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 مقدمه

و چرخه سیرکادین را مسئول کنترل  برای اجرای بهینه ضروری استخواب به طور قابل توجهی  پژوهشگران بیان کرده اند که

تعدادی از ورزشکاران به نشان داده شده اما با این حال  نوسانات روزانه در ارزیابی عملکرد های شناختی و بدنی دانسته اند،

که  د. تحقیقات نشان داده ان(4، 3)شونداب و عصبی بودن دچار بی خوابی میی مانند بودن سر و صدا، نور، اضطردالیل مختلف

محرومیت از خواب  باعث کاهش توانایی حداکثری سطح فعالیت افراد و کاهش توانایی فردی و قدرت غیر هوازی، تضعیف 

 خون و افزایش خطرات قلبی و عروقی و افزایش دمای بدن میسیستم ایمنی و کاهش عملکرد هیپوتاالموس، افزایش فشار 

زارش کردند کاهش قابل مادگی جسمانی موثر است به طوری مارتین و همکاران گ. همچنین بی خوابی بر عوامل آ(2، 1)شود

( در 2112ان )کوبو و همکار. توچی(5، 4) در زمان رسیدن به واماندگی بعد از یک دوره بی خوابی مشخص می شودای مالحضه

شود و از طرف دیگر رومیجن و همکاران پژوهشی نشان دادند که اختالل در خواب باعث افزایش ضربان قلب و فشارخون می

های شناختی و فیزیولوژیکی را دچار ( در پژوهش دیگری بیان کردند که افزایش ضربان قلب و فشارخون عملکرد2112)

ساعت بی خوابی باعث افزایش زمان عکس  31( گزارش کردند که 1331و همکاران ) همچنین اراضی(. 6، 5کند )اختالل می

بنابراین با توجه به (. 1متر شد ) 1511و  011العمل دست چپ و راست و  همچنین افزایش زمان و کاهش رکورد دوهای 

مادگی جمسانی می آ ت بی خوابی بر برخی از شاخص هایساع 26مواردی که بیان شد هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 

  باشد.

 شناسیروش

 صورتبهنفر از دختران بسکتبالیست شهرستان تویسرکان  24ی بود. به منظور اجرای پژوهش تجرب یمهناز نوع حاضر پژوهش 

قد و وزن  های واجد شرایط سن،پس از انتخاب آزمودنیگروه آزمایش و کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند.  2تصادفی در 

 (،متر 1611دوی ) در متغیرهای، استقامت قلبی عروقی ،ساعت خواب شبانه 0 عد ازآزمون بو پیش گیری شداندازه هاآزمودنی

آزمون ) انعطاف پذیرینمودار لوئیز( و  )پرش سارجنت با زمون نلسون(، توان)آ عکس العمل(، زمان t)آزمون چابکی  چابکی

 اخلهکنترل بدون مد و از گروه محرومیت از خوابساعت  26پس از اعمال  مایشآز گروه از. انجام شد (انعطاف پذیری پشت ولز

از آزمون و  اسمیرنف کلموگروف آزمون ازها تجزیه و تحلیل داده به عمل آمد. برایها آزمونپس ،روز 7بعد از  در فرایند خواب،

t دشگرفته( صدم در نظر 15/1داری )سطح معنی استفاده شد و مستقل. 
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 هایافته
 گروه کنترل و تجربیبین  مستقل tنتایج آزمون . 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجهبحث و 

  زمان عکس العملتوان و استقامت قلبی عروقی،  متغیرهاینشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش در  های پژوهشیافته

توچی  هایشود. این یافته با پژوهشها میآزمودنی میانگینخوابی باعث کاهش ساعت بی 26تفاوت معناداری وجود دارد و 

(، و 2113و همکاران ) مجیریهای و و با پژوهش ( همخوان است2112( و رومیجن )1303(، اراضی و همکاران )2112کویو )

ها نشان داد که بین گروه کنترل و ازمایش در متغیرهای انعطاف پذیری و  همچنین یافته .( ناهمخوان بود2111کارلوزی )

های تحقیقی متفاوت ازجمله طول مدت تواند ناشی از روشها میاین تفاوتعلت  احتماالً چابکی تفاوت معناداری وجود ندارد.

ها حتی انگیزه متفاوت آزمودنیه شده و ، نوع تکلیف استفادگیری متغیرها یا روش تمرینیهای اندازهروش محرومیت از خواب،

( ممکن است نوع فعالیت اندازه گیری شده در 2113) . علت عدم همخوانی پژوهش حاضر با پژوهش مجیری و همکارانباشد

اراضی . همچنین استها یرات محرومیت از خواب بر آزمودنیتأثگذار دیگر بر پژوهش باشد همچنین جنسیت یکی از عوامل اثر

و  موثر استالعمل هر دودست چپ و راست تأثیر بر زمان عکس خوابیکه بی گزارش کردند( در پژوهشی 1331اران )و همک

 خوابییساعت ب 31متعاقب  هایامتیاز پرتاب دارت آزمودنشود همچنین گزارش کردند که العمل میباعث افزایش زمان عکس

-میطور معناداری افزایش آزمون بهی پسمتر را در مرحله 1511و  011رکوردهای دوی یابد و میداری کاهش طور معنیبه

پذیر شود. با کاهش قدرت مغز توانایی انجام کارهای معمول روزانه امکانیابد. محرومیت از خواب باعث کاهش قدرت مغز می

 (.1شوند )الل می، دچار اختاستهایی که نیازمند واکنش بهتر و هماهنگی چشم و دست بیشتری است، اما فعالیت

 علمی پژوهش-پیام اجرایی

-شود بنابراین توصیه میبا توجه به اینکه محرومیت از خواب باعث افت عملکرد در برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی می

ثیر های ورزشی که این فاکتورها مهم هستند تا حد ممکن برنامه خواب ورزشکاران تحت کنترل باشد تا از تاشود که در رشته

 منفی بی خوابی کاسته شود.

 عروقی، چابکی، زمان عکس العمل، محرومیت از خواب-استقامت قلبی کلیدی: هایواژه

 هامتغیر
 گروه ها میانگین

 t P value ارزش عددی
 آزمایش کنترل مرحله آزمون

 استقامت قلبی عروقی
 556/1 530/1 14/7±4/1 07/6±1/1 آزمونپیش

 * 123/1 -44/2 16/0±76/1 10/7±2/1 آزمونپس

 چابکی
 643/1 471/1 51/13±6/1 01/13±3/1 آزمونپیش

 162/1 15/1 03/12±3/1 17/13±1/2 آزمونپس

 زمان عکس العمل
 611/1 517/1 5/11±0/2 21/12±7/1 آزمونپیش

 * 127/1 -41/2 1/14±3/1 64/12±6/3 آزمونپس

 توان
 315/1 -12/1 33/26±11/1 51/25±4/5 آزمونپیش

 *134/1 -25/2 2/22±2/4 07/24±1/4 آزمونپس

 نعطاف پذیریا
 102/1 37/1 25/12±25/3 66/12±64/2 آزمونپیش

 352/1 3/1 04/13±24/3 31/13±31/2 آزمونپس
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