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 چكيده
حافظة  یآسايی بر تحکيم مبتنی بر ثبات و ارتقانثير فواصل زمانی مختلف تمريأتبررسی  ،حاضرپژوهش از هدف 

ساعت، 2های ارتقای با فاصلهسه گروه حافظة آشکار حرکتی )گروه درحاضر  پژوهشآماری  ةنمون .باشدمیآشکار 

گروه سه ساعت + آزمون يادداری فوری(،  2و تداخل بافاصله  h 2ساعت + آزمون يادداری با فاصلة2تداخل با فاصله

تداخل  و اجرای آزمون يادداری فوری +h12 ةخيری با فاصلأساعت ارتقا، تداخل ت 12 هایآشکار )گروه حافظة

ارتقا،  ساعت48های )گروهآشکار حرکتی  ةگروه حافظسه و  (،h 12ةاجرای آزمون يادداری با فاصل +h12خيری أت

( h 48ةآزمون يادداری با فاصل +h48خيری أتداخل ت و اجرای آزمون يادداری فوری +h48فاصلة خيری با أتداخل ت

و زمان  ای متناوبزنجيرهواکنش ليف زمان اتکو  بود يادداریو  اکتسابحل اشامل مر پژوهشاين تقسيم شدند. 

تحکيم  ،تحکيم مبتنی بر ارتقا و در فاز دوم ،فاز اول مطالعه در واکنش دو انتخابی بينايی مورد استفاده قرار گرفت.

ساعت نشان داد تحکيم  48 یارتقا و  12 ی، ارتقادو  یهای ارتقاشد. نتايج فاز اول برای گروهمبتنی بر ثبات بررسی 

گروه سه  در هر نشان دادنيز . نتايج فاز دوم ه استرخ داد ساعت ارتقا 48آشکار  حافظةمبتنی بر ارتقا برای گروه 

+ اجرای آزمون يادداری فوری و  h12فاصلة خيری با أهای تداخل تگروه ،ساعت 48با فاصله تمرين آسايی  حافظة

با فاصله  ةهای حافظدر گروهو  نی بر ثبات رخ دادهاثر تحکيم مبت h 12ةآزمون يادداری با فاصل +h 12تداخل تاخيری

 + بعد از دو ساعتتداخل  و دو ساعت ةآزمون يادداری با فاصل + دو ساعتبعد از )تداخل  تمرين آسايی دو ساعت

به تکليف، حافظة مربوط  ها نشان داندهمچنين، يافتهگستر ايجاد شده است. ( اثر تداخل پسفوریآزمون يادداری 

 .يابدارتقا و تحکيم میثبات،  ،استراحت ةبعد از يادگيری مهارت و در مرحل

 

 ثبات، ارتقا، حرکتی، فواصل تمرين آسايیآشکار  ةحافظتحکيم، کليدی: واژگان 

 

                                                           
 gmail.com85amirshams :Email@                                                                       نویسنده مسئول *

mailto:amirshams85@gmail.com


 4139 ، پاييز21رفتار حرکتی شماره                                                                                                         128

 

 

 مقدمه
 حافظة .باشدمیآشکار حرکتی  حافظةترین معانی از رایجشده در اجرا، یکی تداوم توانایی کسب

 معمولا  حافظهپذیر است. این دسترس برای یادآوری هشیار و انعطافحرکتی آشکار، سریع، قابل

شدن است، نیازمند یادآوری هشیارانه بوده و فرد برای استفاده کالمی ودستیابی صورت فعال قابلهب

ها را بازگشته و آن ،قبلی ۀشدبایست با آگاهی به تکالیف و اطالعات آموختهمی حافظهاز این نوع 

ای است که یابی به رفتارهای حرکتی ماهرانهمرجع دست ،حرکتی آشکار حافظة .(1) بازیابی کند

بار نخستین ،اصطالح تحکیمگیرد و تحکیم برای آن حیاتی است. میبرها را دروسیعی از مهارت ةدامن

گسترده توسط  صورتهاکنون بتحکیم هم ةفرضی .(2) پیشنهاد شد (1990) 1توسط مولر و پیلزکر

هایی که منجر به ایندفرست از تنظیم ا عبارت حافظهپذیرفته شده است. تحکیم  یمطالعات متعدد

را در موقعیت جدید تسهیل  حافظهشوند و بازنمایی پایدارتر می حافظةناپایدار اولیه به  حافظةتبدیل 

های خودکار پس از کدگذاری یندافراصطالح تحکیم را به  (2007) 2کنند. استیک گلد و والکرمی

ای نیاز به مرور آگاهانه و تمرین ندارد و شامل مجموعه ،نسبت دادند که بدون آگاهی رخ داده حافظه

 . ( 3) یابدمیارتقا و  شده تثبیتای یک رخداد یا تجربه، حافظهرد  ،ها است که از طریق آنیندافراز 

دوگانه  - رد ة، نظری3هب و جرادلعات چندانی روی آن صورت نگرفت. مطا ،تحکیم ةفرضی پس از ارائة

های تثبیت فعالیت ،بلندمدت حافظةتحکیم ارائه کردند که بیان داشت مبنای  ةرا بر مبنای فرضی

طور ناگهانی و آنی شکل بلندمدت به حافظةمدت است؛ یعنی کوتاه حافظةشده از نورونی منعکس

نوعی کارکرد  ،حافظهدهد که تحکیم . شواهد نشان می(4) یابدنگرفته و با گذر زمان استحکام می

طبق . گرددتسهیل ریز یندهای درونادر اثر فر حافظهعملکرد شود باعث می است که مغز پذیرانعطاف

تحکیم یند افرشدن ای نیاز به زمان دارد و این رد تا کاملهحافظگیری یک رد شکل ،تحکیم ةفرضی

 5ثباتتحکیم مبتنی بر  :شاملمتفاوت  ةطبقدو  تحکیم را در 4واکر. (3) ماندمی صورت ضعیف باقیهب

گذر زمان  دراجرای مهارت حرکتی  "حفظ". ثبات به (5،4) دبندی کرتقسیم 6و تحکیم مبتنی بر ارتقا

اثر تداخل ناشی از  رب حافظه ،شود که طی آنو بدون تمرین اضافی بعد از ایجاد مداخله مربوط می

با گذر زمان، تثبیت  هحافظدر این وضعیت اگر  .شودگر پایدار میا تکلیف مداخلهاجرای تکلیف دوم ی

                                                           
1. Müller, Pilzecker's 

2. Stickgold, Walker   

3. Heb, Jerad 

4. Walker 

5. Stabilization 

6. Enhancement 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stickgold%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17470412
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17470412
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تحکیم مبتنی بر ثبات یند افرشود که گستر مقاوم گردد گفته میگونه تداخل پسگشته و در برابر هر

مهارت حرکتی بعد از اجرای تکلیف  حافظةچنانچه  ،اما ؛مهارت حرکتی اتفاق افتاده است حافظةبرای 

 در هاییپیشرفت به ارتقا .افتاده استگستر اتفاق شود که اثر تداخل پسدوم کاهش یابد گفته می

 بعد ،خواب طی بیشتر تمرین غیاب در تمرینی ةجلس اولین انتهای به نسبت حرکتی هایمهارت اجرای

 (.6) دارد اشاره تثبیت ةمرحل انتهایی قسمت با زمانهم یا و

 مشاهده شده است موسیقیهای حرکتی و های ادراکی، مهارتدر مهارت ارتقاتحکیم مبتنی بر 

خیر زمانی طول مدت تأ ۀنتایج متناقض دربار یابی بهدلیل دستپژوهشگران به ،اما تا به امروز (؛7ـ12)

 حافظه ارتقایزمانی اختصاصی که فاصلة ، به یک حافظه ارتقایشدن و مدت زمان لزم برای مشاهده

اند که تحکیم دیگری از پژوهشگران نتیجه گرفته تعداد ،اند. همچنینافتد دست نیافتهدر آن اتفاق می

(. 13ـ15افتد )اکتساب اتفاق نمی ةتمرینی بعد از جلسزمانی بیفاصلة در هیچ  ارتقامبتنی بر 

نوع تحکیم مبتنی بر ثبات در یادگیری لیست کلمات، تکالیف یادگیری حرکتی و تکالیف  ،همچنین

تکلیف دو  ها نشان داده شد که تمرینی این پژوهش. ط(2ـ19) یادگیری ادراکی مشاهده شده است

تواند منجر به تداخل تکلیف دوم روی یادگیری تکلیف اصلی شود و هم میزمانی نزدیک بهفاصلة با 

گستر مقاوم کند اثر تداخل پس ررا ب هحافظ دتوانتکلیف میدو  زمانی بین اجرایفاصلة وجود یک 

(20 .) 

بحث و اختالف  مورد ،برای ایجاد یا جلوگیری از تحکیم مبتنی بر ثبات زمانی بین تکالیففاصلة طول 

 .(2افتد )ای اتفاق میدقیقهدو  زمانی ۀدر دور حافظهثبات  که پژوهشگران بیان کردند ،است. ابتدا

ای بین زمانی بیشتر از یک ساعت یا چند دقیقهفاصلة در  حافظهمطالعات دیگر نشان دادند که ثبات 

ساعت  24ز ساعت بعد از اکتساب تکلیف اول یا بیشتر ا 4ـ6زمانی فاصلة ( و یا ثبات در 20تکالیف )

که افزایش یا کاهش این  دادندنشان دیگر های پژوهشی تعدادی از یافته ؛ اما(16،21)دهد رخ می

گذارد نمی گستر در یادگیری تکلیف مهارت حرکتیثیری بر جلوگیری اثر تداخل پسأت ،زمانیفاصلة 

رفتن دستزمانی نسبت به تکلیف اصلی، منجر به کاهش و ازفاصلة کننده در هر و اجرای تکلیف مداخله

 حافظه فواصل تمرین آسایی برایاند که پژوهشگران بیان کرده (.22،23شود )تکلیف اصلی می حافظة

زمان فواصل  مدتافزایش  و دباشمی حافظهم در تکوین و تحکیم العاده مهیک پارامتر فوق عنوانبه

 حافظهتحکیم یند افر ارتقایای را برای تثبیت و ممکن است زمینه حد خاصی تا حافظهآسایی تمرین

های پذیر در بازنماییتغییرات نوروپالسیتی و شکل ۀدهندنشان احتمالا ،که این امر (24)فراهم آورد 

متخصصان و پژوهشگران علوم  میانهای کلیدی الؤیکی از س ،باشد. امروزهمهارت در قشر حرکتی می

 طول فاصله تمرین آسایی برایکاری شناختی این است که با دستشناختی و عصبرفتاری، روان
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آسایی بین زمانی تمرینفاصلة دادن شده از طریق تغییرحرکتی آشکار مربوط به مهارت کسب حافظة

دادن تغییرنیز ( و ارتقاآن مهارت )ارزیابی تحکیم مبتنی بر  حافظةاکتساب مهارت و آزمون  ةجلس

تکلیف دوم نسبت به اکتساب مهارت اول )ارزیابی تحکیم مبتنی بر ثبات یا  ةزمانی برای ارائفاصلة 

فاصلة ؟ پژوهشگران برای تعیین بهترین (24)افتدمی حافظهبرای تحکیم چه اتفاقی  ،گستر(تداخل پس

اند به نتایج متناقضی دست یافته ،حافظهو ثبات  ارتقادادن تحکیم مبتنی بر زمانی جهت رخ

های متفاوت و تکالیف حرکتی مختلف حائز حافظههای بیشتر در انجام پژوهش ،لذا ؛(13،23،24)

  . باشدمیاهمیت 

شماری از تکالیف  یارتقاآسایی، باعث تثبیت و زمان طولنی تمریندهد مدتشواهد اخیر نشان می

و همکاران  1سانگنوع تکالیف نداشته باشد.  ممکن است که سودی برای همه اما ؛شودحرکتی می

ساعت  12 ،نشان دادند که این نوع تکلیف 2با استفاده از یک الگوی توالی حرکتی احتمالی (2007)

زمان فواصل اثر مدت رسدنظر میبنابراین، به ؛(13یابد )نمی ارتقاتمرینی  ةپس از اولین جلس

های آن تکلیف لفهؤبستگی به ماهیت و نوع م ،اجرای تکالیف حرکتی یارتقاآسایی بر تثبیت و تمرین

 به بررسی ،ای متناوبزمان واکنش زنجیره تکلیف نام به خاصی تکلیف انتخاب با حاضر پژوهش دردارد. 

 پرداخته شده است.  آشکار حرکتی حافظةی ارتقاآسایی متفاوت بر تثبیت و فواصل تمرین اثر

 

 پژوهش شرو
آماری پژوهش  ةنمون. باشدمیتجربی از نوع نیمهآن و روش انجام  بوده حاضر از نوع کاربردی پژوهش

گروه آزمایشی نه  تصادفی درصورت که بهبودند  های علوم انسانیرشته پسرنفر از دانشجویان  90حاضر 

مصرف سن، سطح تحصیالت،  ۀها اطالعاتی درباراز آزمودنی تقسیم شدند.کننده( شرکت 10)هر گروه 

بیهوشی،  ةعصبی، عدم آسیب جدی به جمجمه، عدم سابق هایبیماری ة، عدم سابقآورداروی خواب

عدم  و عدم مصرف سیگار و الکل بینایی، و عدم اختالل در خواب، عدم اختالل شنوایی، حرکتی

 . (22،24،25) پرسیده شد هحافظو  شناختیاختاللت 

 (1997) 4و هوواردبار توسط هووارد اولین ،3(ASRTT) متناوب ایالعمل زنجیرهزمان عکس تکلیف

ای متناوب است العمل زنجیرهنوعی سنجش زمان عکس ،فاین تکلی .(26) مورد استفاده قرار گرفت

 ة. این تکلیف روی رایان(26) پرداخت حرکت حافظة ةبه کاوش در زمینتوان میبا استفاده از آن  که
                                                           
1. Song 

2. Probabilistic motor sequence learning  

3. Alternating serial reaction time task 

4. Howard, Howard 
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العمل اجرای تکلیف زمان عکس جهتها ست. آزمودنیا اجرااینچ قابل 17مانیتور  ةبا صفحچهار  پنتیوم

 ۀانگشت میانی و اشارچهار  نشینند وروی مانیتور کامپیوتر میهروی صندلی و روب ،ای متناوبزنجیره

( صفحه کلید .()/()z()xهای )روی کلیدترتیب ست را بهاشاره و میانی دست راانگشت دست چپ و 

 . (1شکل) دهندقرار می
 

 
 

  1R12R23R34R ای متناوب برای الگویتکليف زمان واکنش زنجيره ـ1شکل

 

خالی و سفیدرنگ تو ۀدایرچهار  ای متناوب، در هر کوشش تمرینیالعمل زنجیرهدر تکلیف زمان عکس

مکان اولین  =یک :شدکامپیوتر ظاهر می ةاز سمت چپ به راست روی صفحزمان طور همترتیب و بهبه

مکان چهارمین دایره  =چهارمکان سومین دایره و  =سهمکان دومین دایره،  =دودایره در سمت چپ، 

طور د. بهشتنصورت افقی و در یک خط قرار داها به. این دایرهگرفته بودسمت راست قرار  که در

دادن کلیدی که مربوط به نشان هفاصلشد و آزمودنی باید بالپر و سیاه میتو ،هادایره ناگهانی یکی از این

شده کلید مشخصچهار  ها توسطداد. پاسخفشار می بر روی صفحه کلیدشده است را پرتو ۀمکان دایر

شدن محرک روی صفحه تا زمانی که آزمودنی به مکان ظاهر ند.ددر صفحه کلید رایانه انتخاب ش

 ، محرکدادنمینمایش از طریق فشردن کلید مربوط به آن مکان روی صفحه کلید پاسخ صحیح 

 ،العمل برای هر پاسخ. زمان عکسماندمیدر صفحه باقی  دایره(چهار  شده از بینتوپر ۀدایر یعنی)

فاصلة صحیح، محرک بعدی با شد. بعد از پاسخ نظر گرفته میها درعملکرد آزمودنی ۀعنوان نمربه

کامپیوتر  ةها بر روی صفحدایره، کدامیک از دایرهچهار  . این که از میانگشتظاهر می ms 120زمانی 

 شدنهدادسیاه برای پاسخ ۀشدن دایرمکان ظاهرهمچنین،  .شود مشخص نیستبه رنگ سیاه می

 یعنیشدن محرک )توالی ظاهر ،اما ؛رسدنظر میبینی بهپیشغیرقابلدر هر کوشش توسط آزمودنی 

راهبرد قانونمند پیروی  گویی طراحی شده است که از یک نظم وبرای پاسخ ایگونهبهشدن دایره( سیاه

  کند.می
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 ( استفاده4R43R12R31R2آیتمی )هشت  ای متناوب از یک الگویالعمل زنجیرهزمان عکسدر تکلیف  

 یعنی) 1ی تکراریاز رخدادهای الگو آیتمیچهار  توالی تکرارییک آیتمی، هشت  د که در این الگویش

 2تصادفیی از رخدادهای الگو آیتمیچهار  میان با توالی تکراریدرطور متناوب و یکبه (2314 توالی

های تکراری و تصادفی یک از توالیکنندگان از هیچشود. شرکتجایگزین می (4R3R2R1R) شدهتعیین

مربوط به توالی  2314 آیتمچهار  ،آیتمیهشت  در این الگوی و کنندپیدا نمیتوسط آزمونگر اطالع 

 .باشدمیمربوط به توالی تصادفی  4R3R2R1Rآیتم چهار  و هتکراری بود

باشد می 8883 -آر تی مدل خودکاراز نوع  ،(RT) انتخابیدو  بینایی دستگاه سنجش زمان واکنش

 هایپژوهش ةسسؤاین ابزار در م شود.استفاده می انتخابیدو  که برای ارزیابی زمان واکنش بینایی

مناسب ارزیابی  ،شناختی سینا در کشور ایران تولید شده و پایایی آن توسط متخصصین ی ـعلوم رفتار

 زمان با دستگاه سنجش زمان واکنشه است. برای ارزیابی روایی این ابزار از روش روایی همگردید

 7/0بستگی هم ،دستگاهدو  های واکنش حاصل از ایناستفاده شد که بین زمان 10004یاگامی یب 

و  گشته صورت پیوسته به آزمودنی ارائههای نوری قرمز و سبز توسط دستگاه به. محرکگزارش شد

قرمز )در دست  کلیددو  ها باید توسط. آزمودنیگردیدثانیه ثبت می 001/0های پاسخ با دقت زمان

 انجامیددقیقه به طول می 10دادند. این آزمون ها پاسخ میراست( و سبز )در دست چپ( به محرک

 شد.و تعداد خطا و زمان پاسخ آزمودنی توسط دستگاه ثبت می

 سالمت ،دموگرافیک ةناماساس پرسشاساس معیارهای ورود به مطالعه برها برپس از انتخاب آزمودنی

 ةنامبا استفاده از پرسش ، کیفیت خوابالی گلدبرگؤس 28روانی  سالمت ةنامبا استفاده از پرسش روانی

 ةوکسلر بزرگسالن نسخ حافظة ةنامعملکرد حافظه با استفاده از پرسش، کیفیت خواب پترزبورگ

آزمایشی گروه نه  رطور تصادفی دبه هاکوررنگی ایشیهارا، آزمودنیافزار کوررنگی با استفاده از نرمو  سوم

  نفر( تقسیم شدند. 10)هر گروه 

 :ارائه شده است در زیر هاکدام از آنکار هر ۀها و شیوگروه

 اجرای آزمون یاددداریدو ساعت بعد   +تمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس :1 گروه

  بالفاصله  +اجرای تکلیف دوم دوساعت بعد تمرین تکلیف اصلی+ هشت  تمرین: ساعت ةجلس: 2گروه 

 اجرای آزمون یاددداری

                                                           
1. Repeat pattern  

2. Random pattern 

3. RT-888   

4. YAGAMI YB – 1000 
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+  دو ساعت اجرای تکلیف دوم + دو ساعت بعدتمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس: 3گروه

  اجرای آزمون یاددداری  بعد

 اجرای آزمون یاددداری ساعت 12 بعد از  +تمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس: 4 گروه

+  اجرای تکلیف دومساعت  12 بعد از  +تمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس :5گروه 

 بالفاصله اجرای آزمون یاددداری

بعد  +اجرای تکلیف دوم ساعت 12 بعد از  +تمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس: 6گروه

 اجرای آزمون یاددداریساعت  12از

 اجرای آزمون یاددداریساعت  48 بعد از + تمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس: 7 گروه

   +اجرای تکلیف دومساعت  48 عد از+ بتمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس: 8گروه 

 بالفاصله اجرای آزمون یاددداری

   +اجرای تکلیف دومساعت  48 بعد از + تمرین تکلیف اصلیهشت  تمرین: ساعت ةجلس: 9 گروه

 آزمون یاددداری ساعت اجرای 48از بعد 

 آشکار حافظة یارتقافاز طراحی شد. در فاز اول برای بررسی تحکیم مبتنی بر دو  هش حاضر دروپژ

( h 48یارتقا)گروه و هفتم ( h 12یارتقا)گروه  چهارم، (h 2 یارتقا)گروه  های اولگروه ،حرکتی

های حافظهدر  ارتقادادن یا ندادن تحکیم مبتنی بر بررسی رخبه  مشارکت نمودند که این فاز از مطالعه 

. فاز پرداختمی با فاصله های تمرین آسایی و استراحت متفاوت بعد از جلسه اکتسابحرکتی  آشکار

های حافظهگستر در دادن یا ندادن تحکیم مبتنی بر ثبات و اثر تداخل پسبررسی رخ شاملدوم مطالعه 

آشکار  حافظةهای گروه ،که در این فازود ب  h 48، و h 2 ،h 12 ل تمرین آسایی با فواصحرکتی آشکار 

آزمون یادداری با  + h 2آزمون یادداری فوری، تداخل  + h 2تداخل ) ثباتh 2با فاصله تمرین آسایی

 h12فاصلة خیری با أتداخل ت) ثبات h 12با فاصله تمرین آساییآشکار  حافظةهای گروه (،h 2 ةفاصل

های گروهو ( h 12ة+ آزمون یادداری با فاصل h12 خیریأتداخل ت و + اجرای آزمون یادداری فوری

+ اجرای آزمون یادداری  h48فاصلة خیری با أتداخل ت) ثبات h 48حافظة آشکار با فاصله تمرین آسایی

 مشارکت داشتند. ( h 48ة+ آزمون یادداری با فاصل h48خیری أتداخل ت و فوری

ابزار  ۀها دعوت شد یک روز قبل از آزمون به آزمایشگاه مراجعه کنند و اطالعاتی درباراز آزمودنی ،ابتدا

 ،اکتساب ةکتبی دریافت شد. جلس ةنامها رضایتزمان از آزمودنی همیناجرا دریافت کنند. در  ۀو نحو

بلوک  ند که هرردبلوک تمرینی را تمرین ک 10 هاآزمودنیکه در آن،  برگزار شد 8:30ـ12:30ساعت 

کوشش مربوط به اجرای  80 این .باشدمی  1R4R2R3Rآیتمیهشت  مرتبه اجرای الگوی 10شامل 
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 ند.مرتبه پشت سر هم ارائه شد 10 ،در هر بلوک هااست که این الگو 1R4R2R3Rآیتمی هشت  الگوی

 :صورت زیر تمرین شددر هر بلوک به آیتمیهشت  ی موجود در الگویهاکوشش
1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R, 1R4R3R2, 

1R4R3R2R, 1R4R2R3R, 1R4R2R3R 
 10یک از کوشش در هر 80) کوشش 800( اکتساب ةتمرین )مرحل ةها در جلسآزمودنی ،مجموعدر

های رومانو و پژوهشمطابق با . کردند را تمرین متناوبای العمل زنجیرهاز تکلیف زمان عکس بلوک(

برای تحلیل  ،(2014و شمسی پور و همکاران ) (2010) 2و جاناسکنامس و  ،(2012) 1همکاران

 ،اکتساب ةدر نظر گرفته شد و در مرحل تمرینی ةعنوان یک بستبلوک بهپنج  هر هاتر دادهآماری راحت

که اثر تداخل در برابر تحکیم  آزمایشیهای در گروه. (22،24) بسته با یکدیگر مقایسه شد دو هایداده

عنوان تکلیف هب انتخابیدو  تکلیف زمان واکنش بینایی، از گردیدبررسی  حافظهمبتنی بر ثبات 

بلوک  سه هااصلی، آزمودنی حافظةمنظور ایجاد تداخل در بهاستفاده شد.  گر )تکلیف دوم(مداخله

 ( را اجرا کردند.انتخابیدو  زمان واکنش بیناییتکلیف مربوط به تکلیف دوم ) کوشش(240) تمرینی

( که در ASRTTکوشش( از تکلیف اصلی ) 320بلوک تمرینی ) چهار شامل اجرای یادداریآزمون 

 .  باشدمیاست  اکتساب( اجرا شده ةاول )مرحل ةجلس

در توالی تکراری  العملزمان عکستفاوت  ،ایحافظه و ثبات ارتقامبتنی بر  دادن تحکیمبرای تعیین رخ

آزمون  ة)مرحل یادداری ةمرحل ة( با بستتمرینی دوم ةاکتساب )بست ةآخرین بسته در مرحلو تصادفی 

با تکلیف اصلی  یادداری ةدر مرحلها داده .گروه آزمایشی با یکدیگر مقایسه شدندنه  ( دریادداری

 ،همچنین مورد تحلیل قرار گرفت. های تکراریبا اندازهمرکب استفاده از روش آماری تحلیل واریانس 

افزار آماری نرم توسطآماری  تحلیلاستفاده شد.  داریاتعیین محل معنبرای  دانکناز آزمون تعقیبی 

 در نظر گرفته شد. 05/0ها داری آزموناو سطح معن گرفت انجام 193ةنسخ اس.پی.اس.اس

 

 نتایج
 ةآخرین بسته در مرحلزمان واکنش  ةبرای مقایسهای تکراری نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازه

 گروه آزمایشی سه ( دریادداریآزمون  ة)مرحل یادداری ةمرحل ة( با بستتمرینی دوم ةاکتساب )بست

 ارائه شده است. 1جدولدر  تحکیم مبتنی بر  ارتقاء

 

                                                           
1. Romano  

2. Nemeth, Janacsek 

3. SPSS 19 
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ای زمان واکنش زنجيرهاختالف ميانگين  ةهای تکراری برای مقايسنتايج تحليل واريانس با اندازه ـ1جدول

 گروه آزمايشی سه الگوهای تصادفی و تکراری

 F P ميانگين مجذورات آزادی ةدرج جمع مجذورات منبع تغييرات

 *001/0 51/36 01/108341 1و27 01/108341 تمرین ةاصلی بست اثر

 *001/0 91/34 07/24753 2و27 15/49507 اصلی گروه اثر
 *001/0 94/8 70/26538 2و27 41/53077 اثر تعاملی گروه در بسته

 P<0.05داری در سطح  امعن *

 

کرویت ماوچلی بررسی  نتایج آزمون ،های آزمایشیها در گروهبودن توزیع دادهبرای تعیین فرض نرمال

 (P>0.05) فرض کرویت ماوچلیشدن پیشبا رعایت های تکراریهنتایج تحلیل واریانس با انداز شد.

توالی تکراری و توالی  العملدار است و میانگین زمان عکسامعن تمرینی ةنشان داد اثر اصلی بست

توالی  العملمیانگین زمان عکس بهتر از یداراطور معنبه( 18/425) یادداری ةمرحل ةدر بست تصادفی

اثر  ،همچنین(. P<0.05) باشدمی (17/510) اکتساب ةمرحل دوم ةدر بست تکراری و توالی تصادفی

گروه در  توالی تکراری و توالی تصادفی العملمیانگین زمان عکسو  هدار بودامعننیز اصلی گروه 

توالی  العملمیانگین زمان عکساختالف  از یداراطور معنبه( 85/410) ارتقاساعت  48آزمایشی 

 (. P<0.05) استبهتر گروه آزمایشی دیگر  دو تکراری و توالی تصادفی در

آمده در دستنتایج به. (P<0.05) باشدمیدار امعن نیز تمرینی ةاثر تعاملی گروه در نوع بستهمچنین، 

ساعت  48آشکار حرکتی  حافظةدر گروه که نشان داد  ارتقافاز اول جهت بررسی تحکیم مبتنی بر 

اکتساب  ةجلستمرینی دوم  ةو بست یادداریدر آزمون  ارتقاساعت  48 حافظة بین عملکرد گروه ،ارتقا؛

بهتر از بستة  ،در آزمون یادداری ارتقاساعت  48و عملکرد گروه حافظة  وجود دارد یداراتفاوت معن

 .استجلسة اکتساب  دومتمرینی 

 ةبا مقایس که نشان داد آمده در فاز دوم مطالعه جهت بررسی تحکیم مبتنی بر ثباتدستنتایج به

خیری با أتداخل ت، + اجرای آزمون یادداری فوری h12فاصلة خیری با أتداخل ت هایعملکرد گروه

و  h 48ة+ آزمون یادداری با فاصل h48 خیریأتداخل ت، + اجرای آزمون یادداری فوری h48فاصلة 

چهار  مشخص شد در هر یادداریآزمون در  h 12ة+ آزمون یادداری با فاصل h12 خیریأتداخل ت

+ آزمون یادداری  h 48خیریأتداخل تاین اثر در گروه اثر تحکیم مبتنی بر ثبات رخ داده است و  ،گروه

تداخل  هایگروه ةبا مقایس ،همچنین (.1شکلو  2جدولها است )بیشتر از سایر گروه h 48ةبا فاصل

h 2  + ةآزمون یادداری با فاصل h 2  تداخلو h 2 +  ةدر بستها گروهبا سایر  فوریآزمون یادداری 
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 hهای هفاصلآزمون یادداری با  +  h 2تداخل های در گروهمشخص شد  یادآوریو آزمون  دومتمرینی 

 . (1شکلو  2جدول) گستر رخ داده استاثر تداخل پس ،فوریو  2

 
 يادداری ةها در مرحلای گروهزمان واکنش زنجيره ةآزمون تعقيبی دانکن برای مقايس ـ2جدول

 4 3 2 1 ها گروه

    h 48 46/322ة+ آزمون یادداری با فاصل h48 خیریأگروه تداخل ت

    60/328 ساعت ارتقا 48گروه 

   h 12 72/362 72/362ة+ آزمون یادداری با فاصل h12 خیریأگروه تداخل ت

   02/375  + آزمون یادداری فوری h48خیری أگروه تداخل ت

  30/454   اارتقh 12گروه 

 22/464 22/464   آزمون یادداری فوری  + h12 خیریأگروه تداخل ت

 71/491 71/491   گروه دو ساعت ارتقا 

 h 2   66/492 66/492ةآزمون یادداری با فاصل +دو ساعت گروه تداخل 

 69/501    فوریآزمون یادداری  +دو ساعت گروه تداخل 

 071/0 078/0 54/0 056/0 سطح معناداری

 

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

 

 گيریو نتيجهبحث 
 و 12،  دو با فواصل تمرین آسایی آشکار حرکتی حافظةتأثیر بررسی  ،هدف از اجرای پژوهش حاضر

مطالعه آمده در فاز اول دستنتایج بههای تحکیم مبتنی بر ارتقا و ثبات بود. بر پردازش ساعت48
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اثر تحکیم ساعت  12و  48آشکار حرکتی  حافظةنشان داد در  ارتقاجهت بررسی تحکیم مبتنی بر 

با استفاده از  که وهشگرانیهای پژبا یافته در فاز اول مطالعه هایافته رخ داده است. ارتقامبتنی بر 

ساعت  12 در فواصل ارتقاتحکیم مبتنی بر  نشان دادندای العمل زنجیرهمان عکستکلیف حرکتی ز

های یافته با نیز و( 24،31)افتد مهارت اتفاق می آساییتمریناستراحت و ساعت  24و بعد از خواب 

زدن با انگشتان دست و تکلیف توالی ( که در تکلیف توالی ضربه27،4پژوهشی واکر و همکاران )

 24 آساییتمرینفاصلة های یادداری با آزمون در ارتقانشان دادند تحکیم مبتنی بر آپوزیشن انگشتان 

سویی توان علت هممی شدهی انجامهاراستا با پژوهشهمسو است. افتد هماتفاق میبه بال ساعت 

 حافظهدر  ارتقاشده را با استناد به تحکیم مبتنی بر های ذکرنتایج پژوهش حاضر با دیگر پژوهش

در  آموزد، یادگیری مهارت صرفاا کند و میهنگامی که فراگیر مهارتی را تمرین می ،لذا ؛توجیه نمود

استراحت بین فاصلة یادگیری مهارت در طول  ،بلکه .افتدتمرین و تکرار اتفاق نمی ةطول جلس

زیرا  ؛(24) افتدبین جلسات تمرین نیز اتفاق میفاصلة طی  ،تمرین و همچنین ةها در جلسکوشش

صورت ناخودآگاه شروع به کدگذاری، فعالیت و به ،آموزیتمرین و مهارت ةسیستم عصبی بعد از جلس

پذیر ی و شکلتغییرات نوروپالسیتنماید و اند میمناطقی از مغز که طی تمرین مهارت فعال بوده ةتوسع

 حافظة یارتقااین امر منجر به  ،نتیجهدر .افتدهای مهارت در قشر حرکتی مغز اتفاق میدر بازنمایی

فاصلة ند که در هست پژوهشگران معتقد براین،عالوه. (31) شودشده میمربوط به مهارت آموخته

دهد تا این که ی پیوسته که مراحل گوناگونی دارد رخ مییندافریادگیری،  ةدنبال تجرببه ،استراحت

 . (28،29) تحکیم یا ذخیره شود کامالا  ،در قالب برخی تغییرات ساختاری یا شیمیایی هحافظآثار 

( 31و شمسی پور )( 3استیک گولد و واکر )، (30) 1کارنی و همکاران های پژوهشیاساس یافتهبر

 48زمانی فاصلة یی با آساتمرین هگرو ةرا به خواب شبان حرکتی حافظةدر گروه  ارتقا ۀمشاهدتوان می

 ،شودامواج کند مغزی که در خواب عمیق ظاهر می بعد از یادگیری تکلیف حرکتی نسبت داد.ساعت 

ها نشان سایر پژوهشد. هستن بسیار اساسی هحافظ یارتقاهای پیشین، تقویت و برای یادداری آموخته

پس  ،یآموزشی برای یادگیری تکالیف شناختی و یا حرکت ۀیک دور ةادام مندی ازد که بهرهندهمی

مستندات کافی وجود دارد که در هنگام خواب، مغز بدون  (.3،30یابد )از خواب شبانگاهی افزایش می

و این قابلیت در حالت  آگاهی فرد در حال پردازش اطالعاتی است که فراگیر در روز قبل آموخته است

رسد خواب شبانه با تسهیل ارتباطات نظر میاساس، بهاین. بر(31) کندمیکمک  هبه حافظبیداری 

یکی از  ،احتمالا .کندو قدرت یادگیری کمک می هظحافهای مغز، به تقویب شیمیایی سلولـ  عصبی

                                                           
1. Karni  
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 ،در پژوهش حاضرساعت  48با فاصله تمرین آسایی آشکار حرکتی  حافظةعلل برتری عمکرد گروه 

  .باشدمیمربوط به مهارت حرکتی  حافظةخواب شبانه بر تحکیم تأثیر مندی آنان از بهره

با فواصل تمرین  حرکتی آشکارهای حافظههای پژوهش حاضر در فاز دوم مطالعه نشان داد یافته

همچنین مشخص  تحکیم مبتنی بر ثبات دارند. یندافربر ایجاد  اثر متفاوتیساعت  48و 12، دو آسایی

 ؛ه استاثر تحکیم مبتنی بر ثبات رخ داد ،ساعت 48و  12آشکار حرکتی  حافظةهای در گروهشد که 

 ةآزمون یادداری با فاصل + h 2تداخل ) ساعت تمرین آساییدوآشکار حرکتی  حافظةهای اما در گروه

h 2  تداخل وh 2 +  به اعتقاد پژوهشگران گستر مشاهده شد.اثر تداخل پس ،(فوریآزمون یادداری، 

 ،هامربوط به مهارت حافظةهای حرکتی و ای است که طی آن مهارتشدهمکانیسم شناخته ،تحکیم

د گرددر برابر تداخل و فراموشی می ظهحافشوند و این امر منجر به ثبات کدگذاری و تصفیه می

تواند حتی بین جلسات مهارت می آشکار ةحافظنشان داد که  های پژوهش حاضر(. یافته27،31)

 ای وجود داشته باشدبهینهفاصلة دادن این پردازش باید بین جلسات بهبود یابد و برای رختمرین 

نسبت به سایر  h 2 حافظةهای عملکرد گروه نشان داددر فاز دوم مطالعه نتایج  ،همچنین. (31)

اسکوبار و . ه استمشاهده شدها گستر در این گروهو اثر تداخل پس هبودتر ضعیفتمرینی های گروه

زمان، شباهت بیشتری دو  شده درها و کلمات ارائهچه مهارتی اعالم کردند هرپژوهش( طی 32) 1میلر

تأثیر تری نسبت به هم ارائه شوند، میزان تداخل و نزدیکفاصلة با یکدیگر داشته باشند و در 

های تداخل با فاصله تمرین گروهتوان عملکرد ضعیف می ،لذا ؛یابدگستر افزایش میهای پسبازداری

فاصلة  نیز گر وتکلیف اصلی و مداخلهدو  در هر آشکار حافظةشدن دلیل درگیررا به آسایی دو ساعت

های تکلیف دارای ویژگیدو  جایی کهآن از ،همچنین تکلیف بیان کرد.دو  این ةکوتاه زمانی بین ارائ

دوم با یادگیری مدل درونی تکلیف اول تداخل  یادگیری مدل درونی تکلیف احتمالامشابهی هستند، 

 ،رابطهایندر (.16مربوط به تکلیف اول در آزمون یادداری شده است ) ةپیدا نموده و باعث تضعیف حافظ

حرکتی  حافظةدر پژوهشی به بررسی مراحل عملکردی در تکوین  (1996) 2و همکارانکراگ -براشرز

شوند مهارت حرکتی در وضعیتی یاد گرفته میدو  نتیجه گرفتند کهمدت در انسان پرداختند و طولنی

یادگیری تکلیف  ،صورتاینغیر. در(16) ساعت باشدپنج  مهارت بیشتر ازدو  بین اجرایفاصلة که 

دو  عملکرد هر ،نتیجهدر .شودمی دوم با مدل درونی که برای اجرای تکلیف اول مناسب است شروع

کنند که در اجرای بیان می 3های مربوط به رد حسیشود. یافتهتخریب میداری اطور معنتکلیف به

                                                           
1. Scobar and Miller 

2. Brashers-Krug 

3. After effects 
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یادگیری مدل درونی تکلیف از کوتاهی از تکلیف اول، یادگیری تکلیف دوم مانع فاصلة تکلیف دوم در 

 شود.اول می

رخ  اطالعات 1شدنبازداری و یا سد ، با سن دو ساعت حافظةدر  توان بیان کرد احتمالامی ،همچنین

نخورده وجود نقص و دستصورت بیشده از تکلیف اصلی بهاطالعات آموخته ،. در این حالته استداد

های کافی برای سرنخ به این دلیل است که شایدکه  ها ممکن نیستدسترسی به آن ،اما ؛دارند

ها و راگیر آیتمف ،احتمالااین که د و یا باشنمیسوی اطالعات مربوطه در اختیار هدادن افراد بسوق

دادن تحکیم رخ. (24،31) یابدکند که با یادآوری تکلیف اصلی تداخل میرا یادآوری می هایینخسر

با آشکار حرکتی  حافظةو زوال  ساعت 48و  12با سن های آشکار حرکتی هحافظمبتنی بر ثبات در 

 ةوسیلبه فعالنه شکلبه حافظهتداخل نیز مطابقت دارد. طبق این نظریه،  ةبا نظری سن دو ساعت

شده باشد. وقتی رویداد  گستر ایجاددلیل تداخل پستواند بهکند که میرویدادهای دیگر افت پیدا می

آوری اطالعات مربوط به خاطرزمانی ذخیره و تحکیم اطالعات و زمان تالش برای به ۀتداخلی بین دور

 حافظةبر  ه،حافظکه در آن اطالعات موجود در  گیردمیگستر نام دهد، تداخل پستکلیف رخ می

آورد و اطالعات جدید وجود میدر فراخوانی عوامل قبل از تداخل، اختالل به ،اثر گذاشته ،گذشته

(. در پژوهش حاضر 33) کندپیدا میشده تداخل با یادداری اطالعات قبلی کسب هحافظموجود در 

مربوط به  حافظةشود باعث می تکلیف اصلی اکتسابز اجرای تکلیف دوم بعد ا دو ساعتفاصلة نیز 

اثر تداخل  ،یادداریدر زمان  ،نتیجهدر .یافتن را نداشته باشدو تحکیمذخیره  فرصت ،تکلیف اصلی

 گستر مشاهده شود.پس

تحکیم مبتنی بر  ،ساعت 12ة حرکتی با سن حافظکه در نتایج پژوهش حاضر نشان داد  ،کلی طوربه

 در آزمون یادداری گردید.مشاهده ن ارتقااثر تحکیم مبتنی بر  ،در همین گروهاما  ؛ه استثبات رخ داد

 بیانگر این است که گروه ارتقاساعت  12 گروه ساعت ثبات نسبت به 12 گروه ترعملکرد ضعیف نیز

حاضر با مدل اصالحی  پژوهشنتایج  ،اما ؛گستر شده استمتحمل اثر تداخل پس ،ساعت ثبات 12

 هم وجود دارد؛جدا از  ةمرحلدو  ،ارتقاتحکیم، تثبیت و  یندافر( که اظهار داشت در 2005واکر )

گیرند طی خواب صورت می ارتقا ةتثبیت طی بیداری بدون تمرین اضافه و مرحل ةکه مرحلطوریهب

 . (5) استسو هم

 48با فاصله تمرین آسایی حرکتی آشکار  حافظةو ثبات در  ارتقاحاضر برای بررسی  پژوهشنتایج 

و ثبات معنادار آماری  ارتقاتمرین، باعث  ةاولین خواب شب بعد از جلس احتمالا نشان داد که ساعت

 های برخی از مطالعات که اظهار داشتند هرای شده است. این نتایج با یافتهدر زمان واکنش زنجیره

                                                           
1. Blocking 
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کنند که سو است. این مطالعات بیان میافتند همخواب اتفاق می یندافردر  اارتقتثبیت و  ةمرحلدو 

بخشد. به حسی حرکتی تسهیل کرده و سرعت می تثبیت را در مهارت های ادراکی ویند افرخواب، 

دهد و باشد رخ میمی SWSخواب که شامل خواب  ةاولی ةتثبیت طی مرحلیند افراین صورت که 

مقدار  ةاضاف در بخش اول شب به SWS ةمرحلتأثیر مربوط به خواب شبانه در اجرا نیز تحت  یارتقا

رسد خواب شبانه موجب نظر میبه ،بنابراین ؛(18افتد )در بخش آخر شب اتفاق می REM ةمرحل

ایجاد ای متناوب تکلیف زمان واکنش زنجیرهدر بیشتری  یارتقاتحکیم مبتنی بر ثبات و شود می

 48شده در گروه تحکیم مبتنی بر ثبات مشاهده ،شودمشاهده می 1شکلطور که در زیرا همان ؛شود

تغییرپذیری در بازنمایی قشر  ۀدهندنشان که این امر احتمالا ساعت بود 12 بیشتر از گروه ،ساعت

( و 5،27)واکر و همکاران  پژوهشنتایج این پژوهش با نتایج  ،. همچنین(34) باشدحرکتی مغز می

 ةکه یادگیری مهارت حرکتی وابسته به خواب را با استفاده از تکلیف ضرب( 2002)و همکاران  1فیشر

در دقت حرکت  ارتقاانگشت متوالی مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که اولین خواب شب منجر به 

که  (2005) و همکاران 2نتایج این پژوهش با نتایج رابرتسون ،نهایت. در(37) سو استشود هممی

. (35) باشدسو میهم آسایی استنشان دادند آگاهی و دانش آشکار عامل مهمی در یادگیری تمرین

بدون اینکه تمرین خواهد یاد بگیرد آگاه است، های مهارت جدیدی که میهنگامی که فرد از ویژگی

مقابل، هنگامی که  دهد. درنشان میخواب تأثیر و ثبات بیشتری را در مهارت تحت  ارتقاداشته باشد، 

 .گیردخواب قرار نمیتأثیر تحت  ،و ثبات در مهارت ارتقامهارت با دانش پنهان یاد گرفته شده باشد، 

 میزان ( که اظهار داشتند13و همکاران ) 3نگین سوهای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات سان بیافته

 ای متناوبزمان واکنش زنجیرهتکلیف  شب خواب درداری در دقت اجرا پس از اولین معنا یارتقا

( که بیان داشتند پس از اولین شب 36) 4دانچین و همکارانبا نتایج  ،مشاهده نشده است و همچنین

براین، خوانی ندارد. عالوههم رای حرکات دریافتی حاصل نشده استمعناداری در دقت اج ارتقاخواب 

یادگیری توالی  ،( که اظهار داشتند خواب شبانه27و همکاران ) واکرهای با یافتهنتایج این مطالعه 

باشد. از سو نمیهمنیز دهد آمده پس از تمرین بهبود نمیدستهحرکتی را فراتر از سطح اجرای ب

های تکلیف و بودن ویژگیمتفاوت بهتوان دلیل مغایرت پژوهش حاضر با نتایج این مطالعات را می

های آن لفهؤگیری، نوع تکلیف و ماهیت مهای اندازهمتفاوت، شرایط تمرینی، روشهای تمرینی شیوه

 نسبت داد.

                                                           
1. Fischer 

2. Robertson 

3. Song 

4. Donchin  
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تکلیف زمان و پیشرفت در  ارتقابیانگر این بود که پژوهش  این شده درهای ارائهیافته نهایت،در

بلکه  .آیددست نمیهبر اثر تمرین و در طول جلسات تمرین ب صرفاا ،ای متناوبالعمل زنجیرهعکس

ثبات،  بدون تمرین مهارت،استراحت و  ةمهارت و در مرحل اکتساببعد از به تکلیف، مربوط  حافظة

بعد از خواب شبانه بهتر نظر را فراگیران مهارت مورد کهمشخص شد  ،همچنین .یابدو تحکیم می ارتقا

با  ،بنابراین ؛مند شودبهتر است فراگیر هنگام یادگیری مهارت از خواب مناسب بهره ،لذا ؛آموزندمی

در یک هفته  توسط مربیان تمرین ةکردن تعداد جلسفشرده یاشدن جلسات تمرینی توجه به طولنی

و پیشرفت  ارتقاتواند بر می طی بیداری و خوابتمرینی و استراحت بی ۀثیری که دورأو با توجه به ت

های ریزیشود در برنامهبه مربیان و معلمان توصیه می ،لذا ؛مهارت و تکلیف داشت باشد حافظةدر 

ای را هحافظهای آموزشی خود، اهمیت و نقش استراحت بر پیشرفت عملکرد و تعدیل عملکرد نرون

گذار ثیرأهای پژوهش تجایی که ممکن است چالکی دستی بر یافتهآناز ،همچنینمدنظر قرار دهند. 

ها از طریق آزمون چالکی دستی چالکی دست آزمودنی ،های بعدیشود در پژوهشباشد پیشنهاد می

یید أتو روایی و پایایی آن موردقرار گرفته ( مورد استفاده 1393پردو که در پژوهش شهابی و همکاران )

  ( کنترل شود.38باشد )می

داد که ارتقاء و ثبات حافظه صرفا در طول جلسات تمرین اتفاق نمی پژوهش حاضر نشان  پيام مقاله:

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.

 

 منابع
1) Dennis N, Cabeza R. Age-related dedifferentiation of learning systems: An fMRI study 

of implicit and explicit learning. Neurobiology of Aging. 2011; 32: 2318.e17–2318.e30. 

2) Müller A, Pilzecker's M. Early insights into everyday forgetting and recent research on 

anterograde amnesia. Journal of Cortex. 1990; 43(5): 616-34. 

3) Stickgold R, Walker M P. Sleep-dependent memory consolidation and reconsolidation. 

Sleep Med. 2007; 8(4): 331-43. 

4) Walker M P. A refined model of sleep and the time course of memory formation. 

Behavioral and Brain Sciences. 2005; 28(1): 51-64; discussion 64-104. 

5) Walker M P, Brakefield T, Seidman J, Morgan A, Hobson J A, Stickgold R. Sleep and 

the time course of motor skill learning. Learn Mem. 2003; 10(4): 275-84. 

6) Wilson J K, Baran B, Pace-Schott E F, Ivry R B, Spencer R M C. Sleep modulates word-

pair learning but not motor sequence learning in healthy older adults. Neurobiol Aging. 

2012, 33: 991–1000.  



 4139 ، پاييز21رفتار حرکتی شماره                                                                                                         142

 

 

7) Atienza M,  Cantero J L, Dominguez-Marin E. The time course of neural changes 

underlying auditory perceptual learning. Learn Mem. 2002; 9: 138–50. 

8) Gaab N, Paetzold M, Becker M, Walker M P, Schlaug G. The influence of sleep on 

auditory learning: Behavioral study. Neuroreport. 2004; 15: 731-4.  

9) Maquet P, Schwartz S, Passingham R, Frith C. Sleep-related consolidation of a 

visuomotor skill: Brain mechanisms as assessed by functional magnetic resonance imaging. 

J. Neuroscience. 2003; 23: 1432–40.  

10) Press D Z, Casement M D, Pascual-Leone A, Robertson E M. The time course of off-

line motor sequence learning. Cognition Brain Research. 2005; 25: 375–8.  

11) Duke R A, Allen S E, Cash C D, Simmons A L. Effects of early and late breaks during 

the retrieval of recent and remote memory. Current Biology. 2009; 23: 99–106. 

12) Allen S. Procedural memory consolidation in musicians. Manuscript submitted for 

publication. Trends Neuroscience. 2008; 12: 1026–31. 

13) Song S, James H, Howard J R, Darlene V H. Sleep does not benefit probabilistic motor 

sequence learning. The Journal of Neuroscience. 2007; 27(46): 12475–83.  

14) Nemeth D, Janacsek K, Londe Z, Ullman M T, Howard D, Howard J. Sleep has no 

critical role in implicit motor sequence learning in young and old adults. Experimental Brain 

Research. 2011; 201: 351–8.  

15) Nemeth D, Janacsek K. The dynamics of implicit skill consolidation in young and 

elderly adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences. 2010; 66: 15-22. 

16) Brashers-Krug T, Shadmehr R, Bizzi E. Consolidation in human motor memory. Nature. 

1996; 382: 252–5.  

17) Hung S C, Seitz A R. Retrograde interference in perceptual learning of a peripheral 

hyperacuity task. PLoS ONE. 2011; 6: 1-5.   

18) Mednick S C, Nakayama K, Stickgold R. Sleep-dependent learning: A nap is as good as 

a night. Nature Neuroscience. 2003; 6(7): 697-8. 

19) Nader K,  Einarsson E O. Memory reconsolidation: An update. Annals of the New York 

Academy of Sciences. 2010; 1191: 27–41.  

20) Simmons A L. Distributed practice and procedural memory consolidation in musician’s 

skill learning. J Res in Music Educe. 2012; 59(4): 368-57. 

21) Caithness G, Osu R,  Bays P,  Chase H,  Klassen J, Kawato M, et al. Failure to 

consolidate the consolidation theory of learning for sensorimotor adaptation tasks. 

Neuroscience. 2004; 24: 8662–71.  

22) Romano J C, Howard J H, Howard D V. Enhanced implicit sequence learning in college‐
age video game players and musicians. App Cog Psycho. 2012; 26: 91–6.  

23) Wichert S, Wolf O T, Schwabe L. Reactivation, interference, and reconsolidation: Are 

recent and remote memories likewise susceptible? Behavioral Neuroscience. 2011; 125: 

699-704.  

24) Shamsipoor P. Effect of immediate, recent and remote explicit motor memory on 

reconsolidation process and retrograde effect. Journal of Cognitive Psychology. 2014; 2 (3): 

37-48 



 143                                                                     ....آسايی بر تحکيم مبتنیاثر فواصل زمانی مختلف تمرين

 

25) Romano J C, Howard J H, Howard D V. One-year retention of general and sequence 

specific skills in a probabilistic, serial reaction time task. Memo. 2011; 18(4): 427-41. 

26) Howard J H, Howard D V. Age differences in implicit learning of higher order 

dependencies in serial patterns. Psycho Aging. 1997; 12: 634–56.   

27) Walker M P, Brakefield T, Morgan A, Hobson J A, Stickgold R. Practice with sleep 

makes perfect: Sleep dependent motor skill learning. Neuron. 2002; 3;35 (1): 205-11. 

28) Bonnici H M, Chadwick M J, Maguire E A. Representations of recent and remote 

autobiographical memories in hippocampal subfields. Hippocampus. 2013; 23: 849–54.   

29) Ghadiri F, Rashidy-Pour A, Bahram A, Zahediasl S. Effects of stress related acute 

exercise on consolidation of implicit motor memory. koomesh. 2013; 14(2): 223-31. 

30) Karni A, Ungerleider L G, Benali H, Carrier J. Fast and slow spindle involvement in the 

consolidation of a new motor sequence. Behavioral Brain Research. 2011; 217: 117–21.  

31) Shamsipoor P, Abdolshahy M. The effect of different recall distances on explicit motor 

memory consolidation. Journal of Cognitive Psychology. 2015; 2 (4): 36-45. 

32) Kantak S S, Winstein C J. Learning–performance distinction and memory processes for 

motor skills: A focused review and perspective. Behav Brain Res. 2012; 228: 219–31. 

33) Brawn T P, Fenn K M, Nusbaum H C, Margoliash D. Consolidating the effects of 

waking and sleep on motor-sequence learning. The Journal of Neuroscience. 2010, 30 (42): 

13977–82. 

34) Lemieux S T, penhune V B. The effects of practice and delay on motor skill learning 

and retention. Exp Brain Res. 2005; 161(4): 423-31. 

35) Robertson E M, Press D Z, Pascual-Leone A. Off-line learning and the primary motor 

cortex. J Neurosci. 2005; 25: 6372–8.  

36) Donchin O, Sawaki L, Madupu G, Cohen L G, Shadmehr R. Mechanisms influencing 

acquisition and recall of motor memories. Journal of Neurophysiology. 2002; 88(4):      

2114-23. 

37) Fischer S, Hallschmid M, Elsner A, Born J. Sleep forms memory for finger skills. PNAS. 

2002; 99(18): 11987-91. 

38) Shahabi Kaseb M R, Mehrjoo M, Damavandi M, Estiri Z. The effect of time of training 

and night sleep on enhancement of "accuracy" and "timing" components of fine motor skill. 

Motor Behavior. 2014; 17(6): 185-204. 

 

رجاع دهی به روش ونکوورا  

 

 

 
 
 

ارتقاء  بر تحکیم مبتنی بر ثبات و آساییاثر فواصل زمانی مختلف تمرین .شمس امیر

 .44-127 (:21)7؛ 1394پاییز  .رفتار حرکتی. حافظة آشکار

 



 4139 ، پاييز21رفتار حرکتی شماره                                                                                                         414

 

 

Effect of off-line time different periods on stabilization and 

enhancement-based consolidation process in explicit 

memory 

 
A. Shams1 

1. Assistant professor at Sport Science Research Institute* 

Received date: 2015/02/07                    Accepted date: 2015/06/15 

 

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. 
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