گروه  12ساعت ثبات نسبت به گروه  12ساعت ارتقا بیانگر این است که گروه
 12ساعت ثبات ،متحمل اثر تداخل پسگستر شده است؛ اما ،نتایج پژوهش حاضر با مدل اصالحی
واکر ( )2005که اظهار داشت در فرایند تحکیم ،تثبیت و ارتقا ،دو مرحلة جدا از هم وجود دارد؛
بهطوریکه مرحلة تثبیت طی بیداری بدون تمرین اضافه و مرحلة ارتقا طی خواب صورت میگیرند
همسو است (.)5
نتایج پژوهش حاضر برای بررسی ارتقا و ثبات در حافظة حرکتی آشکار با فاصله تمرین آسایی 48
ساعت نشان داد که احتمالا اولین خواب شب بعد از جلسة تمرین ،باعث ارتقا و ثبات معنادار آماری
در زمان واکنش زنجیرهای شده است .این نتایج با یافتههای برخی از مطالعات که اظهار داشتند هر
1. Blocking
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دو مرحلة تثبیت و ارتقا در فرایند خواب اتفاق میافتند همسو است .این مطالعات بیان میکنند که
خواب ،فرایند تثبیت را در مهارت های ادراکی و حسی حرکتی تسهیل کرده و سرعت میبخشد .به
این صورت که فرایند تثبیت طی مرحلة اولیة خواب که شامل خواب  SWSمیباشد رخ میدهد و
ارتقای مربوط به خواب شبانه در اجرا نیز تحت تأثیر مرحلة  SWSدر بخش اول شب به اضافة مقدار
مرحلة  REMدر بخش آخر شب اتفاق میافتد ()18؛ بنابراین ،بهنظر میرسد خواب شبانه موجب
میشود تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقای بیشتری در تکلیف زمان واکنش زنجیرهای متناوب ایجاد
شود؛ زیرا همانطور که در شکل 1مشاهده میشود ،تحکیم مبتنی بر ثبات مشاهدهشده در گروه 48
ساعت ،بیشتر از گروه  12ساعت بود که این امر احتمالا نشاندهندۀ تغییرپذیری در بازنمایی قشر
حرکتی مغز میباشد ( .)34همچنین ،نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش واکر و همکاران ( )5،27و
فیشر1و همکاران ( )2002که یادگیری مهارت حرکتی وابسته به خواب را با استفاده از تکلیف ضربة
انگشت متوالی مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که اولین خواب شب منجر به ارتقا در دقت حرکت
میشود همسو است ( .)37درنهایت ،نتایج این پژوهش با نتایج رابرتسون2و همکاران ( )2005که
نشان دادند آگاهی و دانش آشکار عامل مهمی در یادگیری تمرینآسایی است همسو میباشد (.)35
هنگامی که فرد از ویژگیهای مهارت جدیدی که میخواهد یاد بگیرد آگاه است ،بدون اینکه تمرین
داشته باشد ،ارتقا و ثبات بیشتری را در مهارت تحت تأثیر خواب نشان میدهد .در مقابل ،هنگامی که
مهارت با دانش پنهان یاد گرفته شده باشد ،ارتقا و ثبات در مهارت ،تحت تأثیر خواب قرار نمیگیرد.
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات سان بین سونگ3و همکاران ( )13که اظهار داشتند میزان
ارتقای معناداری در دقت اجرا پس از اولین شب خواب در تکلیف زمان واکنش زنجیرهای متناوب
مشاهده نشده است و همچنین ،با نتایج دانچین و همکاران ) 36(4که بیان داشتند پس از اولین شب
خواب ارتقا معناداری در دقت اجرای حرکات دریافتی حاصل نشده است همخوانی ندارد .عالوهبراین،
نتایج این مطالعه با یافتههای واکر و همکاران ( )27که اظهار داشتند خواب شبانه ،یادگیری توالی
حرکتی را فراتر از سطح اجرای بهدستآمده پس از تمرین بهبود نمیدهد نیز همسو نمیباشد .از
دلیل مغایرت پژوهش حاضر با نتایج این مطالعات را میتوان به متفاوتبودن ویژگیهای تکلیف و
شیوههای تمرینی متفاوت ،شرایط تمرینی ،روشهای اندازهگیری ،نوع تکلیف و ماهیت مؤلفههای آن
نسبت داد.
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درنهایت ،یافتههای ارائهشده در این پژوهش بیانگر این بود که ارتقا و پیشرفت در تکلیف زمان
عکسالعمل زنجیرهای متناوب ،صرفاا بر اثر تمرین و در طول جلسات تمرین بهدست نمیآید .بلکه
حافظة مربوط به تکلیف ،بعد از اکتساب مهارت و در مرحلة استراحت و بدون تمرین مهارت ،ثبات،
ارتقا و تحکیم مییابد .همچنین ،مشخص شد که فراگیران مهارت موردنظر را بعد از خواب شبانه بهتر
میآموزند؛ لذا ،بهتر است فراگیر هنگام یادگیری مهارت از خواب مناسب بهرهمند شود؛ بنابراین ،با
توجه به طولنیشدن جلسات تمرینی یا فشردهکردن تعداد جلسة تمرین توسط مربیان در یک هفته
و با توجه به تأثیری که دورۀ بیتمرینی و استراحت طی بیداری و خواب میتواند بر ارتقا و پیشرفت
در حافظة مهارت و تکلیف داشت باشد؛ لذا ،به مربیان و معلمان توصیه میشود در برنامهریزیهای
آموزشی خود ،اهمیت و نقش استراحت بر پیشرفت عملکرد و تعدیل عملکرد نرونهای حافظهای را
مدنظر قرار دهند .همچنین ،ازآنجایی که ممکن است چالکی دستی بر یافتههای پژوهش تأثیرگذار
باشد پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی ،چالکی دست آزمودنیها از طریق آزمون چالکی دستی
پردو که در پژوهش شهابی و همکاران ( )1393مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن موردتأیید
میباشد ( )38کنترل شود.
پيام مقاله :پژوهش حاضر نشان داد که ارتقاء و ثبات حافظه صرفا در طول جلسات تمرین اتفاق نمی
افتد بلکه بعد از جلسه تمرین و در حین فواصل استراحت و تمرین آسایی نیز حافظه مربوط به مهارت
حرکتی مربوط در حال تکوین است.
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Abstract
The aim of this research was the effect of off-line time different periods on stabilization and
enhancement-based consolidation process in explicit memory. students were randomly
divided into 9 groups with distance of 12 h enhancement, immediate interference + retention
with distance of 12 h, delay interference with distance of 12 h + immediate retention, delay
interference with distance of 12 h + delay retention with distance of 12 h, distance of 48 h
enhancement, immediate interference + retention with distance of 48 h, delay interference
with distance of 48 h + immediate retention, delay interference with distance of 48 h + delay
retention with distance of 48 h. This research consisted of two phases of learning and
retention. Alternating serial reaction time and two selection reaction time tasks were used
for this research. In retention results showed that group with 48h period occurred
consolidation based enhancement. Results showed that in groups with off line period 48 and
groups with delay interference with distance of 12 h + delay retention with distance of 12 h
occurred stabilization based consolidation. In group with 12h offline period (immediate
interference + retention with distance of 12 h) occurred retrograde interference effect.
Groups delay interference with distance of 12 h + delay retention with distance of 12 h, and
delay interference with distance of 48 h + delay retention with distance of 48 h have better
stabilization based consolidation (P<0.05). Finally, results showed that enhancement and
stabilization in alternating serial reaction time task cannot be obtained by practice and during
session training, but enhancement and stabilization based consolidation obtained after off
line stage.

Keywords: Consolidation, Motor explicit memory, Off line Distance, Enhancement,
Stabilization
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