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 ورزشکاردر دانشجویان دختر  مداومثیر محرومیت از خواب بر توجه انتخابی و تأ
 

 1، محسن ابراهیمی2، محمدعلی سلطانیان3مهری فسنقری

 

 31/2/31تاریخ پذیرش:      31/30/32تاریخ دریافت:

یدهچک             

 که برای تجدید قوای بدنی و ذهنی افراد ،ستشناختی ازیست ةالگوی پیچیدروزی و های شبانهترین چرخهخواب یکی از مهم
 مداومانتخابی و ساعت محرومیت از خواب بر توجه  42تأثیر  بررسی پژوهشهدف از این  .استو ورزشکاران ضروری  عادی

گرفتند. گروه  جایطور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش دانشجوی داوطلب به 03منظور بدین است.ورزشکاران دختر 
 پیشگیری توجه ی اندازههاآزمونرا دنبال کردند. خود  عادی مةبرنار این دوره ماندند و گروه کنترل د ساعت بیدار 42یش آزما
دو گروه از داد که بین  اننشنتایج  کوواریانس مقایسه شد.تحلیل  با استفاده از آزمونساعته اجرا و نتایج  42 رةاز دو پسو 
کرد که  بیانتوان می پژوهشاستناد به نتایج این  ابدارد. معناداری وجود تفاوت  داوممهای توجه انتخابی و شاخصر نظ

است و موجب کاهش عملکرد شناختی ورزشکاران و در نهایت تنزل عملکرد ورزشی آنها از خواب بر توجه تأثیرگذار میت محرو
 در طی مسابقات یا روندهای رقابتی خواهد شد.

 

 آزمون عملکرد مداوم، آزمون استروپ، مداوم خواب، توجه انتخابی، توجهمحرومیت از  ها:کلید واژه
 

The Effect of Sleep Deprivation on Sustained and Selective Attention in 
Female Student Athletes 

 

Mehri Fasanghari, Mohammad Ali Soltanian, Mohsen Ebrahimi 
Abstract 
Sleeping is one of the most important part of circadian cycle and is complex biological pattern 

which is essential for physical and mental recovery of ordinary people and athletes. The aim 

of this study is determining the effect of 24 hours sleep deprivation on sustained and selective 

attention of Iranian Female athletes. For this purpose, 30 volunteered students were 

selected randomly and divided into two groups of control and experimental. Participants in 

experimental group stayed awake for 24 hours and participants in control group followed their 

routine programs. Measuring attention tests were taken before and after 24 hours period and 

the results were compared by using covariance analysis. Results showed that there is a 

significant difference between two groups in the case of selective attention and sustained. 

According to this study results, sleep deprivation effects on athletes attention and reduce their 

cognitive function and ultimately degrades the athletes performance during different 

competitions. 
 

Keywords: Sleep deprivation, Selective attention, Sustained attention, Stroop test, 
Continuous  performance test. 
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 همقدم
مرتبط با  و بحث درخور موضوعاتخواب یکی از 
. خواب رفتاری فیزیولوژیکی است عملکرد ورزشی

تشکیل ا هر فرد ر ندگی روزانةقسمتی از زاست که 
تجدید و احیای ت، بازیاف برایروند مناسبی  ودهد می

ای فیزیولوژیکی هعملکرد سیستم عصبی و سیستم
 1درونی بدنتواند بر ساعت می همچنینو  استبدن 

تأثیرگذار باشد. ساعت درونی بدن بخشی از مغز است 
و  0قلب، ضربان4حیاتی فشارخون که اعمال آهنگین و

زمان را واقع بدن کند. درمیرا تنظیم  2نوترشح هورم
-از سلول یکوچک سنج بزرگی که گروهزمان ةیلوسبه

 .کنداند اعالم میهای عصبی واقع در هیپوتاالموس
 ةاین ساعت عالئم خود را از اعصاب بینایی شبکی

ا خوردن بیداری و غذ و چشم دریافت  و زمان خواب
ای نطقهو روز را در مو اگر شب  کندمیرا تنظیم 

استراحت نکنیم،  کافی اندازةجدید تجربه کنیم یا به
کندی با وضعیت خورد و بهمی همریتم این ساعت به
روزی کلی ریتم شبانهطور به .دکنجدید وفق پیدا می

در  شود.میه نمایش داد 5موج سینوسی ةوسیلبه
آهنگ ضرب که طیف کاملزمانیورزشکاران تا 

اجرای ورزشی  ،محیط جدید سازگار نشودبا  6زیستی
)طاهری،  دمانمی معمول باقی از ترسطح پاییندر 

عوامل زیادی در ایجاد اختالل در (. 4 .، ص1035
رسد یکی از نظر میورزشی نقش دارند که به عملکرد

شرایط متعددی وجود دارد  خوابی باشد.بیاین موارد 
در  اختالل موجب از یک رویداد ورزشی پیشکه 

ه با ک ،پرواززدگی ةپدید مانندمواردی . شودمیخواب 
النهار و درنتیجه ناحیة زمانی به نصف عبور از چند

                                                                 
1. Internal body clock  
2. Blood pressure  

3. Heart rate  

4. Hormone secretion  
5. Sinusoidal wave  

6. Biological rhythm  

 ،7یسی، سسباو، گوتیر، لورا و داون)سوئ آیدوجود می
 ،ناشی از مسابقهیا هیجان و استرس  ،(4330

به همراه را  ابی جزئیخومحرومیت از خواب  یا بی
و  )ونهلدر زندهم میبر را ریتم بدنیو  دارد

مدت داری طوالنیامروزه بی (.9319، 3رادمسکی
بیش از  درموردکه  ییاهبررسیدر . است یشایعء پدیده

نشان داده شد صورت گرفت زن و مرد  یک میلیون
-و ساعت  هشتکه خطر مرگ افراد با خواب بیش از 

درصد  15در شب  و نیم ساعت دویا کمتر از  نیم
ساعت  هفتطور متوسط بیشتر از افرادی است که به

 ،4330، 9همکاران)ویلیامز و د خوابنمیدر شب 
تواند ناشی از می مدتطوالنیبیداری  (.043.ص

در طول اگرچه  .حاد یا مزمن باشد محرومیت از خواب
بیشتر رواج محرومیت از خواب مزمن  ،زندگی روزمره

حال آثار محرومیت از خواب حاد باید این با امادارد، 
 وابخ (.4337 ،13والپ )الهوال و شودبیشتر بررسی 

از رویداد ورزشی برای عملکرد بهتر در  پیشکافی 
-25 .ص ،4339 ،11طول ورزش ضروری است )داون

در  پژوهش ها (.4314 ،و همکارانسوئیسی  ؛54
آثار محرومیت از خواب بر عملکرد ورزشی با  ةزمین

خوابی و توجه به نوع و پیچیدگی فعالیت و مدت بی
-را نشان دادهمحرومیت از خواب نتایج متفاوتی  ةنحو

گزارش شده است که عملکردهای ورزشی با  .اند

ثیر تأ حرکتی و هیجانی تحت_شناختی و عصبی ةزمین
 های عضالنیفعالیت بیداری است، اما و خوابة چرخ
 ندارند از آن تأثیرپذیری چندانی قدرت و استقامت مثل

مدت  پژوهش ها،اساس برخی  بر .(1993 ،14)رایلی
ونهلدر . واب بر عملکرد تأثیر داردزمان محرومیت از خ

                                                                 
7. Souissi, Sesbou, Gauthier, Larue, & Davenne  
8. VanHelder & Radomski  

9. Williams et al.  

10. Alhola  & Polo  
11. Davenne  
12. Reilly  
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 1979های از سال پژوهشچند  بررسیبا  و رادمسکی
از  محرومیت از خواب کمتر که نتیجه گرفتند 1935تا 
های جسمانی مثل قدرت و ساعت بر قابلیت 43

-گذارد و آثار بیری نمیتنفسی تأثی_های قلبیپاسخ

کند. میباال بروز  ساعت به 03طور عمده از خوابی به
تا  133یت از خواب نیز پس از بحرانی محروم ةدور

پژوهشگران شود. برخی ساعت ظاهر می143
و برخی دیگر  باز خواب کامل در ش ها راودنیآزم

پیلچر آنان را از بخشی از خواب شبانه محروم کردند. 
، تأثیر پژوهش 19پس از بررسی  (1996) 1و هافکات

رخی عملکردهای ر بمحرومیت از خواب کامل را ب
و حرکتی  بیش از ابعاد شناختی ،خووخلق انسان، مثل

نشان داد که بررسی این  چنین نتایجدانستند. هم
 شی از خواب در مقایسه با محرومیتبخ از محرومیت

جرایا،  دارد. تریمدت از خواب اثر عمیقطوالنی
ای تأثیر ( در مطالعه4314) 4چتورا، سوئیسی و چمریا

و  زمان واکنش بر خواب جزئی را محرومیت از
و  کردندبررسی  هندبالبانان دروازه یت توجهظرف

صورت محرومیت از ابتدای به محرومیت از خواب
ها اعمال شد. آزمودنی رایب 2و انتهای خواب 0خواب

 واب اثر قابلاز خنتایج نشان داد که محرومیت 
 و 5توجه انتخابی و توجهی بر فاکتورهای زمان واکنش

 ،محرومیت از خواب جزئی ویژه. بهداشته استداوم م
به افزایش بیشتر ، محرومیت از انتهای خواب شکلهب

 محرومیت از ابتدای خواب نسبت به زمان واکنش
محرومیت از ابتدای  در و سطوح توجه شدهمنجر 
با کاهش بیشتری همراه  ی آنانتها نسبت به خواب

 بوده است.

                                                                 
1. Pilcher & huffcutt  

2. Jarraya, Chtourou, Suissi & Chmari  

3. Sleep Deprivation Beginning )SDB)  

4. Sleep Deprivation End (SDE)  

5. Selective attention  

چهار تا ( محرومیت 0433) 6نگن و همکارانودوان
عملکرد از خواب را موجب کاهش  هساعت شش

و   کانسنید . از سوی دیگر،شناختی دانستند
ساعته از خواب  چهار ( محرومیت1937) 7همکاران

شبانه را بدون تأثیر بر عملکرد شناختی و هماهنگی 
در  د.های خود دانستنآزمودنیدر  چشم و دست

طور کمبود خواب بهگزارشی دیگر بیان شده است که 
کاهش  عملکرد شناختی، به ایجاد خطا، کاهشکلی 

شود میمنجر  زنگیبهگوشحافظه و کاهش 
نتایج در  .(4334، 3، بانرج و سلواماردیری)هیماش

شامل که برای سطوح مشابه دیگری بیان شده است 
خواب ز امحرومیت  ،باالتر از عملکرد شناختیتکالیفی 

کاهش  زایش فراموشی،افبا  کاهش عملکرد به
تغییر در با  ومنجر شده  مداومو توجه  زنگیبهگوش

 فرارا، ،دجنیرو) است همراه قابلیت واکنش مطلوب
 بالچ،ان کراچی، ،گرو ؛4331، 9برتینی و کورشی

اثر  کافیناخواب  (.4332، 13و کاجوچن جاستیکورز
بدون یک دارد.  های روزمرهفعالیت بربسیاری  خربم

 تیمشکالدچار  معموالً ، افرادکافی شب استراحت
شامل تغییر  ،شناختی س عملکرداسااین  د. برشونمی
کارکردهای اجرایی و ، 14، توجه، حافظه11ادراکدر 

 شودمیتر ضعیف یخواببیدر طی  ،پردازش عاطفی
 (4314) 12و همکارانجو ینآن .(4313، 10)کیلگور

ساعت محرومیت از خواب را بر عملکرد  42تأثیر 
دند و به کرهای استرس بررسی نوشناختی و هورم

این نتیجه رسیدند که محرومیت از خواب سطح توجه 

                                                                 
6. Vandongen, et al.  

7. Deaconson, et al.  
8. Himashree, Banerjee, & Selvamurthy  

9. DeGennaro, Ferrara, Curcio, & Bertini  

10. Graw, Krauchi, Knoblauch, Wirz-Justice, & 
Cajochen  

11. Perception 

12. Memory 
13. Killgore 

14. Eun Yeon Joo, et al. 
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-نومیزان هورمو کاهش را کارکردی  ةحافظمداوم و 
( 0نفرینو نوراپی 4نفرین، اپی1)کورتیزول های استرس

 2کریف ،دیگر یر پژوهشد را افزایش داده است.
-کوتاه بر حافظة راتأثیر محرومیت از خواب  (4314)

 ؛کردآموزان بررسی مدت و توجه به جزئیات در دانش
ت محرومیت ساع 42نتایج این بررسی نشان داد که 

در گروه محروم از  رای بهتر از خواب نتایج معنادار
عادی خود را  ءکه برنامه ،نسبت به گروه کنترلخواب، 

 همراه داشته است.به کردند،می دنبال
( نشان دادند که یک 4311) 5انو همکار سینکاین

بر با افزایش زمان واکنش شب محرومیت از خواب، 
 .گذاردتأثیر میاستروپ  یفعملکرد در تکلنحوة 

یک تأثیر ( نشان دادند که 4333) 6گودباتو فورست 
مانند  ،فاکتورهای شناختی بر شب محرومیت از خواب

 بین ،زنگی و توجه انتخابیبهزمان واکنش ساده، گوش
 .نداردهیچ تفاوتی مایش و آزدو گروه کنترل 

د که اثر فیزیولوژیک ندهمدارک و شواهد نشان می
اختالل در هومئوستاز و  ،محرومیت از خواب ةاولی

 (.4331، 7عملکرد آنابولیک مغز است )دینگز
که تغییرات در ( دریافتند 3334) 3توماس و همکاران

در طی ری تارف ت عصبیفعالیت مناطق مغز و اختالال
افتد. نتایج می ساعت محرومیت از خواب اتفاق 42

مربوط نشان داد که  9توموگرافی گسیل پوزیترون
-کاهش میطور یکپارچه بهدر این حالت فعالیت مغز 

ی پر طور خاص در قشر اما این کاهش به ،یابد
فرونتال ی پرقشر . دهدمیرخ  11تاالموسو  13فرونتال

                                                                 
1. Cortisol 

2. Epinephrine 
3. Norepinephrine 

4. Chraif 

5. Cain Sean et al. 
6. Forest, & Godbout 

7. Dinges  

8. Thomas et al.  
9. Positron Emission Tomography (PET)  

10. Prefrontal Cortex  

اخته شده است که از شن 14منطقه نئوکورتیکالیک 
پذیر متنوع عملکردهای رفتاری انعطاف ةمجموع

 ةکند. این قشر مرکب از یک شبکحمایت می
حرکتی و  اتصال مناطق ادراکی، شامل ،گسترده
که در درون مغز است و زمانی ،)کناری( 10لیمبیک
کردن ایی و توجههایی مثل عملکردهای اجرپردازش
یک  نیزتاالموس  د.یابمینیاز است، اهمیت مورد 
و انگیختگی  زنگیبهگوشکلیدی مرتبط با  ةمنطق

است و در واقع کاهش سطوح انگیختگی با کاهش 
 ،12فعالیت تاالموس همراه است )ولکور و همکاران

1995).  
خواب با عملکرد مناطق خاصی از مغز و محرومیت از 

که این  ،اختالل در عملکرد شناختی همراه است
خواب  ةروانی پای _ ن دورنمای عصبیبا عنوا ویژگی

 ،15)بابکاف، زوکرمن و فاستیکمطرح شده است 
واقع مشهورترین تئوری در این طبقه (. در4335
که ابتدا  ،فرونتال استریپذیری پآسیب ةفرضی
د و بیان کرد که محرومیت کرپیشنهاد  آن را 16هورن

و  کنداز خواب در عملکرد شناختی اختالل ایجاد می
 ،فرونتال بستگی دارد )هورنی ختالل به قشر پراین ا

1990 .) 
 در پی بخش قشری مغز 17کولینکاهش سطح استیل 

حتمالی دالیل اعنوان یکی از تواند بهخوابی نیز میبی
شناختی در _ادراکی کاهش عملکرد بدنی و عوامل 

، گیلین و دراموند ؛4335 13انسان مطرح شود )فیلیپ
 (. 1433 ،19برون

-حوزه توان با استفاده ازرا میشناختی ای عملکرده

                                                                 
11. Thalamus  
12. Neocortical  

13. Limbic  

14. Volkow et al.   
15. Babkoff, Zukerman, & Fostick 

16. Horn  

17. Acetylcholine  
18. Philip  

19. Drummond, Gillin, & Brown  
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توجه، عملکرد اجرایی، حافظه،  متنوعی، مانند 1های
. (1905 ،4)استروپ کردگیری اندازه ،ساسان و احزب

که سایر  درحالی وشناختی است  فرآیند یک توجه
خابی صورت تمرکز انتبهشوند ها نادیده گرفته میجنبه

 توجه ؛شودمیف تعرییک جنبه از محیط  روی بر
همچنین به تخصیص پردازش منابع منتسب شده 

ملزومات  ازتوجه،  .(1993 0است )اسپرین و استراس
که ایگونهبه ؛آیدمی شماربهدر ورزش  مناسبلکرد عم

 برای حتیعدم توجه، ، های ورزشیدر بعضی رشته
 .شودمسابقه منجر می ةه تغییر نتیجیک لحظه، ب

 :شودزیر شاخه تقسیم می پنجه ب توجه کلی طوربه
دهی مجزا به محرک توانایی پاسخ :2کانونیتوجه . 1

  .بینایی، شنوایی یا لمسی
که به فرد  ،: توانایی انعطاف روانی5توجه متناوب. 4

دهد تا کانون توجهش را تغییر داده و بین اجازه می
جا کند که نیازهای شناختی متفاوتی هکارهایی جاب

   دارند.      
که شامل  ،سطح باالیی از توجه :6تقسیم شدهتوجه  .0

 .                                       استبه وظایف چندگانه  زماندهی همتوانایی پاسخ
توانایی حفظ پاسخ  :7زنگیبهگوش یا توجه مداوم .2

 .و تکراری رفتاری پایدار در حین فعالیت مستمر
-پردازش اطالعات و دادهبه قابلیت  :توجه انتخابی. 5

ربط های غلط یا بیداده رد کردنتبط در حین های مر
 .شودگفته می

های شناسان شناختی انواع مختلفی از تواناییروان
آن  ةعمداند که دو شکل دهکرهم متمایز ز توجهی را ا

طوالنی نسبت به  ةدورشامل ظرفیت توجه برای یک 
ی فرایند فکر، ( و توانایی بازدارمداوم)توجه  شیء

                                                                 
1. Domains  

2. Stroop  
3. Spreen & strauss  

4. Focused attention  

5. Alternating attention  
6. Divided attention  

7. Sustained attention or vigilance  

 .احساس )توجه انتخابی( است اهیجان ی
تمرکز و هشیاری از اهمیت ا هدر بسیاری از ورزش
در میادین ورزشی، ورزشکار  .زیادی برخوردار است

 ةکنندکننده و منحرفباید در حضور عوامل مداخله
و این فاکتور شناختی  تمرکز و توجه به رقابت بپردازد

. پذیردتأثیر میخوابی له بیعوامل مختلفی از جم از
محدودی از  ةساختن آگاهی به دامنمعطوف ،توجه

در  های دیگر است.ها و نادیده گرفتن محرکمحرک
تمرکز بر عالئم مرتبط، حفظ توجه، با ورزش، این کار 

آگاهی از محیط و تغییر توجه به اقتضای شرایط 
توجه توان گفت که واقع میدر گیرد.می صورت محیط

واکنش  عةبنایی است که توس( زیرزنگیبهوشگ)
سازد فراهم میمناسب در پاسخ به یک محرک را 

نظر گرفتن پست ب با در مناس پاسخ .(1990 ،3)کاستن
نیاز  ای از توجه و سرعتسطوح ویژهبه پست ورزشی 

ی هااز رشته بعضیدر  این موضوع اهمیتو  دارد
 هایتیراندازی و در برخی از پستاز جمله  ورزشی

اصلی هدف  بارزتر است. بانیدروازهورزشی نظیر 
به عملکرد بهتر در طول مربیان و ورزشکاران دستیابی 

 کافی کسب دانش رو،ایناز .رقابت ورزشی است
برای  عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد ورزشی رةدربا

راحتی ضروری است. ورزشکاران بهاین قشر از جامعه 
 ،اضطراب، فشار تمرین یرعواملی نظ ازتوانند می

سفرهای طوالنی  ویژه خستگی ناشی ازبه خستگی،
که  تأثیر پذیرند ،های ورزشیبرای انجام رقابت

خوابی نهایت این عوامل موجب کمبود خواب یا بیدر
شود که فرد میمنجر این  اختالالت بهاین  .شودمی

 و در اینیولوژیک بیدار بماند های فیزفراتر از محدوده
تر ورزشکاران ضعیفاجرای ورزشی این تنها  نهحالت 

با دشواری نیز  ورزشیهای شود، بلکه تعیین برنامهمی
ی ورزشی، شناسادبیات روان رد .شودرو میهروب

                                                                 
8. Caston  
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تجربی در مورد میزان و تجربی یا شبه هایپژوهش
ندرت انجام شده به رسطح خواب در ورزشکاران بسیا

شناسان ن، مربیان و روانورزشکارا معموالًو  است
این عامل تأثیرگذار بر  ورزشی اطالعات کمی در مورد

و  دارندو اجزای شناختی افراد  ورزشی عملکرد
تأثیر  هدر این حوزه بیشتر ب انجام شدههای پژوهش

محرومیت از خواب بر عوامل فیزیولوژیک و جسمانی 
کمتر  ،توجه خصوصبهداخته است و بعد شناختی و پر

 هایتواند یافتهمیپژوهش این . است شدهی بررس
طریق گردآوری اطالعات الزم و از  کاربردی را

نیاز مبرم ورزشکاران روری در مورد اهمیت خواب و ض
به خواب برای عملکرد بهتر ورزشی و ضرورت آن 

در  عملکرد شناختی بهتر و کاهش میزان خطابرای 
تن پاسخ دنبال یافحاضر به پژوهش. کندارائه  عملکرد

میزان رومیت از خواب بهکه آیا مح استاین سؤال  به
از جمله توجه ، عملکرد شناختیبر روز یک شبانه

 د؟                                                                                  گذارمیتأثیر  رورزشکاران دخت ، درانتخابی و مداوم

 روش پژوهش
پیش  صورت طرحبه و تجربییمهن نوعپژوهش از این 

. انجام شد با گروه گواه است، که پس آزمون ـ آزمون
را دانشجویان دختر ورزشکار  پژوهش ماریعة آجام

 از بین این دانشجویان. دادندتشکیل دانشگاه سمنان 
صورت به که مایل به همکاری ،نفر 03 ورزشکار

گیری نمونه و به روش عنوان نمونهبه ،داوطلبانه بودند
-از جمله دالیلی که می. خاب شدندانت تصادفی ساده

توان برای برگزیدن این تعداد نمونه ارائه کرد این 
است که با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق که در 
این زمینه صورت گرفته است، اغلب تعداد افراد نمونه 

با توجه  بین بیست تا سی نفر گزارش شده و همچنین
ت مکانی و نظارتی جهت استقرار و کنترل به محدودی

افراد تنها تعداد سی نفر از ورزشکاران به عنوان نمونه 
میانگین سن  این پژوهش در نظر گرفته شدند.

ز ا .بود 30/43±300/3کنندگان در پژوهش شرکت

نفر )  40مهارتی، ء از نظر میزان تجربه ،افراداین ین ب
ویی دانشگاه های دانشجتیم( عضویت در 3/3 6/76

( 3/3 13نفر )سه حاضر در مسابقات بین دانشگاهی، 
های اول تا چهارم لیگ برتر، حضور و عضویت در تیم

های لیگ ( عضویت و حضور در تیم3/3 7/6نفر ) دو
در تیم ( عضویت 3/3 7/6نفر ) دودسته اول و دوم و 

بودند.  تجربه کردهبه اردوی تیم ملی را دعوت ملی یا 
ة از نظر رشت ،پژوهشکننده در فراد شرکتااز میان 

 هفتوالیبال، در رشتة ( 3/3 7/26نفر ) 12 ،ورزشی
 (3/3 43نفر ) ششکاراته، در رشتة ( 3/3 0/40نفر )

ة رشت( در 3/3 13نفر ) سهتکواندو و  در رشتة
ی به طور تصادفین نمونه به. افعالیت داشتند بدمینتون
روه گواه( تقسیم نفری )گروه آزمایش و گ 15دو گروه 

به از ورود  پیشکنندگان شرکت . الزم بود کهشدند
از د و همچنین یل کنننامه را تکممطالعه فرم رضایت

از  پیشساعت  23 کننده خواسته شد کهشرکتافراد 
فعالیت سنگین  ،انجام طرحطی پژوهش و در جرایا

که برای انتخاب افراد نمونه معیارهایی  نداشته باشند.
از سالمتی کامل،  ندبودرفته شده بود عبارت نظر گدر

، عدم منة منظواب شباة خبرنام، عدم اختالل خواب
 مصرف سیگار، الکل و داروهای خاص.

 استروپ آزمون
های مرتبط، سازد تا دادهتوجه انتخابی فرد را قادر می

که اطالعات پردازش کند  حالیدر ،افکار یا اقدامات را
حل معمول یک راه .کندد مینامرتبط یا نادرست را ر

برای بررسی توجه انتخابی این است که ببینیم 
کنندگان چگونه به محرک هدف در حضور یا شرکت
دهند. می حضور فاکتورهای مسبب خطا پاسخعدم 

فاکتورهای مسبب خطا پاسخی متفاوت با  معموالً
انتخاب  با هاآن ارادیغیر و پردازش پاسخ هدف دارند

ها این ناسازگاری پاسخ د.کنمی داخلپاسخ درست ت
این امر  زیراحل شود،  دگویی نهایی بایپاسخ از پیش

تر گویی آهسته)زمان پاسخ ضعیف سبتاًعملکرد ن ثباع
را ریدلی  آزمون استروپ شود.یا خطاهای بیشتر( می
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 برای سنجش توجه انتخابی و، 1905در سال  استروپ
-. این آزمون فراهمکرد بداعا ،ناختیپذیری شانعطاف

 چیزی انایی مهارمقیاسی از مهار شناختی یا توة ندکن
- آموخته شده )یعنی پاسخ غالب( به بسیار که از پیش

و  هاوسن ،)لزاک استمعمول نفع یک پاسخ غیر
ای نوع رایانهاز در پژوهش حاضر  (.4332، 1لورینگ

 .استفاده شدآزمون استروپ 
 :استزیر ة آزمون شامل سه مرحلین ا

های هماهنگ ششکو ةرحلکه م ،اول ةدر مرحلالف( 
در مرکز  است، اسامی چهار رنگ اصلی با رنگ سیاه

کننده باید شود و شرکتاهر میمایشگر ظحة نصف
یکی از  ها،بر اساس اسامی رنگ ،ترچه سریعهر

 ةکلیدهای آبی، قرمز، زرد یا سبز را بر روی صفح
 .دده کلید فشار

کدام ری، هرنگ اصل اسامی چهار ،ومة ددر مرحلب( 
-میصفحه ظاهر در مرکز  ،رنگ خودشانهمبا قلمی 

تر کلید مطابق با کننده باید هرچه سریعو شرکت شود
 هر رنگ را فشاردهد.

های وششة کمرحلکه به آن ، سوم مرحلةر دج( 
اسامی چهار رنگ  ،گویندناهماهنگ یا تداخل می
بر  ،خودشان از رنگ غیراصلی، هرکدام با رنگی 

کنندگان خواسته مایشگر ظاهر شده، از شرکتة نصفح
کلید  ،تر بر اساس رنگ کلمهشود تا هرچه سریعمی

ة کلممثال کلید فشار دهند؛  ةرا در صفح مطابق با آن
شود و شته مینو ،سبز، مانند دیگری رمز با رنگق

 آنجای معنی کلمه، رنگ جوهر به ،باید کنندهشرکت
در این آزمون  یدنیهای سنج. شاخصندکرا تعیین 

سرعت  های صحیح( وند از دقت )تعداد پاسخاعبارت
های صحیح در برابر محرک بر زمان واکنش پاسخ)

( متوسط 1995) 4گراف یوتل و اساس هزارم ثانیه(.
تروپ را ضریب روایی برای سه کوشش آزمون اس

                                                                 
1. Lezak, Howieson,  & Loring  

2. Uttl & Graf 

قدیری، جزایری، و اعالم کردند  75/3بیش از 
ازآزمایی ( پایایی ب1035بایی )ططباقاضیو  عشایری

 93/3و  30/3، 36/3ترتیب هر سه کوشش را به
 .اندهگزارش کرد

 م عملکرد مداوآزمون 
آزمون معتبری است که از آن برای یافتن اختالل در 

-و نقایص بازداری استفاده می مداومعملکرد توجه 

 ،های تصویربرداری کارکردی مغزشود. پژوهش
پیشانی را در هنگام انجام آزمون  ةقطع فعالیت

در این آزمون خطای  نشان داده است. 0عملکرد مداوم
و زمان واکنش با نقصان توجه و خطای اعالم  2حذف
همچنین د. با تکانشوری در ارتباط هستن 5کاذب

میانگین زمان واکنش با سرعت پردازش اطالعات در 
ون های مختلفی از آزمتاکنون فرم ارتباط است.

ف درمانی و پژوهشی تهیه عملکرد مداوم برای اهدا
 شده است.
یک  مورد استفاده در این پژوهشای نهرایا در آزمون

صورت جفت بهزمانی معین  ةفاصلاعداد با  لسلهس
که گاهی یکسان و گاهی با یکدیگر  اندهظاهر شد

-جفت اعدادی که بهة مشاهدمونه با ند. نامتفاوت

هدف کلید تر هرچه سریعباید  ،هستندصورت یکسان 
محرک  روی صفحه کلید( را فشار دهد. ة)کلید فاصل
نسبتاً کوتاه است.  کمیاب و نهفتگی ارائه هدف نسبتاً

از: خطای  ندااین آزمون عبارت یدنیسنج هایشاخص
محرک مورد حذف )فشار ندادن کلید هدف در برابر 

رابر )فشار دادن کلید در بنظر(، خطای اعالم کاذب 
ی هاپاسخواکنش زمان میانگین  وک غیر هدف( محر

حسنی و . است هامحرک برابردر صحیح آزمودنی 
آباد و علیبه نقل از کریمی، 1036فر )هادیان

پایایی این آزمون را از طریق  (1039 ،همکاران

                                                                 
3. Continuous Performance Test (CPT) 
4. Omission  
5. Commission  
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 90/3تا  59/3بین های مختلف بازآزمایی برای قسمت
لعات هادیانفر و نتایج مطا برناب. اندگزارش کرده

مشخص شد که فرم فارسی  (،1079) همکارانش
ی مناسب روایی و پایای آزمون عملکرد مداوم دارای

از  ،سازی مالکیروایی ةشیواست. روایی آزمون با 
و نتایج  انجام گرفت ،هنجارگروه ب با طریق مقایسه

 ورهاکشسایر در  های پیشیناین پژوهش با پژوهش
 .بود همسو

                       روند اجرا
کنندگان برای از انتخاب نمونه و رضایت شرکت پس

 ، کهپژوهشگرانتظارات  نیزجزئیات طرح و  همکاری،
عدم مصرف مواد  امل مصرف غذای دانشجویی،ش

و همچنین نداشتن  ،کاکائو و کافئیننظیر محرک 
 بود، و در طول دوره پیشگین  فعالیت ورزشی سن

ل بق معمواطمهر دو گروه  ،بعد ةمرحلدر  تشریح شد.
وارد محل اجرای  ساعت خواب هشت تا هفتپس از 

دو پژوهشگر . دعمل آمآزمون بهو پیش ندپژوهش شد
-میکنترل یم مستقصورت غیردر طول روز بهرا گروه 

خود بین  مطابق شیوة معمول. سپس گروه کنترل کرد
یکی از  .شب به رختخواب رفتند 40تا  44ساعت 

 این روندبر  دقیق ارتنظگروه پژوهشی کنترل و  افراد
در طول  را گروه آزمایشاما خود پژوهشگر  داشت.

در طول و این گروه  داشتشب تحت کنترل دقیق 
ء های گروهی، مشاهدهبحث هایی نظیرشب به فعالیت

از  ،آخر حلةمردر  پرداختند.میکتاب  عةمطالفیلم و 
را تحمل کرده  خوابیساعت بی 42که  ،گروه آزمایش

د طبیعی خواب را سپری که رون ،گروه کنترلو  ،بودند
 .عمل آمدآزمون بهکرده بودند، پس

با استفاده از میانگین و انحراف  ،های پژوهشداده
و آزمون تحلیل های توصیفی استاندارد برای داده

بررسی تفاوت بین دو  منظوربه ،کوواریانس )آنکوا(
-اثر پیش کنترل ر نظر داشتندبا  ،آزمونگروه در پس

 و 19اس.پی.اس.اس نسخة  افزار آمارینرمدر آزمون، 
 بررسی شد. P <3/3 5 در سطح معناداری

 هایافته
بار مدل آماری از هرگونه استنباط آماری، اعت پیش

توزیع خطا با استفاده از آزمون  بودنطبیعی)
های یکسانی واریانساسمیرنوف و  ـ لموگروفوک

مورد لوین( آزمون  استفاده از ها باگروه خطای بین
با توجه به  در هر دو آزمونبررسی قرار گرفته است. 

 یدارکمتر از سطح معنا شدهمقدار محاسبه  p اینکه
از این رو فرض عادی بودن  ،(P<35/3) نیست 35/3

های استروپ و عملکرد آزمون رةنمتوزیع خطای 
 اف خطایهای یکسان بودن واریانسمداوم و فرض 

و در نتیجه شود نمی ها در آزمون فوق ردبین گروه
 .تخطی از مدل آماری صورت نگرفته است

اف استاندارد زمان واکنش دو میانگین و انحر 1جدول 
-پیشدر  ،آزمون استروپ نةگاسهدر مراحل را گروه 

که طورهمان است. کردهبررسی  ،آزمونپس آزمون و
-هفاوت چندانی بین نمراول تة مرحلدر  ،شودمیدیده 
آزمون گروه کنترل و آزمایش پس آزمون وپیش های

زمان ولی در مراحل دوم و سوم نتایج  .شوددیده نمی
 .است قابل توجهواکنش 
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 ان واکنش دو گروه در آزمون استروپزم ةمقایس .3جدول 

آزمونپس آزمونپیش    

هامتغیر تحت بررسی                        گروه  
رانحراف معیا میانگین انحراف معیار   میانگین 

42/3  36/3  10/3  37/3  گروه کنترل 
 زمان واکنش مرحلهء اول

13/3  36/3  395/3  36/3  گروه آزمایش 

39/3  77/3  47/3  99/3  گروه کنترل 
 زمان واکنش مرحلهء دوم

39/3  31/3  40/3  73/3  گروه آزمایش 

12/3  33/1  13/3  10/1 کنترلگروه    
 زمان واکنش مرحلهء سوم

05/3  57/1  43/3  93/3  گروه آزمایش 
 

های زمان واکنش در گروه آزمایش میانگین ةمقایسبا 
سوم  ةمرحلکه زمان واکنش در  توان دریافت کردمی

ثیر محرومیت از دوم بیشتر تحت تأ ةمرحلنسبت به 
        هامیانگین اول تفاوتی در ةمرحل اما در .است خواب

توان گفت که عبارت دیگر میبه .ایجاد نشده است
محرومیت از اول زمان واکنش تحت تأثیر  مرحلة
  است. نبودهخواب 

 
نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه در زمان واکنش آزمون استروپ .2جدول   

داریامعنسطح  Ϝضریب    
میانگین 
 مجذورات

 درجه آزادی
مجموع 
 مجذورات

 شاخص

331/3  

390/3  

603/12  

319/3  

056/3  

333/3  

1 

1 

056/3  

333/3  

آزمونپیش  

 گروه
اول زمان واکنش مرحلة  

695/3  

195/3  

157/3  

764/1  

334/3  

317/3  

1 

1 

334/3  

317/3  

آزمونپیش  

 گروه
دوم زمان واکنش مرحلة  

236/3  

333/3  

711/3  

453/16  

352/3  

403/1  

1 

1 

352/3  

403/1  

آزمونپیش  

 گروه
سوم زمان واکنش مرحلة  

              
پس از  ،شودمشاهده می 4طور که در جدول همان
ها عامل بین آزمودنیآزمون اثر پیش هاینمره کنترل

 لةمرحدر ، )محرومیت از خواب بر متغیر زمان واکنش(
ولی در  دار نیستاول و دوم آزمون استروپ معنا

 دار است.سوم این تأثیر معناة مرحل
خطای دو گروه در میزان در  ،0جدول بر اساس 

ولی میانگین خطا در  .شودنمی اول تفاوتی دیده ةمرحل

-دوم و سوم در گروه آزمایش بهلة مرحآزمون در پس

ست. در گروه فزایش یافته اا 36/1و  63/1ترتیب 
کاهش را  36/3و  33/3ترتیب یز این مقدار بهکنترل ن

 دهد.نشان می
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 جدول 1. مقایسة خطای دو گروه در آزمون استروپ

آزمونپس آزمونپیش   

هاگروه                      متغیر تحت بررسی   

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

36/3  46/3  36/3  46/3  گروه کنترل 
 اول ةمرحلخطای 

36/3  46/3  36/3  46/3  گروه آزمایش 

33/3  33/3  03/3  36/3  گروه کنترل 
 مدو ةخطای مرحل

65/3  63/1  06/3  50/3  گروه آزمایش 

35/3  36/3  61/3  36/1  گروه کنترل 
 سوم ةخطای مرحل

76/3  36/1  27/3  36/1  گروه آزمایش 

 
دریافت که  توانخطاها در گروه آزمایش می ةمقایساز 

وم پس از محرومیت از ة سمرحل میانگین خطا در
دوم  ةمرحل خواب افزایش بیشتری نسبت به خطای

اول پس از محرومیت از  ةمرحلاست و خطا در ته داش
   .خواب با تغییری همراه نبوده است

 

 

 آزمون استروپ ینتایج تحلیل کوواریانس دو گروه در خطا .1جدول 

طح س

داریمعنا  
Ϝضریب   

میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجموع 

 مجذورات
 شاخص

710/3  

33/1  
103/3  

333/3  
154/3  

333/3  
1 

1 
154/3  

333/3  
 آزمونپیش

 گروه
 اول خطای مرحلة

430/3  

35/3  
433/11  

379/0  
253/2  

214/11  
1 

1 
253/2  

214/11  
 آزمونشپی

 گروه
 دومخطای مرحلة 

493/3  

347/3  
146/1  

234/5  
994/2  

033/42  
1 

1 
994/2  

033/42  
 آزمونپیش

 گروه
 سومخطای مرحلة 

 
-هنمر کنترلپس از  که شودمشاهده می 2در جدول 

ها بر متغیر اثر عامل بین آزمودنی ،آزمونپیش  های
در مرحلة  محرومیت از خواب بر متغیر خطا() وابسته

دوم لی در مراحل و .دار نیستاول آزمون استروپ معنا
 دار است.معنا و سوم این تأثیر

-میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه ،5 ةشمارجدول 

های آزمون عملکرد مداوم )زمان واکنش، خطای 
 ةمرحلتکاب و خطای حذف( را در دو گروه در دو ار

 است. کردهمقایسه  آزمونآزمون و پسپیش
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عملکرد مداوم دو گروه در آزمون انگین زمان واکنش، خطای ارتکاب و خطای حذفمیة مقایس. 1جدول   

آزمونپس آزمونپیش   
هامتغیر تحت بررسی                        گروه  

رانحراف معیا رانحراف معیا میانگین   میانگین 

32/3  29/3  30/3  26/3  گروه کنترل 
واکنش میانگین زمان  

1/3  74/3  349/3  26/3  گروه آزمایش 

20/3  22/1  64/3  06/4  گروه کنترل 
 خطای ارتکاب

53/3  73/1  53/3  40/0  گروه آزمایش 

0/2  6/6  9/2  00/6  گروه کنترل 
 خطای حذف

64/6  50/3  33/2  63/6  گروه آزمایش 

 
که در توان دریافت می 5 شمارة جدولبا توجه به 

گروه آزمایش، تنها میانگین زمان واکنش بعد از 
 محرومیت از خواب با افزایش همراه بوده است و

خطای ارتکاب و حذف پس از محرومیت از خواب 
 .  کاهش یافته است

                
 

 های آزمون عملکرد مداومدو گروه در مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس . 1جدول 

ح سط

داریامعن  
Ϝضریب   

میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجموع 

 مجذورات
 شاخص

020/3  

333/3  
901/3  

403/55  

337/3  

231/3  

1 

1 
337/3  

231/3  

آزمونپیش  

 گروه

 

 میانگین زمان واکنش
 

193/3  

334/3  
337/1  

362/3  

731/5  

432/3  

1 

1 
731/5  

432/3  

ونآزمپیش  
 گروه

 
 خطای ارتکاب

 

333/3  

435/3  
993/13  

193/1  

613/063  

592/44  

1 

1 
613/063  

592/44  

آزمونپیش  
 گروه

 

حذف خطای  

 
-پیش هاینمره با توجه به جدول فوق، پس از کنترل

ها بر متغیر وابسته اثر عامل بین آزمودنی ،آزمون
زمان میانگین ر متغیرهای )محرومیت از خواب ب

در مورد تنها  و خطای ارتکاب(حذف  خطای واکنش،
دار واکنش در آزمون عملکرد مداوم معنامیانگین زمان 

خطای حذف و ارتکاب این تأثیر اما در مورد  .است
 دار نیست.معنا

 گیریو نتیجه بحث
ساعت  42منظور بررسی تأثیر پژوهش حاضر به

در  مداومرومیت از خواب بر توجه انتخابی و مح
پژوهش نتایج  ورزشکار انجام شد. دانشجویان دختر

 ،های دیداریمحرک که زمان واکنش به دادنشان 
دو گروه  در ،عنوان شاخصی از توجه انتخابیبه

-سرعت عمل آزمودنی . به عبارت دیگر،ستمتفاوت ا

از خواب شده ها در گروه محرومبه محرک توجهر ها د
میان دو گروه از لحاظ  چنینهم. تغییر کرده است

در مراحل دوم و سوم  ،یعنی تعداد خطا ،دیگر شاخص
 مشاهده شده است. پس با توجه به داریاتفاوت معن

کندتر و تعداد  ه در گروه آزمایش زمان واکنشکینا
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جه گرفت که نتیتوان می ،افزایش یافته است خطا
شده از خواب کاهش توجه انتخابی در گروه محروم

 .یافته است
معناداری  باعث افزایش چنینهم محرومیت از خواب

ولی  ،در توجه مداوم شدهمیانگین زمان واکنش  در
طور معنادار تغییر به خطای ارتکاب و حذفمیزان 

نتایج حاصل از پژوهش  ،عبارت دیگربه .نیافته است
بیانگر آن است که میانگین زمان واکنش در آزمون 

پس  ،است مداومعملکرد مداوم، که شاخصی از توجه 
 .داری یافته استمحرومیت از خواب افزایش معنا از

نتایج پژوهش جرایا، چتورا، پژوهش حاضر با نتایج 
ها نشان ( همسو است. آن4314سوئیسی و چمریا )

خواب جزئی زمان واکنش را  دادند که محرومیت از
دهد. را کاهش می مداومو توجه انتخابی و افزایش 

 4کاردی و واترز(، مک1992) 1لسر و همکارانلینجفی
دادند  ( نیز نشان4333) 0کرخافز(، استنوئیت و 7199)

از محرومیت از  پس که عملکرد در تکلیف استروپ
خواب با افزایش در زمان واکنش و تعداد خطاها 

پژوهش همسو این که با نتایج حاصل از  ،همراه است
-راستا با نتایج کاینهمچنین است. نتایج پژوهش هم

آنها نیز نشان دادند  .( است4311) سین و همکاران
عملکرد در تکلیف بر که یک شب محرومیت از خواب 

 .گذاردمیبا افزایش زمان واکنش تأثیر  ،استروپ
نتایج پژوهش حاضر با نتایج فورست و ، حالبااین

که کردند  بیان هاآن .خوانی نداشت( هم4333گودبات )
 ،یفاکتورهای شناختبر یک شب محرومیت از خواب 

، زنگیبهگوشنظیر زمان واکنش، توجه انتخابی و 
ها، کنترل ناکافی که تعداد کم نمونه نمی گذارد،تأثیر 

 ،هااستفاده از محرک وها خواب آزمودنی ةتاریخچ
 .توان از دالیل این امر دانسترا می از مطالعه پیش

                                                                 
1. Lingeflser et al.  
2. MacCarthy & Waters  

3. Stenuit & Kerkhofs  

محرومیت ساعت  42( نیز نشان داد که 4314کریف )
ة حافظتکلیف توجه به جزئیات و افراد بر از خواب 

گروه  در مورد تأثیری ندارد و حتی هاکوتاه مدت آن
دست آمد. بهتر بهشده از خواب نتایج بهتری محروم

 ،دلیل برانگیختگی ارگانیسم بدن استبه شدن نتیجه
دفاعی نسبت  یکه در این حالت بدن انسان وارد حالت

ه عملکرد بهمین امر شود و به محرومیت از خواب می
 که با نتایج پژوهش ،شده استمنجر بهتر این گروه 

  .ی نداشتخوانحاضر هم
ثر از محرومیت بیان شده است که تکلیف استروپ متأ

از خواب است و در چندین مطالعه نشان داده شده 
از  پساست که زمان واکنش کندتر و تعداد خطاها 

 یابد. لغزیدن یا عدممیمحرومیت از خواب افزایش 
از سطح  ینشان کمحر ارائة نسبت به موقعپاسخ به

افراد در طی  زیرا .است خواب در افراد محرومیت از
)خواب کوتاه( را  2محرومیت از خواب میکرواسلیپ

کوتاه پلک  ةلحظکه در آن برای یک  ،کنندتجربه می
-در این فواصل خطاها رخ می شود و معموالًمیبسته 

-ایش بیداری بیشتر مید. خطاها همچنین با افزنده

 د.نشو
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  ،حالاینبا

را با استفاده  مداومکه توجه  ،(4330؛ 1992) 5بلنکی
 ،گیری کرداندازه 6حرکتیـ  از تکلیف هشیاری روانی

-گوش) مداومبیان کرد که توجه او  .ی داشتخوانهم

نسبت به کمبود خواب حساس است و  (زنگیبه
-ین زمان واکنش پس از محرومیت از خواب بهمیانگ

همچنین گاسلین، شود. تخریب میور قابل توجهی ط
ساعت  06نشان دادند که  (4335) 7دکنیک و کمپل

جه بودند بیداری عملکرد وظایفی را که خواستار تو
ها نتیجه گرفتند که محرومیت آنتنزل بخشیده است. 

                                                                 
4. Microsleep  

5. Belenky  
6. Psychomotor Vigilance Task (PVT)  

7. Gosselin, De Koninck & Campbell  
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تنگاتنگ  اتکه از ارتباط ،توجه ةشبککل بر از خواب 
تأثیر  ،استتشکیل شده با مناطق کورتیکالی بسیاری 

با استفاده از نتایج  ،(4333) 1. لیم و دینگزگذاردمی
نشان دادند که  ،حرکتیـ  تکلیف هشیاری روانی

 16داری فراتر از با افزایش بی مداومعملکرد در توجه 
های اشتباه زمان واکنش و پاسخساعت با افزایش در 

 شود.                                           تخریب می
-ینآنراستا با نتایج پژوهش نتایج پژوهش حاضر هم

است.  مداومتوجه ء ( در زمینه4314جو و همکاران )
-ساعت محرومیت از خواب به 42ها دریافتند که آن

های استرس را نوای سطح هورممالحظهطور قابل
کارکردی را کاهش  ةحافظ و مداومبرد و توجه باال می

 دهد.می
 شده برای گزارشاز جمله دالیل علمی مطرح

این است که متاآنالیز مطالعات  ،ارائه شده هایپژوهش
کند که تأثیر خواب تأکید میمربوط به محرومیت از 

 عملکرد روانیقابل مالحظه محرومیت از خواب روی 
ثر والنی ادوره محرومیت از خواب ط و حرکتی استـ 

به عالوه کاهش در سرعت  بیشتری بر عملکرد دارد،
ت )تعداد )زمان واکنش( انجام تکلیف نسبت به دق

 .است خطا( انجام آن بیشتر
اثرات محرومیت از خواب بر عملکرد مغز شامل 

های گویی کورتکس مغز به محرککاهش در پاسخ
توجه  کاهش ةکنندمنعکسواقع درکه  ،ورودی است

های مورد استفاده در یگر، آزموناز سوی د .است
-میزان زیادی به فاکتور زمان عکسپژوهش حاضر به

العمل بستگی دارد و با محرومیت از خواب قدرت مغز 
جا و هبرای انجام کارهای معمول و فرمان دادن ب

-کم میو مناسب العمل صحیح برای عکس درست

خوابی توانایی مغز برای انجام چنین با بیشود. هم
ماهنگی بین دست و چشم کم شده و اجرای ه

                                                                 
1. Lim & Dinges  

 یشود. ارتباطر از حالت معمول میتسختواکنش 
العمل زمان عکسخوابی و بیبسیار قوی و منفی بین 

خوابی با کاهش دقت و که بیطوریبه ؛وجود دارد
 .افزایش سرعت در اجرای تکلیف همراه است

که کاهش در پردازان معتقدند بسیاری از نظریه
دلیل کاهش در به ،محرومیت از خواب از پس ،ردعملک

است ها برای انجام تکلیف آزمودنی منابع در دسترس
و خطاهایی که در افراد محروم شده از خواب دیده 

در سطوح انگیختگی افراد  دلیل کاهششود بهمی
سیستم انگیختگی  ،(1934) 4کطبق نظر آیزناست. بر

-ت شبانهنانوسا محرومیت از خواب وتحت تأثیر اولیه 

است که سیستم انگیختگی حالیاین در .روزی است
-به ؛کندعنوان یک سیستم جبرانی عمل میبهثانویه 

هر زمان انگیختگی اولیه کاهش یابد و که صورتاین
در حال سقوط   سطح عملکرد آزمودنی درک کند که

شود اندازی میسیستم دوم راه ،استزیر سطح بحرانی 
محرومیت از  ساعت 23از  پساین امر که معموالً )

باعث افزایش انگیزه و احساس و  (افتداتفاق میخواب 
و در نتیجه عملکرد بهبود  می شوددر افراد  سازیفعال
محروم مبتنی بر شناخت در افراد عملکرد  .یابدمی

عملکرد مبتنی بر برابر دو  ةاندازبهشده از خواب تقریباً 
د. همچنین کمبود خواب یابمیکاهش تکلیف حرکتی 

و فرکانس کاهش شود باعث شروع نسنجیده می
نشان داده  ویژه. بهدهدعملکرد شناختی را افزایش می

و  زنگیبهگوشمربوط به تکالیف شده است که 
حافظه، محاسبات شامل یادگیری،  ،تکالیف شناختی

از  پس ،گیریتصمیماستدالل منطقی و ریاضی، 
 د.نبینمی بکمبود خواب بیشتر آسی

 0جونز و هریسون پژوهش های ةخالصهمچنین 
در  که کاهش در عملکرد شناختی داد( نشان 4331)

توماس و همکاران مرتبط با لوب فرونتال است.  ،افراد

                                                                 
2. Eysenck  

3. Jones &  Harrison  



 3131، تابستان 8شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان 331

بر کاهش کلی در  عالوه ( گزارش کردند که4333)
ی پرقشر تاالموس و از طریق بخش  های مغز،فعالیت

 ایواسطه ءاز شبکهکه هر دو بخشی  ،رونتالف
هشیاری، توجه و فرآیندهای شناختی مرتبه باالتر 

 .  دهدرخ میدر فعالیت  یکاهشهستند، 
توان دریافت که محرومیت از از این پژوهش می

وظایف . ثری قوی دارداو خطا  زمان واکنش خواب بر
تر عملکرد اجرایی به محرومیت از خواب حساس

دارد که لوب فرونتال ریشه در این  و این امر هستند
پس به محرومیت از خواب دارد.  حساسیت باالیی

خواب کافی برای احتماالً که  نتیجه گرفتتوان می
هایی که مستلزم عملکرد ورزشاوج عملکرد در 

 هستندحرکتی( بیشتر های ادراکی ـ مهارت) شناختی
 42مدت به محرومیت از خواب .یابدضرورت می

تأثیرگذار است و  مداوم و انتخابی توجهبر  ساعت
در  کاهش عملکرد شناختی ورزشکاران و موجب

ها در طی مسابقات یا نهایت تنزل عملکرد ورزشی آن
این  بر اساس نتایج روندهای رقابتی خواهد شد.

 ،خوابکه محرومیت از  کردتوان بیان می پژوهش
که  ثر بر عملکرد ورزشیعالوه بر آثار فیزیولوژیک مؤ

تواند می، شده استبررسی  پیشین ایپژوهش هدر 
نیز  ،توجه ویژهبه ،شناختی ورزشکاراناجزای بر 
شود که با به مربیان توصیه میبنابراین  باشد.گذار اثر

از  ،بر توجه مخرب محرومیت از خوابآثار توجه به 
افزایش زمان واکنش و میزان خطا در طریق 

بند که یا اطمینان ،این مواردورزشکاران، برای کاهش 
 .منظمی را دنبال کنند ءخواب شبانهء ورزشکاران برنامه

شود که برای بررسی بیشتر پیشنهاد میدر آخر 
موضوع خواب، تأثیر کمبود آن روی سایر موارد 

هوش  و یادگیری نظیر حافظه، ،شناختی دیگر
و همچنین مطالعات در این  شودبررسی  ،هیجانی
زیست بیشتر محیطبیشتر، کنترل  ةنمونا تعداد حوزه ب

های شناختی و فیزیکی و با انواع مختلفی از آزمون
  همراه شود تا بتوان در این حوزه با قطعیت بیشتری 

 گیری کرد.نتیجه
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طور در گروه آزمایش، به ی کوتاههازدنظیر چرتن

از تنها  افراد بیداریو کنترل  ه استنترل نشددقیق ک
 .نظارت پژوهشگر و همکاران صورت گرفتطریق 

کنترل دقیق مواد غذایی مصرفی فقط در طی روند 
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