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 های جسمانی پسرانخوابی ارادی بر تواناییساعت بی 32مطالعه تأثیر 

 2، شهریار میرزاپور1عباس معمارباشی

 چکیده 

دارد. با توجه به اهمیت این  خواب از مسائل مهمی است که بر سالمت و عملکرد زندگی انسان تاثیر بسزاییو هدف:  زمینه

روش کار: پژوهش حاضر از های عملکردی پسران مورد بررسی قرار گرفت. نخوابی ارادی بر آزموساعت بی22موضوع، تأثیر 

باشد. پس آزمون با گروه کنترل و تجربی می-باشد. طرح تحقیق به روش بررسی پیش آزموننوع کاربردی و از نوع نیمه تجربی می

العمل دیداری ها ابتدا زمان عکسدنیآزمونفر دانشجوی پسر انتخاب گردیدند.  03گیری تصادفی، تعدادبا استفاده از نمونه

دقیقه استراحت، آزمون بروس بر روی تردمیل تا  03کامپیوتری، آزمون دوی رَست، چابکی و دوی سرعت را انجام دادند. بعد از 

عت سا 22خوابی ارادی و کنترل شده بر روی گروه تجربی و پس از ساعت بی 22سرحد واماندگی انجام شد. این آزمونها پس از 

داری سطح معنی دربرای تحلیل آماری از آزمون آنالیز کوواریانس فعالیت معمولی و خواب کافی بر روی گروه کنترل تکرار شد. 

ساعت محرومیت ارادی از خواب در دانشجویان موجب افزایش  22که  نتایج تحقیق نشان دادها: درصد استفاده گردید. یافته 5

دار متغیرهای توان هوازی بیشینه، دیداری، رکورد دو سرعت و چابکی و همچنین کاهش معنیداری در زمان عکس العمل معنی

زمان ای بر خوابی تاثیر قابل مالحظهتوان چنین نتیجه گرفت بیگیری: از پژوهش حاضر میتوان بی هوازی بیشینه شده است. نتیجه

آموزان ورزشکار بایستی لذا دانشجویان یا دانش ان داردعکس العمل، عملکردهای هوازی، بی هوازی، سرعت، چابکی دانشجوی

 استراحت کافی را قبل از تمرین و مسابقه داشته باشند.

 عملکرد ورزشی العمل،، زمان عکسارادی خوابیبیها: کلیدواژه
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 مقدمه

روزمره و یک معیار مهم در در طول زندگی  خواب، مکانیسم اصلی بدن در بازیافت توان از دست رفته و خستگی ناشی از فعالیت

های ههای اجتماعی میگردد، هزینخوابی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تحمیل هزینه. بی(1)حفظ سالمت انسان است

های های غیر مستقیم شامل ناتوانیهای پزشکی شامل اقدامات تشخیصی، درمان و ویزیت پزشکان و هزینهمستقیم شامل هزینه

. حدود یک سوم (2)باشدخوابی میخوابی، کاهش تولید و تصادفات رانندگی ناشی از بیهای پزشکی متعاقب بیمرتبط با وضعیت

خوابی ترین اختالل خواب است. بیخوابی، شایعکنند در این میان بیافراد بالغ در طول عمر خود اختالل خواب را تجربه می

. مطالعات (0)احساس ناکافی بودن خواب از نظر مقدار یا کیفیت آن است و معموال با خواب آلودگی در طی روز ارتباط ندارد 

نشانگر این امر است که اشکاالت خواب ممکن است اولین عالمت اختالالت روانی از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف 

می تواند بر اجرای فعالیتهای  1(SDخوابی )(. امروزه پذیرفته شده است که بی2,1الکل و بیش فعالی همراه با کاهش تمرکز باشد )

تواند است که شماری از عملکردهای حسی، ادراکی و حرکتی می انسان تأثیر منفی داشته باشد. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده

حرکتی، -بر توجه، اجرای روانی 0(TSDخوابی کامل)(. بی1141و همکاران،  2خوابی و یا خواب کافی تغییر یابند )اینویهتوسط بی

  (5, 2)(.5,2گذارد )، حافظه کوتاه مدت، چابکی، عملکرد بصری، خستگی و ... تأثیر منفی می2عملکرد، زمان عکس العمل

شود، اما نتایج واقعی از مطالعات بدست آمده مؤید زا میرسد محرومیت از خواب موجب ایجاد شرایط استرساگرچه که به نظر می

ها مشهود باشد و رسد که اثر محرومیت از خواب در مورد عملکرد ذهنی آزمودنی. به نظر می(6)باشدای نمیچنین قضیه

پارامترهای فیزیولوژیکی نظیر ضربان قلب، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار سیستولیک و دیاستولیک در طول محرومیت از خواب 

د ذهنی در طول این دوره، به خستگی روانی مرتبط باشد. تغییر معناداری نداشته باشند و عدم توانایی در حفظ و پایداری عملکر

خوابی بنابراین در صورتی که ورزشکاران به لحاظ ذهنی و روانی آماده باشند، نباید در مورد عملکردشان پس از یک یا دو شب بی

هوازی و بعضی از متغییرهای خوابی بر عواملی چون قدرت عضالنی، توان هوازی و بیتوان گفت که تأثیر بی. می(7)نگران باشند

های متعدد . در مورد روابط جنبه(4)نند ضربان قلب، تهویه و مصرف اکسیژن به طور کافی مشخص نشده استفیزیولوژیکی ما

خواب و عملکرد ورزشی مطالعات تقریبا اندکی انجام گرفته است. یکی از دالیل اندک بودن مطالعات و شواهد مربوط به این 

 تواند از لحاظ اخالقی با مشکل مواجه است.ها میخوابی به آزمودنیتواند این باشد که اعمال بیزمینه می

ساعته  03-72خوابی اند که بیخوابی انجام شده است نشان دادهمطالعاتی که بر تأثیر بی ی پژوهش: ینهمبانی نظری و پیش

 03. از طرف دیگر مشاهده شده است که (4)دهندو اجرای هوازی و غیرهوازی را تغییر نمی (1)تنفسی به ورزش-های قلبیواکنش

                                                           
1. Sleep Deprivation 
2. Inoue et al 

0. Total Sleep Deprivation 

2. Reaction Time 
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خوابی در . مطالعات تجربی بسیار کمی بر روی تأثیر بی(13)دهدتنفسی در ورزش را کاهش می-خوابی متغیرهای قلبیساعت بی

د بر اجرای جسمانی تاثیر توانساعت( می 06خوابی کوتاه مدت )کمتر از اجرای ورزشی اجرا شده است. مکانیزمی که توسط آن بی

تواند به دلیل تغییرات ایجاد شده در عوامل اند، واضح نیست. این امر میبگذارد، همچنان که بسیاری از تحقیقات پیشین اشاره کرده

و یا سایر فاکتورهای عصبی از قبیل زمان عکس العمل  (11)عروقی مانند اکسیژن مصرفی، نسبت تبادل تنفسی، ضربان قلب -قلبی

 .(12)ارادی و غیر ارادی باشد

ساعت تغییری  72تا  03عروقی به ورزش نشان داده است که کمبود خواب از -های قلبیخوابی بر پاسخمطالعات مربوط به تأثیر بی

هوازی این عقیده وجود ( ، همچنین در اجرای ورزشهای هوازی و بی1,4عروقی به ورزش نشان نداده است )-های قلبیرا در پاسخ

هوازی تاثیری را نشان ه بیخوابی بر توان بیشینهرچند که بی (10) دارد که خواب کافی برای حداکثر اجرای ورزشی ضروری است

داری بر عملکرد قلب و توانست تاثیر معنیخوابی بر عملکرد استقامتی ن. اولیور نیز علیرغم یافتن تاثیات یک شب بی(12)نداد 

 .(15)عروق نشان دهد 

های متفاوت و متناقض مشاهده در تحقیقات مورد اشاره، هدف کلی از این تحقیق، بررسی اثر یک دوره با توجه به یافته اهداف:

هوازی بیشینه )آزمون رست(، سرعت )آزمون ساعتی محرومیت از خواب ارادی بر روی توان هوازی بیشینه )آزمون بروس(، بی 22

 (12, 11)(، زمان عکس العمل دیداری و شنیداری کامپیوتری در دانشجویان پسر بود.2×1دو  متر(، عملکرد چابکی )آزمون 25دو 

 شناسیروش 

پس آزمون  –باشد. طرح تحقیق به صورت بررسی پیش آزمون پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن از نوع نیمه تجربی می 

ستال دانشتگاه آزاد    03تتا   23با گروه کنترل و گروه تجربی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تربیتت بتدنی پستر رده ستنی     

نفر از دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه آزاد شهرستان ستقز   03ن سقز بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده،شهرستا

انتخاب شدند. قبل از شروع مطالعه همه شرکت کنندگان فرم رضایت نامه و سالمت بتدنی را تکمیتل کردنتد. شتاخص تتوده بتدن       

(BMIبوسیله وزن و قد آنها اندازه گیر ) ( ی شد. بمنظور آشنایی شرکت کنندگان با روش کار، آزمون رَستتRAST  چتابکی ،)

متر برای همه شرکت کنندگان یک هفتته قبتل از شتروع آزمتایش اجترا شتد.        25(، زمان عکس العمل، آزمون بروس و دوی 2×1)

تتا   13کننتدگان از ستاعت   ب شرکتفعالیتهای روزانه شرکت کنندگان سه روز قبل از شب مقرر کنترل شد. زمان ورود به رختخوا

کنندگان غیتر ستیگاری بودنتد و الکتل مصترف      صبح متغیر بود. همه شرکت 4تا  7شب متغیر بود و زمان بیدار شدن آنان نیز از  11

-انتدازه  -2ختوابی ) پتیش آزمتون(    اندازه گیری سطح پایه در قبل از آغاز پروتکل بتی -1کردند. پروتکل شامل دو بخش بود: نمی

خوابی و با خواب طبیعتی  آزمون(. اولین بخش این تحقیق در روز قبل از یک دوره بیخوابی )پسساعت دوره بی 22ری بعد از گی

متتر و زمتان    25های اصلی )رکورد آزمون بتروس و رَستت، چتابکی ، دوی    گیریشب قبل )بر طبق عادت( ثبت شد. پس از اندازه

ختوابی شترکت کننتدگان وقتت     نه روز مورد نظر را بیدار ماندند. در طول دوره بتی کنندگان کل شباعکس العمل دیداری( شرکت

های تفریحی )شطرنج،...(، خواندن کتاب و یا تماشای تلویزیتون ستپری کردنتد. آنهتا از مصترف کتافچین ، چتای و        خود را با بازی
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افتزار  از نرمعت محرومیت از خواب اجرا شد. سا 22صبح از روز بعد از  1موادی از این قبیل محروم شدند. دومین تست در ساعت 

پس از بدست آوردن بدنی و علوم ورزشی طراحی شده توسط نویسنده اصلی مقاله استفاده شد. عکس العمل پژوهشگاه تربیتزمان

ز کوواریتانس  از آزمتون آنتالی  آمتاری  شود و برای تحلیتل  ها از آمار توصیفی استفاده میفرضهای خام و بادر نظر گرفتن پیشداده

مقتدار نستبی مربتع     درصد استفاده شد. بترای تعیتین انتدازه اثتر از     15در سطح اطمینان  SPSSوابسته با استفاده از نرم افزار آماری 

 شد. 1ضریب اتا استفاده

 نتایج

گیری در مورد اندازههای استفاده شد و مشخص گردید که توزیع داده 2شپیروویلکها از آزمون برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده

  .بود دو گروه آزمایش )محروم از خواب( و کنترل )دارای خواب عادی(، همگن

 ± 13/4، 1/172 ± 7/7سال،  21/21 ± 15/1، 57/21 ± 10/1میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن گروه تجربی و شاهد بترتیب 

در  داری در وزن دو گروه در طی تحقیق مشاهده نشد.د. تغییر معنیکیلوگرم بو 12/71 ± 22/0، 61/73 ± 20/2متر، سانتی 2/175

هوازی، رکورد دوی سرعت، چابکی و زمان هوازی، توان میانگین، انحراف معیار، سطح اطمینان و اندازه اثر توان بی 1جدول

 ئه شده است.آزمون اراآزمون و پسها در دو گروه تجربی و کنترل و در پیشعکس العمل دیداری آزمودنی

 میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی در گروه آزمایش و کنترل -1جدول 

سطح  آزمونپس آزمونپیش متغیرها

 داریمعنی

 اندازه اثر

   گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش

 710/3 333/3 21/12±34/2 02/41±63/1 27/12±26/2 34/12±10/0 هوازیتوان بی

 727/3 333/3 01/51±22/1 26/27±20/1 57/51±61/1 11/52±53/1 توان هوازی

 227/3 331/3 21/7±15/3 07/7±15/3 16/7±14/3 21/7±17/3 (ثانیهدوی سرعت )

 617/3 333/3 06/13±20/3 75/13±26/3 07/13±22/3 23/13±00/3 چابکی

 522/3 333/3 033/3±314/3 022/3±302/3 031/3±302/3 217/3±323/3 العمل دیداریزمان عکس

 

 گیریبحث و نتیجه

                                                           
1 Partial Eta Squared 

2 Shapiro-Wilk 
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داری توان هوازی خوابی به طور معنیساعت بی 22نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطالعات بدست آمده از این تحقیق نشان داد که 

، موگین (16)(1111ران )ها را کاهش داد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش چن و همکاهوازی بیشینه آزمودنیبیشینه و توان بی

( همخوانی و با نتایج حاصل از مطالعات پالی 2331کیگیسیز )و ازبوی و  (14)(1146و باند و همکاران ) (17)( 1116و همکاران )

، مارتین و چن (21)(1144، سیمونز و ون هلدر )(23)(1141، گودمن و همکاران ) (2)(1142، هورن ) (11)(1147لی و همکاران )

تاحدودی تناقض دارد. تفاوت در آزمونهای بکارگرفته شده، سطح آمادگی جسمانی  (15)و اولیور و همکاران  (22)(1142)

 باشد.ها و طول مدت تحقیق از مهمترین دالیل بروز تفاوت در نتایج حاصل از این تحقیقات میآزمودنی

دار اجرای فعالیت بوسیله کاهش زمان تهویه تمرین و خوابی باعث کاهش معنیریافتند، یک شب بی( د2331) آزبوی و کیگیسز

هایی که نیازمند توان و اجرای دقیق و سریع هستند، بیشتر خوابی بر فعالیت. همچنین، آنها نشان دادند بی(13)شود زمان خستگی می

های سریع و توانی در مدت زمان کم و با مل احتیاج ندارند تأثیر گذاشته است. از آنجا که فعالیتهایی که به این عوااز فعالیت

تواند مانع آزاد شدن انرژی مورد نیاز برای اجرای سریع شده و در خوابی میخوابی و کمگیرند، بیحداکثر ظرفیت فرد انجام می

 گردد.نتیجه عملکرد مختل می

هوازی داری بر روی توان بیساعت محرومیت از خواب تأثیر معنی 22العات پژوهش حاضر نشان داد که تجزیه و تحلیل آماری اط

ای از بازسازی ذخایر انرژی در هنگام استراحت و بخصوص خواب صورت می ها دارد. از آنجاییکه بخش عمدهبیشینه آزمودنی

فی بتواند میزان این بازسازی را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار دهد. رسد که عدم خواب کاپذیرد بنابراین، کامالً منطقی به نظر می

متر  25هایی نظیر آزمون رَست، چابکی و دوی خواب و یا کم خواب در حین فعالیتبه همین دلیل عملکردهای اجرایی شخص بی

ا شاخص خستگی را در فرد افزایش یابد. از طرف دیگر، کاهش منابع تولید انرژی می تواند میزان درک از فشار و یکاهش می

 دهد.

خ.وابی بر قشر مغز استفاده شد و نتایج زمان واکنش العمل بمنظور آگاهی از تاثیر بیدر این تحقیق از آزمون زمان عکس

 ها را افزایشداری زمان واکنش دیداری آزمودنیتواند به طور معنیساعت محرومیت از خواب می 22ها نشان داد که آزمودنی

خوابی بر قشر مغز بوده که تاحدی میتواند نتایج عملکردی مرتبط العمل مستقیما بدلیل تاثیر منفی بیدهد. این تاخیر در زمان عکس

 های بروس و رست را توجیه نماید.با درک از فشار کار و احساس خستگی در آزمون

داری توان هوازی بیشینه، توان از خواب به طور معنی ساعت محرومیت 22توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به یافته ها می

رود که محرومیت هوازی بیشینه را کاهش و رکورد دو سرعت و چابکی و زمان عکس العمل را افزایش داده است. احتمال میبی

دهد و از این رار میهوازی را تحت تاثیر قهای تولید انرژی بیاز خواب سیستم های درگیر در مسیر تولید انرژی هوازی و مسیر

توان چنین پنداشت که هوازی بیشینه خواهد شد. از نتایج پژوهش حاضر میهای هوازی و بیطریق باعث تضعیف اجرا در فعالیت

خوابی بیشترین تاثیر را در کاهش این عوامل ها باشد بیاگر زمان فعالیت و زمان واکنش عاملی تعیین کننده در بعضی ورزش
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البته با توجه به تناقضاتی که در بین نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه وجود دارد، انجام مطالعات و تحقیقات  خواهد داشت.

 بیشتر در این زمینه بر روی جوامع آماری متفاوت و فاکتورهای اجرایی دیگر نیز ضروری به نظر می رسد. 
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