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ررسی ببر تحکیم حافظه حرکتی در کودکان: آسایی طول فواصل تمرین اختار تمرین ور ستأثی

 ایهای حافظهاختصاصی بازنمایی تغییرپذیری تمرین و کدگذاری هایهزیربنای نظری
 

 3پور دهکردی، پروانه شمسی2، علیرضا فارسی2، بهروز عبدلی1*معصومه جنتی

 ی یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانادانشجوی دکتر. 7

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشیار گروه رفتار حرکتی، . 2

 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. 9

 22/29/51تاریخ پذیرش:  22/72/59تاریخ دریافت: 

 هچکید

کودکان اسککت.  های شککناختی و حرکتیمهارت تحولو  گیریبر شکککلگذار تأثیره و یادگیری از عوامل تحکیم حافظ زمینه و هدف:

ر آنها بر اث و یکاردست)فاصکله زمانی بدون تمرین بعد از جلسکه اکتسکا   آسکایی سکاختار تمرین و فواصکل تمرین حاضکر پژوهشدر 

 د.بررسی شتحکیم حافظه حرکتی کودکان 

و  ،هی التمرین ثابت،  سککه گروهدر انتخا  و ور تصککادفی طبه ،سککال دبسککتان مکتهی شککهر  م 5-72آموز دختر دانش 99تعداد  روش:

 7، و روز 7ساعت،  7مرتهه زمانی  9ها در )اجرای آزمونیادداری تکلیف پرتا  دارت مل اکتسا  و پژوهش شا.  رار گرفتند تصکادفی

 آمد.عملی بهو تصادف ،ابت،  الهیروش ث یادداری به سههای ، آزمونیری و اختصاصی بودنبررسی اصول تغییرپذ منظوربه بود.  هفته

زمان،  ا گذربپیشککرفت  پایداریحفظ  الهی و ثابت و  هایتمریندهنده پیشککرفت مهارت با نشککان شککعاعیخطای  هایمیانگین ها:یافته

  P≤229/2) خطا کاهش ،هر گروهبرای  تمرینشرایط مشابه  یادداری وهای زوجی پایان اکتسکا  مقایسکهبا . هسکتندتحت تمرین  الهی 

های یادداری آزمون و در هر گروه تمرینی های زوجی پایان اکتسا مقایسه .اختصکاصی بودن )تأیید دیده شکد  تنها بعد از تمرین  الهی

ولی در  ؛ P≥229/2) نشککان ندادندآسککایی یک از فواصککل تمریندر هیچرا تصککادفی و  الهی روه تمرین دار عملکرد گبههود معنیثابت، 

مشکاهده شکد )اصکل اختصاصی   P≤229/2)دار تمرین  الهی و تصکادفی بههود معنی دو گروهدر هر به روش متغیر، های یادداری آزمون

 .ن بود

 عالوه بردهد. خ میر  بعد ساعت )حتی یکآسایی تمریناکتسکا  و در کودکان بعد از  و ارتقاء عملکرد تحکیم حافظه گیری:نتیجه

ه مهارت سکککوی فرایندهای مربوه به تحکیم و ارتقاء حافظودکان بهبهتر کپذیری کم ) الهی  باعث هدایت با تغییرتمرین ثکابکت و این، 

 شود.میها در آنحرکتی 

 : کدگذاری اختصاصی حافظه، تغییرپذیری تمرین، تحکیم، حافظة حرکتیهاکلیدواژه
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 مقدمه

های حرکتی مهارتبرای یادگیری   7)یکادگیری آنالین تمرین

را در طول آن اطالعات سککیسککتم عصککهی زیرا ضککروری اسککت 

ند تا بعداٌ برای بسکککط حافظه حرکتی اسکککتفاده ککدگذاری می

تأثیری  وی بر یادداری مهارت سکککاختار تمرین که   .7)کنکد 

پیوسککتاری از سککاختار سککاده )تمرین  صککورتبهتواند یمدارد، 

تمرین در   .2) تر )تمرین متغیر  باشدیچیدهثابت  تا ساختاری پ

یک موجود در های ثکابکت، فقط یکک حرککت از بین حرکت

های تمرین متغیر، حرککتدر و شکککود تکرار میطهقکه حرکتی 

 شککودمی تمرین در میان حرکت مورد نظر جاگذاری ومختلف 

در مطکالعه یادگیری حرکتی این اسکککت که  یکل سککک ال  .2)

تسکککهیل یادگیری و یادداری نگونه  منظوربهسکککاختکار تمرین 

 جلسات تمرین نیست یدهسکازمانبرای اسکت  و روش بهینه 

رسد یادگیری مهارت حرکتی تحت تأثیر رابطه می به نظر   9)

تمرین  یریرپذییتغویژگی تمرین )اختصکاصی بودن  و پیچیده 

بیان  2پروتئو فرضکککیه اختصکککاصکککی بودن یادگیری . 2)اسکککت 

 . 2) دباشیکسکان  آزمونکند شکرایط تمرین باید با شکرایط می

های تغییرات در روشایجاد ، 9این فرضکککیکه همکانند نظر هنری

مهکارت را بکاعکث تغییر در ماهیت مهارت بیان  اجرا و شکککرایط

اختصکککاصکککی نهارنوبی برای  یاصکککل کدگذار  .9کند )می

درک نگونگی ارتهکاه شکککرایط زمان کدگذاری اطالعات با 

 یمطالعات . 9کند )حافظه و زمان بازیابی آن اطالعات فراهم می

؛ به نقل از 2227، 2ترمهالی و همکاران ؛7559) پروتئو از  هیکل

اصککل اختصککاصککی بودن تمرین  ، 1الورنس و همکاران )   و 1

 .اندکردهتأیید را  یگیری دستدر تکالیف هدف

  فرضککیه اختصککاصککی بودن را 2277) 9مگیل در این میان

ه نقل از بمکملی برای فرضکککیه تغییرپذیری تمرین معرفی کرد )

نشأت  9اشمیت پذیری تمرین از نظریه طرحوارهفرضیه تغییر . 8

ن پککارامترهککای مختلف بککا تمریکنککد بینی میگکرفتککه و پیش

تر در تر، منجر به عملکرد ضکککعیف ویدهی طرحواره شککککل

                                                            
1. Online learning 

2. Proteau 

3. Henry 

به  عملکرد بهتر در یکادداری، نسککک  حکالنیدرعاکتسکککا  و 

هککات و ث . 5گردد )متر خککام میاتکمرین ثککابککت یککک پککار

هککای حرکتی اسککککت. هککای مهککارتپککذیری از ویژگیتکغییر

ها مهمی در طول سکککال سککک النگونگی تعامل این دو ویژگی 

و   79، 72، 77، 72) شککدهانجام مطالعاتبر اسککا  بوده اسککت. 

ا تمرین بککهککای اخیر در زمینککه یککادگیری حرکتی، پیشکککرفککت

یا ثابت    کالهی تمرین)تغییرپکذیری کم یکا بکدون تغییرپکذیری 

مرین با یافته مفید است و تدهی برنامه حرکتی تعمیمبرای شکل

زایش بندی را اف )تصکککادفی  ترفیکت پکارامترتغییرپکذیری بکاال

مطککالعککات زیککادی از مزایککای تمرین متغیر در   .72دهککد )می

رین ماز مزایای ت ی نیزمطالعاتو  های حرکتییکادگیری مهارت

 یان و همکاران اما؛  79اند )حمکایکت کردهدر کودککان متغیر 

 تنوع تکلیف و نوع حرک تأثیر سککن کودکان، با بررسککی  79)

مهمی ننده کلنتیجه گرفتند سکککن تعدیپکذیری تمرین، ییردر تغ

تأثیر  تغییرپذیری بروندادتوجهی بر روی طور  ابلاسکککت که به

 بررسی   در71) و همکاران بورتولی در همین راستا. گذاردمی

 و ا پرت هایمهککارت یکادگیری بر تمرین تغییرپکذیری تکأثیر

 را یادداری در تغییرپذیری بودن مفید آموزان، دانش دریافت

 دیناو م به هدف، گراندا گیریدر تکلیف نشککانه .کرد مشککاهده

در پککایککان  سکککالککه 9 کودکککان تمرین متغیر در دریککافتنککد  79)

اکتسکککا ، یکادداری و انتقکال بهتر از تمرین ثابت اسکککت. ولی 

سکککاله هیچ تفاوتی در  8 کودکان   در78گرانکدا و همککاران )

ه ب گیری به هدف ، یکادداری و انتقکال تکلیف نشکککانهاکتسکککا

 از استفاده با  79) و همکاران گودوینهمچنین  .دسکت نیاورند

 داریمعنی تفاوت یادداری آزمون در دارت، پرتا  مهکارت

خره باال .ددننکر مشکککاهده متغیر و ثابت تمرین هایگروه بین

 بخشکککیاثر همچون یککان و همکککارانش، نکیکز  75) یکسدوو

 نسککک با مرتهط را تمرین بودن اختصکککاصکککی و تغییرپکذیری

 ،ودکانکمطالعات  توجه به نتایج متفاوتبا  .دانست هاآزمودنی

 .نیاز استهای تمرینی تعیین کاربرد روش مطالعه

4. Tremblay et al 

5. Magill 

6. Schmidt 
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هکای مربوه بکه سکککن در یادگیری مهارت حرکتی تفکاوت

 ثیرتحت تأشکککود ککه توصکککیف می تغییرات تحولی بکامعموالٌ 

ساختار و عملکردهای مغزی مسئول فرایندهای حافظه حرکتی 

تری زمان بیشکک سککاالنبزرگکودکان نسککهت به  گیرند. رار می

آوری آن اطالعککات رای پردازش اطالعککات شکککنککاختی و یککادب

به فرآیندهای  مربوه رسککد عواملمی به نظرکنند. ف میصککر

مسککئول سککرعت پایین پردازش اطالعات در کودکان مرکزی، 

عات با پایان تمرین پردازش اطال  .22باشند نه عوامل محیطی )

 یاهروندشیپطور به شدهرهیذخ، اطالعات کهشود نمیمتو ف 

در  نکته این . 7یابد )میز حافظه حرکتی تحکیم اصکککورتی به

تحکیم  . 22و  27کان نیز نشککان داده شککده اسککت )مورد کود

یری گاز فرایندهایی است که بعد از شکلای مجموعه ایحافظه

اسکککتراحت و )فاصکککله زمانی آسکککایی حافظه، در مرحله تمرین

تمرینی بین جلسککه یادگیری مهارت و جلسککه آزمون حافظه  بی

ه ب مدتکوتاهیابد تا حافظه را از وضکککعیت ناپایدار و ادامکه می

  .29) کنککد تککهککدیککل مککدتیطککوالنککوضکککعکیککت پککایککدار و 

را در اکتسا ، تحکیم و   ، ساختار تمرین9) لمیوکسسکاویون

که رد کو بیان کرده  مطالعه ساالنبزرگمهارت حرکتی انتقال 

تمرین  ککالهی منجر بککه افزایش یکگککارنگی حسکککی حرکتی و 

و تمرین تصادفی منجر به ارتهاه محرک پاسخ  شکدهیبندزمان

وجکه بکه نتکایج متفاوت در همین راسکککتکا و بکا تشکککود. بهتر می

پذیری تمرین در کودکان با توجه به سککن و سککطر تجربه تغییر

 بر روی کودکان الزم است. اختصاصیتحقیقات ها، انجام آن

یک پارامتر مهم در تحکیم حافظه را زمان  ،پژوهشکککگران

رفت زمینه را برای ارتقاء و پیش بهینه، تأخیر زمانیاند. بیان کرده

آورد ککه این رخککداد میبیشکککتر فراینکد تحکیم حکافظکه فراهم 

های عصکککهی پذیری در بازنماییتغییرات شککککل دهندهنشکککان

های اخیر توجه به در دهه  .29) اسککتحرکتی ت در  شککر مهار

به  یالسککبزرگدبسککتان تا  از سککنین پیش از تحولی هایتفاوت

های و توجه کمتری به فرایند افتهیاختصکککام نیآنالیادگیری 

تأخیری و  اکتسا  . 22) بعد از تمرین در کودکان شکده است

ن ا پس از پایان تمریه، ساعتساالنبزرگدر ای حافظهتحکیم 

تحکیم  اندنشکان دادهشکواهد  با این حال . 22، 27دهد )میرخ 

 ،22 ،27، 7تر است )حافظه در طول بیداری در کودکان سکری 

اکتسکککابات تأخیری در اولین  جادکنندهیاو فرایندهای   29، 29

در کودکان مشککاهده شککده است  سکاعات بیداری بعد از تمرین

و فواصککککل  سککککاختککار تمریندر ارتهککاه بککا .  29 ،22 ،27)

خود  پژوهش در  21همکاران )سکککانتو  و  ،آسکککاییتمرین

را ادفی گروه تمرین تصعملکرد بهتر و در نتیجه تحکیم حافظه 

نشان ساعت بعد از اکتسا   22نسکهت به گروه تمرین  الهی در 

 .دندبیان نکرها وهدر دیگر فواصککل در میان گر تفاوتی و ندددا

ن صل مختلف بعد از پایان تمریبا وجود بررسکی تحکیم در فوا

ها این نوع بررسککی، پژوهشککی برای  25، 28، 29در کودکان )

ن بنابرای؛ وجود ندارد آنهادر  ی متفاوتسکککاختکار تمرین تحکت

 ت،ثاب صورتبهسکاختار تمرین ) یکاردسکت بامطالعه حاضکر 

در ا رتحکیم حککافظککه حرکتی کودکککان   ککالهی و تصککککادفی ،

آسککایی مختلف )یک سککاعت، یک روز و یک فواصککل تمرین

 .بررسی کرده استهفته  

 روش
 یمهن حاضر پژوهش: کنندگانشرکتالف( طرح پژوهش و 

 انآموزدانش جامعه آماری. اسکککت کاربردی نوع از و تجربی

 هایدبستان شکشم  تا سکوم هایپایه سکال )شکامل 72تا  5 دختر

از بین مدار   بودند. 59 -51در سال تحصیلی شهر  م  7ناحیه 

 اصکغر مکتهی به تصککادف انتخا  شد ومدرسکه علی ،این ناحیه

 و بدون دارتپرتا   با ناآشکککنا ،دسکککتراسکککتفرد  99تعداد 

از طریق پرسککش از  شککدهمشککخ ) مشکککل شککناختی و حرکتی

گروه  9ر انتخا  و د تصکککادفی طوربکهو مربیکان   اولیکاء ،فرد

ر یر  ککالهی و تمرین متغی)تمرین ثککابککت، تمرین متغآزمککایشکککی 

وه در هر گر کنندگانشرکتتعداد  دند.تصکادفی  جایدهی شک

و  پور ، شکمسی2تحقیقاتی از  هیل کانتاک و همکاران ) مطابق

نفر در  72احتمال افت آزمودنی،  ینیبشیپو با   29)همکاران 

 .نظر گرفته شد
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 بودن افراد نمونککه، دسکککتراسکککتبرای اطمینکان از ابزار:  ب(

. روایی و پایایی این اجرا شد 7ادینهرگ برتری دستپرسشنامه 

گزارش   مطلو  92هریس )آگاه و پور علی پرسکشنامه توسط

 یبه صفحه شطرنج پرتا  دارت موردنظرتکلیف  .اسکتشکده 

 رد کودکان صفحه برایاین  .بود متحدالمرکز دایره 72 شکامل

 و شد سکالن نصک  کف تا صکفحه مرکز از متری 22/7 ارتفاع

 متر در نظر گرفته شککد 9/2فاصککله اصککلی پرتا  برای کودکان 

(97 . 

برنامه شککامل آموزش مهارت پرتا  دارت  نامه مداخله:بر ج(

بتدا تمام در اتحت سه ساختار تمرینی متفاوت به کودکان بود. 

هکا پرتکا  دارت را با مشکککاهده فیلم ویداویی اجرای آزمودنی

 52 ا پرت باگروه افراد در هرسگس  گرفتند. مدل ماهر فرا یک

 . 21) به اکتسا  مهارت در یک جلسه تمرین پرداختنددارت 

کوشککشککی  79بلوک  9گروه تمرین ثابت در  که  یترتبه این 

روه تمرین متغیر  الهی از هر و گ متری 9/2از فاصککله ثابت فقط 

پرتا  کوشککشککی  79 بلوک متری  دو 9/2و  2، 9/7فاصککله )

هر  زادر هر بلوک تمرینی  ،گروه تمرین متغیر تصادفی کردند.

طور تصادفی و بدون رعایت متری  به 9/2و  2، 9/7) فاصله سه

له با رعایت تکراری نهودن فاص ترتی  مشخصی در هر بلوک و

 79بلوک  9 درمجموعکردنککد و  تمرین پکرتککا  متوالیدو 

مرحله )اکتسا  ، بین هر  در این .انجام دادندکوشکشی پرتا  

کوشش  79استراحت وجود داشت و  د یقه 7دو بلوک متوالی 

پکایانی هر فرد برای محاسکککهه میانگین خطای شکککعاعی در نظر 

گرفته شکککد. خطای شکککعاعی، میانگین انحراف دارت از مرکز 

. د ت پرتا  که یکی از نتایج اجرای دهدیمهکدف را نشکککان 

متیاز که اطوری، بهشودیمسنجیده  از فرمول زیرحرکتی است 

 Excel افزارنرمدر  2این خطا کم نشکککانکه اجرای بهتر اسکککت.

  .97محاسهه شد )
 

                                                            
1. Edinburgh Handedness Inventory 

، مدرسه پس از دریافت اجازه رسکمی از مدیر : اجراروش  د(

مشاهده فیلم مدل ماهر، در  پس از آموزش از طریق نمونه افراد

سککککه گروه تمرینی )ثککابککت،  ککالهی و تصککککادفی  در روز اول 

برای پرتککا  دارت را تمرین کردنککد. سکککگس  52 درمجموع

سایی آتمریناز هر آزمودنی در فواصل ، حافظه بررسی تحکیم

 ،ز و یک هفته بعد از پایان اکتسکککا یکک سکککاعکت، یکک رو

یادداری در هر فاصله  هایآزمون. آمد به عملآزمون یادداری 

 9/2پرتا  از فاصکککله  79) ، به سکککه روش ثابتآسکککاییتمرین

و  ،متری  9/2و  2، 9/7پرتا  از هر فاصکککله  9) ،  کالهیمتری 

هودن و تکراری ن با ترتی  اجرای تصادفی پرتا  79) تصکادفی

متری   9/2و  2، 9/7از هر سککه فاصککله  فاصککله دو پرتا  متوالی

مراحل  طول الزم به ذکر است که در. انجام شد گروه برای هر

 از ها راپیکان پرتا ، 9هر  از پس افراد ها،اکتسککا  و یادداری

 دیبع هایکوشش برای و کرده جم  سکالن کف یا تخته روی

 .گشتندیبرم شدهتعیین مکان به

، شکککرکت در پژوهش رعایت مالحظات اخال ی منظوربکه

ت برای شککرک از والدین کتهی ینامهرضککایت و اختیاری بوده

در پکایکان پژوهش به  .فرزنکدشکککان در این پژوهش اخکذ شکککد

آموزانی که بهترین نتیجه و همکاری را داشکککتند جوایزی دانش

 رایب) توصککیفی آمارها نیز از روش برای تحلیل داده اعطا شککد.

 ×9 یدوعامل واریانس تحلیل  ،هاداده توزی  نگونگی ارزیابی

ابی: )مراحل ارزی])سکاختار تمرین: ثابت،  الهی و تصادفی  و  2

وز و یادداری یک ر، یادداری یک سککاعتاکتسککا ، یادداری 

ای هبین داده)همچنین آزمون مقایسه زوجی  و [هفته بعد  یک

با   ری برای بررسکککی تحکیمپایان اکتسکککا  و هر آزمون یاددا

 معناداری سطرشد. انجام  29 نسخه SPSS افزارنرماستفاده از 

 در نظر گرفته شد.  p ≤29/2) متغیرها همه برای

2. MRE: mean radial error. Where RE_radial error 

(distance between the throw and the center), m_number of 

trials, and i_a particular trial. 
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 هایافته
 9/72سال با میانگین سن  5-72دختر  72در هر گروه آزمایشی 

تحلیل واریانس برای از حضککور داشککتند.  دسککتراسککتسککال 

ان  متغیر وابسته )تحکیم حافظه حرکتی کودک تغییراتبررسی 

له ساختار تمرین و طول فاص)متغیرهای مسککتقل هنگام تغییر در 

آزمون  یهافرضشیپاین منظور، بهشد.  استفاده  آساییتمرین

 کککالموگروف هکایآزمون بککا اسکککتفککاده ازگیری مکرر انکدازه

 لون، هککابرای نرمککال بودن توزی  داده  P˃29/0) رنفیاسکککم

(29/0˃P  لینمو تیکککرو ،برای همگنی واریککانس متغیرهککا 

(29/0˃P  اکسبو  ،برای یکسککانی کوواریانس متغیر وابسککته 

(29/0˃P  رعایت شد.های کوواریانس برای همگنی ماتریس 

ه از فاصل به روش تمرین ثابت یادداری اجرای آزمون -

 :برای هر سه گروه تمرینی متری( 5/2)

لی مراحل ارزیابی در عاملی نشکان داد اثر اص 2تحلیل واریانس 

 7 روز و 7ساعت،  7آسکایی متفاوت )اکتسا ، فواصکل تمرین

و اثر تعاملی مراحل   P. 595/2(=9955 F=291/2) هفته بعد 

در شرایط تمرینی )ثابت،  الهی،  های آزمایشکیارزیابی و گروه

 ،دار بککودمککعککنککی  p .127/2(=9955 F=271/2)تصککککادفککی  

  P .952/2(=2999 F=992/2) اثر اصکککلی گروه کککهیدرحککال

بی . آزمون تعقیها تفاوتی با هم نداشکککتنددار نهود و گروهمعنی

 نمرات اکتسککککا  و یککادداری یککک هفتککه بعککد بین ،دانکن

(229/2=P   و همچنین بین یادداری یک سکککاعت و یک هفته

. این تفاوت به نف  نشکککان داددار تفاوت معنی  P=228/2) بعد

ون ر آزمد تر شدن اجرای افرادافزایش خطا و در نتیجه ضعیف

 یادداری یک هفته بعد است.

 

 های یادداری به روش ثابتهای آزمایشی در آزمون: میانگین خطای شعاعی در گروه1جدول 

 یادداری یک هفته یادداری یک روز یادداری یک ساعت اکتساب آزمایشی گروه

 272/2 218/2 589/9 218/2 تمرین ثابت

 725/2 222/2 229/2 922/2 تمرین متغیر  الهی

 282/2 729/2 292/2 821/9 تمرین متغیر تصادفی

 

میانگین خطای افراد در  شکککودمشکککاهده می باالول جددر 

یادداری یک  هایگروه تمرین تحت شکککرایط ثابت در آزمون

  نسکککهکت به آخر 218/2  و یکک روز بعکد )589/9سکککاعکت )

ایش از طرفی افزتغییر است. یا بی   پایین آمده218/2اکتسا  )

صکعودی میانگین خطا از آخر اکتسا  تا آزمون یادداری یک 

 رخالفبهفته بعد، در گروه تمرین تحت شرایط متغیر تصادفی 

 میانگین خطاها درسیر نزولی  همچنیناسکت.  وارهطرحفرضکیه 

از آخر اکتسککککا  تککا آزمون گروه تمرین در شکککرایط  ککالهی 

اختصاصی حمایت  یکدگذار، از اصل هفته بعدک ی یادداری

 .کندنمی

 

 ثابت در فواصل مختلف های یادداری به روشمقایسه زوجی پایان اکتساب و آزموننتایج : 2جدول 

 یادداری یک ساعت یادداری یک روز یادداری یک هفته
 آزمایشی گروه

Sig Df T Sig Df T Sig Df T 

 تمرین ثابت 522/2 77 919/2 222/2 77 222/7 -982/2 77 227/2

 تمرین متغیر  الهی 512/2 77 971/2 852/2 77 952/2 581/2 77 929/2

 تمرین متغیر تصادفی -892/7 77 252/2 -529/7 77 218/2 -921/9 77 229/2

 

های زوجی مقایسهداری با توجه به جدول باال و عدم معنی

 در گروه تمرین های یادداریعملکرد پایان اکتسککا  با آزمون

گذاری از اصکککل ککد 7نتکایج جکدول توان گفکت ، نمیثکابکت

 عدم دلیل به از طرفی کنند.اختصکککاصکککی حکافظه حمایت می
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های های زوجی پایان اکتسکککا  با آزمونمقکایسکککه داریمعنی

،  در جدول باال) های تمرین  الهی و تصادفیدر گروه یادداری

ر د  طعیت داشکککت. وارهطرحتوان در مورد تأیید فرضکککیه نمی

ی آسایخطا طی فواصل تمرین، روند افزایش و کاهش 7نمودار 

.است مشاهده ابلثابت آزمون یادداری در 

 

 
 های آزمایشیآسایی مختلف در میان گروهتمرین به روش ثابت در فواصلیادداری : نمایش خطا در آزمون 1نمودار 

 
یادداری به روش تمرین قالبی از سههه  اجرای آزمون -

 گروه تمرینی:برای هر  متری( 5/2و  2، 5/1صله )فا

 ارزیابی مراحل اصلی اثر که داد نشان عاملی 2 واریانس تحلیل

 22 سککاعت، 7 اکتسککا ،) متفاوت آسککاییتمرین فواصککل در

. بود دارمعنی  P .791/72(=9955 F=227/2)  هفته 7 سکاعت،

 شککرایط در آزمایشککی هایگروه و ارزیابی مراحل تعاملی اثر

  P .555/2(=9955 F=29/2) با  تصادفی  الهی، ثابت،) تمرینی

 دارمعنی  P .922/2(=2999 F=259/2) با گروه اصکککلی اثر و

 و تسا اک نمرات بین، دانکن تعقیهی آزمون نتایجطهق  .نهودند

 روز یک ، P=227/2) سککاعت یک) یادداری آزمون سککه هر

(227/2=P  229/2) بعد هفتکه یکک و=P   دارمعنی تفاوت 

 در راداف پیشککرفت و خطا کاهش نف  به تفاوت این. دارد وجود

 .است یادداری هایآزمون

 
 های یادداری به روش قالبیهای آزمایشی در آزمونگروه: میانگین خطای شعاعی در 3جدول 

 یادداری یک هفته یادداری یک روز یادداری یک ساعت اکتساب آزمایشی گروه

 892/9 119/9 925/9 218/2 تمرین ثابت

 885/9 822/9 882/9 922/2 تمرین متغیر  الهی

 111/9 999/9 999/9 821/9 تمرین متغیر تصادفی

 

شکککود میانگین خطای افراد در در جدول باال مشکککاهده می

های یادداری یک گروه تمرین تحت شکککرایط  الهی در آزمون

  885/9و یک هفته بعد )  822/9یک روز )  ،882/9سککاعت )

پایین آمده اسککت. از طرفی   922/2نسککهت به آخر اکتسککا  )

 های یادداری درمیانگین خطا از آخر اکتسا  تا آزمون کاهش

 مشاهده ابلنیز در جدول باال  های تمرین ثابت و تصادفیگروه

 است.
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 قالبی در فواصل مختلف های یادداری به روش: نتایج مقایسه زوجی پایان اکتساب و آزمون4جدول 

 یادداری یک ساعت یادداری یک روز یادداری یک هفته
 آزمایشی گروه

Sig Df T Sig Df T Sig Df T 

 تمرین ثابت 972/9 77 227/2 982/2 77 227/2 992/7 77 722/2

 تمرین متغیر  الهی 522/2 77 279/2 298/9 77 229/2 851/2 77 272/2

 تمرین متغیر تصادفی 299/7 77 299/2 588/7 77 212/2 927/2 77 955/2

 

در گروه تمرین  شکککدهمشکککاهدهی کاهش خطادر ادامه 

دهد که این خطاها ، نتایج جدول باال نشان می9در جدول  الهی 

این این بنابر؛ پایین آمده است ابل  هولی  و داریدر سطر معنی

نند. کاختصککاصککی حافظه حمایت می یکدگذارنتایج از اصککل 

در  در گذر زمان جادشدهیااست که پایداری تحکیم  توجه ابل

کککاهش گردد. از طرفی بککا وجود این گروه تمرینی حفظ می

 ، 999/9آسککایی یک سککاعت )میانگین خطا در فواصککل تمرین

  نسهت به آخر اکتسا  111/9  و یک هفته )999/9یک روز )

ن ایداری معنیدر گروه تمرین متغیر تصکککادفی، عدم   821/9)

، 2در نمودار  د.کننینم حمایترا  وارهطرحفرضکککیه ها کاهش

آسکککایی در رونکد افزایش و ککاهش خطکا طی فواصکککل تمرین

 است. مشاهده ابل الهی آزمون یادداری 

 

 
 های آزمایشیآسایی مختلف در میان گروهمون به روش قالبی در فواصل تمرین: نمایش خطا در آز2نمودار 

 

 3یهادداری بهه روش تصههادفی از هر  اجرای آزمون -

 گروه تمرینی:متری( برای هر 5/2و  2، 5/1)فاصله 

 مراحل اصککلی اثر داد نشککان عاملی 2 واریانس تحلیل آزمون

 یک اکتسکککا ،) متفاوت آسکککاییتمرین فواصکککل در ارزیابی

  P .282/77(=9955 F=227/2)  هفته یک ساعت، 22 ساعت،

 آزمایشککی هایگروه و ارزیابی مراحل تعاملی اثر. بود دارمعنی

. P=215/2) با  تصکککادفی  الهی، ثابت،) تمرینی شکککرایط در

592/7(=9955 F  917/2) بککا گککروه اصکککککلککی اثککر و=P .

229/7(=2999 F  ندانک تعقیهی آزمون نتایج .نهودند دارمعنی 

 یک یادداری آزمون سککه هر و اکتسککا  نمرات بین داد نشککان

 بعد هفته یک و  P=22/2) روز یککک ، P=22/2) سکککاعکت

(22/2=P   نف  به تفککاوت این. دارد وجود دارمعنی تفکاوت 

 هایآزمون در افراد اجرای پیشککرفت نتیجه در و خطا کاهش

 .است یادداری
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 های یادداری به روش تصادفیهای آزمایشی در آزمون: میانگین خطای شعاعی در گروه5جدول 

 یادداری یک هفته یادداری یک روز یادداری یک ساعت اکتساب آزمایشی گروه

 957/9 128/9 822/9 218/2 تمرین ثابت

 191/9 172/9 829/9 922/2 تمرین متغیر  الهی

 917/9 879/9 959/9 821/9 تمرین متغیر تصادفی

 

شکککود که میانگین خطای مشکککاهده می 9جدول با توجه به 

در گروه تمرین تحت شرایط تصادفی در آزمون یادداری افراد 

  و یکک هفته بعد 879/9 ، یکک روز )959/9یکک سکککاعکت )

از   پایین آمده است. 821/9  نسککهت به آخر اکتسا  )917/9)

نسهت  آساییفواصل تمرین تمام کاهش میانگین خطا درطرفی 

ابل نیز  متغیر  الهی ثکابت و وه تمرین بکه آخر اکتسکککا  در گر

 است. مشاهده ابل

 
 تصادفی در فواصل مختلف های یادداری به روش: نتایج مقایسه زوجی پایان اکتساب و آزمون6جدول 

 یادداری یک ساعت یادداری یک روز یادداری یک هفته
 آزمایشی گروه

Sig Df T Sig Df T Sig Df T 

 تمرین ثابت 812/2 77 279/2 852/2 77 279/2 255/9 77 229/2

 تمرین متغیر  الهی 289/9 77 229/2 259/9 77 229/2 925/2 77 227/2

 تمرین متغیر تصادفی 981/7 77 727/2 298/2 77 871/2 227/7 77 789/2

 

داری و بکا توجکه بکه عدم معنی 9بکا وجود نتکایج جکدول 

های هکای زوجی عملکرد پکایکان اکتسکککا  با آزمونمقکایسکککه

کاهش خطا در گروه در جدول باال،  مشکککاهده کابکلیکادداری 

اصککل  از تمرین متغیر تصککادفی تحت آزمون یادداری تصککادفی

از طرفی با  کند.اختصکککاصکککی حافظه حمایت نمی یکدگذار

در جدول باال در  مشکککاهده ابلدار ش خطای معنیوجود ککاه

هکای یکادداری نسکککهکت بکه پایان گروه تمرین  کالهی در آزمون

، 9مودار در ن .شودتأیید می احتیاهبا  وارهطرحفرضیه اکتسا  

آسککایی آزمون روند افزایش و کاهش خطا طی فواصککل تمرین

 است. مشاهده ابلتصادفی یادداری 

 

 
 های آزمایشیآسایی مختلف در میان گروهون به روش تصادفی در فواصل تمرین: نمایش خطا در آزم3نمودار 
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 گیریبحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضککر بررسککی تأثیر نوع سککاختار تمرینی و 

ا آسایی بر تحکیم حافظه حرکتی کودکان بطول فواصل تمرین

بررسی اصول اختصاصی بودن و تغییرپذیری تمرین  آوردروی

سککال با سه نوع روش  5-72بود. در این پژوهش دانش آموزان 

تمرینی )ثکابکت، متغیر  کالهی و متغیر تصکککادفی  مهارت پرتا  

آسکککایی ها پس از فواصکککل تمریندارت را آموختند. آزمودنی

یک ساعت، یک روز و یک هفته تحت آزمون یادداری به سه 

و  9، 7داول جهی و تصادفی  رار گرفتند. نتایج ثابت،  ال روش

تمرین تحت شرایط  الهی و ثابت باعث پیشرفت  ندنشکان داد 9

 شککرایطمهارت شککده و پایداری پیشککرفت با گذر زمان، تحت 

 اسککت. شککدهحفظتمرین  الهی در هر سککه نوع آزمون یادداری 

رکتی ح هبا این فرضیه عمومی است که حافظ این نتایج همسککو

تمرینی و ، طی یککک دوره بیانسککککان بعککد از جلسککککه تمرین

توان نتیجککه می  .29یککابککد )ایی همچنککان ارتقککاء میآسکککتمرین

م ) الهی  ک یریرپذییتغگرفت تمرین تحت شکککرایط ثابت و با 

حکیم به ت سوی فرایندهای مربوهتواند باعث هدایت فرد بهمی

داری این عنیو ارتقککاء حککافظکه مهکارت حرکتی شکککود. عکدم م

جه یگیری نسهت داد. این نتتوان به روش اندازهاختالفات را می

و همکاران  گراندا و  77)وگمن با تحقیقاتی همچون  سکککوهم

نشکککان داد تمرین  ککالهی از تصکککادفی در گمن و   اسکککت.78)

یادداری ضکککربه با پا به تو  و التاندن تو  با دسکککت، م ثرتر 

کند بیان می  72همانند برادی ) اسککت. نتایج گراندا و همکاران

تر نیاز با مهارت کم، برای یادگیری سری  کنندگانشکرکتکه 

تمرین متغیر منجر بکه یکادگیری ارتهاه  بکه تمرین  کالهی دارنکد.

 گردد. این عمل و فرایندمحرک پکاسکککخ یکا ترتی  تکلیف می

مسکککتلزم پردازش پرتالش و توجکه اسکککت. در مقابل،  سکککری ،

ر یا عناصککک یبندزمانگی حسکککی حرکتی و یکادگیری یکگارن

 هایی هسککتند که فرایندی آهسککته دارند و باپویای تکلیف جنهه

ر یک د یابد. احتماالً تمرینیادگیری در زمینه ثابت توسککعه می

د روآفراهم می را سازی د یق پاسخزمینه، اصکالح خطا و میزان

 . در ایکن پژوهش احتمککاالً کودکککان در حککال یککادگیری 9)

ن با زمینه ییکگارنگی حسککی حرکتی هسککتند و بنابراین از تمر

 برند.تر بیشتر سود میثابت

که تنها بعد از تمرین  دهندمینشان  9و  2، 2جداول تایج ن 

در هر سکککه فاصکککله  دار خطاکاهش معنیتحت شکککرایط  الهی، 

تمرین )یعنی روش همان آسکککایی در آزمون یادداری به تمرین

ر های دیگاین در حالی است که در گروه. شودمیدیده    الهی

ل اصن بنابرای؛ نهودنددار معنیخطاها  کاهش)ثابت و تصادفی  

 تیحمامورداختصاصی بودن تمرین تنها در گروه تمرین  الهی 

فراخوانی کنند پیشنهاد می  9)و تامسون  تلوینگ. گیرد رار می

 شکککرایط هنگام کدگذاری باشکککرایط زمانی م ثرتر اسکککت که 

 این شکککرایطمنظور از  هنگام فراخوانی مطابقت داشکککته باشکککد.

شوند ای که اطالعات در آن کدگذاری میممکن اسککت زمینه

)مو عیت فیزیکی و محیط اطراف  یا شکرایط بدنی و ذهنی فرد 

حکاالت هیجکانی فرد نیز در زمان  هنگکام ککدگکذاری بکاشکککد.

اهمیت داشکککته در این زمینه توانکد ککدگکذاری و فراخوانی می

متری از نظر  9/2در این پژوهش تمرین از فاصککله ثابت . باشککد

و حالت هیجانی با  شککدهادراکای زیاد و دور کودکان، فاصککله

اصکککل گیری در فوهنگام  رار نکتهکرد. این بار منفی ایجاد می

های تمرین  الهی و تصککادفی متری در گروه 9/7و  2 ترکینزد

هککای پککایککان تمرین و آزمون کککامالً و همچنین در خودارزیککابی

های آزموندار خطا در احتماالً عدم کاهش معنیمشکککهود بود. 

یک از فواصکککل ش ثابت در هیچبه رو آمکدهعمکلبکهیکادداری 

م عد .به این دلیل باشککدهای آزمایشککی در گروه آسککاییتمرین

داری مقایسکککه نتایج پایان اکتسکککا  و آزمون یادداری به معنی

اد با تضکککهای تمرین  الهی و تصکککادفی در روش ثابت در گروه

قیقاتی از راستا با نتایج تحپذیری تمرین بوده و همفرضکیه تغییر

   است. 79  و گودوین و همکاران )72 هیل پوالتو و همکاران )

د بایکه ل اولیه یادگیری در مراحک پژوهشکککگران معتقکدنکد

 سکککطوح باالی ، مهتدیان در برابربرنکامکه حرکتی ایجکاد شکککود

همچنین آنها اتهار  . 71)ند شودنار مشکالتی می تغییرپذیری

 هتمرین متغیر در مهارت حرکتی وابسکککته ب یاثربخشککک نمودند
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اسککت و در مقابل  7پیشککانیپردازش در  شککر پشککتی کناری پیش

تمرین ثکابت و تکراری برای مهارت نیازمند پردازش در  شکککر 

 یانطقهم پیشانی شر پشتی کناری پیش  .2است ) حرکتی اولیه

شر  ممکن اسککت بنابراین ؛ شککوداز مغز اسکت که دیرتر بال  می

باعث عدم  در کودکان افتهینتوسککعهپیشککانی پشککتی کناری پیش

این رفی، از طها باشد. تأثیرگذاری تمرین متغیر بر یادگیری آن

،  71) و همکککاران بورتولیبککا تحقیقککاتی م ککل نتیجککه متنککا   

تحقیقی بر  کالسکککیکهای طرح   اسکککت.79)گراندا و مدینا 

هکای انتقال و یادداری متمرکز نی در آزموناثرات الگوی تمری

؛ اندو انتقال را با پایان اکتسا  مقایسه نکردهاند و یادداری شده

اال  مطالعات، بهتر بودن تمرین تصکککادفی  کهیدرحالنابراین ب

ه پایان مرحله اکتسککا  مقایسککبا ها را آزموناند نتیجه گرفتهرا 

 با در نظر ایتحکیم حافظه مطالعات، حالنیبکاا . 9انکد )نکرده

 تفککاوتگروهی در الگوی م تفککاوت چیهگرفتن این اصککککل، 

  .9تمرینی نیافتند )

ه در میان ک تمرین یریرپکذییتغتمرین  کالهی در پیوسکککتکار 

و تمرین تصادفی از سوی دیگر است،  تمرین ثابت از یک سکو

 وارهرحطاز مزایای هر دو تمرین ثابت و تصککادفی یعنی فرضیه 

ه کطوریبه ،و کدگذاری اختصککاصککی حافظه سککود برده اسککت

 شکککره حفظ انگیزشتوجهی به وشکککناختی  افزایش متعادل بار

ارتقاء حافظه و در  شکککود.کودکان در تمرین  الهی رعایت می

هککای  ککالهی و تصککککادفی در در گروه دادهرخنتیجککه تحکیم 

 و ساعته 7های یادداری  الهی و تصکادفی پس از فاصکله آزمون

ین وجه در اسکککاعته از پایان اکتسکککا  از دیگر نتایج مورد ت 22

 رهمچون اشتامک یبا مطالعات راستاهمپژوهش اسکت. این نتایج 

اسککت که بههود   7) روزنهام -ریتربندو    و رویج29) و کارنی

حتی بعککد از یککک سکککاعککت از پککایککان را  دار در عملکردمعنی

این بههودهککا در انککد. گزارش کرده در کودکککاناکتسککککا  

همچنین  است.ساعت گزارش نشده  9در کمتر از  ساالنبزرگ

 22دار در آزمون مطالعاتی اسکککت که بههود معنی دکنندهییکتکأ

                                                            
1. Dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) 

  و در کودکان 22و  9) ساالنبزرگساعت بعد از تمرین را در 

فرایندهای تحکیم در بنابراین ؛ انکد  گزارش کرده28، 29، 27)

و حتی برتر از آنککان پیش  سکککاالنبزرگ یپککابککهکودکککان پککا 

 .رودمی

بر اسکککا  نتایج این پژوهش و با حمایت از متون موجود، 

اصککل اختصککاصککی بودن تمرین را در  شککود مربیانپیشککنهاد می

تمرین کودکان در همچنین مراحل آموزشی خود لحاظ کنند. 

به   الهی  کمتر )م ل تمرین یریرپذییتغزمینکه نسکککهتاً ثابت و با 

دم های آنان از عدلیکل حفظ انگیزه کودککان و الهکه بر نگرانی

دادن فرایندهای اصکککالح رخ موفقیکت یا بهتر بودن، و با هدف 

ها و در نتیجه رخ دادن فرایندهای سکککازی پاسکککخخطکا و د یق

ه نتایج با توجه ب شود.ای در کودکان پیشنهاد میتحکیم حافظه

وجه به و با ت ساالنبزرگمتفاوت تحکیم حافظه در کودکان و 

های سکککنی بر روی جکامعکه و گروه هکاپژوهشکمتر بودن این 

 درتحکیم حککافظککه بررسکککی فراینککدهککای  ،مختلف کودکککان

هکای مختلف حرکتی بکا سکککطوح و پیچیدگی متفاوت مهکارت

ود. شککدر کودکان پیشککنهاد میتحت شککرایط تمرینی مختلف 

 یانجام تحقیقهای جنسکککی توجکه به وجود تفاوتبکا  همچنین

 د.گردمشابه بر روی پسران توصیه می

 از رسکاله دکترا دانشگاه شهید برگرفتهاین مقاله  :یقدردانتشکر و 

اجرا  59 -51در سال تحصیلی  98222بهشکتی تهران اسکت که با کد 

پایان از تمامی افرادی که ما را در این پژوهش یاری  درشککده اسککت. 

تهی اصغر مکنه حاج علیدبستان دخترا کادر اداری خصومبه کردند

 شود.می ی دردانتشکر و شهر  م، ناحیه یک 

این پژوهش هیچ گونککه تعککارض منککاف  را برای  تضهههاد منهاف :

نوینسدگان به دنهال نداشته است و نتایج آن به صورت د یق و شفاف 

 بیان شده است.
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Abstract 

Background and Purpose: Memory consolidation and learning are effective factors to form and 

develop motor and cognitive skills in children. In the present study, practice structure and off- line 

time periods have been manipulated to examine its effects on motor memory consolidation in 

children 

Method: 36 female students (9-12 years old) from Maktabi elementary school of Qom city were 

elected and randomly assigned to 3 groups of constant, blocked, and random practice. This study 

includes acquisition and retention tests for dart throwing task (tests were done in 3 time periods; 

1hour, a day, and one week after practice). Retention tests were done by constant, blocked, and 

random methods to evaluate the variability and memory encoding specificity principles. 

Results: Means of radial errors showed skill improvement in the blocked and constant practice 

groups. This improvement was not meaningful but remained over time for blocked practice group. 

Paired samples T test at the end of acquisition and retention test similar to the practice conditions 

showed significant decrease of error (p≤0.05) in the blocked practice group only (confirmation of 

the specificity principle). Paired comparisons between end of acquisition and constant retention 

tests in each group did not show any significant improvement (P≥0.05) for any of the off- line time 

periods in blocked and random practice groups (rejection of the variability of practice). However, 

significant improvements (P≤0.05) were observed in the performance of both random and blocked 

groups in similar retention tests to practice (principle the specificity). 

Conclusion: Memory consolidation and performance improvement can occur in children at the 

end of acquisitive an in off-line time period (even after 1 hour). Furthermore, constant or low 

variable (blocked) practice could lead to more improvements in consolidation process and motor 

memory in children. 

Keywords: Memory encoding specificity, variability, consolidation, motor memory 

Quarterly Journal of Child Mental Health                                                         Vol. 5, No. 2, Summer 2018 

Original Article 

 

Citation: Jannati M, Abdoli B, Farsi A, Shamsipour Dehkordi P. Effect of practice structure and off- line time period on consolidation of 

motor memory in children: an investigation of theoretical foundation for principles of practice variability and memory encoding 

specificity. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 5(2): 95-106. 
 

 

*Corresponding author: Masoome Jannati, Ph.D. Student of Motor Learning, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahid 

Beheshti University, Tehran, Iran.  

Email: Masoome.jannati@gmail.com                        Tel: (+98) 021-29902233 

9 


