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  چکیده 

   بود.پرتاب دارت یادگیري مهارت حرکتی ظریف  برخواب  اثر محرومیت از شناختهدف مطالعه حاضر  :مقدمه

با  ورزشکارپسر غیر نفر به طور تصادفی از بین دانشجویان  20براي بررسی موضوع فوق :شناسی روش

بعداز پیش  به یادگیري مهارت پرداختند. نفري 10 گروه و در دو نتخاب شدندا 9/21 ± 24/1میانگین سنی

 پرداختند.در پرتاب دارتبه یادگیري مهارت  عصر دردونوبت صبح و شرکت کنندگاندوم  اول و روز آزمون در

صبح روز  بیداربودند.در دوشب متوالی  5ا ساعت ت تجربی درخواب طبیعی وگروه شاهددوم گروه  شب اول و

داده  از آزمون پرتاب دارت براي اندازه گیري مهارت حرکتی ظریف استفاده شد. سوم پس آزمون به عمل آمد.

تجزیه وتحلیل آماري  موردو آزمون تعقیبی بونفرونی روش آماري تحلیل واریانس ، توصیفی آمار با استفاده از ها

  ). p≤0/05قرارگرفت (

داري  معنابر یادگیري مهارت ظریف اثر در دو شب متوالی ساعت محرومیت از خواب  6نتایج نشان داد  :نتایج

  دارد. 

شش محرومیت از خواب  به طور خالصه می توان بیان کرد یادگیري مهارت هاي حرکتی ظریف با :گیرينتیجه 

از مهارت هاي حرکتی از الگوي خواب مناسبی باید . لذا فراگیرندگان این نوع آسیب می بینددر دوشب متوالی 

 برخوردار باشند.

 .ظریف یادگیري حرکتی، تحکیم حافظه ، مهارت حرکتیمحرومیت از خواب، ، خواب واژه هاي کلیدي:

Role of sleep in learning of throwing dart fine motor skill 
Abstract 
Introduction: The goal of this study was recognition of sleep role in learning of throwing dart fine motor 
skill.  
Methodology: For these purpose 20 non-athlete male students with 21/9 ± 1/24 average mean were 
selected randomly and divided into ten members group for learning the skill. After Pretest in the Second 
and first day participants learn the skills in morning and evening shift. Control group in the first and 
second night had normal sleep and experimental group was awake to 5 in consecutive two nights .Post test 
was take in morning of third day. Throwing Darts test was used to measure fine motor. Data was analyzed 
with descriptive Statistical and statistical methods of analysis of variance were used (p≤o/o5). 
Results: Results shows those 6 hours of sleep deprivation on learning of fine skill have significant effect 
in consecutive two nights.  
Conclusion: Summary could said that learning of fine motor skill with 6 hours of sleep deprivation is 
damaged in consecutive two night. So learner of this type of motor skills should have SUITABLE sleep 
pattern.  
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