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 مقدمه
اي از فرآيندهايي است که  شامل مجموعه اي تحکيم حافظه

و استتراحت،   يادسپارياز طريق تمرين کسب شده و در دوره 

انتواع  از  يکت ي[. 1گتردد    به شکلي پايدار و مقاوم متي تبديل 

که مرجتع دستتيابي بته     باشد يمحافظه، حافظه حرکتي پنهان 

 يحرکت فيکالتمام رفتارهاي ماهرانه بوده و دامنه وسيعي از ت

گيرد و تحکيم براي آن امري حياتي استت   را در بر مي يمتوال

شتامل دو مرحلته    ميتحکت  کند يم انيب ديجد هيفرض کي[. 2 

 يآن حافظته حرکتت   يوابسته به زمان کته در طت   مياست: تحک

آن حافظه  يوابسته به خواب که در ط ميو تحک گردد يم تيتثب

 شهير يحرکت يتوال رييادگي تي[. اهم3  ابدي يارتقاء م يحرکت

از حرکات دارد. اجزاي هر  ياريبس يمتوال يدر ضرورت اجرا

تا حرکت مورد نظتر   کند يم دايبروز پ يخاص بيحرکت با ترت

 يهتا  يتتوال  ياستا،، اجترا   ني. بر اابديبه هدف خود دست 

 رييادگيکه  باشد يپنهان م يحرکت فياز تکال يشاخص يحرکت

 يبه حضتور آگتاه   ازييو ن افتد يبه صورت پنهان اتفاق م  آن

 يهتا  پنهان نه تنها مربوط به مهارت يتوال يريادگي[. 4ندارد  

ارتبتاط   يو اجتمتاع  يشناخت يها است بلکه با مهارت يحرکت
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تتا   ياز خردستال  يمهم زنتدگ  يها از جنبه يکي نيدارد. بنابرا

رخ  نيتنها در زمان تمتر  يريادگينوع  نياست. ا يسالخوردگ

 يو دوره زمتان  ينت يتمر نيبت  يهتا  در زمتان  بلکته  دهتد،  ينم

مجتزا   نتد يفرا کيت پنهان  يتوال مي. تحکدهد يرخ م يادسپاري

به طور  يادسپاري يچندگانه در دوره زمان يندهايو فرا ستين

بتا توجته بته     يتتوال  يريادگيت گذارند.  اثر ميبر تحک يمتفاوت

بته   ازيت کته ن  نيآن و ا يکندتر[، چگونگ اي تر عيمرحله آن  سر

 [.5است   زي پنهان و آشکار[ متما ريخ ايدارد  ياريهوش

نتوروني تحکتيم حافظته     يها زماني است که مکانيزم دير

[. ۶ستت   پنهتان متورد توجته محققتين وادتع شتده ا       يحرکت

اند حافظه حرکتي انسان تحتت تتيثير    مطالعات اوليه نشان داده

ايج نتت  نيت [. ا۷فرايندهايي مشابه با حافظه آشکار دترار دارد   

و  پنهان يها ه اين فرضيه نزديک ساخت که حافظهمحققين را ب

 يا فظهآشکار داراي نقاط اشتراك فراوان در مرحله تحکيم حا

. در اين زمينه، عالده محققين بته متييرهتاي کليتدي    باشند يم

حافظه معطوف گشت، همانند عامل زمان که از  ميمؤثر بر تحک

 يهتا  العاده مهم در تحکيم حافظه آن به عنوان يک پارامتر فوق

است که  نيا يچالش اصل اسا، نياست. بر ا  شده اديآشکار 

تمريني  پنهان با گذر زمان و در دورة بي يتحکيم حافظة حرکت

 هنت ي. در زمشتود  يکامتل مت   يکرده و در چه زمتان  يچه تييير

 نيت دو احتمال مطرح شده است. احتمتال اول ا  يحرکت هحافظ

ارتقاء و پيشرفت  هحد بهينه، زمين کياست که با گذر زمان تا 

پنهان فراهم شده و احتمتال دوم   يحرکت هفظفرآيند تحکيم حا

 يحرکتت  هحافظ ميکاهنده بر تحک اي يتيگذر زمان اثر تثب يبرا

اند بتا   ن دادهمطالعات نشا ياسا،، برخ ني[. بر ا۸دائل است  

 يو حرکتتت[ ۶،۹  يهتتاي ادراکتت  گتتذر زمتتان در مهتتارت  

 دييت . در تيدهد ي[ تحکيم مبتني بر ارتقاء رخ م۶،۸،۹،1۰،11 

زمتاني يتک تتا دو ستاعت      همطالعات، فاصل يادعا، برخ نيا

[ و يتا  14،15ساعت بعد از يادگيري تکليف   ۶-4، [12،13 

 4۸[، 1۷،1۸،1۹ستاعت    24[، 15،5،1۶ستاعت    12فاصله 

 يبترا  نهيبه يها [ پس از اکتساب را به عنوان زمان2۰ساعت  

تعدادي  گر،يد يفاند. از طر نموده يبر ارتقاء معرف يمبتن ميتحک

بتراي يتادگيري    ينوع تحکيم مبتني بر ارتقتائ  چيه زين قيتحق

 4۸و  12 ينت يتمر يهاي زماني بت  در فاصله يحرکت يها توالي

 ني[. بر اسا، ا5،12،15اند   اي نشان نداده ساعت و يک هفته

بتا   ميانتد نقتش زمتان در تحکت     کرده شنهاديپ نيها محقق افتهي

 زانيت تتا م  رديت دترار گ  ياستفاده از عامل تداخل مورد بررست 

شتده و   دهيبته چتالش کشت    ياستحکام حافظه به شتکل جتد  

 .ارائه شود ميتحک ندياز فرا يتر قياستنباط دد

را مختتل کنتد،    يابيت باز تواننتد  يکته مت   يعتوامل  انيم از

را بتا   يمختلفت  يهتا  ها تداخل استت، اگتر متاده    آن نيتر مهم

متاده هتدف    يادآوريت هنگام  م،يکن يمتداع يواحد يها نشانه

متاده   يابيت فعال شوند و در باز زين گريد يها ممکن است ماده

 هپنهتان بت   يحافظه حرکت مي[. اگر تحک21هدف تداخل کنند  

انتظتار   نيبنتابرا  دهد، يرخ م يمشابه با حافظه اخبار يا وهيش

مستعد  دار،يناپا تيوضع کيحافظه از  ليبه هنگام تبد رود يم

اد باشد. متض يحرکت فيتکل کي اي عهيضا کيابتال به دخالت 

کته   ي( عنتوان داشتتند زمتان   1۹۹۶)براشرز کراگ و همکاران 

 يمهتارت حرکتت   کي يريادگيگان بالفاصله بعد از کنند شرکت

 يحافظه حرکت ميتحک آموزند، يرا م ديجد يحرکت فيتکل کي

ستاعت   4 يريادگيدو جلسه  نيکه ب ي. اما زمانشود يمختل م

 يها . در وادع حافظهشود يحافظه مختل نم ميشود تحک يسپر

در مقابتل   نيو بنتابرا  دارنتد يگرفتته شتده ابلتب ناپا    اديتازه 

 نيت مستعد اختتالل هستتند. ا   ادباطالعات فرا گرفته شده متع

در  هيت . مطالعتات اول شتود  يم دهيگستر نام تداخل پس يآشفتگ

اختالل وابسته به زمان را فقط در  نيپستانداران ا ريانسان و سا

 جي[. در ادامته، نتتا  22  انتد  دهيت حافظه آشکار د فيمورد تکال

 يريادگي( مشخص کرد که 2۰۰4) مطالعه رابرسون و همکاران

 ينزولت  بيرا با شت  گريد فيتکل کيتداخل با  تيابلد يحرکت

کننتدگان بالفاصتله بعتد از     شرکت گر،ي[. در مطالعه د23دارد  

 ياجرا يساز رهيذخ کردند يرا اجرا م يگريد ياول، توال يتوال

 4دوم را  يکنندگان توال . در عوض اگر شرکتشد ينم دهياول د

 يمشتابه تتوال   ياجرا دادند، ياول انجام م يساعت پس از توال

گستر توجته   در تداخل پس في[. نوع تکل24  شد يم دهياول د

 نته يدر زم قاتيرا به خود جلب کرده است، چرا که تحق ياديز

بتر   ياثر مشخص يادراک فيآشکار نشان داده است تکال هحافظ
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گستتر   که تتداخل پتس   ي. در مواردگذارند يم يبر جا ميتحک

اکتساب شتده   يها فظهحا يدر اجرا يشده و آشفتگ يدستکار

حافظته صتورت    مياست که تحکت  نيفرض بر ا کند، ينم جاديا

[. بتا  23،14،25استت    ريتتاث  يبر حافظه ب فيگرفته و آن تکل

 يادستپار يتوجه به نتايج متنادض دربتاره طتول دوره زمتاني    

)منظور فاصله زماني بين جلسته يتادگيري مهتارت و جلسته     

حافظته و نبتود شتواهد     اءآزمون حافظه( جهت رخ دادن ارتق

بتر   يزمتان  يها فاصله نيدر جهت اعمال مداخالت در ا يکاف

اثر  يپنهان، هدف پژوهش حاضر بررس يحافظه حرکت ميتحک

و شش ستاعت   کي يگستر در فاصله زمان پس يمداخله ادراک

ارتقتاء حافظته    ايبر ثبات  يمبتن ميپس از اکتساب بود تا تحک

 چي. بر طبق اطالعات ما هرديگ رپنهان مورد آزمون درا يحرکت

 ميبر تحکت  يادراک يا مداخله فيتکال ريتيث يبه بررس يپژوهش

 .پنهان نپرداخته است يحافظه حرکت

نشتان   يحاصتل از مطالعتات تجربت    جينتتا  ،يطور کلت  به

اثرگذارنتد کته هتر     ميبر تحک ندياز چند فرا يبيکه ترک دهد يم

. با توجه کنند يم يباز يحرکت يريادگيرا در  ينقش مهم کي

تکتاليف حرکتتي    يادآوريت به اهميت و نقش مهم حافظته در  

 يکه پژوهشگران و مربيتان بترا   آموخته شده و با توجه به اين

ه به دنبال پيدا کردن بهترين کرد افراد پيوست پيشرفت سطح عمل

پتژوهش بته    نيت هاي آموزشي و تمريني هستند، انجام ا روش

 تيت ي حستا، و نتوع فعال  منظور دستيابي به يک دوره زمتان 

فاصله بتراي رخ دادن فرآينتدهاي تحکتيم     نيانجام شده در ا

 .رسد يمبتني بر ثبات حافظه حرکتي ضروري به نظر م

 

 هامواد و روش
بتوده و روش انجتام آن    ياديت پژوهش حاضتر از نتوع بن  

 نيشت يآزمون بر اسا، مطالعتات پ  ي. اجراباشد يم يتجرب مهين

پتتژوهش حاضتتر  يآمتتار هجامعتتاستتت.  دهيتتگرد يطراحتت

بودند که پس از اعالم فراختوان   يدانشگاه خوارزم انيدانشجو

شرکت در پژوهش داوطلب شتدند. ابتتدا توستط     ينفر برا 43

 يشتد، تمتام   يابيت کنندگان ارز موارد از شرکت نينامه ا پرسش

کته   يکنندگان راست دست باشتند و مشتکالت پزشتک    شرکت

شتکل مواجته ستازد،    را بتا م  فيت حرکات ظر ياجرا تواند يم

 يدر خواب نداشته و دارا يها اختالل آن نيچن نداشته باشند هم

 ياطالعتات  نيت ساعت خواب شبانه باشند. عالوه بر ا ۶حدادل 

 يجتد  بيعدم آس ،يعصب يها يماريب هعدم سابق ،سن ۀدربار

 ،يينايو ب يعدم اختالل حرکت ،يهوش يب هبقبه جمجمه، عدم سا

و  يو الکتل و عتدم اختتالشت شتناخت     گاريعدم مصترف ست  

در سته   يصورت تصادف نفر به 3۸ تاًيگرفته شد. نها يا حافظه

 فيت کننتده تکل  درار گرفتند. سپس هتر شترکت   يشيگروه آزما

 ۶ ايت  1را اجرا نموده و بر حسب گروه  يا رهيزنج گرن قيتطب

را انجام  يحاضر شده و آزمون ادراک شگاهيساعت بعد در آزما

 فيت ساعت از تکل 24کنندگان پس از گذشت  شرکت هيداد. کل

مراجعه نمودند.  شگاهيبه آزما يادداريانجام آزمون  يهدف برا

اهتدا   لپتو  فيک کيکنندگان در طرح  شرکت هيبه کل انيدر پا

 .ديگرد

 

واکتنش   فيتکل ي: نوعيا رهيرنگ زنج قيتطب في: تکلالف

بته کتاوش در    تتوان  ياست که با استتفاده از آن مت   يا رهيزنج

 فيتکل نيپرداخت. ا يحرکت يها يپنهان توال يريادگي ي نهيزم

شتد   ي( معرفت 2۰۰۹) و همکتاران  زنيبار توسط گ نياول يبرا

 2۶.] 

کته از ابتزار متورد نظتر      ييرهايمتي هيکل که نيتوجه به ا با

ابتزار   که نيمشخص دارند و ا ياتيعمل فيتعر ند،يآ يدست م هب

زمتان   فيت کترد انستان در تکل   به طور واضح و آشتکار عمتل  

 د،يت نما يمت  يريگ مختلف را اندازه يها واکنش نسبت به محرك

 [.2۶است   يصور اي يمنطق ييروا يدارا

بر استا، طترح از    يا رهيرنگ زنج قيتطب فيتکل افزار نرم

مختلف،  يها محرك ريمتي ياتيعمل فيشده و تعر فيتعر شيپ

نوشته شده است.  يريتصو يها اميمختلف و پخش پ يها يتوال

 ،يطراحت  شترفته يپ يست ينو افزار توستط زبتان برنامته    نرم نيا

 نجتام برنامته جهتت ا   نيت و اجرا شده است. در ا يسينو برنامه

 2.۸) يبتا خطتا   وي يپ يسنج س شزم، از زمان يها يسنج زمان

GH) 2۶دارد   ييباش اريددت بس نياستفاده شده است. بنابرا.] 
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تحقيقتات علتوم رفتتاري، شتناختي ستينا )روان       مؤسسه

( اين تکليف را از روي نسخه اصلي مجتدداً طراحتي و   زيتجه

 1۷بتا صتفحه نمتايش     4 وميت توليد کرد که بر روي رايانه پنت

هتا بايتد    اجترا استت. در ايتن تکليتف آزمتودني      اينچي دابل

هاي سه مربع کوچک را با رنگ مربع بزرگي تطبيق دهند  رنگ

براي هر  شوند. زمان واکنش ترتيب در نمايشگر ارائه مي بهکه 

کنندگان در نظتر گرفتته    کرد شرکت پاسخ به عنوان مالك عمل

 2×2سته مربتع کوچتک بته ابعتاد      شود. در هتر کوشتش    مي

متر در مرکز صتفحه ستفيد نمايشتگر بتا فاصتله کتم از        سانتي

از  هثانيت  ميلي ۶۰۰ها بعد از  شوند. اين مربع ر ظاهر ميديگ يک

 1۷×1۷صفحه نمايشگر محو شده و يک مربع بزرگ با ابعا د 

کنندگان اين بود  . وظيفه شرکترديگ يها را م جاي آن متر يسانت

هاي کوچک را مشاهده کترده و آن   هاي مربع که به ددت رنگ

 ديت کل 4ها توسط  پاسخ رنگ مربع بزرگ تطبيق دهند. ها را با

. هتتر شتتدند يمشتتخص در صتتفحه کليتتد رايانتته انتختتاب متت 

را انگشتان اشاره و مياني هر دو دستت   بايست يکننده م شرکت

ين تکليف چهار پاسخ داد. در ا بر روي اين چهار کليد درار مي

کتدام از   : زماني که هتيچ 1پذير بود: کليد شماره  متفاوت امکان

با رنگ مربع بزرگ تطبيق نداشتته   هاي کوچک هاي مربع رنگ

کوچتک   يها که يک رنگ از مربع ي: زمان2باشد. کليد شماره 

 ي: زمتان 3با رنگ مربع بزرگ انطباق داشته باشد. کليد شماره 

هاي کوچک با رنگ مربع بتزرگ انطبتاق    که دو رنگ از مربع

 يهتا  : زماني که هر سه رنگ مربتع 4ماره داشته باشند. کليد ش

کوچک با رنگ مربع بزرگ انطباق داشتته باشتند. بته محتض     

از  هيت ثان يميلت  25۰۰يتا گذشتت    زمودنياداي پاسخ توسط آ

 ظهور محرك مربع بزرگ از صفحه نمايشگر محو شده و مربتع 

 شتدند  ظاهر مي اي هيثان ميلي 2۰۰کوچک ديگر با يک فاصله 

 (.1)شکل 

والي تکراري دو نوع توالي ارائه شد، اولين تاين تکليف  در

دارد.  ييبتاش  اريددتت بست   نيو توالي دوم تصادفي بود. بنابرا

و انجتام   تميالگتور  قيت دد يافزار بتا بررست   نرم ييروا نيچن هم

( مورد 2۰13) و همکاران يريتوسط دد يمقدمات يها شيآزما

 [.3درار گرفت   دييتي

 رنگبايستي  تالش هر در ها : آزمودنيای . دستگاه تطبيق رنگ زنجيره1شكل 

 .دهند تطبيق بزرگ مربع رنگ با را كوچك های مربع

 فيت از پنهتان بتودن تکل   نانياطم ي: برا

نامته   کوشتش، پرستش   يها کنندگان پس از اتمام بلوك شرکت

  ريت نامه بر استا، کتار م   پرسش نيدانش پنهان را پر نمودند. ا

 ريز هنياز سه گز يکيها خواسته شد به  ن ( است و از آ1۹۹۶)

 يرارتک يتوال کيپاسخ دهند: سؤال اول، رنگ مربع بزرگ از 

 تيتبع يتکرار يتوال کيها از  کردند؛ سؤال دوم، پاسخ تيتبع

از  يکت يبودنتد. اگتر    يتکرار يکردند؛ سؤال سوم، هر دو توال

ختارج   ليت از تحل کردنتد،  يرا انتختاب مت   2 ايت  1 يها نهيگز

 [.3  دنديگرد يم

زمتتون توانتتايي بازپديتتدآوري   : آ

ر ارزيتابي  به منظو يبه طور کل يبندي ادراکي آندره ر سازمان

يتابي ادراکتي و حافظته بينتايي      توان رشد ترستيمي، ستاخت  

اين آزمون از  (.2)شکل  رديگ يها مورد استفاده درار م آزمودني

 A پژوهش از کتارت  نيشده که در ا ليتشک B و A دو کارت

جزء ادراکي است و  1۸متشکل از  A که کارت شود يم استفاده

 [.2۷  ديمد نظر استفاده گرد يادراک فيصرفاً به عنوان تکل

شتود. در نوبتت اول    اجراي آزمون در دو نوبت انجام متي 

شتود و   هت مناسب جلوي آزمودني گذاشته ميدر ج A کارت

گردد تتا مشتابه آن را بتر روي کابتذ ستفيد       به او پيشنهاد مي

رسم کند. در نوبت دوم و در حالي که کارت از جلتوي   خط يب

او برداشته شده است و سته دديقته ستپري شتده استت، از او      

شود اين کار به طور حفظتي انجتام داده و تصتوير     مي خواسته

 .دبلي را با ددت ترسيم نمايد ههده شدمشا



 الهه هاشمي آهوئي و همکاران                                    ...                                       

 

 

(، 13۷2ط عليزاده )در هنجاريابي مقدماتي اين آزمون توس

در  ۷۷/۰ز ضتريب روايتي   دهد که اين آزمون ا مينتايج نشان 

و اعتبتار   يادآوريت در مرحلته   51/۰و  يبتردار  مرحله نسخه

 [.2۷برخوردار است   ۶24/۰

 سازمان بندی ادراكي آندره ری دآوریياز آزمون توانايي بازپد A. كارت ۲شكل 

 

 ميها خواسته شد که ن کننده : از شرکت

و  ابنتد يحضتور   شتگاه يدر آزما فيت ساعت دبل از شروع تکل

 طيو ستن در محت   يختانوادگ  شامل نام و نتام  ياطالعات فرد

هتتا فتترم  ن بعتتالوه آ د،يتتدرج گرد هتتا شيآزمتتا يزيتتر برنامتته

 ربا ابزا ييرا پر نمودند. سپس به منظور آشنا يکتب هنام تيرضا

 يدستتورالعمل آموزشت   ،يشتگاه يآزما فيت و نحوه انجتام تکل 

 اريت ( در اختوستت ي)پ يصتورت نوشتتار   بته  فيمربوط به تکل

 1۰کنندگان درار گرفت. جلسه اکتستاب رس، ستاعت    شرکت

از  کيت کننتدگان برگتزار شتد. هتر      تمتام شترکت   يصبح برا

را  يکوششتت 15۰بلتوك   3در مرحلتته اکتستاب   هتا  يآزمتودن 

ه از دستت  ييتا 25 يها انجام دادند که دسته کوشش يصورت به

اجرا شد.  انيدر م کيصورت  به يو تصادف يمتوال يها کوشش

ثبتت و   هيثان يليها به م اکتساب زمان واکنش تمام کوشش يط

. پتس از اتمتام   [2۶  ديت گرد يگتردآور  يينهتا  ليت تحل يبرا

 يهتا  خواستته شتد مطتابق بتا گتروه      هتا  ياز آزمودن شيآزما

. ابنديحضور  شگاهيساعت بعد مجدداً در آزما ۶ا ي 1 يشيآزما

کنندگان خواستته شتد متوارد ذيتل را      شرکت هياز کل نيچن هم

 ليت از دب يآموزش تيرعايت کنند: از پرداختن به هر گونه فعال

( ديت جد يحرکتت  تيت فعال يريادگي)مطالعه، شرکت در کال،، 

. نهار و شام خود را ستبک ميتل کترده و از نوشتيدن     زنديبپره

فه پرهيز نمايند، از هر گونته  زا، دهوه و نسکا هاي انرژي وشابهن

فعاليت بدني سبک و سنگين خودداري کننتد، در ايتن فاصتله    

حمام يا استخر نروند، از ختوردن هتر گونته مستکن از دبيتل      

يا ايبوبروفن پرهيز نمايند، در صورت بروز اتفتاق   نوفنياستام

تالش ختود را   مامبگذارند و ت انيناخوشايند محقق را در جر

 .به تختخواب بروند 22به کاربندند تا رس، ساعت 

 فيت را اجترا نمتود. تکل   يتتداخل  فيت کننده تکل شرکت هر

 قيت تطب فيت تکل يساعت از اجترا  24پس از گذشت  يادداري

 .دياجرا گرد يا رهيرنگ زنج

هتا از   داده ليت پژوهش به منظور تحل ني: در ا

 يبترا  يفياستفاده شد. از آمار توصت  يو استنباط يفيآمار توص

 يآمتار  يهتا  جداول، رسم نمودارها و محاستبه شتاخص   هيته

 ليشامل تحل ياکتساب از آمار استنباط هاستفاده شد. در مرحل

 يبت يتعق  )و آزمتون  يتکترار  يهتا  بتا انتدازه   يعامل انسيوار

پژوهش در مرحله اکتستاب    هي( به منظور آزمون فرضيبونفرون

جهت  انسيکوار لياز آزمون تحل ني. عالوه بر ادياستفاده گرد

ها توسط  . دادهدياستفاده گرد يادداريها در مرحله  داده يبررس

 ريدرار گرفتت و مقتاد   ليمورد تحل 1۶نسخه  SPSSافزار  نرم

۰5/۰p< شد گرفتهدر نظر  دار يمعن. 

 

 نتايج
تحليتل واريتانس عتاملي بتا     نتايج  :

دار استت.   يتکراري نشان داد اثر اصلي مرحله معنت هاي  اندازه

دار نيستت.   گتروه معنتي   ياما تعامل مرحله با گروه و اثر اصل

واکتنش   يها زمان دهد يبونفروني نشان م يبينتايج آزمون تعق

هفتم، هشتم  شم،اول به مراحل سوم، چهارم، پنجم، ش هاز مرحل

م، هفتتم،  ششت دوم به مراحل چهارم، پتنجم و   هو نهم؛ از مرحل

سوم به مراحل ششم، هفتتم، هشتتم و    ههشتم و نهم و از مرحل

 (.1و جدول  3شکل ( )>۰۰۰/۰P) باشد يدار م ينهم معن

 اريت و انحتراف مع  نيانگيت م ري: مقتاد 

 ۹مورد مطالعه بر حسب بلوك  يها حافظه گروه تينمرات تثب

 .ارائه شده است 4شکل در  نيچن و هم 2در جدول  يادداريو 

 يمداخله ادراک ريثتي انسيکووار ليتحل جينتا 3در جدول 

نشتان   يادداريت در مرحله  ها يحافظه آزمودن تيبر نمرات تثب
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از آن است که بتا کنتترل نمترات     يحاک جيداده شده است. نتا

حافظتته  تيتتنمتترات تثب شتتده ليتعتتد نيانگيتتم ني، بتت۹بلتوك  

 اردوجود نتد  يدار يمعن يتفاوت آمار يمورد بررس يها گروه

 3۶۶/۰=p ،۰3۸/1 = 312و]F مداخلته   گتر يد ي[؛ به عبتارت

نبتوده استت.    ثتر مؤ هتا  يحافظه آزمودن تيبر نمره تثب يادراک

% 3/۶ گتر يد ياستت، بته عبتارت    ۰۶3/۰اندازه اثر برابتر بتا   

 يادداريت حافظه در مرحله  تيدر نمرات تثب يفرد يها تفاوت

 .است يمداخله ادراک ريثتيمربوط به 
 

 

 

های مورد  های مرحلۀ اكتساب گروه. مقايسه ميانگين زمان واكنش كشش3شكل 

 9تا  1های  مطالعه بر حسب بلوک

 

 های تكراری در خصوص مرحله اكتساب . نتايج تحليل واريانس اندازه1جدول 

 شده توان مشاهده اندازه اثر F pآماره  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات اثر

 ۰۷۶/۰ ۰۰۹/۰ ۹۷۰/۰ 133/۰ ۰۰1/۰ 4 ۰۰4/۰ گروه

 ۰۰۰/1 ۸51/۰ <۰۰1/۰ 1۸3/33۸ ۷۹1/3 3۸1/4 ۶۰۸/1۶ مرحله

 31۹/۰ ۰3۰/۰ ۹۷1/۰ 45۸/۰ ۰۰5/۰ 523/1۷ ۰۹۰/۰ مرحله*گروه

 
های مورد  و انحراف معيار نمرات تثبيت حافظه گروه . مقادير ميانگين۲جدول 

 و يادداری 9مطالعه در مراحل بلوک 

 مرحله 

 یادداری 9بلوک 

 696/8( 847/8) 427/8( 820/8) کنترل

 420/8( 114/8) 420/8( 820/8) ساعت 1 -مداخله ادراکی

 461/8( 170/8) 401/8( 821/8) ساعت 6 -مداخله ادراکی

 

 

 
مورد مطالعه در مراحل  یها حافظه گروه تينمرات تثب نيانگيم سهيمقا .۲نمودار 

 یادداريو  9بلوک 

 

 9 ها با كنترل نمرات بلوک [ روی نمرات تثبيت حافظه در مرحله يادداری آزمودنيANCOVA. نتايج تحليل كوواريانس ]3جدول 

 توان آماری اندازه اثر F P میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  منبع تغییرات

 150/8 829/8 076/8 917/8 812/8 1 812/8 9بلوک 

 215/8 860/8 066/8 800/1 817/8 2 820/8 مداخله

     810/8 01 710/8 خطا

      07 757/8 کل )اصالح شده(
 

 

شده نمرات تثبيت حافظه در مرحله يادداری  ميانگين نمرات تعديل. 4جدول 

 های مداخله ادراكيگروه

 شده ]خطای معیار[ میانگین تعدیل  گروه

 690/8[ 805/8]   کنترل

 420/8[ 807/8]  ساعت 1 -مداخله ادراکی

 460/8[ 807/8]  ساعت 6 -مداخله ادراکی

 

 گيريبحث و نتيجه
گستتر بتر    اثر مداخلته پتس   يهدف پژوهش حاضر بررس

پژوهش  جيپنهان بود. نتا يبر ثبات حافظه حرکت يمبتن ميتحک

ساعت بتر   ۶و  1 يها در زمان ينشان داد که اثر مداخله ادراک
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کننتدگان   مشابه بتوده و شترکت   يا رهيرنگ زنج قيتطب فيتکل

 نحافظه را نشا تيهدف، تثب فيساعت از تکل 24پس از گذر 

 نيت متد نظتر ا   فيبر تکل يشيخواب اثر افزاکه  يدادند در حال

 يهتا  افتته يپتژوهش حاضتر بتا     جيپژوهش نداشته است. نتتا 

[، رابرستتون و 2۰۰۷ستتانگ و همکتتاران   جيحاصتتل از نتتتا

و  مي[، نترشتت2۰1۰[، نمتتت و همکتتاران   2۰۰۹همکتتاران  

. در مطالعه [2۸،2۹،3۰،31راستا است   [، هم2۰15همکاران  

[ پژوهشتگران،  2۰1۰گرفته توسط نمت و همکتاران    صورت

از  کي چيدر ه ژهيو يتوال يريادگي يادسپاريدر  يبهبود چيه

هفته مشاهده ننمودند، در  کيساعت و  24و  1 يفواصل زمان

را پتس از هتر سته     يمهارت عمتوم  يادسپاريکه بهبود  يحال

 هتا  رهود انيسرعتِ بهبود، در م يجيبا کاهش تدر ر،يدوره تاخ

عتدم مشتاهده کتاهش دابتل      رسد، يمشاهده نمودند. به نظر م

بته   ژهيت و يتتوال  يريادگي دهد يجلسات، نشان م نيب مالحظه

[. در مطالعه صورت گرفته توسط 3۰است   افتهي ميتحک يخوب

کته   يزمتان  ي[، نشان داده شد، حتت 2۰15و همکاران   مينِتِرشِ

 هياول يخواب اجرا ند،ا طور بالقوه منع شده هب ياثرات بازآموز

 [.31نداده است   شيرا حفظ کرد اما آن را افزا

پس از  ايسوال مطرح شده است آ نيا ن،يشيمطالعات پ در

وجتود   يا رد حافظه تيتثب يبرا يزمان بحران يريادگيمرحله 

[ 2۹،32[ پنج ساعت  13تا دو ساعت   کيزمان از  نيدارد؟ ا

دبتل   ن،يشيساعت گزارش شده است. بر طبق مطالعات پ ۶ اي

 3۰با گذشت  ايعنوان نمونه، بالفاصله  هزمان  ب نياز گذشت ا

[ مهارت تتازه اکتستاب شتده بته اثتر      يريادگياز جلسه  قهيدد

 سته يدر مقا يادسپاريدر  يبهبود چيمداخله حسا، است و ه

از  يکت ي رستد  ي. بته نظتر مت   شود ينم دهيد تر يبا زمان طوشن

مورد مطالعته   فينوع تکال جينتا نيگذار بر بروز ااثر يرهايمتي

نشان داده شده  SRT فيمطالعه با استفاده از تکل کيباشد. در 

ستاعت رخ   4از  تتر  شيبت  يزمتان  ريبتا تتيخ   مياست که تحک

زمتان نستبت بته تتداخل      نيت حافظته در ا  ميو تحکت  دهد يم

از آن است کته   يحاک جينتا ني[. ا12گستر حسا، است   پس

 فيت فعال بوده و بسته به نتوع تکل  ينديفرا يادسپاري يريادگي

کته   يفيتکتال  يريادگي[، در 2۰۰۹. به گفته رابرسون  باشد يم

 نتد يفرا ستت، يدر کار ن يدانش اخبار چيبوده و ه يکامالً ضمن

رخ داده و نسبت به تداخل مقتاوم استت،    عيسر اريبس ميتحک

مورد استفاده  فياستنباط کرد که تکل گونه نيا توان يم ن،يبنابرا

از  يجزئت  چيبوده و ه يحاضر به شکل خالص ضمن قيدر تحق

 ،ينت يب شيپت  نيت راستا با ا وجود ندارد. هم ندانش آشکار در آ

 يتتوال  يريادگيت مشابه  ميتحک رياخ ASRTو  SRTمطالعات 

[. بته  2۸،33را نشان دادند   يداريدر خواب و دبل از ب يضمن

را  يادسپاري يريادگي[ 2۰۰۷عنوان مثال، سانگ و همکاران  

نمودنتد،   يبررست  ASRT فيتکل کيدر جوانان با استفاده از 

خاص در ادامه  يتوال يريادگيدر  يادسپارياز بهبود  يدشواه

بتود کته    نيت ا قيت تحق نيا شنهادينشد. پ دهيد يداريب ايخواب 

. بتا  دهتد  ياکتساب رخ م بالفاصله پس از اتمام ميتحک نديفرا

 يريادگيت کرد در جلسه آزمون، همانند مرحلته   حال، عمل نيا

استت   شتده  ميتحک يبه خوب يدانش توال دهد يبود که نشان م

حاضتر، رابرستون و همکتاران     يادعا دييتي ي[. در راستا2۸ 

انتد بهبتود    ، نشتان داده SRT فيتکل کي[ با استفاده از 2۰۰4 

زمان با دانش  که هم دهد يرخ م يبعد از خواب زمان يادسپاري

[. 23شتده باشتد     جتاد يا زيت ن يتتوال  يدانتش اخبتار   ،يضمن

و  حيصتر  يريادگيت  مي[ استدشل کرد که تحک2۰۰۹رابرسون  

دترار   يداريت ختواب و ب  ريتحتت تتيث   يبه طور متفاوت يضمن

کننتدگان از   کته شترکت   يرو، تنها زمتان  ني[. از ا33  رديگ يم

 يادستپار يشتاهد بهبتود    ميتوان يآگاه هستند، م يساختار توال

مطالعات بتا استتفاده از    طور که در  آن ميوابسته به خواب باش

شتد[   دهيت آشتکار د  SRT فيالتکت  ايبا انگشت و  ضربه زدن

 34.] 

مطالعه ما با مطالعات صورت گرفته توستط واکتر و    جينتا

[، رابرستتون و 2۰۰5[، پتتر، و همکتتاران  2۰۰3همکتتاران  

[، شادمهر و 1۹۹۷[، شادمهر و براشرز کراگ  2۰۰5همکاران  

 نيتت[، ا۶،12،13،2۹،32  ستتتيهمستتو ن 1۹۹۷هولکامتتب 

ساعت پس  ۶تا  5 يحافظه در پ ميتحک کنند يمطالعات ادعا م

پژوهش  نيا يها افتهي گر،يد ي. از طرفدهد يرخ م يريادگياز 

 دييت را تي يا هيت حافظه رو ميتحک يا دو مرحله هينتوانست فرض

 ياثر تتداخل  يادراک فيپژوهش تکل نيا يها افتهي[، در 2کند  
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کترد   عمتل  زيت هدف نداشته و خواب ن فيتکل هحافظ تيبر تثب

حاضر نشان  العهمط جينداده است. نتا شيمذکور را افزا فيتکل

 1بوده و دبل از  تر عيسر ينديپنهان فرا يحافظه توال تيداد تثب

 تتر  شيبت  ريبا تتيخ  يزمان طيو در شرا رديگ يساعت صورت م

 ۶و  1 ماننتد؛   رديت گ يدترار نمت   يتتداخل  فيت تکل ريتحت تيث

 کيت گستتر   استتفاده از تتداخل پتس    رسد يساعت[. به نظر م

که منجر به تفاوت در  ستکرده ا جاديا يطيشرا يادراک فيتکل

متذکور شتده استت.     يها وهشژپژوهش حاضر با پ يها افتهي

با استتفاده از ضتربه    ياديز قاتيمربوط به تحق گريموضوع د

 ميدر تحکت  يکه خواب نقش مهم دهد يزدن با انگشت نشان م

و مثتال واکتر    ي[. بترا 4،14،35  کنتد  يمت  فايا يتوال يريادگي

کته مهتارت ضتربه زدن بتا      دادندب[، نشان  2۰۰3همکاران  

درجته   نيشب بعد از آموزش به بتاشتر  نيانگشت در طول اول

اند که بهبود وابستته   نشان داده گريمطالعات د رسد، يمهارت م

شتب   اياست که خواب در طول روز  نيبه خواب، مستقل از ا

، بالفاصله چرت زدن در طول روز قهيدد ۹۰ ي. حتدهد يرخ م

[ بته  35  شود يم يدو يبه دستاوردها منجر ،يريادگيپس از 

ب[ نشان دادند کته زمتان   2۰۰3عنوان مثال واکر و همکاران  

دارنتد   يريکننده در ظهور دستتاوردها تتيخ   نييخواب نقش تع

 3۶.] 

کته   يزمتان  دهتد،  ينشتان مت   هتا  افتهي نيطور خالصه ا به

 يادستپار يآگاه هستند، بهبود  يکنندگان از ساختار توال شرکت

 جيادعا مطابق بتا نتتا   نيتواند رخ دهد. ا يد از خواب متنها بع

 في[ و تکتال 14،35ضربه زدن بتا انگشتت     فيحاصل از تکال

SRT از  انکننتدگ  متوارد شترکت   نيت است، چون در ا ياخبار

پنهتان   يريادگيت  ميآگاه هستند. در مقابتل، تحکت   يدانش توال

 ياز ستاختار تتوال   يآگتاه  ن،يمستقل از خواب استت. بنتابرا  

کته افتراد دانتش     يدهد: هنگام رييرا تي ميتواند روند تحک يم

وابستته بته ختواب رخ     ميدارند، تحک فيآشکار در مورد تکل

تنهتا   مي، تحکت پنهتان  يريادگيت که در مورد  يدر حال دهد، يم

 وابسته به زمان است. 

 نيت اگتر ا  م،يکن ريتفس تر قيرا عم ينقش آگاه ميتوان يم ما

 يتکتامل  يميتز  يکه خواب ساختارها ميرينکته را در نظر بگ

 يبتا ستاختارها   سته يمانند لوب فرونتتال را، در مقا  دتر،يجد

[. مطالعتات  3۷  دهتد  يدرار مت  ريتحت تاث تر شيب گريد يميز

 ابدر ختو  يشتناخت  يکردهتا  عمتل  نيانجام شده در رابطه بت 

بتر   يتتر  شيبت  ريکه ختواب تتاث   دهد يو آشفته نشان م يعيطب

 يستاختارها  ريمرتبط با لوب فرونتال و سا يکرد شناخت عمل

دارد  يمترتبط بتا تحتت دشتر     ينسبت به ستاختارها  يدشر

توانتد   يم ياز ساختار توال يآگاه ن،ي[. عالوه بر ا2۸،31،3۸ 

 تبطو در درجه اول لتوب فرونتتال متر    يدشر يبه ساختارها

 [.3۹باشد  

مربتوط بته    يعصتب  يها زميراستا، با توجه به مکان نيا در

امواج  يها يژگيو ي[ با بررس2۰۰5  و همکاران شريف م،يتحک

در خوابِ پس از آموزش نشان دادند که بهبود وابسته به  يميز

 يدر نتواح  يميتز  يهتا  تيبا کاهش فعال ياديخواب تا حد ز

 مشتارکت  گريد يو از سو يو دشر هياول يحرکت ،يحرکت شيپ

 نيت [. ا35ستت   سمت چت  مترتبط ا   انهيمناطق دشر آه يدو

 فيباشند که چترا در تکتال   افتهي نيا گر نييتب توانند يها م نکته

وابسته به ختواب   ميآشکار، تحک SRTضربه زدن با انگشت و 

ن کته در آ  ASRTشود، در مقابل در مطالعتات   دهيتواند د يم

ندارنتد،   فيت تکل ددر مور يدانش آشکار چيکنندگان ه شرکت

پنهتان کته بتا     يريادگيت  جته، ي. در نتشتود  ينمت  دهيت د ميتحک

منتد   مترتبط استت از ختواب بهتره     يتحت دشتر  يساختارها

 .گردد ينم

استت کته ممکتن     تيت نکته حائز اهم نيحال، ذکر ا نيا با

موثر باشتند.   فيتکال نيجز خواب در ا هب يگرياست عوامل د

تر  کوتاه يضربه زدن با انگشت، توال فيبه عنوان مثال، در تکال

از  معمتوشً  SRT يهتا  ياستت. در مقابتل، در تتوال    تر نيو مع

 يحتال  در نيت ا و شتود،  ياستفاده م تر يطوشن نيمع يها يتوال

 ن،يهم وجود دارند. بنابرا ياحتمال ها يتوال فياست که در تکال

وابسته به نوع، طول، و  تواند يم زين يضمن يدانش توال ميتحک

 چيوجود، بر طبق اطالعات ما، هت  نيباشد. با ا يتوال يدگيچيپ

 يکتار  عوامل را به طور جتامع کنتترل و دستت    نيا يا مطالعه

توجه به مطالعته صتورت گرفتته     اب نينکرده است. عالوه بر ا

 تيت فعال رستد،  ي[ به نظر مت 13۹5و همکاران   يديتوسط رش
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 توانتد  ياثر مت  نيبر حافظه اثرگذار باشد که ا تواند يم يورزش

 [. 4۰باشد   تيتابع نوع، شدت و مدت فعال

محقق  يمطالعه عدم آگاه يها تيمحدود نيتر از مهم يکي

 يادداريت ها در جلسه اکتستاب و   کننده شرکت يروان طياز شرا

 است.

حافظته   ميرا بر تحک يا مداخله نيحاضر اثر تمر پژوهش

ساعت  24 يادداري ساعت و ۶و  1پنهان در دو زمان  يحرکت

 يهتا  از پتژوهش  کيت  چيمطالعه نمود، بر طبق اطالعات ما ه

پنهان را دو زمتان   يحافظه حرکت مياثر مداخله بر تحک نيشيپ

 اند.  مطالعه ننموده

ستاعت   ۶و  1در زمتان   يادراک يا مداخله فيتکل ياجرا

نشتان نتداد.    يا رهيت رنتگ زنج  قيت تطب فيت بر تکل ياثر تداخل

 فيت کته اثتر تکل   ييهتا  افتته يپژوهش حاضر اعتبار  يها افتهي

ستوال   ريز دانند يمختلف را متفاوت م يبا فاصله زمان يتداخل

 يريادگيت که بهبود پس از  ييها پژوهش ن،ي. عالوه بر ابرد يم

 ديبا ترد دهند يرا به خواب نسبت م يادسپاري يدر دوره زمان

 .سازد يمواجه م

 

 تشكر و قدردانی
دانشجويان داوطلب دانشگاه خوارزمي که در طي بدينوسيله از 

 مراحل تحقيق کمال همکاري را داشتند ددرداني مي نماييم.

 

 منابع
[1] Wilson JK, Baran B, Pace-Schott EF, Ivry RB, 

Spencer RM. Sleep modulates word-pair learning but not 

motor sequence learning in healthy older adults. Neurobiol 

Aging 2012; 33: 991-1000. 

[2] Ghadiri F, Rashidy-Pour A, Bahram A, Zahediasl S. 

Effects of stress related acute exercise on consolidation of 

implicit motor memory. Koomesh 2012;14: 223-231. 

(Persian). 

[3] Walker MP. A refined model of sleep and the time 

course of memory formation. Behav Brain Res 2005; 28: 

51-64. 

[4] Ashe J, Lungu OV, Basford AT, Lu X. Cortical 

control of motor sequences. Curr Opin Neurobiol 2006; 16: 

213-221. 

[5] Nemeth D, Csabi E, Janacsek K, Varszegi M, Mari 

Z. Intact implicit probabilistic sequence learning in 

obstructive sleep apnea. J Slp Res 2012; 21: 396-401. 

[6] Walker MP, Brakefield T, Hobson JA, Stickgold R. 

Dissociable stages of human memory consolidation and 

reconsolidation. Nature 2003; 425: 616-620. 

[7] Diekelmann S, Born J. One memory, two ways to 

consolidate? Nat Neurosci 2007; 10: 1085-1086. 

[8] Alberini CM, Chen DY. Memory enhancement: 

consolidation, reconsolidation and insulin-like growth 

factor 2. Tre Neurosci 2012; 35: 274-283. 

[9] Allen S. Designs for learning: Studying science 

museum exhibits that do more than entertain. Sci Edu 2004; 

88: S17-33. 

[10] Walker MP, Stickgold R. Sleep-dependent 

learning and memory consolidation. Neuron 2004; 44: 121-

133. 

[11] Walker MP, Stickgold R, Jolesz FA, Yoo SS. The 

functional anatomy of sleep-dependent visual skill learning. 

Cereb Cortex 2005; 15: 1666-1675. 

[12] Press DZ, Casement MD, Pascual-Leone A, 

Robertson EM. The time course of off-line motor sequence 

learning. J Brain Res Cog 2005; 25: 375-378. 

[13] Robertson EM, Press DZ, Pascual-Leone A. Off-

line learning and the primary motor cortex. J Neurosci 

2005; 25: 6372-6378. 

[14] Walker MP, Brakefield T, Seidman J, Morgan A, 

Hobson JA, Stickgold R. Sleep and the time course of 

motor skill learning. Learn Mem 2003; 10: 275-284. 

[15] Nemeth D, Janacsek K, Londe Z, Ullman MT, 

Howard DV, Howard Jr JH. Sleep has no critical role in 

implicit motor sequence learning in young and old adults. 

Exp Brain Res 2010; 201: 351-358. 

[16] Brown RM, Robertson EM. Off-line processing: 

reciprocal interactions between declarative and procedural 

memories. J Neurosci 2007; 27: 10468-10475. 

[17] Criscimagna-Hemminger SE, Shadmehr R. 

Consolidation patterns of human motor memory. J 

Neurosci 2008; 28: 9610-9618. 

[18] Kantak SS, Winstein CJ. Learning–performance 

distinction and memory processes for motor skills: A 

focused review and perspective. Behav Brain Res 2012; 

228: 219-231. 

[19] Simmons AL. Distributed practice and procedural 

memory consolidation in musicians’ skill learning. J Res 

Music Edu 2011; 15: 0022429411424798. 

[20] Duke RA, Davis CM. Procedural memory 

consolidation in the performance of brief keyboard 

sequences. J Res Music Edu 2006; 54: 111-124. 

[21] Hilgard E. Richard C. Atkinson L. Smith, Nolen-

Hoeksema, Atkinson & Hilgard's Introduction to 

Psychology. Textbook. 2009. 

[22] Brashers-Krug T, Shadmehr R, Bizzi E. 

Consolidation in human motor memory. Nature 1996; 18; 

382: 252-255. 

[23] Robertson EM, Pascual-Leone A, Press DZ. 

Awareness modifies the skill-learning benefits of sleep. 

Curt Bio 2004; 14: 208-212. 

[24] Krakauer JW, Shadmehr R. Consolidation of 

motor memory. Tre Neurosci 2006; 29: 58-64. 

[25] Muellbacher W, Ziemann U, Wissel J, Dang N, 

Kofler M, Facchini S, et al. Early consolidation in human 

primary motor cortex. Nature 2002; 415: 640-644. 

[26] Gheysen F, Gevers W, De Schutter E, Van 

Waelvelde H, Fias W. Disentangling perceptual from motor 

implicit sequence learning with a serial color-matching 

task. Exp Brain Res 2009; 197: 163-174. 

[27] Yar Mohammadian A. Compering between The 

D'Intelligence De R.B.Cattell test and The Rey Osterrieth 

Complex Figure in recognition intelegent studens. Edu 

Psychological Res 1388; 7: 98. 

[28] Song S, Howard JH, Howard DV. Implicit 

probabilistic sequence learning is independent of explicit 

awareness. Learn Mem 2007; 14: 167-176. 

[29] Shadmehr R, Holcomb HH. Neural correlates of 

motor memory consolidation. Science 1997; 277: 821-825. 



 13۹۶(، تابستان ۶۷ ي)پياپ 3، شماره 1۹جلد                                                                                                    کومش

 

 

[30] Nemeth D, Janacsek K. The dynamics of implicit 

skill consolidation in young and elderly adults. J Gerontol 

B Psychol Sci Soc Sci 2010; 7: gbq063. 

[31] Nettersheim A, Hallschmid M, Born J, 

Diekelmann S. The role of sleep in motor sequence 

consolidation: stabilization rather than enhancement. J 

Neurosci 2015; 35: 6696-6702. 

[32] Shadmehr R, Brashers-Krug T. Functional stages 

in the formation of human long-term motor memory. J 

Neurosci 1997; 17: 409-419. 

[33] Robertson EM. From creation to consolidation: a 

novel framework for memory processing. PLoS Biol 2009; 

7: e1000019. 

[34] Romano JC, Howard Jr JH, Howard DV. One-year 

retention of general and sequence-specific skills in a 

probabilistic, serial reaction time task. Memory 2010; 18: 

427-441. 

[35] Fischer S, Nitschke MF, Melchert UH, Erdmann 

C, Born J. Motor memory consolidation in sleep shapes 

more effective neuronal representations. J Neurosci 2005; 

25: 11248-11255. 

[36] Alvarez P, Squire LR. Memory consolidation and 

the medial temporal lobe: a simple network model. Proc 

Natl Acad Sci USA 1994; 91: 7041-7045. 

[37] Muzur A, Pace-Schott EF, Hobson JA. The 

prefrontal cortex in sleep. Trends Cogn Sci 2002; 6: 475-

481. 

[38] Pierobon A, Giardini A, Fanfulla F, Callegari S, 

Majani G. A multidimensional assessment of obese patients 

with obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS): a study of 

psychological, neuropsychological and clinical 

relationships in a disabling multifaceted disease. Sleep Med 

2008; 9: 882-889. 

[39] Beldarrain MG, Astorgano AG, Gonzalez AB, 

Garcia-Monco JC. Sleep improves sequential motor 

learning and performance in patients with prefrontal lobe 

lesions. Cli Neu Logy Neu Surg 2008; 110: 245-252. 

[40] Rashidi M, Rashidy-Pour A, Vaezi G, Ghorbani R. 

Effects of high intensity aerobic and anaerobic training on 

the normal healthy people memory functions. Koomesh 

2016; 17: 733-738. (Persian). 

 



 Koomesh                                                                                            Summer 2017, 19 (3):   

59 

Rapid stabilization of implicit motor memory after learning 
 

Elahe Hashemi Ahooei (Ph.D Student)
1
, Farhad Ghadiri (Ph,D)

*2
, Mohammad  Vaez Mousavi (Ph.D)

3
  

1- Dept. of Motor Behavior, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran 
2 - Dept. of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, 

Tehran, Iran 
3 - Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran 
 

(Received: 18 Sep 2016; Accepted: 23 Apr2017) 

 

Introduction: After learning, memory must be stabilized before it becomes disrupted by subsequent 

learning. It is still unclear that how long it takes for new learnings to disruptprevious ones. Here in, the 

question of the present study was that learning a perceptual task would disrupt or interfere with the 

consolidation of the previously learned alternative motor sequence task, and what is the time interval 

between two tasks for maximum possible effect. 

Materials and Methods: A number of 38 volunteers performed Serial Color Matching task for three 

blocks of 150 trials, then they randomly divided into three groups: 1) took part in perceptual task after one 

hour 2) took part in perceptual task after six hours 3) no extra task. All groups participated in retention test 

after 24 hours.  

Results: The results showed no significant differences between acquisition or retention of the previously 

learned motor task among groups. 

Conclusion: These findings indicate rapid stabilization of implicit motor memory immediately after 

learning, in which time or learning a perceptual new task will not affect it. 
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