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رفتار حرکتی
مقالة پژوهشی

تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی ،ذهنی ،مشاهدهای و ترکیبی بر
اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی ،ذهنی ،مشاهدهای و
ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون انجام شد 180 .دانشجوی مرد  19تا  25ساله
داوطلبانه در این پژوهش شرکت داشتند که در نهایت به هشت گروه (چهار گروه تجربی جسمانی،
مشاهدهای ،ذهنی و ترکیبی و چهار گروه کنترل) تقسیم شدند و به تمرین سرویس کوتاه بدمینتون
پرداختند .گروه های تجربی پس از محرومیت  24ساعت از خواب و گروه کنترل بدون هیچ محرومیتی
از خواب به تمرین پرداختند .هریک از آزمودنی ها در مرحلة اکتساب براساس روش تمرینی مدنظر خود
تمرین کردند .بعد از انجامدادن تمرین (اکتساب) ،آزمودنیها خواب معمول شبانة روز را طی روزهای بعد
رعایت کردند؛ بهگونهای که بعد از  72 ،24و  168ساعت پس از اکتساب ،آزمون یادداری سرویس کوتاه
بدمینتون گرفته شد .بهمنظور تحلیل دادهها از یک طرح تحلیل واریانس مرکب  3 × 2 × 4استفاده شد.
یافتهها نشان داد اکتساب و یادداری دو گروه جسمانی و ترکیبی هیچکدام تحتتأثیر بیخوابی قرار
نگرفت ( )P > 0.05و اکتساب مهارت در گروه مشاهدهای تحتتأثیر بیخوابی قرار نگرفت (P > 0.05
)؛ بااینحال ،در یادداریها گروه کنترل مشاهدهای عملکرد بهتری داشت .اکتساب مهارت به شیوة تمرین
ذهنی بهصورت معناداری تحت تأثیر بیخوابی قرار گرفت ( )P < 0.05و این اثر در آزمون های یادداری
همچنان باقی ماند؛ بنابراین ،اگر محرومیت از خواب روی دهد ،بهتر است مربیان برای آموزش مهارتی
جدید از شیوة تمرین جسمانی و تمرین ترکیبی بهره گیرند.
واژگان کلیدی :تمرین جسمانی ،تمرین مشاهدهای ،تمرین ذهنی ،تمرین ترکیبی ،محرومیت از خواب.
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3. Email: sohrabi@um.ac.ir
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مقدمه
مطالعات نشان دادهاند که خواب نقشی مهم در فرایند شکلگیری حافظه ( )1 ،2و افزایش یادگیری
( )3ایفا میکند .مطالعات قبلی اثر خواب بر یادگیری را اغلب از طریق اعمال محرومیت از خواب
بررسی کردهاند .در این مطالعات بررسیها بهصورت عمده روی تکالیف شناختی و بهصورت
تکجلسهای و فارغ از بحث فرایندی و مرحلهای یادگیری صورت گرفته است .در این مطالعات تأثیر
منفی محرومیت از خواب بر عملکردهای مرتبط با یادگیری ازجمله انگیختگی ( ،)4حافظه (،)5 ،6
توجه انتخابی و توجه حفظشده ( )7 ،8نشان داده شده است .ارتباط بین توجه و حافظه و تأثیرآنها
بر یادگیری حرکتی در برخی پژوهشها ( )9 ،10نشان داده شده است .برخی پژوهشهای دیگر اثر
منفی محرومیت از خواب بر یادگیری وابسته به هیپوکامپ ( ،)5 ،11 ،12زمان عکسالعمل ()8 ،13
و یادگیری توالی دیداری-حرکتی را ( )14نشان دادهاند؛ بااینحال ،پژوهشهایی نیز وجود دارد که
این اثر را نشان ندادهاند (.)15 ،16
از مؤثرترین شیوههای تمرین مهارت میتوان به تمرین جسمانی ،تمرین ذهنی و تمرین مشاهدهای
اشاره کرد .هرچند تمرین جسمانی بهعنوان اساسیترین روش یادگیری یک مهارت بهشمار میرود
( ،)17مشاهدة یک مدل و تصویرسازی ذهنی میتواند سبب تسهیل یادگیری در گسترهای از رفتارها
شود ( .)18برخی از پژوهشها مکانیسمها ی عصبی مشابهی را زیربنای روشهای مختلف تمرین
میدانستند ( ،)19 ،20اما مطالعات اخیر اغلب جایگاههای عصبی متفاوتی را برای انواع شیوههای
تمرین در نظر میگیرند ( .)21 ،22از طرف دیگر ،برخی پژوهشگران عقیده دارند که فرایندهای
یادگیری مشاهدهای و تمرین ذهنی بیشتر فرایندهای شناختی هستند و یادگیری رخداده در این دو
شرایط تمرینی بیشتر بهصورت آشکار روی میدهد ،اما با تمرین جسمانی فرد در یک فرایند حرکتی
درگیر میشود و یادگیری رخداده بیشتر بهصورت پنهان خواهد بود (.)23 ،24
بههرحال وقتی از فرایند یادگیری صحبت میکنیم ،میبایست آن را به دو مرحلة اکتساب مهارت
حرکتی و تثبیت آن در گذر زمان تقسیم کرد ( .)25نشان داده شده است که بهدنبال اکتساب مؤثر
مهارت در مرحلة اکتساب ،وقوع نوعی بازنمایی حافظهای تعدیالت الزم را در طول مرحلة بیتمرینی
القا میکند که به این فرایند تحکیمسازی حافظهای گفته میشود ( .)26درواقع ،تحکیمسازی حافظه-
ای تثبیت ردهای حافظهای است که در طول مرحلة اکتساب ایجاد می شود .این امر به افزایش
پایداری در مقابل مداخالت و حتی پیشرفتی محسوس در اجرا ،بعد از یک دورة بیتمرینی منجر
میشود ( .)27از لحاظ کالسیک ،عبارت «تثبیت حافظه» به فرایندی اشاره دارد که بهواسطة آن
حافظه بهطور فزایندهای در غیاب تمرین اضافی ،در برابر مداخالتی چون عوامل رقابتی یا مخل دیگر
با گذر زمان مقاوم میشود ( .)28این فرایند به دو صورت وابسته به زمان و وابسته به خواب تعریف
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میشود ( )29که در اغلب تکالیف بیشترین سهم تثبیت در طول خواب در مقایسه با بیداری اتفاق
میافتد ()30؛ برهمیناساس ،عنوان شده است درحالیکه محرومیت از خواب قبل از تمرین ،احتماالً
فراگیری مهارت و کدگذاری حافظهای را دچار اختالل میکند ،محرومیت از خواب بعد از تمرین،
شکلگیری حافظة حرکتی را تضعیف میکند ()3 ،11 ،33-31؛ بنابراین ،بهنظر میرسد اگر در اثر
بیخوابی قبل از تمرین ،اکتساب موثری در طول تمرین صورت نگیرد و درواقع ویژگیهای اصلی
مهارت کسب نشود ،حتی پس از یک دورة خواب کامل نیز نباید انتظار تحکیم حافظة حرکتی و
درنتیجه یادگیری حرکتی را داشت.
با این تفاسیر بهنظر می رسد در بررسی اثر محرومیت از خواب بر یادگیری ،مرحلهای از یادگیری
(اکتساب و یا یادداری) که فرد در آن قرار دارد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .پژوهشگران با
آزمایش روی تکالیف مستلزم یادگیری ارتباطی نشان دادند که با گذشت زمان مکان ذخیره از قشر
مخچه به هستة مخچه و سپس با گذر زمان بیشتر شاید به مکانی دیگر در خارج از مخچه منتقل
میشود ()34؛ بااینحال ،در برخی تکالیف حرکتی پیچیده با استفاده از rTMS1نشان داده شد که
اگرچه فراگیری تکلیف در مرحلة اکتساب به قشر حرکتی اولیه وابسته است ،یادآوری و یادداری آن
به سیستم عصبی متفاوتی وابسته است ()35؛ بنابراین ،فارغ از نوع عمکلرد یا تکلیف ،عاملی که
فراگیری تکلیف در مرحلة اکتساب را دچار اختالل کند ،در مقایسه با عامل دیگری که یادداری و
تثبیت آن را دچار اختالل میکند ،جایگاه و مکانیسم عصبی متفاوتی را هدف قرار میدهد.
بهصورتکلی ،از طرفی با توجه به اینکه نشان داده شده است فرایند یادگیری تحت تمرین جسمانی
با تمرین مشاهدهای و ذهنی تفاوت دارد ،امکان دارد که محرومیت از خواب تأثیر متفاوتی بر این سه
نوع متفاوت تمرین یا ترکیبی از آنها بگذارد و ما را در شرایطی که به تحمل بیخوابی مجبور هستیم،
بهسمت شیوة برتر رهنمون کند .از طرف دیگر ،عملکردهای بررسیشده در پژوهشهای گذشته اغلب
شناختی هستند؛ این در حالی است که برخی پژوهشگران عقیده دارند جایگاهها و مکانیسمهای عصبی
کنترلکنندة فرایند فراگیری تکالیف شناختی متفاوت از مکانیسمهای عصبی مربوط به فرایند
فراگیری تکالیف حرکتی مختلف است ()36 ،37؛ بنابراین ،هدف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر
محرومیت از خواب بر یک مهارت حرکتی است که در دنیای واقعی کاربرد دارد .همچنین با توجه به
اینکه پیش از یادگیری با شیوه های مختلف تمرین ،محرومیت از خواب می تواند تاثیرات متفاوتی بر
اکتساب و یادداری داشته باشد ( )31و در پژوهشهای قبلی به این موضوع مهم پرداخته نشده است،

1. Repeated Transcranial Magnetic Stimulus
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در این پژوهش قصد بر آن است که با پروتکلی ویژه فرایند تأثیرپذیری مراحل مختلف یادگیری از
بیخوابی با شیوههای متفاوت تمرین بررسی شود.
روش پژوهش
دانشجویان پسر دانشگاه آزاد شهر بابل جامعة آماری این پژوهش را تشکیل دادهاند .از بین این
دانشجویان 180 ،مرد که بین  19تا  25سال سن داشتند ،داوطلبانه انتخاب شدند .در دانشجویان
داوطلب بررسیهای اولیه انجام شد .دانشجویانی قادر به شرکت در پژوهش حاضر بودند که بهواسطة
پرسشنامة دستبرتری ادینبرگ )38( 1که از اعتبار و پایایی قابـلقبـولی برخـوردار اسـت ،دست
راست آنها بهعنوان دست برتر تأیید شد ،دید نرمال یا نرمالشده (چارت بینایی اسنلن) 2داشتند،
سابقة بیماریهای بهداشتی ،عصبشناختی و روانپزشکی و مشکالت رفتاری و حرکتی و بیماری
قلبی-عروقی و صرع نداشتند و نیز از داروهای غیرقانونی و داروهای محرک عصبی استفاده نمیکردند
(بیشتر از  15سیگار در روز ،بیشتر از شش فنجان قهوه در روز و بیشتر از  50گرم الکل در روز).
سالمت عمومی آزمودنیها با پرسشنامة سالمت عمومی3فرم  28سؤالی که بشارت در جمعیت ایرانی
پایایی و روایی آن را تأیید کرد ،ارزیابی شد .آزمودنیهایی که در هریک از مقیاسها نمرة بیشتر از
شش و درمجموع نمرة بیشتر از  22دریافت کردند ،بهدلیل بیانگربودن عالئم مرضی از ادامة کار حذف
شدند ( .)39شرکتکنندگان شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ4را که روایی و پایایی آن در نسخة ایرانی
بهترتیب  0/86و  0/89گزارش شده است ،بهمنظور بررسی کیفیت و کمیت خوابشان در طول ماه
گذشته ثبت کردند .تنها داوطلبانی باقی ماندند که برنامة خواب منظمی را براساس این شاخص
بهدست آوردند (افرادی که بیشتر از نمرة پنج گرفتند ،بهدلیل وضعیت نامطلوب خواب از ادامة همکاری
با پژوهش کنار گذاشته شدند) ( .)40همچنین افراد با اختالالتی چون آپنة خواب ،حملة خواب یا
حرکات روی پا طی خواب از ادامة پژوهش حذف شدند .پس از این غربالگری اولیه 64 ،نفر باقی
ماندند که بهصورت تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند .آزمودنیها نسخة جدید تصویرسازی حرکتی5
را برای ارزیابی توانایی تصویرسازی تکمیل کردند گفتنی است نسخة فارسی پرسشنامة تصویرسازی
حرکت از اعتبار و پایایی الزم برخوردار است .این پرسشنامه دارای هشت آیتم خودگزارشی برای
ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکت است .افراد با پاسخدادن به هشت سؤال ،توانایی تصویرسازی
1. Edinburgh
2. Snellen
)3. General Health Questionnaire (GHQ
)4. Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI
)5. Revised Movement Imagery Questionnaire (MIQ-R
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دیداری (چهار آیتم) و حس حرکتی (چهار آیتم) خود را ارزیابی کردند ( .)41شرکتکنندگان برحسب
نمرات بهدستآمده از پرسشنامه ،بهصورت همگن در یکی از گروههای هشتگانه تقسیم شدند .پس از
انتخاب آزمودنیها و احراز شرایط ورود به مطالعه براساس معیارهای الزم ،ضمن تشریح روند پژوهش،
رضایتنامة کتبی آگاهانه از آنان دریافت شد و اطالعات مربوط به مشخصات فردی (نام ،سن ،قد ،وزن
و سابقة ورزشی) جمعآوری شد .همچنین تأییدیة رسمی اخالقی از انجمن اخالقی مطالعات انسان از
دانشگاه فردوسی مشهد با کد  IR.MUM.FUM.REC.1396.17دریافت شد.
تکلیف استفاده شده در این پژوهش سرویس کوتاه بدمینتون است که به نقطة خاصی از زمین زده
میشود .نحوة نمرهدهی آن براساس روش آزمون سرویس کوتاه بدمینتون فرنچ1است که در مقاالت
قبلی نیز از آن استفاده شده است .در این آزمون ،آزمودنی  20بار بهطور متوالی یا در دو سری 10تایی
اقدام به سرویس کوتاه بدمینتون میکند .امتیاز فرد جمع نمراتی است که در  20بار تکرار سرویسها
به دست آید (.)42

شکل  -1نحوة امتیازدادن در آزمون سرویس کوتاه بدمینتون فرنچ
Figure 1- Scoring in the French Badminton Short Service Test

در مرحلة اکتساب ،افراد  60کوشش تمرینی را در سه بلوک 20تایی تمرین کردند و بین هر بلوک دو
دقیقه استراحت داشتند .در این مرحله ،پس از توضیحاتی چند و نمایش محدود توسط فرد خبره (سه
بار) ،افراد گروه جسمانی مهارت مدنظر را بهصورت فیزیکی تمرین کردند .افراد گروه مشاهدهای تمرین
فرد خبرهای را مشاهده کردند و گروه تمرین ذهنی ،مهارت را فقط بهصورت ذهنی تمرین کردند .افراد
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154

رفتار حرکتی ،دوره  ،12شماره  ،41پاییز 1399

گروه ترکیبی در هر بلوک بهصورت تصادفی یکی از روشهای تمرینی را استفاده کردند .در مراحل
یادداری افراد دوباره  20کوشش را انجام دادند.
گروهها به صورت چهار گروه تجربی و چهار گروه کنترل بودند .گروهها عبارتاند از :گروه اول تجربی:
محرومیت از خواب-تمرین جسمانی ( ،)SD-PHYگروه دوم تجربی :محرومیت از خواب-تمرین
مشاهدهای ( ،)SD-OBگروه سوم تجربی :محرومیت از خواب-تمرین ذهنی ( )SD-MENو گروه چهارم
تجربی :محرومیت از خواب-تمرین ترکیبی ( .)SD-COMگروه اول کنترل :گروه کنترل-تمرین
جسمانی ( )CON-PHYتکلیف را بهصورت جسمانی تمرین کردند ،بدون اینکه محرومیت از خواب را
متحمل شوند ،گروه دوم کنترل :گروه کنترل-تمرین مشاهدهای ( )CON-OBتکلیف را بهصورت
مشاهدهای تمرین کردند ،بدون اینکه محرومیت از خواب را متحمل شوند ،گروه سوم کنترل :گروه
کنترل-تمرین ذهنی ( )CON-MENتکلیف را بهصورت ذهنی تمرین کردند ،بدون اینکه محرومیت
از خواب را متحمل شوند و گروه چهارم کنترل :گروه کنترل-تمرین ترکیبی ( )CON-COMتکلیف
را بهصورت ترکیبی تمرین کردند ،بدون اینکه محرومیت از خواب را متحمل شوند.
چهار گروه تجربی از هشت صبح روز پنجشنبه در مجموعة ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
حضور داشتند و بدون هیچ خوابی طی روز ،فعالیتهای عادی زندگی روزمرة خود را انجام میدادند.
از ساعت هشت شب و بعد از خوردن شام ،آزمودنیها در طول شب محرومیت از خواب اجازه داشتند
تنها فعالیتهای غیرشدید مثل تماشای ویدئو ،گفتگوکردن ،کار با وسایل الکترونیکی ،فعالیتهای
دانشگاهی ،خواندن کتاب ،روزنامه یا بازی شطرنج را انجام دهند .از ساعت هشت روز جمعه گروههای
تجربی در چهار گروه مجزا (محرومیت از خواب-تمرین جسمانی ،محرومیت از خواب-تمرین ذهنی،
محرومیت از خواب-تمرین مشاهدهای و محرومیت از خواب-تمرین ترکیبی) ،به یادگیری سرویس
ال بیدار بودند و بهصورت کامل تحت کنترل
کوتاه بدمینتون پرداختند .آنها طی این  24ساعت کام ً
بایدها و نبایدهای آزمونگر قرار داشتند .برنامة غذایی شرکتکنندگان در طی اجرای پروتکل بهصورت
کامل تحت کنترل بود.
بعد از انجامدادن تمرین (اکتساب) ،آزمودنیها خواب معمول شبانهروز (حدود ساعت  11شب تا هفت
صبح) را طی روزهای بعد رعایت کردند؛ بهگونهای که بعد از  72 ،24و  168ساعت پس از اکتساب،
آزمون یادداری سرویس کوتاه بدمینتون گرفته شد.
برای تحلیل نمرات شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ از یک طرح تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.
همچنین بهمنظور تحلیل دادههای عملکرد شرکتکنندگان در آزمون فرنچ در مرحلة اکتساب از یک
طرح تحلیل واریانس دوسویه با ( 4نوع تمرین :جسمانی ،مشاهدهای ،ذهنی و ترکیبی) × ( 2نوع
خواب :عادی و بدون خواب) استفاده شد .بهمنظور تحلیل دادهها در آزمونهای یادداری از یک طرح
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تحلیل واریانس مرکب با ( 4نوع تمرین :جسمانی ،مشاهدهای ،ذهنی و ترکیبی) × ( 2نوع خواب :عادی
و بدون خواب) × ( 3آزمونهای یادداری) استفاده شد.
نتایج
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای شاخص کیفیت خواب نشان داد که تفاوت معناداری بین گروهها
وجود ندارد ( .)F < 1در شکل شمارة دو نمودار عملکرد گروهها در مراحل مختلف نشان داده شده
است.
جسمانی +بدون خواب
مشاهده ای  +بدون خواب
ذهنی  +بدون خواب
ترکیبی +بدون خواب

جسمانی +خواب معمولی
مشاهده ای +خواب معمولی
ذهنی +خواب معمولی
ترکیبی +خواب معمولی

40
35
30
25
20
15
10
5
0

انتقال

یادداری سوم یادداری دوم

یادداری اول

اکتساب

شکل  -2عملکرد گروهها در مراحل مختلف
Figure 2- Performance of Groups in Different Stages

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مرحلة اکتساب نشان داد که اثر اصلی نوع تمرین،
 ،η2P = 0.55 ،P = 0.0001 ،F (3 , 56) = 23.23و اثر اصلی نوع خواب،F (1 , 56) = 33.76 ،
 η2P = 0.37 ،P =0.0001معنادار بود ،اما اثر تعاملی این دو عامل معنادار نبود (.)F < 1
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آزمون تعقیبی بونفرونی1برای اثر اصلی نوع تمرین نشان داد که گروه تمرین جسمانی با گروههای
دیگر بهجز گروه تمرین ترکیبی تفاوت معنادار داشت ( .)P < 0.05همچنین گروه تمرین ترکیبی نیز
با دو گروه مشاهدهای و تمرین ذهنی تفاوت معنادار داشت ( ،)P < 0.05اما تفاوت بین گروه مشاهدهای
و تمرین ذهنی و نیز تفاوت بـین گروه تـمرین جسـمانی و ترکـیبی معـنادار نـبود (.)P > 0.05
مقایسة میانگینها نشان داد که در مرحلة اکتساب گروه ترکیبی و گروه تمرین جسمانی نسبت به دو
گروه تصویرسازی و یادگیری مشاهدهای بهتر عمل کردند (میانگینها ،ترکیبی = ،27/68
جسمانی =  ،23/93مشاهدهای =  ،13/81تصویرسازی =  .)12/56برای اثر اصلی نوع خواب نیز مقایسة
میانگینها نشان داد گروههایی که از خواب معمولی برخوردار بودند ،نسبت به گروههایی که بیخوابی
را تجربه کردند ،عملکرد بهتری داشتند (میانگینها ،خواب معمولی =  ،24بیخوابی = .)15
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مرحلة یادداری نشان داد که اثر اصلی نوع تمرین،
 ،η2P = 0.50 ،P = 0.0001 ،F (3 , 56 ) = 18.907اثر اصلی نوع خواب،F (1 , 56) =74.73 ،
 ،η2P = 0.57 ،P = 0.0001و اثر تعاملی نوع تمرین در نوع خواب،P = 0.01 ،F (3 , 56) = 4.16 ،
 ،η2P = 0.18معنادار بود .همچنین اثر اصلی مراحل آزمون،P =0.008 ،F (2 , 112) = 5.06 ،
 ،η2P = 0.8و تعامل نوع تمرین در مراحل آزمون η2P =0.12 ،P = 0.01 ،F (6 , 112) = 2.74 ،نیز
معنادار بود ،اما دیگر اثرات معنیدار نبودند (.)F < 1
نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثر اصلی گروه نشان داد که فقط بین گروه تصویرسازی و یادگیری
مشاهدهای تفاوت معنادار وجود نداشت ( )P > 0.05و سایر تفاوتها در بین گروهها معنادار بود
( .)P < 0.05مقایسة میانگینها نشان داد که گروه ترکیبی نسبت به سایر گروهها بهتر اجرا کرد.
همچنین گروه تمرین جسمانی نسبت به گروه تصویرسازی و گروه یادگیری مشاهدهای بهتر اجرا کرد
(میانگینها ،ترکیبی =  ،29/68جسمانی =  ،22/79مشاهدهای =  ،18/31تصویرسازی = .)17/08
برای اثر اصلی نوع خواب نیز مقایسة میانگینها نشان داد که گروهها در شرایط خواب معمولی نسبت
به شرایط بیخوابی اجرای بهتری داشتند (میانگینها ،خواب معمولی =  ،27/63بیخوابی = .)16/30
برای اثر تعاملی نوع تمرین در نوع خواب آزمون تعقیبی بونفرونی اجرا شد .نتایج نشان داد در شرایط
خواب عادی فقط گروه تمرین ترکیبی با سایر گروهها تفاوت معنادار داشت ،)P < 0.05( ،اما تفاوت
معناداری بین سه گروه دیگر وجود نداشت ( .)P > 0.05در حالت بیخوابی تفاوت بین همة گروهها
معنادار بود ( .)P < 0.05در همة این حاالت گروه ترکیبی از سایر گروهها عملکرد بهتری داشت.
برای اثر اصلی مراحل آزمون نیز آزمون تعقیبی بونفرونی اجرا شد که نتایج نشان داد آزمون یادداری
سوم بهطور معناداری با دو آزمون دیگر تفاوت داشت ( .)P < 0.05مقایسة میانگینها نشان داد که
1. Bonferroni's Test
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گروهها در یادداری سوم نسبت به یادداری اول و دوم عملکرد بهتری داشتند (میانگینها ،یادداری اول
=  ،21/09یادداری دوم =  ،21/81یادداری سوم =  .)23برای اثر تعامی نوع تمرین در مراحل آزمون
نیز آزمون تعقیبی اجرا شد .نتایج نشان داد فقط در گروههای تمرین ترکیبی و تمرین جسمانی است
که گروه ها در آزمون یادداری سوم نسبت به دو آزمون یادداری دیگر بهتر عمل کردند (،)P < 0.05
اما در گروه مشاهده ای و ذهنی تفاوتی بین آزمون یادداری سوم و دو آزمون یادداری دیگر مشاهده
نشد (.)P > 0.05
برای اثر اصلی نوع خواب مقایسة میانگینها نشان داد گروههایی که خواب معمولی داشتند ،نسبت به
گروههایی که محرومیت از خواب را تجربه کردند ،عملکرد بهتری داشتند (میانگینها ،خواب عادی =
 ،24/31بیخوابی =  .)13/87برای اثر تعاملی نوع تمرین در نوع خواب نیز آزمون تعقیبی بونفرونی
اجرا شد .نتایج نشان داد که در شرایط خواب عادی فقط گروه ترکیبی از سایر گروهها بهتر عمل کرد
( ،)P < 0.05اما تفاوتی بین سایر گروهها وجود نداشت ( .)P > 0.05در حالتی که گروهها بیخوابی را
تجربه کرده بودند ،هم گروه ترکیبی و هم گروه تمرین جسمانی از دو گروه دیگر بهتر عمل کرده
بودند (.)P < 0.05
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر  24ساعت محرومیت از خواب قبل از تمرین به شیوههای ذهنی،
مشاهده ای ،جسمانی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون بود؛
بهعبارتدیگر ،محرومیت از خواب چگونه کسب الگوی حرکتی با انواع روش های تمرینی و متعاقب
آن تثبیت و تحکیم آن الگو را تحتتأثیر قرار میدهد؟ درواقع ،در این پژوهش بهدنبال یافتن پاسخ
برای این سؤال بودیم که اگر نوآموز در شرایطی قرار بگیرد که به بیدارماندن در شب قبل از تمرین
مجبور باشد ،بهتر است از چه شیوة تمرینی استفاده کند که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
پژوهش حاضر تاحدودی بنیادین است و پژوهشهای تقریب ًا مشابهی در این زمینه انجام نشده است،
بهگونهایکه انجامدادن چنین پژوهشی بهدلیل بدیعبودن آن از ضروریات مطالعة حاضر محسوب
میشود؛ بنابراین ،از ذکر مطالعات همخوان و ناهمخوان بهدلیل اینکه سبب گمراهی خواننده نشود،
صرف نظر میشود.
مقایسة نتایج گروههای تمرین جسمانی با گروه کنترل جفتشده نشان داد که  24ساعت محرومیت
از خواب موجب تخریب عملکرد این گروه از افراد در مرحلة اکتساب نشده است .این نتایج نشاندهندة
این موضوع است که کسب الگوی مهارت مدنظر با تمرین مهارت بهصورت جسمانی بهخوبی صورت
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گرفته است .همانطورکه قبالً نیز عنوان شد ،محرومیت از خواب قبل از تمرین ،احتماالً فراگیری
مهارت و کدگذاری حافظهای را دچار اختالل میکند؛ بنابراین ،درصورتیکه اکتساب مؤثر مهارت
صورت نگیرد ،بازنمایی حافظهای در طول مرحلة بیتمرینی روی نخواهد داد و درنتیجه تحکیم حافظة
حرکتی القا نخواهد شد ( .)27نگاهی به شکل شمارة دو نشان میدهد ازآنجاکه کسب الگوی مهارت
بهخوبی صورت گرفته است ،در اثر گذر زمان و خواب ،تحکیم نیز روی داده است؛ بهگونهایکه عملکرد
افراد در آزمونهای یادداری بهبود یافته است.
بهنظر میرسد یکی از دالیل تأثیرنداشتن محرومیت از خواب بر مهارتی که بهصورت جسمانی تمرین
شده است ،نوع تکلیف استفادهشده در پژوهش حاضر است .سرویس کوتاه بدمینتون مهارتی است که
برای انجامدادن آن به استفاده از نیروی جسمانی آنچنانی نیاز نیست .همچنین همانطورکه
پژوهشهای گذشته نشان دادهاند ،حتی چندین ساعت بیخوابی نیز نمیتواند بر عملکردهای حرکتی
تأثیر بگذارد .براساس پژوهشها ،هنگام تمرین جسمانی ،مهارت و یادگیری و کسب الگو بهصورت
پنهان اتفاق میافتد (یعنی فرد برای کسب الگو به توجه و تمرکز نیاز ندارد)؛ بنابراین ،شاید بتوان
نتیجة برآمده از گروه جسمانی را منطقی دانست .از طرف دیگر نشان داده شده است که هرقدر میزان
پیچیدگی مهارت بیشتر باشد ،اثر محرومیت از خواب بیشتر خواهد بود ( .)43 ،44مهارت سرویس
کوتاه بدمینتون پیچیدگی زیادی ندارد؛ بنابراین ،شاید تأثیرنداشتن محرومیت از خواب از این منظر
منطقی باشد؛ بهعبارتدیگر ،اگر در این پژوهش مهارت پیچیدهتری را در نظر میگرفتیم ،شاید نتیجة
متفاوتی حاصل میشد.
این در حالی است که دربارة گروه تمرین ذهنی نتایج نشاندهندة تأثیر درخور توجه محرومیت از
خواب هم بر اکتساب و هم بر یادداری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون است؛ بنابراین ،طبیعی است
که فرانگرفتن مؤثر مهارت موجب تحکیم حافظة حرکتی نمیشود و درنتیجه ،یادداری بهخوبی صورت
نگیرد .همچنین شایسته است عنوان شود که تصویرسازی ذهنی قابلیت ویژهای است که نیازمند توجه
و تمرکز کافی است و استفاده از آن به قابلیت تصویرسازی افراد بستگی دارد ()45؛ برهمیناساس ،در
این پژوهش بهمنظور ارزیابی توانایی تصویرسازی آزمودنیها از نسخة جدید تصویرسازی حرکتی
( )MIQ-Rهال و مارتین1استفاده شد؛ بنابراین ،طبیعی بهنظر میرسد که در اثر بیخوابی ،توجه و
تمرکز مناسب بر تصویر الگوی مناسب از حرکت و حفظ آن در ذهن وجود نداشته باشد .احتما ًال این
امر به عدم اکتساب مناسب الگوی حرکتی و درنتیجه نبود تحکیم مناسب منجر شده است (شکل
شمارة دو).

1. Hall & Martin
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نتایج تمرین مشاهدهای کمی عجیب بهنظر میرسد؛ زیرا ،نشان میدهد اگرچه محرومیت از خواب بر
اکتساب این گروه تأثیر نگذاشته است ،یادداری این افراد را در مراحل یادداری بعدی بهشدت متأثر
کرده است .اگر مهارت بهخوبی آموخته شده باشد ،چه دلیلی برای تحکیمنیافتن و درنتیجه عدم
یادداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال شاید بتوان از عقیدة اسکالی و نیوول1استفاده کرد .آنها
اظهار کردند که از طریق تمرین مشاهدهای محض یک الگوی پویا ،فقط جنبههای هماهنگی حرکتی
اعضای بدن در ارتباط با کل بدن کسب میشود و ویژگیهای تغییرناپذیر حرکت بهسادگی از طریق
مشاهده بهدست نمیآید و انجامدادن تمرین بدنی نیاز است ( .)46با این تفسیر شاید بتوان گفت که
هر دو گروه تمرین مشاهدهای و گروه کنترل جفتشدة آن ،فرایند اکتساب مهارتشان در اثر تمرین
مشاهدهای تکمیل نشده است و ازاینرو ،تفاوت معناداری در آزمون اکتساب ندارند .ازسویدیگر،
مطابق نظریة یادگیری اجتماعی باندورا  ،هنگامی که فرد مدلی را مشاهده میکند ،اطالعات حرکت
مشاهدهشده را به رمزهای نمادین حافظهای ترجمه میکند و این رمزها اساس یک تصویر ذهنی را
در حافظه تشکیل میدهند .سپس تصویر حافظهای بهعنوان راهنمایی برای اجرای مهارت و معیاری
برای کشف و اصالح خطا بهکار میرود ( .)47همانطورکه از تعریف باندورا پیداست ،یادگیری مشاهده-
ای فرایندی مداوم است که با تجزیه و تحلیلهای شناختی آشکار تکمیل میشود؛ ازاینرو ،بهنظر
میرسد پس از یک دوره تمرین مشاهدهای ،هر دو گروه تجربی و کنترل بهصورت یکسان مهارت را
فرامیگیرند ،ولی در ادامه و پس از آزمون اکتساب ،گروه تجربی بهدلیل خستگی ناشی از بیداری در
 24ساعت گذشته دچار نبود توجه و نبود تمرکز کافی میشود و وارد فرایندهای شناختی و
تجزیهوتحلیل بعدی نمیشود .شاید این موضوع مهم گروه تجربی را در مقایسه با گروه کنترل دچار
پسرفت کند و درنتیجه ،در مراحل بعدی نیز تحکیم و یادداری بهصورت مناسب اتفاق نیفتد.
اثر محرومیت از خواب بر گروه تمرین ترکیبی با اثر محرومیت از خواب بر گروه تمرین جسمانی مشابه
بود؛ بهعبارتدیگر ،کسب الگوی مهارت مدنظر با تمرین مهارت بهصورت ترکیبی بهخوبی صورت
گرفت .همانطورکه قبالً نیز ذکر شد و با نگاهی به شکل شمارة دو میتوان مشاهده کرد که با تمرین
ترکیبی الگوی مهارت بهخوبی کسب شده است و درنتیجه تحکیم نیز اتفاق افتاده است .احتماالً تمرین
ترکیبی به این دلیل توانسته است نتایج خوبی در اکتساب مهارت بههمراه داشته باشد که ازیکسو
تمرین ترکیبی توانسته است از فواید هر سه روش تمرینی بهره ببرد و ازسویدیگر این نوع تمرین

1. Scully & Newell

160

رفتار حرکتی ،دوره  ،12شماره  ،41پاییز 1399

برای فراگیران جالب بوده است و این امر باعث افزایش هوشیاری و انگیختگی و کاهش خستگی در
مقایسه با انواع روشهای تمرینی دیگر شده است.
بهطورکلی ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشاندهندة برتری گروه تمرین جسمانی و تمرین
ترکیبی نسبت به دو گروه تمرین ذهنی و تمرین مشاهدهای پس از اعمال محرومیت  24ساعته از
خواب است و با توجه به هدف پژوهش حاضر که یافتن روش بهینة تمرین در شرایطی است که فرد
به هر دلیلی  24ساعت قبل از تمرین نخوابیده است ،شاید بتوان گفت بهترین روش تمرین در این
شرایط تمرین ترکیبی است .ازآنجاکه اثر محرومیت از خواب بر فرایند یادگیری در هر دو شیوة تمرین
جسمانی و ترکیبی بهنظر مشابه میرسد ،بهنظر میرسد تمرین ترکیبی به دالیلی همچون تنوع،
جذابیت و جلوگیری از خستگی اولویت داشته باشد .بااینحال ،با توجه به کمبود پژوهشها در زمینة
اثر محرومیت از خواب بر فرایند تمرین و آزمون مهارتهای حرکتی مختلف و نیز اهمیت ماهیت
مهارت در نتیجهگیری در این باره ،پژوهشگران این مطالعه در تعمیم نتایج پژوهش محتاط هستند و
یافتة های پژوهش حاضر را صرفاً به مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در شرایط ویژه مربوط میدانند.
نوع تکلیف نیز بر نتایج پژوهش را تأثیر گذاشته است .سرویس کوتاه بدمینتون مهارتی است که برای
انجامدادن آن به استفاده از نیروی جسمانی آنچنانی نیاز نیست و ازآنجاکه پژوهشهای گذشته نشان
دادهاند ،حتی چندین ساعت بیخوابی نیز نمیتواند عملکردهای حرکتی را تحتتأثیر قرار دهد.
همچنین براساس پژوهشها ،هنگام تمرین مهارت ،یادگیری و کسب الگو بهصورت پنهان (یعنی فرد
به توجه و تمرکز برای کسب الگو نیاز ندارد) اتفاق می افتد .شاید بتوان نتیجة بهدستآمده از گروه
جسمانی را منطقی دانست؛ این در حالی است که در تمرین ذهنی و مشاهدهای یادگیری بهصورت
آشکار (توجه و تمرکز) اتفاق میافتد و چون بیخوابی این عوامل را تضعیف میکند ،تخریب عملکرد
در مرحلة اکتساب و درنتیجه تثبیتنشدن حافظة حرکتی در گروههای مربوط طبیعی است .بههرحال
شاید تفسیر نتیجة گروه ترکیبی کمی پیچیدهتر باشد .شاید بتوان گفت گروه ترکیبی از مزایای همة
گروهها استفاده کرده است؛ بدون اینکه تداوم یک روش خستگی یا نبود توجه و نبود تمرکز را بههمراه
داشته باشد .همچنین میتوان از تفاوت جایگاههای عصبی متضمن تمرین به شیوههای مختلف ذهنی
و جسمانی بهعنوان دلیلی برای تفاوت بین شیوههای متفاوت نام برد.
در پژوهش حاضر عواملی چون میزان فعالیت آزمودنیها در طول روز ،عوامل مخل روانی مانند استرس
و اضطراب طی مراحل مختلف آزمون ،مقدمات انگیزشی قبل از تمرین ،چگونگی و میزان خواب در
مراحل مختلف آزمون ،اثرهای ژنتیکی و اصل منحصربهفرد بودن ،محدودیتهایی را ایجاد کردهاند.
متغیرهای اثرگذار بر میزان یادگیری یک مهارت اغلب تحتتأثیر عوامل زیادی ازجمله سن و جنس
فراگیران و همچنین نوع تکلیف قرار میگیرند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که این پژوهش در دختران
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و در ردههای سنی متفاوت و همچنین در تکالیف حرکتی متنوع با پیچیدگیهای متفاوت صورت
 انجامدادن پژوهشهای مشابه در بین افراد حرفهای ورزش نیز میتواند نتایج ارزشمندی را در.گیرد
.اختیار ما قرار دهد
 با توجه به اینکه پیش از یادگیری محرومیت از خواب میتواند بر یادگیری تکلیف جدید:پیام مقاله
 بهتر است مربیان تاحدامکان از تدریس مهارت جدید برای فراگیرانی که محرومیت،تأثیر منفی بگذارد
 و اگر بهدلیل محدودیتهای آموزشی. خودداری کنند،از خواب را شب قبل از آموزش تجربه کردهاند
 مشاهدهای و ذهنی) بهره بگیرند تا بتوانند، از تمرین ترکیبی (جسمانی،به آموزشدادن ملزم هستند
از مزایای تمرین ترکیبی بهدلیل ترکیب فواید تمرینهای مختلف استفاده کنند و اثرهای منفی
 در پایان توصیه میشود نتایج اینگونه مطالعات در اختیار.محرومیت از خواب را به حداقل برسانند
. ورزشکاران و والدین کودکان نوآموز قرار گیرد،مربیان
تشکر و قدردانی
در پایان بر خود الزم میدانیم از تمامی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی که با پژوهش
. تشکر و قدردانی کنیم،حاضر همکاری صمیمانهای داشتند
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of sleep deprivation before physical,
mental, observational and combined training on the acquisition and retention of badminton
short service skills. The participants were volunteers who were 180 male students aged
19-25 years. After initial screening, the subjects were divided into four experimental
groups (physical, observational, mental and combined training) and four paired control
groups who were subjected to badminton short service training. The experimental groups
trained with 24-h sleep deprivation and the control group trained without sleep
deprivation. In the acquisition stage, each subject trained using his customary training
method. After training, the subjects followed a normal day-night sleep pattern. At 24, 72
and 168 h after acquisition, a short-service retention test was taken by participants. The
data was analyzed using multivariate analysis of variance (4 × 2 × 3). The results show
that acquisition and retention in both the physical and combined groups were not affected
by sleep deprivation (P>0.05). Skill acquisition in the observation group was not affected
by sleep deprivation (P>0.05); however, in the retention tests, the control group showed
significantly better performance. Skill acquisition in the mental training group was
significantly affected by sleep deprivation and this effect was evident in the retention tests
(P<0.05). The results indicate that, under conditions of sleep deprivation, physical and
combined training are preferred when training to acquire new skills.

Keywords: Physical Training, Observational Training, Mental Training, Combined
Training, Sleep Deprivation.
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