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چکیده
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثراختالل در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی
فوتبالیستهایهای جوان در تست بی هوازی رست ( )RASTبود .بدین منظورعملکرد بی هوازی15فوتبالیست
جوان با شگاه استقالل گرگان با میانگین سن  18/40±1/24سال،قد167/66±6/22سانتی
مترووزن66/26±7/28کیلوگرم بعد از دو سفر در مدت سه هفته درطول وعرض مختلف جغرافیایی ایران
ومتعاقب آن اختالل ایجاد شده در خواب ناشی از سفراز گرگان به تهران واز گرگان به خرم آبادبا شب
مرجع در گرگان مقایسه شد .نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرربرعملکرد بی هوازی در تست
رست( )RASTدر فوتبالیستها نشان میدهد ،شاخص خستگی بین شهر گرگان با تهران کاهش که به
لحاظ آماری معنا داربود ) (P=0.000و همچنین شاخص خستگی بین شهر گرگان باخرم آبادکاهش که
به لحاظ آماری معنا داربود)(P=0.001واین درحالی بود که کاهش معنا داری بین نمره توان حداقل بین
شهرهای گرگان باتهران ) ،(P=0.001و گرگان با خرم آباد بعد اختالل در خواب ناشی از سفر زمینی مشاهده
شد) (P=0.000و کاهش معنا داری بین نمره توان میانگین بین شهرهای گرگان باتهران )،(P=0.003و گرگان
 - 1دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.
 -2دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز (نویسنده مسئول).
-3کارشناس ارشدتربیت بدنی وعلوم ورزشی،آموزش وپرورش گرگان.
 -4کارشناس ارشدتربیت بدنی وعلوم ورزشی،آموزش وپرورش گرگان.
 -5دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.
 -6دانشجوی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.
* نویسنده مسئولEmail: masoud.zamani.pir@gmail.com :
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با خرم آباد بعد اختالل در خواب ناشی از سفر زمینی مشاهده شد )(P=0.002و همچنین کاهش معنا داری
بین نمره توان اوج بین شهرهای گرگان باتهران ) (P=0.000و گرگان با خرم آباد ).(P=0.008بعد اختالل در
خواب ناشی از سفر زمینی مشاهده شد.نتایج پژوهش حاظر نشان دادسفر زمینی ومتعاقب آن اختالل ایجاد
شده در خواب میتواند به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص خستگی در نظر گرفته شود.به نظر میرسد اختالل
در خواب بر توان اثر گذار است وشدت این اثر گذاری تابعی از طول مدت سفر و اختالل ایجاد شده در پی آن
است،و سبب کاهش در تمامی شاخصهای توان (توان اوج ،میانگین ،و توان پایین) شد.
واژگان کلیدی :اختالل خواب ،سفرزمینی ،عملکرد بی هوازی فوتبالیستها ,رست

54

اثر اختالل در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی ...

مقدمه
عوامل زيادي دررابطه با محدود ساختن سطح اجرا وجود دارد يکي ازآنها فقدان
خواب است.اگرچه ورزشکاران و مربيان عقيده دارند که خواب کافي براي قدرت باال
الزم است ،موقعيتهای زيادي وجود دارند که در آنها خواب مختل مي شود ،قبل از
ورزش يک بازیکن ممکن است به علت اضطراب خواب خود را از دست بدهد .یکی از
تجربههای رضایت بخش انسان،داشتن یک خواب خوب و کامل است ،چرا که خواب
خوب به حفظ فرد در یک حالت روحی خوب و نیز تیز هوشی شناختی فرد کمک
مینماید و هم چنین موجب تعادل فیزیولوژیک و حالت ارتجاعی میشود .انسانها
تقریب ٌا  1/3از زندگی خود را در خواب میگذرانند .کم خوابی ،یک محرک تنش زاست
که بر روی مغز و بسیاری از دستگاههای بدن اثر میگذارد ()4
از طرفی خستگی ناشی از پروازهای طوالنی ،بی نظمی در برنامه خواب به علت
شیفتهای کاری ،و برخی از عوامل مزمن بی خوابی به علت تغییرات موقتی در
برنامههای تنظیمی بدن نسبت به محیط اطراف و شبکه اجتماعی ایجاد میشود ()7
رفتارهای روانی میتواند به نوعی شاخصهای عملکرد فیزیکی را تحت تاثیرقرار دهد،می
توان قبل از بروز تغییرات رفتاری آنها را شناسایی ومتوقف نمود یا تاثیرات آنها را به
صورت معکوس در آورد( )2در این رابطه سوسي وهمکاران()2003نشان داد كه طول
مدت بي خوابي خيلي مهم است()8عالوه بر اين مارتين ( )1981نشان داد كه 30
ساعت فقدان خواب شديدا ٌ روي عكس العملهای فيزيولوژيكي تا ثیر دارد ولي هيچ
تأثيري بر روي اعمال بدني ندارد .پدرال( )2003نشان داد ،اين امكان وجود دارد كه
طول مدت خواب را كاهش داد و همزمان با آن بار كاري زيادي را انجام داد ولي اين
الگو روي بعضي از اعمال تأثير معكوس دارد بنابراين به نظر مي رسد كه مطالعات
بيشتري از كمبود خواب ،باعث روشن شدن ارتباط كمبود خواب و اجراي ورزشي مي
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شود.ازاین رو و با توجه به اینکه مطالعات متعددی تاثیر بی خوابی روی شاخصهای
عملکردی بدن رامورد بررسی قراردادند ( )1،6،8ولی با توجه به تفاوتهای موجود در
روشهای اجرای پژوهشهای انجام شده (آزمودنیها-اختالالت ایجادشده در خواب-نوع
متفاوت طرح پژوهشی)اطالعات موجود همانگونه که اشاره شد متناقص است ازطرفی
تیمها در شهرستانهای کشور ما برای برگزاری مسابقات مجبور هستند کیلومترها راه
را با وسایل نقلیه طی نموده تا به محل برگزاری مسابقات رسیده،واین درحالی است
که در سفرهای زمینی برای انجام مسابقات فوتبال اختالل در خواب امری گریز ناپذیر
است که باید مورد توجه قرارگیرد ،اختالالت خواب ممکن است توسط ورزشکارانی که
صبح زود برای مسافرت وشرکت در مسابقات بیدار میشوند ویا کسانی که نمی توانند
به خاطر استرس یک مسابقه بخوابند تجربه شودچنین خواب مختل شده ای ممکن
است تاثیراتی بر چرخه بیدار شدن از خواب وترشح هورمونها از جمله کورتیزول
داشته باشد()5با توجه به اهمیت تغییرات احتمالی در اثر اختالل ایجاد شده در خواب
ناشی از سفر زمینی در ورزشکاران ووجود تناقصات آشکار در نتایج مطالعات گذشته در
این زمینه پژوهش حاضر اثرات ایجاد شده در عملکرد بی هوازی رادر پاسخ به اختالل
ایجاد شده در خواب ناشی از سفر زمینی را به عنوان یک عامل استرس مورد بررسی
قرار میدهد.فرض ما این است که اختالل در خواب ناشی از سفر زمینی برعملکرد بی
هوازی آزمودنیها در تست بی هوازی رست ( )RASTتاثیر دارد.
روش شناسی:
با توجه به عدم فراهم نمودن امکانات الزم برای اجرای یک پژوهش تجربی واز آن
جائي که در اين پژوهش متغير مستقل مورددستکاري قرار گرفته تا اثر آن بر متغير
وابسته مورد بررسي قرار گيرد ،ليکن با توجه به آن که کليه عوامل اثرگذار بر تأثيرات
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متغير مستقل را نمي توان کنترل نمود ،روش پژوهش حاضر روش نيمه تجربي مي باشد.
آزمودنیها:
از میان تیمهای حاضر در دسته یک استان گلستان در رده جوانان 15،فوتبالیست
جوان با  3.5سال سابقه ورزشی به صورت نمونه هدفمند و در دسترس براساس
اطالعات پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته شامل سابقه فعالیت ،وسابقه خواب وابتال به
بیماریهای هورمونی ،و عدم استعمال دخانیات به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
پس از انتخاب آزمودنیها جزئیات اجرای پژوهش به تفصیل برای آنها و والدینشان
توضیح داده شد وبرگه رضایت نامه ی کتبی شرکت در پژوهش به امضای والدین
رسید .ویژگی عمومی آزمودنیها در جدول 1ارائه شده است.
جدول شماره  .1ويژگي عمومي آزمودنيها  .اطالعات براساس میانگین و انحراف استاندارد گزارش شده
است ()N=15
ﮔﺮوه

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ)ﺳﺎل(

18/40±1/24

ﻗﺪ)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(

167/66±6/22

وزن)ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم(

66/26±7/28

23/60±2/47

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن
)(BMI
3/5±1/45
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل
BMI: Body mass index

طرح مطالعه:
آزمایش شامل سه مرحله بود -1 :اولين قسمت آزمايش (معیار پایه) در روز بعد از
خواب عادي آزمودنیها در ساعت 11صبح به اجرای تستهای موردنظر پژوهشگراقدام
نمودند -2.بخش بعدي كه مرحله فقدان خواب ناشي از سفر زميني در طول -50
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53شرقی وعرض35-36شمالی جغرافیایی از گرگان تاتهران بود،حداقل يك هفته
بعد از مرحله خواب عادي در نظر گرفته شد بال فاصله بعد رسیدن به شهر تهران
آزمودنیها به اجرای تست بی هوازی رست اقدام نمودند  -3مرحله سوم این مطالعه
در هفته بعدوبا سفر از گرگان به خرم آباد در طول 50-47شرقی وعرض33-34شمال
جغرافیایی صورت پذیرفت .تستها در ساعت  11صبح انجام شد .در تست رست
( )RASTشاخص خستگی،توان حداقل،توان میانگین ،وتوان اوج مورد بررسی قرار
میگیرد.در طول شبهای قبل از تستها از خوردن قهوه يا چاي و محركهاي ديگر
منع شدند و غذاهاي آنها درسه شب آزمايش به اين منظور كه غذا به كمبود خواب
آنها تأثير نداشته باشد كنترل شده بود.
روش آماری:
تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است .در
بخش آمار استنباطي براي مقايسه ي بين ميانگين متغيرهاي وابسته در سه مرحله ی
اندازهگیری از آزمون تحليل واريانس با اندازههای تكراري استفاده شد .در مواردی که
آزمون کولموگروف اسمیرنوف معنی دار نگردید ،بجای استفاده از آزمون پارامتریک
تحلیل واریانس با اندازههای تکراری از آزمون ناپارامتریک فرید من استفاده شده و
بجای آزمون تعقیبی بونفرونی نیز در مقایسههای زوجی از آزمون ویلکاکسون استفاده
گردید.سطح معنا داری در تمام محاسبات  P<0.05در نظر گرفته شد.تمامی عملیات
آماری با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  16انجام شد .كه در شکل  1به تفكيك ذيل
نشان داده شده است.
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شکل  -1شاخصهای محاسبه شده در سه مرحله اندازهگیری در تست بی هوازی رست ()RAST

یافتهها:
نشان دهنده میزان تغیرات ایجاد شده به هنگام اختالل در خواب ناشی از سفر
زمینی در شاخصهای مختلف در تست بی هوازی رست( )RASTمیباشد .تمامي
موارد مورد آزمايش در طول اختالل در خواب ناشي از سفر زميني نسبت به معيار
پايه اي (خواب معمولي) تحت تاثیر قرار گرفته و نتايج عملكرد بي هوازي (توان
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اوج،میانگین،توان بیشینه وشاخص خستگی)در تست بی هوازی رست ( )RASTبه
لحاظ آماري معني دار بوده است( .جدول)1
جدول:1نتايج تحليل واريانس با اندازه تکراری
ﺗﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)(Ave

ﻣﻌﻨﯽ داري)(p
0/003

ﺗﻬﺮان

0/002

ﺧﺮم آﺑﺎد

ﮔﺮﮔﺎن

ﻣﻌﻨﯽ داري) (pﺗﻮان اوج)(Max
0/000

ﺗﻬﺮان

0/008

ﺧﺮم آﺑﺎد

ﮔﺮﮔﺎن

ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﻣﻌﻨﯽ
داري)(p
0/000

ﺗﻬﺮان

0/001

ﺧﺮم آﺑﺎد

ﻣﻌﻨﯽ

ﮔﺮﮔﺎن

ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ)(Min

داري)(p
0/001

ﺗﻬﺮان

0/000

ﺧﺮم آﺑﺎد

ﮔﺮﮔﺎن

بحث ،بررسی و نتیجه گیری:
محرومیت از خواب میتواند بر عملکرد افراد اثر گذار باشد ( )3،8در پژوهش حاظر
شاخص خستگی همراه با کاهش اندک در بین شهرهای گرگان با تهران بود وبه لحاظ
آماری معنا دار بود از طرفی این کاهش از گرگان به خرم آباد بیشتر گردید وبه لحاظ
آماری نیز معنا دار بود.نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهد اختالل در خواب
ناشی از سفر زمینی شاخص خستگی را کاهش میدهد وبه نظر میرسد این کاهش
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تابعی از طول مدت سفر و متعاقب آن بی خوابی ایجاد شده ناشی از سفر باشد ،درحالی
که هر یک از شاخصهای توانی توان اوج،میانگین ،حداقلها تفاوتهایی مشاهده
گردید ،برای مثال نتایج مطالعه حاضر نشان داد توان حداقل در طول سفر از گرگان
به تهران کاهش که به لحاظ آماری معنادار بود و همین آیتم در طول سفر از گرگان
به خرم آباد با کاهش و به لحاظ آماری نیز معنا دار بوددر این رابطه اخیرا” پژوهشی
توسط مسعود زمانی وهمکاران()1388صورت پذیرفته()1ونشان داد که عملکرد بی
هوازی وهوازی کشتی گیران بعدازیک شب بی خوابی ناشی از سفر زمینی تحت تاثیر
قرار نگرفت و بی خوابی بر عملکردبی تاثیر است که نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش زمانی و همکاران در تناقض است.نتایج بدست آمده از این پژوهش همچنین
آشکار نمود که توان میانگین در طول سفرها با کاهش همراه بود ولی به لحاظ آماری
معنا دار بود .این کاهش با توجه به طول مدت سفر قابل تفسیراست و نتایج ما از یافته
توماس ریلی و همکاران که گزارش داد فقدان خواب در  48ساعت به طور مؤثري
از قدرت بدني مي كاهد حمایت میکند(.)9یافته دیگر این مطالعه حاکی از کاهش
درتوان اوج در پی اختالل در خواب ناشی از سفراز گرگان به تهران در طول وعرض
جغرافیایی بود که به لحاظ آماری معنادار بود و این در حالی بود که بی خوابی در
سفراز گرگان به خرمآباد توان اوج را کاهش داد که به لحاظ آماری نیز معنادار بود،
سلما و همكاران( )2007نشان دادند كه  30ساعت فقدان خواب ممكن است باعث
اضطراب در شركت كنندگان گردد ولي روي اعمال بي هوازي بي تأثير است عالوه بر
اين مارتين ( )1981نشان داد كه  30ساعت فقدان خواب شديدا ٌ روي عكسالعملهای
فيزيولوژيكي تاثیر دارد ولي هيچ تأثيري بر روي اعمال بدني نداردکه با یافتههای
پژوهش حاضر در تناقض است پدرال()2003نشان داد ،اين امكان وجود دارد كه
طول مدت خواب را كاهش داد و همزمان با آن بار كاري زيادي را انجام داد ولي اين
61

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال هفتم ،شماره بیستم ،زمستان 1394

الگو روي بعضي از اعمال تأثير معكوس دارد ،بنابراين به نظر مي رسد كه مطالعات
بيشتري از كمبود خواب ،باعث روشن شدن ارتباط كمبود خواب و اجراي ورزشي مي
شود،از این رو میتوان اظهار داشت خستگی افزوده و قدرت کاسته شده در واکنش
به اختالل در خواب ناشی از سفر نتیجه محیط نامناسب ایجاد شده برای سفر یعنی
همان وسیله نقلیه است واین در حمایت ازپژوهشی بود که نشان دادند محیط سخت و
بی خوابی،خستگی را افزایش ونیرومندی را کاهش میدهد( )2برخی از اختالفات بین
مطالعه کنونی ومطالعات قبلی ممکن است مربوط به مراحل اعمال بی خوابی ویا تفاوت
تکلیف با شرایط آزمایشگاهی باشد ،و مطالعه بیشتری را بطلبداز طرفی این نتایج نمی
تواند به موقعیتهای بی خوابی مزمن تعمیم داده شود گرچه این پژوهش سرآغازی
برای درک اثرات اختالل در خواب به هنگام سفرهای زمینی به عنوان استرس حاد
است و میتواند به جامعه ورزشی که این پدیده را تجربه میکنند تعمیم یابدولی با این
حال جهت شناسایی دقیق هر یک از عوامل اثر گذار در این زمینه نیاز به پژوهشهای
بیشتری است.پژوهشگر اذعان میدارد که اختالفات بین مطالعه کنونی ومطالعات قبلی
ممکن است به مراحل اعمال بی خوابی ویا تفاوت تکلیف با شرایط آزمایشگاهی باشد.
نتيجه گيري:
عوامل زيادي در رابطه با محدود ساختن سطح اجرا وجود دارد يکي از آنها فقدان
خواب است .اگرچه ورزشکاران و مربيان عقيده دارند که خواب کافي براي قدرت باال
الزم است ،موقعيتهای زيادي وجود دارند که در آنها خواب مختل مي شود ،قبل از
ورزش يک بازیکن ممکن است به علت اضطراب خواب خود را از دست بدهدبه نظر
میرسد اختالل در خواب بر عملکرد بی هوازی وشاخص خستگی اثر گذار است وشدت
این اثر گذاری تابعی از طول مدت سفر واختالل ایجاد شده در پی آن است.
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