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  چکیده

 يآمــار هجامعــبود. سازي شده تنیس شبیهتأثیر محرومیت از خواب بر یادگیري ناپیوسته بازي حاضر  پژوهشهدف 

ی بــه ســه نفر به عنوان نمونه انتخاب و بــه صــورت انتصــاب تصــادف 30بودند که دانشگاه سمنان  دختر انیدانشجو

دگیري یــاسنجش  يبراگروه؛ خواب کامل، محرومیت از خواب و تمرین با فاصله کمتر از یک ساعت تقسیم شدند. 

دهــی ازو شــیوه امتیــ که در رایانه و با استفاده از صفحه کلید اجرا، و قــوانین شده تنیسسازي ناپیوسته از بازي شبیه

اي میــزان بــر بــود.یــادداري دوم آزمــون  ۀمرحلــ واول شامل آمــوزش  ۀمرحلشبیه به بازي واقعی بود، استفاده شد. 

بــراي  و یادگیري ناپیوسته از مقدار اختالف بدست آمــده از آخــرین نمــره جلســه اول بــا اولــین نمــره جلســه دوم 

د. شــشــد، محاســبه یادداري نمره یک دسته کوشش دوتایی که  نیم ساعت پس از آخرین کوشش روز دوم اجرا می

جــود دارد. هــا وگیري ناپیوسته و یــادداري بــین گــروهنتایج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معناداري در نمرات یاد

ود داشــته هــاي روزانــه خــتوان نتیجه گرفت که تمامی افراد توجه بخصوصی بر الگوي خواب و فعالیتبنابراین می

  ها دچار اختالل نشود.باشند تا یادگیري مهارت
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Science 
Abstract 
This research aimed to study the effect of sleep deprivation on offline learning in tennis simulated game. 
The population of Semnan University students who were selected and appointed 30 subjects were divided 
into three groups: sleep, sleep deprivation and training with rest interval less than 1 clock. To offline 
learning measurements of simulated tennis game that runs on computer by using the keyboard, and the rules 
and practices similar to the actual game score was performed. The first phase includes training and retention 
test was the second stage that half an hour after the last attempt was the second Session running. To offline 
learning the difference from the last batch of the first meeting with the first score of the second session and 
try a bunch of binary retention score a half hours after the last attempt was the second day running, 
respectively. The results showed a significant difference in scores between the groups in offline learning 
and retention. Therefore it can be concluded that individuals should attend to their daily sleep patterns and 
activity to prevent the disruption of skill learning. 
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  مقدمه 

). اما اخیراً شواهد 1971، 1هاي حرکتی بود (آدامزها تمرین بدنی تنها عامل یادگیري و اکتساب مهارتبراي مدت

دهد. هاي مغز رخ مینشان داده است که بخشی از یادگیري بر اثر تغییر ارتباطات عصبی و سازماندهی مجدد نورون
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گیري حافظه ضروري بوده و در زیر واژه تثبیت شوند، براي شکلهاي یادگیري که بعد از تمرین فعال میاین فرایند

). تثبیت عالوه بر ثبات عملکرد با یادگیري ناپیوسته که شامل بهبود عملکرد بصورت خودکار و 4گیرد (قرار می

) که در آن 3یادگیري یک تکلیف ادراکی مشاهده شد ( ) این نتایج در5باشد (بدون تمرین است؛ مرتبط می

ها در اجراي مجدد روز بعد بهتر از عملکرد پایانی اولین جلسه تمرین عمل کردند در حالی که هیچ آزمودنی

تواند بر بهبود عملکرد موثر باشد. آموزش دیگري را دریافت نکرده بودند. این نتایج نشان داد که گذر زمان می

مکاران نیز نشان دادند که هنگامی که فاصله جلسات تمرین کمتر از پنج ساعت بود یادگیري ناپیوسته کارمن و ه

تقویت قدرت  خوابیدن بخش فعال و بسیار مهمی از زندگی انسان است و ما براي حفظ وگرفت. صورت نمی

در نتیجه شاداب بودن فراگیري  استراحت کافی وروز نیازمندیم. به میزان کافی خواب در شبانه	یادگیري و حافظه 

که 	اندبه این نتیجه رسیده هاي صورت گرفته در زمینۀ خواب و یادگیرياز معدود پژوهش بیشتري را در پی دارد.

هاي مغز، به تقویب حافظه و قدرت یادگیري کمک شیمیایی سلول باطات عصبیخواب کافی شبانه با تسهیل ارت

ر یادگیري و همچنین با در نظر گرفتن آثار منفی محرومیت از خواب و ضرورت با توجه به نقش خواب د. کندمی

هاي حرکتی و همچنین کمبود پژوهشاتی در این زمینه پژوهشگر به دنبال پاسخ به زندگی فعال و یادگیري مهارت

  یا خیر؟ این سوال است که آیا محرومیت از خواب بر یادگیري ناپیوسته بازي شبیه سازي شدة تنیس اثر دارد

  شناسی تحقیق روش

باشد. از پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماري این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه سمنان می

نامه به صورت انتصاب آزمون و پرسش نفر به عنوان نمونه انتخاب و با توجه به نمرات پیش 30این جامعه تعداد 

روم از خواب و تمرین با فاصله کمتر از یک ساعت بین جلسات تمرینی تصادفی به سه گروه خواب کامل، مح

ها از بازي شبیه سازي شده تنیس که در رایانه انجام تقسیم شدند. براي ارزیابی میزان یادگیري ناپیوسته این گروه

یفیت خواب باشد. براي سنجش کدهی آن شبیه به بازي واقعی میشد؛ استفاده شد که قوانین و نحوة امتیازمی

) و براي سنجش میزان آشنایی با 89/0، پایایی 86/0نامه کیفیت خواب پیترزبورگ (روایی ها از پرسشآزمودنی

نامه محقق ساخته (روایی مورد تأیید) استفاده شد. این پژوهش شامل دو اي از پرسشهاي رایانهرایانه و بازي

اري بود. گروه اول پژوهش که خواب کامل شبانه بود؛ در روز مرحلۀ: مرحله اول آموزشی و مرحله دوم آزمون یادد

به رختخواب رفتند در روز دوم مجددًا چهار  23اول چهار دسته دو کوششی را اجرا کردند و شب را در ساعت 

دسته دو کوششی را اجرا کردند. از میزان اختالف مجموعه نمره دسته چهارم از روز اول و نمره دسته اول از روز 

ها مقدار یادگیري ناپیوسته افراد مشخص شد. گروه محروم از خواب هم به همین منوال با این تفاوت که آن دوم

کل شب را بیدار بودند. گروه تمرین با فاصلۀ کمتر از یک ساعت هم پس از اجراي چهار دسته کوشش اول با 

زیه و تحلیل اطالعات از آزمون دادند. براي تجدقیقه چهار دسته کوشش دوم خود را انجام می 45فاصله 

  شاپروویلک و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
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  ها یافته

  ها در سه گروه  طرفه براي مقایسه نمرات یادگیري ناپیوسته و یادداري آزمودنی: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک1جدول 

  شاخص آماري 

  آزمون        

 F  Sig مجذوراتمیانگین  df  مجذورات مجموع  منبع تغییرات

  /000  126/32  983/1378  2  966/2757  گروهیدرون  هتناپیوسیادگیري

  /000  351/30  180/772  2  360/1544  گروهیدرون  یادداري

  معنادار است. α=05/0هاي مشاهده شده در سطح *تفاوت

  
  هاي سه گروه در طی پروتکل پژوهش. عملکرد آزمودنی2نمودار

  بحث و نتیجه گیري 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در میزان یادگیري ناپیوسته و نمرات یادداري سه گروه پژوهش تفــاوت معنــاداري 

دهــد همچنــین بــا مشــاهده نمــرات موضوع خواب را بر یادگیري نشان مــی تیاهم شده ارائه يهاافتهوجود دارد. ی

توان به این نتیجه رســید کــه بــراي یــادگیري و تثبیــت مهــارت بــه گروه تمرین با فاصله کمتر از یک ساعت هم می

)  مبنــی بــر 1389باشد. نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعه احتشام زاده و مرعشــی (چندین ساعت وقت نیاز می

اي و عملکرد تحصــیلی  ضــعیف در نوجوانــان پســر، و کمبود خواب و محرومیت از آن با یادگیري اخباري و رویه

) که نشان دادند محرومیت از خواب اثر منفی بر یادگیري مهارت ضربه زنــی متــوالی دارد، 2002ر و همکاران (والک

) مبنی بر عدم تــاثیر محرومبــت از خــواب بــر یــادگیري مهــارت حرکتــی 1391همراستاست اما با پژوهش حبیبی (

یزیکی را به عنوان مهمتــرین عامــل در هاي یادگیري به طور سنتی تمرین فدرشت ناهمسو است. با وجود اینکه مدل

اند. نتــایج بدســت آمــده گیرند، اما محققین اخیراً بر اهمیت فرایندهاي تثبیت در یادگیري مهارت تأکید داشتهنظر می

کنــد. همچنــین نتــایج شــود، را تأییــد مــیدهد خواب باعث بهبود یادگیري مینظریۀ تثبیت استاندارد را که نشان می

دهد محرومیــت از خــواب تــأثیر جــدي بــر روي توانــایی بــه ریۀ تحکیم اطالعات را که نشان میپژوهش حاضر نظ

  کند. یادآوري اطالعات داد و فرضیۀ تثبیت حافظه در خواب را نیز تأیید می

  علمی پژوهش: –پیام اجرایی

هاي روزانه لیتآورد این پژوهش آن است که تمامی افراد توجه به خصوصی بر الگوي خواب و زندگی و فعاره

   ها دچار اختالل نشود.خود داشته باشند تا یادگیري مهارت
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