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چکیده
هدف اصلی این پژوهش تاثیر  24ساعت محرومیت از خواب بر توان بی هوازی و توان هوازی بیشینه
در فوتبالیستهای جوان پسر میباشد .بدین منظور از میان فوتبالیستهای جوان شرکت کننده در لیگ فوتبال
جوانان استان اردبیل تعداد  30نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند( .سن  19 ± 1سال ،قد  173 ± 4سانتیمتر،
وزن 62 ± 8کیلوگرم) که همگی سالم بودند به عنوان آزمودنیها انتخاب و به طور مساوی در دو گروه تجربی
و کنترل به تعداد  15نفر تقسیم شدند .ابتدا از آزمودنیها به عنوان پیش آزمون ،آزمون بی هوازی وینگیت و
پس از  30دقیقه استراحت پیش آزمون هوازی بروس به عمل آمد و اطالعات مربوط به این آزمونها ثبت شد.
سپس به کلیه آزمودنیها  24ساعت استراحت کامل داده شد .در روز بعد از استراحت گروه تجربی به
مدت  24ساعت از خواب محروم شدند و سپس پس آزمون در همان شرایط از هر دو گروه به عمل آمد.
جهت تجزیه و تحلیل آماری از  tمستقل برای مقایسه تغییرات متغیرهای وابسته بین گروهی در دو گروه
تجربی و کنترل و از آزمون  tهمبسته برای مقایسه تغییرات متغیرهای وابسته درون گروهی در سطح
معنی داری  % 5استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که  24ساعت محرومیت از خواب بر توان هوازی
بیشینه تاثیر معنی داری داشته و این تاثیر بهصورت کاهش برمقادیر توان هوازی بیشینه که به مقدار 3
میلی لیتر،کیلوگرم در دقیقه کاهش داشته ،نمایان بوده است ( .)p=0.032در حالیکه  24ساعت محرومیت
 - 1استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
 -2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3کارشناس ارشد ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -4کارشناس ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
* نویسنده مسئولmsdmoeini@yahoo.com:
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از خواب تاثیر معنی داری بر توان بی هوازی نداشت ( .)p=0.077با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان به
مربیان و ورزشکاران این رشته ورزشی در این گروه سنی پیشنهاد نمود که از بی خوابی قبل از تمرینات
هوازی بیشینه جلوگیری نمایند.
واژههای کلیدی :محرومیت از خواب ،توان بی هوازی ،توان هوازی بیشینه  ،فوتبالیستهای جوان پسر

86

تاثیر  24ساعت محرومیت از خواب بر توان بی هوازی و توان هوازی ...

مقدمه
پژوهشگران علوم ورزشی همواره بدنبال پی بردن به عوامل موثر در اجرای مهارتهای
حرکتی در رشتههای مختلف ورزشی بوده و همچنین در جستجوی کسب اطالعات کافی
در رابطه با عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر مهارتهای ورزشی هستند(1و .)2در همین
راستا خواب یکی از موارد قابل بحث مرتبط با عملکرد ورزش میباشد .خواب رفتاری
فیزیولوژیکی است که قسمتی از زندگی روزانه هر فرد را تشکیل میدهدو به عنوان
روند مناسبی جهت بازیافت ،تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و سیستمهای
فیزیولوژیکی بدن مطرح میباشد .همین طور میتواند بر ساعت بیولوژیکی بدن تاثیر
گذار باشد (3و .)4ساعت بیولوژیکی 1بدن بخشی از مغز است که اعمال آهنگین و
حیاتی هم چون فشار خون ،2ضربان قلب 3و ترشح هورمون 4را تنظیم میکند(6،7و.)5
در واقع بدن زمان را به وسیله زمان سنج بزرگی که گروهی کوچک از سلولهای عصبی
که در هیپوتاالموس قرار دارد اعالم میکند .این ساعت عالئم خودرا از اعصاب بینایی
شبکیه چشم دریافت کرده و ریتم شبانه روزی را تنظیم میکند(10و12و .)13عالوه بر
آن زمان خواب ،بیداری و غذا خوردن را تنظیم کرده و اگر شب و روز را در منطقهای
جدید تجربه کنیم ویا به اندازه کافی استراحت نکنیم ،ریتم این ساعت به هم میخورد
و به کندی با وضعیت جدید سازگار میشود (21و23و .)30به طور کلی ریتم شبانه
روزی به وسیله موج سینوسی 5نمایش داده میشود .در ورزشکاران تا زمانی که طیف
کامل ضرب آهنگ زیستی 6با محیط جدید سازگار نشود اجرای ورزشی در سطح پایین
تر از معمول باقی میماند(14و.)17
1 - Biological body oclock
2 - Blood pressure
3 - Heart rate
4 - Hormone discretion
5 - Synosical waves
6 - Biological rhythm
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اکثر مربیان و ورزشکاران اظهار میدارند که استراحت وخواب کافی از شروط الزم
برای انجام واجرای بهینه عملکرد ورزشی است با این وجود ،تحقیقاتی که صحت این
ادعا را به اثبات برساند کم است .علی رغم این ادعا ،در زمینه اثرات فیزیولوژیکی
و روانشناختی محرومیت از خواب و بی خوابی اطالعات اندکی در دسترس است.
همچنین اثر حاد از دست دادن خواب روی تمرینات متوالی به صورت جزیی بیان شده
است (18و.)31
از دست دادن حاد خواب منجربه تغییرات فیزیولوژیکی جزیی در حالت استراحت
میشود.با این حال بسیاری از پژوهشها پیشنهاد کردهاند که خواب کافی برای حداکثر
عملکرد استقامتی ورزشکار ضروری میباشد ( .)19در مورد ارتباط جنبههای متعدد
خواب و عملکرد ورزشی نیز تحقیقات کمی انجام شده است .چون اعمال محرومیت
از خواب به آزمودنیها به لحاظ اخالقی با مشکل مواجه میباشد .با همین تحقیقات
اندک ،یافتههای متناقضی در نتایج این تحقیقات دیده میشود که دالیلی نظیر اعمال
محرومیت از خواب با دورههای زمانی متفاوت ،کنترل و نظارت بر آزمودنیها هنگام
آزمایش و طرح تحقیقی به کار گرفته شده را میتوان در توجیه متفاوت بودن نتایج
این تحقیقات عنوان کرد .اجرا و فعالیت به هر نحوی ،چه به صورت کار کردن برای
امرار معاش و چه به صورت اجرای فعالیتهای ورزشی به عملکرد مناسب سیستمهای
عصبی و فیزیولوژیکی وابسته میباشد .در همین رابطه اختالل در خواب موجب بروز
نارساییها در سیستم مذکور میشود که متعاقب آن اثرات مخربی بر عملکرد جسمی و
ذهنی وارد خواهد آمد .نارسایی در فرایند خواب در اثر تغییر در چرخه خواب و بیداری
رخ میدهد که به صورت خوابیدن بیش از حد و یا کم خوابی نمود پیدا میکند.)20( .
در برخی تحقیقات نشان داده شده است که دورههای محرومیت طوالنی ازخواب(تا
 65ساعت) اختالالتی را در خلق و خوی فرد بوجود آورده است و باعث میشود که
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عملکرد شناختی فرد کاهش یابد .این موارد با طوالنی شدن محرومیت از خواب بیشتر
میشود (15،22،25و)38
مارتین 1در سال  1981برای تعیین تاثیر بی خوابی بر کیفیت تمرین از  6آزمودنی
(چهار مرد و دو زن با میانگین سنی  24سال) خواست که تمرین دوچرخه کارسنج
را ( 8دقیقه تمرین با سه فشار کاری معادل با  75 ،50 ،25درصد اکسیژن مصرفی
بیشینه) در سه تکرار به ترتیب زیر انجام دهند تکرار اول به عنوان روز کنترل ،تکرار
دوم پس از  30ساعت بی خوابی و تکرار سوم پس از سه روز و اعمال محرومیت از
خواب .در تمرین با تمام بارهای مذکور هیچگونه تغییری در اکسیژن مصرفی ،تولید
دی اکسید کربن تهویه ،ضربان قلب و فشارخون شریانی ،در مقایسه با روز کنترل
دیده نشد .علی رغم تغییر متغیرهای فیزیولوژیک ،میزان درک فشار در طی تمرینات
متوسط شدید به طور معنی داری در تکرار دوم افزایش یافته بود اما در تکرار سوم به
سطح روز اول بازگشته بود( .)16از سویی دیگر یانگستد 2و همکاران در سال  2005در
پژوهشی نتیجه گرفتند شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد که محرومیت از خواب
تا  72ساعت موجب تخریب عملکرد ورزشی شود( .)39در تحقیقی دیگر که توسط
پوند 3و همکاران در سال  2001صورت گرفت نشان داده شد که  42ساعت محرومیت
از خواب باعث تغییرات چشم گیری در پارامترهای تهویه ای vo2 ،و vco2و توان بی
هوازی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار میشود(.)27
بسیاری از افراد بر این باورند که با استراحتی معادل  5ساعت در طول شبانه
روز میتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند ،اما این میزان خواب فقط برای عملکرد
بدن آنها در بر آورد نیازهای اولیه شان کافیمی باشند و از دست دادن یک یا دو
1 - Martin
2 - Yangested
3 - Pond
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ساعت خواب به طور منظم موجب پدید آمدن وام خواب میباشند (بویانت )12002
با وجود تردید و تناقض نتایج در مورد اثر دورههای مختلف بی خوابی بر عملکرد،
در این تحقیق اثر یک دوره  24ساعتی محرومیت از خواب برروی توان بی هوازی و
توان هوازی بیشینه در فوتبالیستهای پسر لیگ جوانان استان اردبیل به بوته آزمایش
گذاشته شد و محقق در پی آن بود که آیا  24ساعت محرومیت از خواب بر توان بی
هوازی و توان هوازی بیشینه تاثیر دارد ؟
جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش را کلیه فوتبالیستهای جوان پسری که در لیگ فوتبال
جوانان استان اردبیل در سال  88-89فعالیت کرده ا ند تشکیل میدهد و تعداد آنها
 N=300میباشد
نمونه آماری وروش نمونه گیری:
از بین جامعه آماری که  300نفر بودند تعداد  30نفر به عنوان نمونه به روش
تصادفی ساده انتخاب شدند .پس از انجام ارزیابی اولیه ،اندازه گیری درصد چربی و
اندازه گیری قد و وزن افراد مستعد برای انجام آزمون انتخاب و بصورت تصادفی به دو
گروه تجربی ( )n=15و گروه کنترل ( ) n=15تقسیم شدند .الزم به ذکر است که به
افراد قبل از انجام ارزیابی اولیه ،پرسشنامه میزان فعالیت بدنی و پرسشنامه تندرستی
ارائه شد .سپس از آنها آزمون برآورد حداکثر توان بی هوازی و آزمون حداکثر توان
هوازی به عمل آمد .یادآور میشویم که از پروتکل وینگیت 2برای برآورد حداکثر توان
بی هوازی و از پروتکل بروس 3برای برآورد حداکثر توان هوازی استفاده شد .پس از
1 - Boyant
2 - Wingate protocol
3 - Bruce protocol
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انجام آزمونهای فوق افرادی که دارای حداکثر توان بی هوازی و حداکثر توان هوازی
پایینی بودند از پژوهش ما حذف گردیدند.
روش شناسی تحقیق:
با توجه به ماهیت تحقیق ،روش تحقیق از نوع نیمه تجربی میباشد و طرح تحقیق
از نوع پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل بود.پس از مشخص شدن آزمودنیها،
آنها به صورت تصادفی به دو گروه 15نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند .آزمودنیها
در موعد مقرر برای انجام آزمون در پایگاه قهرمانی استان اردبیل حاضر شدند .ابتدا با
استفاده از ترازو و قد سنج مقدار وزن و قد آنها اندازه گیری شد .سپس با استفاده از
کالیپر ،چربی زیر پوستی بدن در سه نقطه اندازه گیری شد .بعد از انجام این مراحل
آزمودنی به مدت 15دقیقه روی صندلی به استراحت پرداختند و پس از این استراحت،
در همان حال ضربان قلب استراحت آنها یادداشت گردید .در مرحله بعد آزمودنیها
پس از 5دقیقه گرم کردن و حرکات کششی ،به اجرای آزمون حداکثر توان بی هوازی
وینگیت بر روی چرخ کار سنج پرداختند .پس از استراحت  30دقیقهای آزمودنیها،
از آنها خواسته شد با قرار گرفتن بر روی نوار گردان به اجرای تست بروس برای
برآورد حداکثر توان هوازی بپردازند .پس از انجام آزمونهای فوق میزان حداکثر توان
بیهوازی بر حسب (وات) و میزان حداکثر توان هوازی بر حسب (میلی لیتر.کیلوگرم/
دقیقه) محاسبه شد.
یافتههای تحقیق
بررسی تحلیل اماری نشان داد که بین میانگین توان بی هوازی و هوازی پیش
آزمون گروههای کنترل و تجربی تفاوت معنی داری وجود نداشت .بنابراین تغیرات
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احتمالی مشاهده شده در پی آزمون ناشی از اعمال متغیر مستقل میباشد.
نتایچ تحقیق نشان داد که مقادیر توان هوازی بیشینه در گروه تجربی در فاصله
 24ساعت بعد از بی خوابی کمتر از میانگین این مقادیر در گروه کنترل در همین
زمان میباشد در صورتیکه این تفاوت از لحاظ آماری در سطح اطمینان  % 95معنی
دار نیست (( .)P≥0.05جدول )1همچنین نتایچ تحقیق نشان داد که ،مقادیر توان بی
هوازی در گروه تجربی در فاصله  24ساعت بعد از بی خوابی کمتر از میانگین این
مقادیر در گروه کنترل در همین زمان میباشد در صورتیکه این تفاوت از لحاظ آماری
در سطح اطمینان  % 95معنی دار نیست( .)p≥0.05( .جدول )2
جدول  .1مقایسه توان هوازی بیشینه در دو گروه تجربی و کنترل بعد از اعمال محرومیت از خواب
برای گروه تجربی
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

37.4

86.48

35.2

ﻣﻌﻨﺎ داري

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
118.0
93.50

جدول  ،2مقایسه توان بی هوازی در دو گروه تجربی و کنترل بعد از اعمال محرومیت از خواب برای
گروه تجربی
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343.73
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بحث
تحقیقات در زمینه بی خوابی از دهه  50قرن نوزدهم شروع شده که در این مدت
بسیاری از مسائل مبهم روشن شده و پیشرفتهای زیادی در زمینه تاثیرات بی خوابی
بر عملکردهای ورزشی حاصل شده است .خواب به عنوان یک رفتار فیزیولوژیکی در
حفظ و ثبات فرایندهای زیستی نقش حیاتی را ایفا میکند از این رو برخورداری از یک
دامنه خواب طبیعی فرد را در جهت حفظ هموستاز یا ثبات محیط درونی بدن یاری
میکند .در تحقیق حاضر پس از مشخص شدن آزمودنیهای پژوهش از آنها در زمان
و مکان مقرر آزمونهای حداکثر توان هوازی و حداکثر توان بی هوازی به عمل آمد .
سپس مقادیر حداکثر توان هوازی و حداکثر توان بی هوازی در پاسخ به این فعالیتها
محاسبه شد.
نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که 24
ساعت محرومیت از خواب بر توان هوازی بیشینه افراد تاثیر معنی داری میگذارد.
میانگین توان هوازی بیشینه قبل از  24ساعت بی خوابی در گروه تجربی ( 50/66میلی
لیتر در کیلو گرم وزن بدن در دقیقه) بود که این مقادیر بعد از بی خوابی به 48/86
(میلی لیتر در کیلو گرم وزن بدن در دقیقه) رسید و این اختالف از لحاظ آماری معنی
دار بود.)p≥0.05( .
هم راستا با این پژوهش و در تحقیقی که توسط“پوند 1و همکاران در سال
 ”2001صورت گرفت نشان داده شد که  42ساعت محرومیت از خواب باعث تغییرات
چشمگیری در اکسیژن مصرفی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار میشود که نتایج این
تحقیق با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد که احتماالً دلیل این هم خوانی
مشابه بودن تست آزمون هوازی گرفته شده و دامنه سنی آزمودنیها بوده است(.)27
1 - Pond
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در تحقیقاتی که “موگین 1و همکاران در سال  ”200 6اثر از دست دادن خواب
یک شب کامل بر پاسخهای قلبی – تنفسی  7ورزشکار را مورد آزمایش قرار دادند
نشان دادند که بعد از بی خوابی اکسیژن مصرفی در کار بیشینه در مقایسه با گروه
کنترل کاهش یافت که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد که شاید دلیل همخوانی با
تحقیق حاضر ،ورزشکار بودن آزمودنیهای هر دو تحقیق و هم اندازه بودن زمان بی
خوابی میباشد(.)24
در تحقیقی دیگر که تحت عنوان اثرات 30ساعت بی خوابی بر روی عملکرد قلبی
– تنفسی در هنگام استراحت و تمرین در بین  15مرد جوان سالم توسط“چن 2در
سال  “1991انجام شد ،نتایج نشان داد که  VO2maxبعد از بی خوابی بطور معنی
داری کاهش یافت که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد که احتماالً یکی از دالیل
همخوانی با پژوهش حاضر ،هم سن بودن آزمودنیهای هر دو تحقیق میباشد .ضمناً
آزمونهای هوازی گرفته شده در هر دو تحقیق تا سرحد واماندگی بوده است(.)6
هم راستا با این تحقیق“ ،مارتین 3در سال  “1981برای تعیین تاثیر بی خوابی از
 6آزمودنی خواست که تمرین دوچرخه کار سنج را در سه روز متفاوت به ترتیب زیر
انجام دهند .روز اول به عنوان روز کنترل ؛ روز دوم پس از  30ساعت بی خوابی و روز
سوم پس از اعمال محرومیت از خواب ،که تجزیه و تحلیل نتایج هیچ گونه تغییر معنی
داری در اکسیژن مصرفی بیشینه در مقایسه با روز کنترل را نشان نداد با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی ندارد که به نظر میرسد دلیل این عدم همخوانی با پژوهش حاضر ؛
متفاوت بودن روش آزمون هوازی گرفته شده در دو تحقیق میباشد .در پژوهش حاضر
از آزمون بیشینه بروس استفاده شده در حالیکه مارتین آزمونها در سه بار کاری
1 - Mougin
2 - Chen
3 - Martin
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متفاوت و روی دوچرخه ارگومتر انجام داد (.)18
“مارتین و چن 1در سال  “1994پاسخهای فیزیولوژیکی  8نفر که پس از خواب
طبیعی به راه رفتن روی نوار گردان با بار یکنواخت پرداختند را با پاسخهای آنان پس
از  50ساعت بی خوابی مقایسه کردند و دریافتند که بی خوابی هیچ تغییر معنی داری
در پاسخهای فیزیولوژیکی به تمرین ایجاد نکرد و اکسیژن مصرفی در هر دو وضعیت
یکسان بوده است ک با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد که احتماالً دلیل این عدم
همخوانی با پژوهش حاضر ،دادن انگیزه مضاعف به آزمودنیها در تحقیق مارتین وچن
از طریق تشویق مالی فراوان برای اجرای آزمون بوده است(.)20
در تحقیقی دیگر که توسط“سیمونز 2و ون هلدر در سال  ”2000با عنوان عملکرد
جسمانی و پاسخهای فیزیولوژیکی به دنبال  60ساعت محرومیت از خواب انجام شد
 11مرد ورزشکار و غیر ورزشکار به عنوان آزمودنی شرکت کردند که نتایج تحقیق
بدین ترتیب بود که  60ساعت محرومیت از خواب تاثیر معنی داری بر

VO2max

نداشت که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد که به نظر میرسد دلیل این عدم
همخوانی ،متفاوت بودن شیوه آزمونها و فاصله زمانی زیاد ( 10روز) پیش آزمون و
پس آزمون بوده است (.)33
در تحقیقی دیگر که توسط“گودمن 3و همکاران در سال “1999تحت عنوان تمرین
هوازی بیشینه به دنبال  60ساعت بی خوابی روی  12زن جوان انجام گرفت نتیجه
گرفته شد که  60ساعت بی خواب تاثیر معنی داری بر  VO2maxنداشت که احتماالً
به دلیل متفاوت بودن جنسیت آزمودنیها و پروتکل اجرایی آنها ،با پژوهش حاضر
همخوانی ندارد(.)8
1 - Martin& Chen
2 - Symons and Vanhelder
3 - Goodman
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“پالی لی 1و همکاران در سال “2001تاثیر  64ساعت بی خوابی بر عملکرد قلبی
– تنفسی را در  11مرد جوان ( 6نفر گروه کنترل و  5نفر گروه آزمایش) با میانگین
 VO2max=55ml/kg.minبه بوته آزمایش گذاشتند که نتیجه گرفتند تفاوت VO2max

گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از بی خوابی از لحاظ آماری معنی دار نبود
که شاید به دلیل فاصله زمانی زیاد بین پیش آزمون و پس آزمون و وضعیت تمرینی
آزمودنیها با پژوهش حاضر همخوانی ندارد (.)26
“مارتین 2در سال  ”1988نشان داد که تاثیر  36ساعت محرومیت از خواب بر
اکسیژن مصرفی در  8آزمودنی مرد معنی دار نبود که با یافتههای تحقیق حاضر هم
خوانی ندارد .احتماالً دلیل عدم همخوانی با پژوهش حاضر تفاوت سطح آمادگی بدنی

و تفاوت میانگین سنی آزمودنیها در دو تحقیق بوده است(.)19
“هورن 3در سال “2004در افراد غیر ورزشکار به مدت  72ساعت بی خوابی اعمال
کرد به این نتیجه رسید که این میزان بی خوابی تاثیر معنی داری بر اکسیژن مصرفی
ندارد دلیل این عدم هم خوانی با پژوهش حاضر ،احتماالً غیر ورزشکار بودن آزمودنیها

در تحقیق هورن و عدم استفاده از آزمون هوازی بیشینه در تحقیق نام برده بوده
است(.)11
توان بی هوازی:

نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از دادههای توان بی هوازی شرکت

کنندگان در پژوهش حاضر نشان داد که  24ساعت محرومیت از خواب تاثیر معنی
داری بر توان بی هوازی آزمودنیها نداشت.
هم راستا با این پژوهش و در تحقیقی که توسط“پوند 4و همکاران “2001صورت
1 - Plyly
2 - Martin
3 - Horne
4 - pond
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گرفت نشان داده شد که  42ساعت محرومیت از خواب باعث تغییرات معنی داری در

توان بی هوازی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار میشود که احتماالً دلیل عدم همخوانی
این تحقیق با پژوهش حاضر  ،بیشتر بودن ساعات محرومیت از خواب آزمودنیها در
تحقیق پوند بوده است(.)27
از سویی دیگر“سویسی 1و همکاران در سال “2003تاثیر  36ساعت محرومیت از
خواب را بر توان بی هوازی دانشجویان ورزشکار به بوته آزمایش گذاشتند( .)32نتایج
این تحقیق نشان داد که توان بی هوازی این افراد پس از  24ساعت محرومیت از خواب
تغییر معنی داری نکرد .که این نتیجه با یافتههای پژوهش حاضر هم خوانی دارد در
حالیکه پس از  36ساعت محرومیت از خواب توان بی هوازی آزمودنیها کاهش معنی
داری پیدا کرد که شاید با بیشتر شدن ساعات بیداری این کاهش معنی دار شده
است(35و.)36
“سیمونز و ون هلدر 2در سال “2000تحقیقی را با عنوان عملکرد جسمانی و
پاسخهای فیزیولوژیکی به دنبال  60ساعت بیخوابی انجام دادند(33و .)37نتایج این
تحقیق نشان داد که توان بی هوازی افراد در پاسخ به انجام آزمون توان بی هوازی
وینگیت 3بعد از  60ساعت بی خوابی تغییر معنی داری پیدا نکرد که با نتیجه پژوهش
حاضر هم خوانی دارد که احتماالً هم سن بودن آزمودنیها و مشابه بودن آزمون گرفته
شده دلیل همخوانی این تحقیق با پژوهش حاضر میباشد همچنین“هیل 4و همکاران
در سال “2004و“بو یانت و همکاران در سال  ”2002تاثیر محرومیت  24ساعت از
خواب بر توان بی هوازی را به بوته آزمایش گذاشتند(14و )10در این تحقیقها از
آزمون وینگیت استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که  24ساعت بی
خوابی تاثیر معنی داری بر توان بی هوازی آزمودنیها نداشت که با نتیجه پژوهش
1 - Souissi
2 - Symons and vanhelder
3 - Wingate anaerobic power test
4 - Hill
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حاضر هم خوانی داردبه نظر میرسد این هم خوانی به دلیل هم اندازه بودن ساعات
بیداری آزمودنیها و مشابه بودن آزمونها بوده است .
همسو با این پژوهش“سیمونز 1و همکاران در سال “2000تاثیر 60ساعت بی خوابی
و “موگین 2و همکاران در سال “2006محرومیت جزئی از خواب را بر توان بی هوازی
ورزشکاران مورد آزمایش قرار دادند که نتایج نشان داد که هیچ گونه تغییر معنی
داری در توان بی هوازی آزمودنی بوجود نیامد ه است که به نظر میرسد دالیل این
همخوانیها با این پژوهش حاضر ،ورزشکار بودن آزمودنیها و مشابه بودن نحوه آزمون
وینگیت در هر سه تحقیق بوده است.
در تبیین این نتایج میتوان چنین گفت که با بی خوابی توان هوازی بیشینه نسبت
به توان بی هوازی ،بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرد .در پژوهش حاضر نیز نشان داده
شده است که 24ساعت محرومیت از خواب توان هوازی را بطور معنی داری کاهش
داده در حالیکه توان بی هوازی بعد از همین ساعات محرومیت از خواب تغییر معنی
داری پیدا نکرده است .البته عواملی همچون سن آزمودنی ها ،جنس آزمودنی ها ،نوع
آزمون گرفته شده اندازه و ترکیب بدنی آزمودنی ها ،میزان آمادگی بدنی آزمودنی ها،
تفاوتهای فردی و میزان ساعات محرومیت از خواب از جمله دالیلی هستند که روی
نتایج تحقیقات میتوانند تاثیر گذار باشند.
نتیجه گیری:
نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که  24ساعت محرومیت از خواب بر توان
هوازی بیشینه تاثیر دارد و این تاثیر بصورت کاهش معنی داری در مقادیر توان هوازی
بیشینه نمایان شد .در حالیکه  24ساعت محرومیت از خواب تاثیر معنی داری بر توان
1 - Symons
2 - Mougin
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بی هوازی نداشت این چنین به نظر میرسد که محرومیت از خواب سیستمهای در گیر
در مسیر هوازی که زمان در آن عامل مهمی میباشد را بیشتر از سیستمهای انرژی
در مسیر بی هوازی تحت تاثیر قرار میدهد .این شواهد نشان میدهد که توان هوازی
بیشتر از توان بی هوازی با  24ساعت محرومیت از خواب تحت تاثیر قرار میگیرد .با
توجه به نتایج بدست آمده بطور کلی میتوان چنین پنداشت که اگر زمان فعالیت،
عاملی تعیین کننده در بعضی ورزشها باشد بی خوابی بیشترین تاثیر را در کاهش این
عامل خواهد داشت .البته با توجه به تناقضاتی که بین نتایج تحقیقات انجام گرفته در
این زمینه وجود دارد ،انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر در این زمینه امری ضروری
میباشد.
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