تأثیر  42ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین
دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
محبت عباسمنش* ،1ناهید شتاب بوشهری ،2مهدی ضرغامی3
.1
.2
.3

*نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد تربیت بدنی ،گروه روانشناسی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید چمران اهوواز ،اهوواز،
ایران
استادیار تربیت بدنی .گروه روانشناسی ورزش ،.دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
استاد تمام تربیت بدنی .گروه روانشناسی ورزش ،.دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

abb00619@gmail.com
(تاریخ دریافت 69/11/40 :تاریخ پذیرش نهایی)69/43/42:

زمینه و هدف :محرومیت از خواب می تواند تأثیرات زیادی از جمله کاهش عملکرد شناختی ،کاهش سطح توجه و هوشیاری را
همراه داشته باشد .هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر  22ساعت محرومیت از خواب بر کنشوری عصب-روانشناختی در
دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود.

مواد و روش ها :این پژوهش بهصورت نیمهتجربی با استفاده از طرح پیشآزمون _ پسآزمون انجام شد .تعداد  22نفر
از دانشجویان دختر خوابگاه دا نشجویی دانشگاه شهید چمران انتخاب و در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار
گرفتند .ابتدا یک پیشآزمون گرفته شد و شرکتکنندگان زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی انجام دادند .یک
هفته بعد شرکتکنندگان ساعت  8شب وارد مکانی تحت کنترلشده در خوابگاه دانشجویی شدند و همان شب از
خواب محروم بودند ،پس از آن ساعت  8صبح ،شرکتکنندگان مجدد آزمون زمان واکنش ساده و انتخابی را انجام
دادند و نمرات آنها بهعنوان نمره پس آزمون ثبت گردید .از آزمون تی جهت مقایسه پیشآزمون و پسآزمون استفاده
شد.
یافته ها :یک شب بیخوابی بهطور معناداری باعث تغییر در متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابی در دو گروه
ورزشکار و غیرورزشکار شد ( .)p>2/20اما میزان تأثیر مخربی که بر گروه غیر ورزشکار میگذارد بیشتر از گروه
ورزشکار است.
نتیجه گیری :یک شب بیخوابی بر روی تمامی ارگانهای داخلی ازجمله مغز ،اندامهای حفظ قامت و همچنین تمامی
سیستمهای یکپارچه تأثیرگذار است .این موضوع میتواند بر روی زمان واکنش ساده و انتخابی افراد تأثیرگذار باشد.
کلید واژه ها :محرومیت از خواب ،عملکرد شناختی ،کنشوری عصبروانشناختی

مقدمه

اکثر انسانها حدود یک سوم زندگی خود را صورف خوواب
میکنند .علی رغم این درصد نسوبتا زیواد ،اجمواع علموی
کمی در رابطه با عملکرد واقعی خواب وجود دارد .هنگامی
که فرد از خواب کافی محوروم مویشوود ،احسواس خوواب

آلودگی و خستگی فیزیکی دارد .خواب جهت حفظ تعادل
و توازن جسمانی و روانی و نیز عملکورد شوناختی انسوان
الزم است و اختالل خواب اغلب نشانه اولیه یوک بیمواری
روانی است (.)1

پژوهشی اصیل
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خواب ،فرآیندی ترمیمی است که بر سیستم های مختلو
بدن از قبیل دسوتگاه عصوبی خودکوار ،غودد درون ریوز و
سیستم ایمنی بدن تأثیر گذاشته و اختالل در خواب موی-
تواند بر عملکرد فیزیولوژیکی و روانی افراد تأثیرگذار باشود
( .)2امروزه بیش از  82نوع اختالل خوواب از جملوه بوی-
خوابی ،اختالل تنفس خواب و اختالل حرکتی مورتب بوا
خواب شناسایی شده است ( .)3مشکل خواب یک موضووع
بسیار مهم و جدی میباشد به طوری کوه طوی تحقیقوات
انجووام شووده حوودود  32تووا  20درصوود مووردم دنیووا دچووار
مشکالت خواب هستند (.)2
محرومیت از خواب به صورت حاد یا مزمن بروز میکنود و
میتواند موجب بیداری طوالنی مدت فرد شود کوه در هور
دو مورد اثورات زیوادی بور زنودگی روزموره و عوادی فورد
مشوواهده موویشووود ( .)0محرومیووت  22سوواعته از خووواب
موجب تغییراتی در فعالیت مناطق مغز و اختالالت عصبی
رفتاری در حین انجام تکالی میشود (.)6
معیارهای تشخیصی برای بیخوابی شامل عالئم مربوط بوه
اختالل خواب از جمله مشکل شروع خواب ،مشوکل حوین
خواب ،بیداری خیلی زود ،یا خواب کوم کیفیوت بوا وجوود
داشتن وقت کافی میباشد .تشخیص بویخووابی ،بورخالف
بسیاری از اختالالت خواب ،بر اساس گزارشات خود فرد و
در نتیجه رفتار ذهنی ،خواب و خاطرات خواب ،توس فرد
بیووان موویشووود ( .)7تحقیقووات بسوویاری میووزان متفوواوت
محرومیووت از خووواب (بیشووتر از  20سوواعت ،کمتوور از 20
ساعت و کمتر از  7ساعت) را بررسی کردهانود و بوه نتوای
متفاوتی رسیدهاند که در ایون بوین تعوداد تحقیقواتی کوه
میزان محرومیت جزئی از خوواب را مطالعوه کورده باشوند
محدودتر میباشد (.)8
بایسی و همکاران ( )2227و کورتوس و همکاران ()2212
در طی تحقیقات جداگانهای نشوان دادنود کوه خوواب بور
عملکرد مطلووب ورزشوی ،ریکواوری ،عملکورد شوناختی و
کاهش احتمال آسیبدیدگی در ورزشها توأثیر دارد ( 9و
.)12
اخیراً مطالعات متعددی درزمینه خواب نشان دادهانود کوه
خواب از اهمیت باالیی برخوردار است و بر بدن انسان نیوز
تأثیرات متفاوتی دارد ( .)11تحقیقوات نشوان دادهانود کوه
ورزشکاران درباره تأثیر خواب ناکافی بور عملکورد ورزشوی
خود نگران هستند ،اگرچه تأثیر فقدان خواب روی اعموال

فیزیکوووی همچوووون قووودرت ،اسوووتقامت و متغیرهوووای
فیزیولوووژیکی مثوول ضووربان قلووب ،جووذب اکسوویژن و نیووز
متغیرهای روانوی کوامالً روشون نیسوت ( .)12کورتووس و
همکاران در طی فرضیهای در رابطوه بوا سوازوکار فعالیوت
خواب بیان کردند که کاهش شدت قدرت سیناپسهوا بوه
مقدار پایه و اولیه نقش اساسی خواب در مرحله اولیه خود
است که این امور سوبب اسوتفاده مو ثری از فموای مواده
خاکستری مغز میشود که خود برای آرام سازی و کواهش
استرس م ثر است (.)13
فرضیه دیگری که در رابطه با محرومیوت از خوواب وجوود
دارد به عنوان دورنمای عصبی -روانی پایة خواب از آن نام
برده میشود .این فرضیه بیان مویکنود کوه محرومیوت از
خواب سبب عملکرد مناطق خاصوی از مغوز و اخوتالل در
عملکرد شناختی مویشوود و معتبرتورین تئووری در ایون
زمینه فرضیه آسیب پذیری ناحیه پیشپیشانی مغز است،
هووورن نشووان داد کووه محرومیووت از خووواب در عملکوورد
شناختی اختالل ایجاد میکند و این اختالل مربوط به قشر
پیشپیشانی مغز میباشد (.)12
از جمله متغیرهای روان شناختی که تحوت توأثیر کیفیوت
خواب قورار مویگیورد و موورد توجوه پژوهشوگران حووزه
روانشناسی ورزش قرار گرفتوه کونش وری عصوب -روان-
شناختی (زمان واکنش) است .زمان واکنش نشوان دهنوده
بسیار مهم سرعت تصمیمگیری و کارایی آن است کوه بوه
فاصله زمانی بین ارائه غیرمنتظره محرک توا شوروع پاسو
گفته میشود و معموالً در افراد سالم این مدت بین  12توا
 12صدم ثانیه به طول میانجامود ( .)10فاصوله زموانی از
لحظه ارائه محرک تا زمان پاس دادن به حرکت ،منعکس
کننووده سوورعت جریووان فراینوودهای عصووبی ،شووناختی و
فرایندهای مربوط به محرک در سیستم حسوی مویباشود.
زمان واکنش عالوه بر کاربردهای متعودد در ورزش جهوت
تشخیص انواع بیماریهوای عصوبی و صودمات و همچنوین
زمان موردنیاز برای برنامهریزی و تولید حرکات سوری بوه
کار گرفته میشود .برای مثال شاخص زمان واکنش سواده
و انتخابی برای بررسوی توانوایی بیمواران پارکینسوونی در
آماده شدن برای اجرای اعمال مختلو بوهکاررفتوه اسوت
(.)16
جارایا و همکاران ( )2212در پژوهشوی نشوان دادنود کوه
محرومیووت جزئووی از خووواب در ابتوودای شووب نسووبت بووه
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محرومیت در انتهای شب توأثیر بیشوتری بور آزموون اثور
استروپ و عملکرد شناختی دارد و محرومیت از خوواب در
انتهای شب تأثیر منفوی بیشوتری بور زموان واکونش دارد
( .)17آگویار و بارال ( )2210در تحقیقی با هودف بررسوی
تأثیر محرومیت از خواب در سازگاری ارتباط بین اطالعات
بینایی و جابجایی بدن در کنترل پاسوچر جوانوان کوه بور
روی  32جوان در گروه انجام شد بدین نتیجه رسیدند کوه
تغییر در اطالعات بینایی همراه با محرومیت از خواب تأثیر
منفی بر کنترل پاسچر دارد ( .)18طاهری و عرب عوامری
( )2212در تحقیقی با عنوان توأثیر محرومیوت خوواب بور
روی زمان واکنش انتخابی و توان بوی هووازی دانشوجویان
ورزشکار بدین نتیجه رسیدند که محرومیت کوتاه مودت از
خواب در عملکرد بی هوازی م ثر نیست ،اموا بور عملکورد
شناختی مانند زمان واکنش اثر میگذارد (.)19
بازیووار ( )1391در پژوهشووی بووا عنوووان تووأثیر یووک شووب
بیخوابی بر هورمون لپتین ،همواهنگی عصوبی -عموالنی،
تعادل ایسوتا و زموان عکوسالعمول در ورزشوکاران و غیور
ورزشکاران نشان دادند که بی خوابی عالوه بر افزایش زمان
واکنش ،تأثیر منفی بر تعوادل و کنتورل پاسوچر شورکت-
کنندگان دارد که این تأثیر منفی در غیرورزشکاران بیشتر
بود (.)22
با توجه به کمبود تحقیقات در رابطه بوا اثور محرومیوت از
خواب بر زمان واکنش در دختران ورزشوکار و مقایسوه آن
با غیرورزشوکاران و اینکوه مسوائل روانشوناختی از قبیول
زمان واکنش از جمله عوامل بسیار مهم در انجوام زنودگی
روزمره هر فرد میباشد و اهمیت موضوع اثرات بویخووابی
بر عملکرد بدن در دختران ،لذا تحقیق حاضر درصدد است
تأثیر یک شب محرومیت از خواب را بر زمان واکنش ساده
و انتخابی را در دختوران ورزشوکار و غیور ورزشوکار موورد
بررسی قرار دهد.
مواد و روشها

روش اجرای این تحقیق از نووع نیموه تجربوی و از لحوا
هدف کاربردی میباشد که با استفاده از طرح پیشآزموون
– پسآزمون صورت گرفوت .جامعوه آمواری ایون تحقیوق
شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهوواز
ساکن خوابگاه دانشجویی بودند که تعداد  22نفر بوه روش
نمونهگیری تصادفی از بین افراد داوطلب ( 12نفر ورزشکار
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با سابقه انجام منظم ورزش حداقل سه روز در هفتوه و 12
نفر غیر ورزشکار) انتخاب شدند و در دو گوروه ورزشوکار و
غیر ورزشکار قرار گرفتند.
ابزار مورد استفاده دستگاه اندازهگیری زمان واکونش ایون
دستگاه مدل  YB-1000و ساخت شرکت یاگوامی کشوور
ژاپن است که روایی و پایوایی آن تأییود شوده اسوت .ایون
دستگاه سه واحد اصلی دارد کوه عبارتنود از واحود اصولی
کنترل و واحد نمایشدهنده تحریک و واحد اعموال پاسو
(صفحه کلید) .این دستگاه شوامل یوک جعبوه اسوت کوه
تجهیزات و کلیدهای کنتورل روی آن تعبیوه شوده اسوت.
دستگاه به چهار محرک نوری (چراغهای سبز ،آبوی ،زرد و
قرمز) و یک محرک شنیداری و پن کلید به منظور پاسو
به این محرکها مجهز اسوت .قابلیوت دسوتگاه بوه گونوهای
است که به راحتی میتوان آن را تنظیم کرد و آزموایش را
انجام داد .همچنین صفحه نمایشوگر اعوداد روی دسوتگاه
نصب شده است که زمان واکنش را بوا دقوت یوک هوزارم
مشخص میکند.
روش اجرای آزمون
در طی یک فراخووان کوه در خوابگواه دانشوجویی صوورت
گرفت از بین افراد ورزشکار و غیرورزشوکار تعوداد  22نفور
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تمام شورکتکننودگان در
آزمایشگاه رفتار حرکتی با ابزار زمان واکنش و کوارایی آن
آشنا شدند .پس از آن بر اساس برنامه زمانبندیشوده7 ،
روز قبل از اجرای تحمل بیخوابی و اطمینان پیودا کوردن
از این که تمام شرکتکننودگان در شوب قبول بوه میوزان
کافی ( 7الی  8ساعت) اسوتراحت کورده بودنود ،سواعت 8
صبح وارد آزمایشگاه شدند ( )21و همه شورکتکننودگان
تکلی زمان واکنش بوه صوورت سواده و انتخوابی را اجورا
کردند .از هر فرد سه بوار زموان واکونش سواده و انتخوابی
گرفته شد و درنهایوت بهتورین رکوورد او بوهعنووان نموره
پیشآزمون ثبت گردید .یک هفته بعود ،شورکتکننودگان
ساعت  8شب وارد مکانی تحوت کنتورلشوده در خوابگواه
دانشجویی شدند و همان شب از خواب محروم بودند ،پس
از آن ساعت  8صبح ،شرکتکنندگان تکلی زمان واکنش
بووه صووورت سوواده و انتخووابی را اجوورا کردنوود و در نهایووت
بهترین رکورد فرد بهعنوان نمره پسآزمون ثبت گردید.
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این پژوهش بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشود موی-
باشد و تمام موارد اخالق در پژوهش را رعایت کرده اسوت.
همچنین به تمام شرکت کننودگان در ایون پوژوهش ایون
اطمینان داده شد که تمام اطالعوات آنهوا کوامالً محرمانوه
میباشد.

پیشآزمون و پسآزمون استفاده شود .از نورمافوزار SPSS

نسخه  17جهت تجزیهوتحلیل توصیفی و استنباطی داده-
ها استفاده گردید و سطح معناداری نیوز  <p2/20در نظور
گرفته شد.
یافتهها

روش آماری :جهت تجزیه و تحلیل آماری ایون پوژوهش،

جدول شماره یک یافتههای توصیفی مربوط به میوانگین و

از میانگین و انحراف معیار به عنوان آمار توصیفی اسوتفاده
گردید .بعد از بررسی نرمال بودن دادهها از طریوق آزموون
کلوموگروف اسمیرنوف ،از آزمون  tهمبسته جهت مقایسه

انحراف معیوار خورده مقیواسهوای کنتورل پاسوچر و نیوز
خلقوخوی را در پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.

جدول شماره :1توزیع میانگین و انحراف معیار زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکار و غیر ورزشکار قبل و بعد از یک شب
بیخوابی
گروه
ورزشکار
غیرورزشکار

متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

زمان واکنش ساده

4/24

4/84

4/33

4/81

زمان واکنش انتخابی

4/99

4/29

4/61

4/29

زمان واکنش ساده

4/29

4/34

4/38

4/93

زمان واکنش انتخابی

4/9

4/22

4/69

4/3

جهت مشخص نمودن میزان تفاوت بین دو گروه در
مرحله پیشآزمون ،از آزمون تی مستقل برای دو متغیر

زمان واکنش ساده و انتخابی استفاده شد که نتای آن در
جدول شماره  2آورده شده است.

جدول  )1نتایج آزمون تی مستقل متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در مرحله
پیشآزمون

متغیر

درجه آزادی

مقدار F

t

سطح معنیداری

زمان واکنش ساده

18

2/822

2/281

2/636

زمان واکنش انتخابی

18

2/986

-./212

2/680

همان گونه که در جدول شماره  2نشوان داده شوده اسوت
بین پیش آزمون دو گروه در متغیرهای زمان واکنش سواده
و انتخابی تفاوت معناداری وجوود نودارد .جهوت مشوخص

نمودن تفاوت دو گروه در مرحله پویشآزموون نسوبت بوه
پس آزمون ،از آزمون تی همبسته استفاده شد که نتای آن
در جوووووودول شووووووماره  3آورده شووووووده اسووووووت.

جدول شماره :3آزمون تی وابسته مربوط به محرومیت از خواب بر متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران و
غیرورزشکاران

گروه

متغیر

درجه آزادی

t

sig

ورزشکار

زمان واکنش ساده

9

-2/22

2/238

زمان واکنش انتخابی

9

-2/23

2/221

زمان واکنش ساده

9

-3/61

2/226

زمان واکنش انتخابی

9

-2/28

2/233

غیر ورزشکار
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همووانطووور کووه مشوواهده موویشووود تفوواوت معنوواداری در
متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابی بعود از یوک شوب
بیخوابی وجود دارد .با توجه بوه آموار توصویفی مشوخص
میشود که در هر دو گروه ،هم زمان واکنش سواده و هوم
زمان واکنش انتخابی افزایش یافته است.
بحث و نتیجهگیری

خواب یکی از فرایندهای به شدت تنظیم شده و فعال مغز
میباشد .تحقیقات عصبشناسوی نشوان دادهانود کوه مغوز
انسان حتی در هنگام خوواب نیوز هوشویاری دارد .میوزان
انگیختگی در هنگام بیداری با حالت خواب کامالً متفواوت
نیست و در هنگام خواب نیز بدن ما به محرکهایی کوه از
محی وارد بدن میشوند پاس میدهد .هدف از انجام این
تحقیق بررسی تأثیر یک شب بیخوابی بر متغیرهای زمان
واکنش سواده و انتخوابی در ورزشوکاران و غیرورزشوکاران
بود .نتای تحقیق نشان داد که یک شب بیخوابی بوهطوور
معناداری باعث تغییر در متغیرهای زمان واکونش سواده و
انتخابی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار شد .نتای ایون
قسوومت از تحقیووق بووا یافتووههووای سوییسووی و همکوواران
( )2212که در تحقیوق خوود نشوان دادنود محرومیوت از
خواب بر زمان واکنش سواده و انتخوابی توأثیر منفوی دارد
( )22همخوان است .در تحقیق سوییسوی و همکواران 13
دانشجوی تربیت بدنی به مدت  36ساعت از خواب محروم
شدند .تحقیق حاضر نشان داد که حتوی مودت زموان 22
ساعت محرومیت از خواب نیز مویتوانود بور روی عملکورد
زمان واکونش ورزشوکاران و غیرورزشوکاران توأثیر منفوی
داشته باشد.
تکلی استروپ را افوزایش مویدهود ( .)23آزموودنیهوای
تحقیق آنها نیز مطابق با تحقیق حاضر به مدت  22ساعت
و در یک کین و همکاران ( )2211نیز در تحقیقوی نشوان
دادند یک شب بیخوابی زموان واکونش را افوزایش داده و
میزان خطا در انجام محی کنترل شده از خوواب محوروم
شدند و سپس عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتووای تحقیووق حاضوور در راسووتای تحقیووق فسوونقری و
همکاران ( )1393میباشد .آنهوا در تحقیوق خوود نتیجوه
گرفتند که  22ساعت بیخوابی بر میزان توجوه انتخوابی و
مداوم تأثیرگذار است و موجب کواهش عملکورد شوناختی
ورزشکاران و در نهایت تنوزل عملکورد ورزشوی مویشوود

84

( .)12وجه تمایز تحقیوق حاضور بوا تحقیوق فسونقری در
شرکتکنندگان و طرح پژوهشی بوود .تحقیوق حاضور 22
سوواعت بووی خوووابی را بوور روی دو گووروه ورزشووکار و غیوور
ورزشکار موورد بررسوی قورار داد ،در حوالی کوه تحقیوق
مذکور افراد ورزشکار را در دو گروه تجربی و کنترل موورد
ارزیابی قرار داد.
کارلوزی و همکاران ( )2212نیز در تحقیقی نشوان دادنود
که بیخوابی عالوه بر افزایش زموان واکونش باعوث تغییور
خصوصوویات خلووقوخوووی حووالتی آزمووودنیهووا از جملووه
عصووبانیت ،خشووم بیشووتر و افسووردگی ،پریشووانی زیووادتر،
گیجی ،سردرگمی کمتر و همچنین قدرت و فعالیت کمتر
میشود (.)22
همخوان با نتای تحقیق حاضر ،کرخووف ( )2212نیوز در
تحقیووق خووود نشووان داد بوویخوووابی تووأثیر مسووتقیم بوور
فرایندهای شناختی و روان شناختی دارد ( )1و نیز تحقیق
کیلگوووور و همکووواران ( )2226نشوووان داد  29سووواعت
محرومیت از خواب میتواند بور روی منطقوه قشور پویش-
پیشانی که مسئول تصمیمگیوری و قمواوت هسوت توأثیر
منفی داشته باشد (.)20
فیلیپ و همکاران ( )2223نیوز در تحقیقوی دیگور بودین
نتیجه رسیدند که محرومیت از خواب باعث افزایش زموان
واکنش میگردد ( .)26وجود بیخوابی بلند مدت (بیش از
 28ساعت) میتواند بر روی عملکرد ایون افوراد نیوز توأثیر
منفی داشته باشد ولی بیخوابی کوتاه مدت ( 32سواعت و
کمتر) توأثیر معنواداری بور روی زموان واکونش راننودگان
ندارد .ولی نتای تحقیق حاضور بیوان کورد کوه حتوی 22
ساعت محرومیت از خواب نیز مویتوانود بور روی عملکورد
ورزشکاران و غیر ورزشکاران توأثیر بگوذارد .احتمواال ایون
موضوع میتواند مربوط به آزمودنیها تحقیق فیلیپ باشود.
آزمودنیهای آنها را رانندگانی تشکیل میدادند که در طی
مدت رانندگی بارها سابقه بیخوابیهای کوتاه مدت و بلند
مدت را داشته بودند ،که ایون موضووع مویتوانود بور روی
نتای تأثیرگذار باشد.
وارا و همکاران ( )2229نیز در طی تحقیقوی کوه بور روی
 22دانشجو انجام دادند بدین نتیجه رسیدند که محرومیت
از خواب باعث تغییرات اساسی در سیسوتم مرکوزی بودن
شده و ضربان قلب و دمای بدن کاهش پیدا مویکنود کوه
این موارد در نحوه رفتار و تصمیمگیری فرد تأثیرات منفی
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میگذارد ( .)27هر چند در تحقیق آنها میوزان محرومیوت
از خواب  62ساعت در نظور گرفتوه شوده بوود کوه بسویار
بیشتر از زموان در نظور گرفتوه شوده بورای بویخووابی در
تحقیق حاضر بود.
در توجیه افزایش زمان واکنش پس از یک شب بی خوابی
میتوان گفت که این موضوع ممکن اسوت بوه علوت عودم
حمووور خووواب متنوواق ( absence of paradoxical
 )sleepباشود کووه در پایوان شووب افوزایش موویدهوود و در
هماهنگ سازی سیستم روزانه مداخله میکند .یکی دیگور
از توضیحات ممکن برای کاهش عملکورد پوس از شورای
بی خوابی ،افزایش سطح خستگی پس از بیوداری طووالنی
است ( .)17به طور کلی ،صرف نظر از نوع تکلی که قورار
است مورد آزمایش قرار بگیرد و اثربویخووابی بور روی آن
بررسی شود ،مشخص شده است که میزان زمان مورد نیاز
جهت انجام عملکرد شناختی (از قبیل زمان واکنش) پوس
از محرومیت از خواب به مرور افزایش مییابد .دانشومندان
این اثر را خستگی کالسیک ( )classic fatigueنامیدهاند
که با افزایش زمان بیخوابی میزان آن نیز به مرور تشودید
میشود (.)8
نتای تحقیق حاضور بوا نتوای فورسوت و گوبوات ()2222
ناهمخوان است .آنها در طی تحقیقی که انجام دادند بدین
نتیجه رسیدند که بیخوابی بر روی زمان واکونش توأثیری
ندارد ( .)28شاید مهمترین دلیلی که در توجیه این نتیجه
بتوان بیان کرد این باشد کوه در تحقیوق آنهوا بویخووابی
آزمووودنیهووا بطووور کاموول کنتوورل نشووده بووود و از شوویوه
خودگزارشی استفاده کرده بودند که احتموال دارد میوزان
بیخوابی بطور کامل رعایت نشوده باشود .مبحثوی کوه در
تحقیق حاضر بطور کامل رعایت شده بود و تمام آزمودنی-
ها در طی  22ساعت تحت شرای کامال کنترل شده قورار
داشتند و در طوی ایون  22سواعت بطوور کامول از خوواب
محروم شده بودند.
اثرات متداول محرومیت از خواب بر روی وظوای نیازمنود
توجه باال (از قبیل زمان واکنش) نشان میدهود کوه قشور
پیشپیشانی یکوی از سواختارهای حیواتی در شوبکههوای
ناحیه کنترل توجوه قودامی و خلفوی اسوت .محرومیوت از
خواب با تأثیر مستقیم بر این ناحیه از مغز موجب افوزایش

زمان انجام تکالی شناختی از قبیل زمان واکنش میگردد
(.)29
همچنین میتوان بیان کورد کوه کواهش میوزان عملکورد
شناختی (مثل زمان واکنش) ناشی از محرومیت از خوواب
ممکن است مشابه اثرات ناشی از پیری بر روی فرایندهای
شناختی باشد .تحقیقات نشوان دادهانود کوه محرومیوت از
خواب و نقوصهوای عصوبی مویتوانود ناشوی از نقوص در
عملکرد ناحیه قشر پیشپیشانی مغز باشد کوه ایون ناحیوه
در عملکردهای شناختی نقوش مهموی ایفوا مویکنود (.)8
عالوه بر این محرومیت از خواب میتواند سطح اپینفرین و
نوراپینفرین را افزایش دهود .علوت تغییور در پارامترهوای
سیستم ایمنی بدن در پی بویخووابی ،مویتوانود ناشوی از
افزایش کاتکول آمینهوای سومپاتیکی و افوزایش فعالیوت
گیرنده های بتا آدرنرژیک در هنگام بیخووابی باشود ()32
که این امر میتواند توجیهکننده تغییر و افزایش در زموان
انجام تکلی در پی یک شب محرومیت از خواب باشد.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که یک شوب بوی-
خوابی بر روی تموامی ارگوانهوای داخلوی ازجملوه مغوز،
اندام های حفوظ قاموت و همچنوین تموامی سیسوتمهوای
یکپارچه تأثیرگذار است .این موضوع هم میتوانود بور روی
زمان واکونش سواده و هوم زموان واکونش انتخوابی افوراد
تأثیرگذار باشد .از طرفی به این نتیجه دسوت یوافتیم کوه
بی خوابی هم گروه ورزشکار و هوم گوروه غیور ورزشوکار را
دچار زوال و اختالل می کند اما میزان تأثیر مخربی که بور
گروه غیر ورزشکار می گذارد بیشتر از گروه ورزشکار اسوت
که احتمال می رود ایون مهوم بوه دلیول سوابقة ورزشوی و
میزان کارکرد بدنی باالتر گروه ورزشکار باشد.
تشکر و قدردانی

از تمام شرکتکنندگان در این پژوهش تشکر به عمل
میآید.
تعارض منافع
تعارض مناف توس نویسندگان بیان نشده است.
منابع مالی
این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه
شهید چمران اهواز میباشد.
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Background and Aims: Sleep deprivation can have many effects, including reduced cognitive
function, reduced awareness and alertness. The purpose of this study was to investigate the effect of 24
hours on Function Neuropsychological in athletes and non-athlete students. sleep deprivation
Materials and Method: This research was carried out as a semi-experimental study using pretestposttest design. 20 students were selected from students of dormitory of Shahid Chamran University
and divided into two groups: athletes and non-athletes. First, a pretest was taken and participants
performed a simple and choice reaction time. A week later the participants arrived at the 8-night
campus under the control of a student dormitory and were deprived of sleep on the same night, after
which at 8:00, the participants performed a simple and choice reaction time test and their grades were
recorded as a post-test score. T-test was used to compare pre-test and post-test.
Results: One night insomnia significantly altered the simple and choice reaction time in both athletic
and non-athletic groups (p<0/05). But the devastating impact on the non-athlete group is greater than
that of the athlete.
Conclusion: 24-hour sleep deprivation affects all internal organs including the brain, limbs, and all
integrated systems. Sleep deprivation can affect the simple and choice reaction time of individuals.
Key words: sleep deprivation, cognitive function, Function Neuropsychological

