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Abstract
Background and Aim: The present study aimed to investigate the effect of different nocturnal sleep patterns
on shooting accuracy, reaction time, and cognitive function in military college students.
Methods: The study was conducted on 48 students of Air Defense Officer University in Tehran (age; 20.7 ± 1.15).
Subjects were randomly divided into four groups: guarding post 1 (6-8, 12-14, 18-20, and 24-2), guarding post 2
(8-10, 14-16, 20-24, 2-4), guarding post 3 (10-12, 16-18, 22-24, 4-6), and control (no guarding post). After the
end of the last guarding post, cognitive function (Stroop test); accuracy of shooting (10-meter air pistol shooting);
simple, and choice-reaction time (Deary-Liewald test) were assessed in all groups. Data were analyzed using oneway analysis of variance (ANOVA) and Tukey or Dunnet-3 post hoc tests.
Results: The results showed that compared to the control group, the shooting accuracy was significantly
reduced in the subjects of the guarding post 1 (P = 0.002) and guarding post 2 (P = 0.001) groups. Moreover,
compared to the control group, the guarding post 2 (P = 0.001) and the guarding post 3 (P = 0.001) groups, had
poorer performance in the simple reaction test. Additionally, subjects in the guarding post 2 group had poorer
performance in choice-reaction time and cognitive function compared to the control group (P = 0.001).
Conclusion: The nocturnal sleep pattern has a significant effect on cognitive function, reaction time, and
shooting accuracy of military forces, particularly sleep deprivation caused by guarding post 2 has the most
deleterious effect on these variables. Hence, it seems that more attention should be given to the rest after guarding
post 2 in the military forces to achieve optimal performance.
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زمینه و هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی متفاوت خوابشبانه بر دقت تیراندازی ،زمان واکنش و عملکرد شناختی دانشجویان
دانشگاه افسری انجام شد.
روشها :مطالعه حاضر بر روی  48دانشجوی افسری دانشگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران (سن  20/7 ± 1/15سال)
در شهر تهران انجام شد که بهطور تصادفی به چهار گروه؛ پاس ( 1ساعت  6تا  12 ،8تا  18 ،14تا  24 ، 20تا  ،)2پاس  8( 2تا  14 ،10تا
 20 ،16تا  2 ،22تا  ،)4پاس  10( 3تا  16 ،12تا  22 ،18تا  4 ،24تا  )6و کنترل (بدون نگهبانی) تقسیم شدند .پس از پایان آخرین پاس
عملکرد شناختی (آزمون رنگ -واژه) ،دقت تیراندازی (تیراندازی با تپانچه بادی از فاصله  10متر) و زمان واکنش ساده و انتخابی (با استفاده
از آزمون دری-لیوارد) مورد ارزیابی قرار گرفت .دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی ی ا
دانت  3تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که دقت تیراندازی در آزمودنیهای گروه پاس  )P = 0/002( 1و پاس  )P = 0/001( 2نسبت به گروه کنترل
بهطور معناداری کاهش داشته است .در گروه پاس  )P = 0/001( 2و پاس  )P = 0/001( 3در مقایسه با گروه کنترل عملکرد ضعیفتری در
زمان واکنش ساده مشاهده شد .بهعالوه ،گروه پاس  2زمان واکنش انتخابی و عملکرد شناختی ضعیفتری نسبت به گروه کنترل داشتند (0/001
= .)P
نتیجهگیری :الگوی خواب شبانه بر عملکرد شناختی ،سرعت واکنش و دقت تیراندازی تاثیر قابل توجهی دارد و به طور ویژه کمخوابی
ناشی از پاس  2بیشترین تاثیر منفی را بر متغیرهای یاد شده دارد .بر این اساس به نظر میرسد استراحت پس از پاس  2در نیروهای نظامی
برای دستیابی به عملکرد بهینه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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مقدمه

پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است .آزمودنیها شامل 48
دانشجوی افسری با دامنه سنی  18تا  22سال بودند که پس از
اعالم فراخوان در دانشگاه افسری نیروی پدافند هوایی آجا در شهر
تهران از بین افراد داوطلب واجد شرایط شرکت در پژوهش انتخاب
شدند .مالک های ورود به پژوهش شامل :سال اولی بودن
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خواب یک رفتار کنترلشده هوموستاتیک و وضعیت کاهش
تحرک و پاسخ دهی حسی است که در فواصل مشخصی از 24
ساعت شبانهروز تکرار میشود ( .)1حدود یک سوم زندگی انسان
در خواب یا تالش برای به خواب رفتن میگذرد ( .)2این سیکل
مهم شبانهروزی (چرخه خواب و بیداری) با یکسری تغییرات
بیوشیمیایی (آزاد شدن هورمونهای نوراپینفرین ،سرتونین و
هورمون رشد در دوره خواب) در بدن همراه است که نقش مهمی
در حفظ تعادل فیزیولوژیکی ایفا میکند ( .)3لذا ،هرگونه اختالل در
آن میتواند عواقب قابلتوجهی بر سالمت جسمی و روانی به همراه
داشته باشد که در طوالنی مدت با افزایش احتمال خطر ابتال به
چندین بیماری مزمن از جمله بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت نوع
 ،2سندروم متابولیکی و در نهایت افزایش مرگ و میر همراه است
( )4،5اما ،اختالالت فیزیولوژیکی ناشی از خواب نامناسب میتواند
پیامدهای کوتاهمدتی را نیز به همراه داشته باشد که از جمله آنها
می توان به افزایش استرس ،اختالل عملکرد شناختی ،اختالل در
تفکر ،تضعیف حافظه ،افزایش زمان عکسالعمل ،تضعیف هماهنگی
عصبی-عضالنی ،اختالل تعادل و بهطور کلی مشکالت رفتاری و
تضعیف عملکرد ذهنی اشاره کرد ( .)6از این رو ،توجه به بهداشت
خواب و تنظیم صحیح رفتار خواب و بیداری برای سالمت و
عملکرد فیزیولوژیکی و شناختی انسانها ضروری است و در برخی
گروههای جمعیتی اهمیت بسیار بیشتری مییابد (.)7
نیروهای نظامی یکی از مهمترین گروههایی هستند که به دلیل
ویژگیهای شغلی مستعد ابتال به انواع اختالالت خواب و پیامدهای
ناشی از آن هستند ( .)8نشان داده شده است خواب ناکافی ،منقطع،
کوتاه و نامنظم از مشکالت رایج در افراد نظامی است و میتواند
به دلیل انجام وظایف شغلی بروز کند ( .)5با این وجود ،به دلیل
اهمیت و ضرورت غیرقابل انکار برخی از این وظایف اختالالت
خواب ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب میباشد .پاسهای
نگهبانی یکی از این وظایف میباشد که با هدف حراست از مرزها،
تاسیسات ،تجهیزات و اماکن امنیتی با دورههای بیداری شبانه
همراه است .این موضوع باعث میشود که تامین خواب با کیفیت
و کمیت مناسب برای نیروهای نظامی حتی در شرایط صلح و
آرامش نیز به دلیل ماهیت شغلی امری دشوار باشد ( )9در یک
مطالعه گسترده  Devineو همکارانش در سال  2018با بررسی
شیوع اختالالت خواب در  582013نفر از سربازان گزارش کردند
حدود  58درصد از سربازان مبتال به آپنه انسدادی خواب بودند18 ،
درصد مبتال به بیخوابی بودند و حدود  48درصد یک اختالل
سالمتی وابسته به خواب داشتند .جالب اینکه  22از درصد سربازانی
که معاف از رزم بودند نیز از یک اختالل سالمتی وابسته به خواب
رنج می بردند ( .)10این در حالی است که کیفیت پایین خواب با
تاکید بر کمخوابی و بیدار شدن در میانه شب به عنوان یکی از
عوامل موثر در کاهش سطح هوشیاری ،حافظه کاری و بهطور کلی

عملکرد اجرایی و شناختی نیروهای نظامی معرفی شده است
( .)11،12اما در سبک زندگی نظامی ،چه در محیط آموزش و چه
در شرایط استقرار نیروها ،عملکرد صحیح ذهنی و شناختی افراد
برای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای حساس و اجرای وظایف
محوله به دلیل شرایط خاص شغلی اهمیت فراوانی دارد .زیرا
بسیاری از وظایف نظامی به دلیل حساسیت نیاز به دقت و هوشیاری
باالیی دارند و نسبت به کمخوابی آسیبپذیرند .لذا ،نگرانی شدیدی
در مورد انجام این وظایف پس از بیخوابی و کمخوابی وجود دارد
( .)13از جمله این وظایف حساس و مهم تیراندازی است که عامل
تعیینکنندهای در کسب موفقیت به هنگام عملیات بشمار میرود
( .)14این مهارت نظامی پایه ،برای ارتقا عملکرد در سایر وظایف
نظامی ضروری محسوب میشود و به دلیل همین اهمیت و ضرورت
تحقیقات زیادی با تمرکز بر شناسایی عوامل موثر در مهارت
تیراندازی در شرایط نظامی انجام شده است ( .)15 ,14طبق نتایج
به دست آمده از این تحقیقات انجام صحیح مهارت تیراندازی عالوه
بر وابستگی به متغیرهای آمادگی جسمانی و حرکتی (مانند تعادل،
هماهنگی عصب و عضله ،سرعت عمل و عکس العمل خوب) ،تا
حد زیادی تحت تاثیر تواناییهای ذهنی و عملکرد شناختی (مانند:
دقت ،تمرکز ،آرامش و سطح پایین برانگیختگی عصبی) فرد به
هنگام شلیک قرار دارد ( Scribner .)16و همکارانش ()2007
نشان دادند هرگونه اختالل تأثیرگذار بر موارد یاد شده مخصوصاً
دقت استفاده از سالح ،زمان واکنش و توجه انتخابی میتواند
عملکرد تیرانداز را هنگام تشخیص هدف و شلیک تضعیف کند
( .)17طبق نتایج به دست آمده از مطالعه  Milerو همکاران
( )2012نیز افزایش زمان خواب در کارآموزان ارتش به هنگام
آموزش مقدماتی با بهبود عملکرد تیراندازی آنها همراه بود (.)18
با وجود این ،علیرغم اهمیت بهداشت خواب در عملکرد بهینه
نیروهای نظامی ،بیخوابی ناشی از نگهبانیهای شبانه به دلیل
ارزش و اهمیت بسیار باالی امنیتی ،نظامی و دولتی این تکالیف
نظامی ،غیرقابل اجتناب میباشد .از این رو نظر به اهمیت عملکرد
شناختی و زمان واکنش و دقت تیراندازی در عملکرد نیروهای
نظامی و همچنین کمبود اطالعات علمی در مورد تاثیر الگوی
متفاوت خواب شبانه به واسطه زمانبندی متفاوت پاسهای
نگهبانی بر این متغیرها ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی
متفاوت خواب شبانه بر دقت تیراندازی ،زمان واکنش و عملکرد
شناختی دانشجویان دانشگاه افسری انجام شد.
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دانشجویان داوطلب ،نداشتن اختالل شناخته شده خواب ،عدم
مصرف قرص خواب ،نداشتن سابقه خدمت سربازی ،نداشتن تجربه
یا سابقه در رشته تیراندازی و عدم آشنایی با آزمونهای استفاده
شده در پژوهش بود .همچنین ،با توجه به کوتاه بودن مدت مطالعه
هرگونه پیشامدی که مانع تکمیل پاسها شود به عنوان مالک
خروج از مطالعه در نظر گرفته شد .سپس ،با ارائه توضیح درباره
اهداف ،جزئیات ،مراحل انجام کار و همچنین پاسخگویی به
سواالت افراد ،فرم رضایتنامه آگاهانه توسط آزمودنیها تکمیل و
امضا شد .در گام بعدی ،آزمودنیها بهطور تصادفی به چهار گروه
 12نفره پاس  ،1پاس  ،2پاس  3و کنترل تقسیم شدند .در این
پژوهش زمانبندی نگهبانی برای هر گروه عبارت بود از :گروه پاس
( 1ساعت  6تا  12 ،8تا  18 ،14تا  24 ، 20تا  ،)2گروه پاس 8( 2
تا  14 ،10تا  20 ،16تا  2 ،22تا  )4و گروه پاس  10( 3تا 16 ،12
تا  22 ،18تا  4 ،24تا  .)6گروه کنترل هیچ نوبت نگهبانی نداشتند

و خواب کامل شبانه داشتند .آزمونهای سنجش متغیرهای مورد
پژوهش در همه گروهها در ساعت  9-11صبح روز بعد از انجام
مداخله انجام شد .همچنین میزان خواب تمام آزمودنیها به شیوه
خوداظهاری در طول روز قبل نیز کنترل شد.
سنجشها
در پژوهش حاضر از آزمونهای رنگ-واژه استروپ ( Stroop
 ،)Color and Word Testدری-لیوالد ( Deary-Liewald
 )Taskو تیراندازی برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد.
آزمون رنگ-واژه استروپ :یک آزمون سه مرحلهای با
قابلیت سنجش عملکرد شناختی است و به عنوان مقیاسی برای
تشخیص میزان مهار شناختی یا توانایی فرد در مهار پاسخ غالب
(یعنی چیزی که از پیش آموخته است) به نفع پاسخ غیرمعمول
استفاده میشود .مراحل انجام آزمون در جدول  1نشان داده شده است.

جدول .1-مراحل آزمون رنگ-واژه استروپ
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3

اسامی چهار رنگ اصلی با رنگ سیاه در مرکز صفحة نمایشگر ظاهر میشود و شرکتکننده باید هرچه سریعتر ،بر اساس اسامی رنگها،
یکی از کلیدهای آبی ،قرمز ،زرد یا سبز را بر روی صفحة کلید فشار دهد.
اسامی چهار رنگ اصلی ،هرکدام با قلمی همرنگ خودشان ،در مرکز صفحه ظاهر میشود و شرکتکننده باید هرچه سریعتر کلید مطابق با
هر رنگ را فشاردهد.
اسامی چهار رنگ اصلی ،هرکدام با رنگی غیر از رنگ خودشان ،بر صفحة نمایشگر ظاهر شده ،از شرکت کنندگان خواسته میشود تا هرچه
سریعتر بر اساس رنگ کلمه ،کلید مطابق با آن را در صفحة کلید فشار دهند؛ مثال کلمة قرمز با رنگ دیگری ،مانند سبز ،نوشته میشود و
شرکتکننده باید ،به جای معنی کلمه ،رنگ جوهر آن را تعیین کند.
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شکل .2-تصویری از شکل ساده (تصویر سمت راست) و انتخابی (تصویر سمت
چپ) آزمون دری-لیوالد
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شکل .1-تصویری از محیط نرمافزار آزمون رنگ واژه استروپ

تعداد پاسخهای صحیح در این آزمون معیار سنجش دقت
آزمودنی و زمان واکنش فرد در برابر محرک در پاسخهای صحیح
(که بر اساس هزارم ثانیه ثبت میشود) به عنوان شاخصی برای
تعیین سرعت آزمودنی در نظر گرفته شد ( .)19شکل  1محیط
نرمافزاری این آزمون را نشان میدهد.
آزمون دری-لیوالد :هدف از این آزمون سنجش زمان
واکنش آزمودنی ها به دو صورت ساده و انتخابی بود که با استفاده
از کامپیوتر انجام شد .برای انجام این آزمون از آزمودنیها خواسته
می شد بر روی صندلی بنشینند و به مربع سفیدی که بر روی صفحه
نمایش کامپیوتری که روبروی آنها قرار دارد با دقت نگاه کنند.
برای افزایش آمادگی برای ارائه پاسخ انگشت اشاره دست مسلط
آزمودنی باید بر روی کلید فاصله ( )Spaceقرار میگرفت .در شکل
ساده این آزمون یک عالمت ضربدر (محرک) با فاصله زمان متغیر
در مربع سفید نشان داده میشد که به محض دیدن آن آزمودنی
باید اقدام به فشار دادن کلید فاصله (پاسخ) میکرد .اما ،در شکل
انتخابی آزمون دری-لیوالد محرک به شکل پیچیده تری ارائه
میشد .به این صورت که  4مربع سفید بصورت خطی و کنار هم
بر روی صفحه نمایش بطور ثابت نشان داده میشد و یک عالمت
ضربدر با فاصله زمانی متغیر هر بار در یکی از این مربعها ظاهر
میشد .آزمودنی باید بالفاصله پس از دیدن محرک دکمه متناسب
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شکل  2تصویری از محیط نرمافزاری این آزمون نشان داده شده
است.
آزمون تیراندازی :این آزمون برای سنجش میزان دقت
تیراندازی انجام شد .تیراندازی به هدف با تپانچه بادی از فاصله
 10متری اجرا و به هر آزمودنی اجازه  10شلیک داده شد .نحوه
امتیازدهی به دقت تیراندازی به صورت مجموع امتیازات به دست
آمده از کل شلیکها ( )100-0در نظر گرفته شد ( .)21نمایی از
مراحل انجام پژوهش در هر سه آزمون در شکل  3نشان داده شده
است.

با مربعی که عالمت ضربدر در آن پدیدار شده است را فشار میداد.
برای اینکار قبل از شروع تست آزمودنی باید ،با هدف آمادگی برای
ارائه سریع ترین پاسخ ،انگشت اشاره و میانی دست راست و چپ
خود را بر روی دکمه نقطه ،ویرگول C ،و  Xقرار میداد .پیش از
شروع آزمون تناسب هر دکمه با مربع مورد نظر برای افراد توضیح
داد ه شده بود .این آزمون در هر دو شکل ساده و انتخابی شامل
تکرار  20باره محرک با فاصله زمانی متغیر بود و در نهایت میانگین
فاصله زمانی بین ارائه محرک و شروع پاسخ در تکرارها به عنوان
زمان واکنش ساده یا انتخابی هر آزمودنی ثبت میشد ( .)20در

شکل .3-آزمون دقت تیراندازی ،استروپ و زمان واکنش (از راست به چپ)

نتایج
ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در جدول  2ارائه شده است.
نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که
زمانبندی متفاوت پاس های نگهبانی و در نتیجه الگوی متفاوت

جدول .2-ویژگیهای آزمودنیهای پژوهش
متغیر

سن (سال)
قد ()m
وزن ()Kg
)Kg/m2( BMI

پاس 1

پاس 2

پاس 3

کنترل

20/16 ± 1/02
1/80 ± 0/05
72/04 ± 7/19
22/15 ± 1/78

21/00 ± 1/34
1/80 ± 0/56
74/79 ± 12/79
22/77 ± 2/74

21/25 ± 0/56
1/77 ± 0/04
71/16 ± 8/03
22/49 ± 1/91

20/58 ± 1/08
1/77 ± 0/36
76/08 ± 9/67
24/22 ± 2/38
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تجزیه و تحلیل آماری دادهها :طبیعی بودن توزیع دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ( )k-sبررسی شد.
تجزیه و تحلیل آماری با هدف بررسی تفاوت بینگروهی با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی
توکی و دانت- 3-در موارد عدم برقراری شرط همگنی واریانسها-
انجام شد .محاسبات آماری با نرمافزار  SPSSنسخه  26انجام و
سطح معناداری برای تمام تحلیلهای آماری کمتر از  0/05در نظر
گرفته شد.
مالحظات اخالقي :این پژوهش با رعایت اصول اخالقی با
توجه به بیانیه هلسینکی انجام شد .داوطلبان برای شرکت در
پژوهش کامال مختار بودند و با اطمینان از محرمانه بودن اطالعات
خود و آگاهی از روند کلی پژوهش رضایتنامه کتبی را امضا کردند.
طرح مطالعه به تصویب کمیته اخالق در پژوهشهای زیست-پزشکی
دانشگاه شاهد رسید (.)IR.SHAHED.REC.1400.139
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خواب شبانه بر دقت تیراندازی آزمودنیها تاثیر معناداری داشته
است ( .)P>0/001نتایج آزمون دانت 3-نشاندهنده تفاوت معنادار
امتیاز تیراندازی گروه پاس  2در مقایسه با گروههای کنترل
( ،)P>0/001پاس  )P = 0/005( 1و پاس  )P = 0/002( 3بود.
همچنین ،گروه پاس  1نیز در مقایسه با گروه کنترل امتیاز پایینتری
را در آزمون تیراندازی داشتند ( )P = 0/002که نشاندهنده دقت
پایینتر آنها بود ولی تفاوت معناداری بین پاس  3و گروه کنترل
مشاهده نشد (شکل .)4
همچنین ،یافتههای به دست آمده از آزمون دری-لوالد نشان
داد که تفاوت معناداری در زمان واکنش ساده ( )P>0/001و
انتخابی ( )P>0/001گروههای مختلف وجود داشت .با استفاده از
آزمون توکی مشخص شد الگوی خواب شبانه منجربه افزایش
معنادار زمان واکنش ساده در گروههای پاس  ،)P = 0/002( 1پاس
 )P>0/001( 2و پاس  ) P>0/001( 3در مقایسه با گروه کنترل
شده است .گروه پاس  2در مقایسه با پاس  1نیز زمان واکنش ساده
باالتری را نشان دادند (( )P = 0/009شکل  .)5Aبهعالوه ،گروه
پاس  2در مقایسه با هردو پاس  1و  3زمان واکنش انتخابی باالتر
را نشان داد که این تفاوت در هر دو مورد از نظر آماری معنادار بود
(( )P>0/001شکل .)5B
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شکل .4-تغییرات دقت تیراندازی بین گروههای مختلف
#

در بخش پایانی ،بررسی نتایج اجزای عملکرد شناختی یعنی
زمان آزمایش همخوان ،زمان آزمایش ناهمخوان ،زمان پاسخ
همخوان ،زمان پاسخ ناهمخوان و نمره تداخل آزمودنیها نیز
نشاندهنده تفاوت معنادار بین گروههای مختلف پژوهش بود .در
جدول  3میانگین و انحراف معیار اجزای عملکرد شناختی در گروههای
پژوهش ارائه شده است .عالوه بر تغییرات معنادار مشخص شده در
متغیرهای عملکرد شناختی در گروههای پژوهشی نسبت به گروه
کنترل (جدول  ،)3نتایج نشاندهنده عملکرد ضعیفتر گروه پاس
 2نسبت به گروه پاس  1و  3در متغیرهای زمان آزمایش همخوان
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زمان واکنش ساده (میليثانیه)

500
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پاس 2

کنترل

پاس 1

شکل .5-تغییرات زمان واکنش ساده ( )Aو انتخابی ( )Bبین گروههای مختلف

متغیر
گروه

زمان آزمایش همخوان
زمان آزمایش ناهمخوان
زمان پاسخ همخوان
زمان پاسخ ناهمخوان
نمره تداخل

کنترل

41/56 ± 3/1
45/1 ± 2/5
837/5 ± 57/6
903/6 ± 45/3
0/25 ± 1/5

پاس 1

46/15 ± 3/6
47/21 ± 3/1
871/6 ± 68/5
925/9 ± 36/9
0/83 ± 2/2
*

و ناهمخوان و زمان پاسخ ناهمخوان بود و این تفاوت گزارش شده
در تمام موارد به لحاظ آماری معنادار بود ( .)P>0/001همچنین،
مقایسه گروه پاس  1و  3نیز بیانگر تفاوت معنادار نمره تداخل ثبت
شده برای این دو گروه بود (.)P>0/001

بحث

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،2اردیبهشت 1401

50/14 ± 3/5
*52/07 ± 3/3
*977/3 ± 62/3
*1056/2 ± 145/4
*2/83 ± 2/5

43/65 ± 3/4
48/26 ± 3/5
905/83 ± 67/2
925/92 ± 53/1
*1/08 ± 1/7

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/021

*

کرده اند .این همسویی در حالی است که غالب پیشینه موجود
اثرگذاری دورههای طوالنی بیخوابی را مورد بررسی قرار دادهاند
اما ،در مطالعه حاضر مشخص شد حتی دورههای کوتاهمدت بیخوابی
در حد  2ساعت نیز میتواند دقت تیراندازی را همانند دورههای
طوالنی محرومیت از خواب تحت تاثیر قرار دهد Scribner .و
همکاران ( )2007نشان دادند که سرعت تیراندازی ،دقت و
تشخیص اهداف و بهطور کلی مهارت تیراندازی نیروهای نظامی
پس از یک دوره  30ساعته محرومیت از خواب بهطور معناداری
کاهش مییابد ( .)17یوسفپور و همکاران ( )2020نیز کاهش
امتیاز تیراندازی نیروهای نظامی را در پی کاهش توجه انتخابی،
تمرکز و تالشمندی این افراد پس از یک دوره بیخوابی گزارش
کردهاند (.)16
تیراندازی یکی از مهارتهای اساسی و ضروری برای افراد

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1123

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بیخوابی در ساعات مختلف
شب ناشی از پاسهای نگهبانی متفاوت بر دقت تیراندازی ،عملکرد
شناختی و زمان واکنش نیروهای نظامی انجام شد .نخستین یافته
مطالعه حاضر این بود که بیخوابی شبانه در تمام نوبتهای متفاوت
پاس نگهبانی آثار نامطلوبی بر دقت تیراندازی نیروهای نظامی
داشت .این یافته همسو با بیشتر مطالعات پیشین است که تاثیر
منفی دورههای کمخوابی یا بیخوابی را بر دقت تیراندازی گزارش

پاس 2

پاس 3

سطح معناداری
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جدول .3-میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای عملکرد شناختی در گروههای مختلف
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نظامی بشمار میرود و تضعیف آن یکی از مهمترین پیامد اختالل
خواب بر عملکرد این افراد محسوب میشود ( .)17این مهارت
روانی حرکتی که با هدف مقابله با اهداف سریع و دقیق آموزش
داده میشود به هماهنگی و پایداری حرکتی خوبی نیاز دارد (.)22
در گذشته تصور بر این بود که عامل اساسی برای کسب آمادگی
در مهارت تیراندازی و حفظ آن در نیروهای نظامی ،آمادگی
جسمانی و آموزشهای میدانی و عملیاتی است .اما ،مطالعات جدید
تاکید دارند که سازههای روانشناختی در کنار مهارت حرکتی اهمیت
بسزایی در دقت تیراندازی دارند ( )23و هرگونه اختالل تأثیرگذار
بر این عوامل میتواند عملکرد تیرانداز را هنگام تشخیص هدف و
شلیک ضعیف کند .بنابراین ،کاهش تواناییهای جسمی (خستگی،
تحلیل هماهنگی عصبی -عضالنی و  )4،24( )...به همراه
اثرپذیری منفی عوامل روانی (افزایش استرس ،اضطراب ،هیجان و
 )25،26( )...و سازههای شناختی (کاهش هوشیاری ،دقت ،تمرکز،
توجه و  )27،28( )...از کمخوابی و بیخوابی را میتوان به عنوان
بخش مهمی از سازوکارهای موثر در پیوند بین خواب و دقت
تیراندازی عنوان کرد .محرومیت از خواب همچنین میتواند با ایجاد
اختالالت خلقی ( )29و کاهش سرعت واکنش ( )30در کاهش این
مهارت روانی حرکتی اثرگذار باشد.
مطالعه حاضر با در نظر گرفتن یکی از مهمترین وظایف
غیرقابل حذف مشاغل نظامی یعنی پاس نگهبانی و بیخوابی ناشی
از آن برای نخستین بار در رویکردی متفاوت از پژوهشهای پیشین
( ،)16،17که غالبا به بررسی تاثیر دورههای ممتد محرومیت از
خواب (از چندین ساعت تا چند روز) بر جنبههای گوناگون عمکلرد
نیروهای نظامی پرداختهاند ،نشان داد الزام به بیداری در ساعت 2
تا  4نیمه شب یعنی بیخوابی ناشی از پاس  ،2بیشترین تاثیر منفی
را بر دقت تیراندازی به دنبال داشته است .این یافته نشاندهنده
این موضوع است که عالوه بر عوارض کلی کمخوابی یا اختالل
خواب ،زمانبندی کمخوابی نیز بر دقت تیراندازی تاثیرگذار است و
محرومیت از خواب در ساعات خاصی از شب تاثیر منفی بیشتری
بر دقت تیرانداز دارد .این یافته پیشنهاد کننده این موضوع است که
از دیدگاه عملکردی و بازیافتی زمانهایی از خواب شبانه میتواند
دارای اهمیت بیشتری در محیطهای نظامی باشد .هرچند سازوکار
دقیق چگونگی تاثیر زمانبندی متفاوت کمخوابی /بیخوابی ناشی
از پاس نگهبانی بر دقت تیراندازی مشخص نیست ،این یافته
پیشنهاد کننده این است که احتماال بازه زمانی ذکر شده در بازیافت
فرایندهای نوروبیولوژیک مرتبط با عملکرد شناختی و کارکردهای
اجرایی مغز اهمیت بیشتری دارد (.)31
یافتههای پژوهش در مورد تاثیر بیخوابی ناشی از پاسهای
نگهبانی بر متغیرهای زمان واکنش (ساده و انتخابی) و عملکرد
شناختی نیز نشان داد که این دورههای بیخوابی ناشی از پاسهای
نگهبانی با آثار منفی بر هر دو متغیر مورد بررسی همراه بوده است.
این یافتهها همسو با نتایج به دست آمده از فراتحلیل انجام شده

توسط  Limو  Dingesبود که در نهایت به این جمعبندی رسیدند
که زمان واکنش به هنگام انجام وظایف مربوط به حافظه کاری
بهطور معناداری تحت تاثیر بیخوابی قرار میگیرد ( .)32همسو با
یافتههای مطالعه حاضر ،طیبی و همکاران ( )2019نیز تاثیر منفی
یک دوره  2ساعته محرومیت از خواب را در ساعات مختلف شب
بر افزایش زمان عکسالعمل نیروهای نظامی گزارش کردند .طبق
نتایج آن ها تضعیف سرعت واکنش با کاهش تعادل ایستا و پویا و
افزایش سطوح فیزیولوژیک کورتیزول (افزایش بیشتر در ساعت
بیداری  2تا  4نیمه شب) در آزمودنیها همراه بود ( .)33همچنین،
در یک مطالعه انجام شده در سال  2019با هدف بررسی عوامل
موثر بر عملکرد شناختی نیروهای نظامی نتیجهگیری شد که خواب
ناسالم (نامناسب به لحاظ کیفی و کمی) اثرات منفی بر متغیرهای
شناختی سربازان به همراه دارد ( .)5توجه انتخابی یکی از قابلیتهای
مهم شناختی در افراد نظامی است که به همراه زمان واکنش جزو
عوامل اصلی پیشبینی کننده عملکرد تیراندازی بشمار میروند
( .)16همانطور که  Palmerو همکاران ( )2013نیز گزارش کردند
بین کاهش سرعت عکسالعمل و عملکرد شناختی سربازان با
کاهش دقت تیراندازی آنها ارتباط وجود دارد ( .)34این همسویی
بین دقت تیراندازی با زمان عکسالعمل و توجه انتخابی پس از
دورههای بیخوابی ناشی از پاس نگهبانی در مطالعه حاضر نیز تایید
شد.
بهعالوه ،یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که در بین گروههای
مورد مطالعه همچنان آزمودنیهای پاس  2بهطور معناداری ضعیفترین
عملکرد را در زمان واکنش و توجه انتخابی داشتند .این یافتهها
نشان می دهد واکنش سریع و عملکرد شناختی مطلوب نیروهای
نظامی و عملکردهای اجرایی پیچیده وابسته به این متغیرها در
نیروهای نظامی به کمخوابی ناشی از پاسهای نگهبانی بخصوص
بیداری در بازه زمانی  2تا  4شب حساستر میباشد .پیشتر نشان
داده شده است که محرومیت از خواب با افزایش سطوح کورتیزول
همراه است و تغییرات این شاخص بهطور معناداری با بیداری در
بازه زمانی  2تا  4شب نسبت به دیگر ساعات بیشتر بوده است.
افزایش سطوح کورتیزول با تحلیل عملکرد شناختی ،توجه و سرعت
پردازش همراه است که نتیجه نهایی آن کاهش عملکرد اجرایی
میباشد ( . )35بر این اساس ،شاید بتوان گفت خواب شبانه
بخصوص در ساعت  2تا  4میتواند در تعدیل سطوح کورتیزول
اهمیت بیشتری داشته باشد.
علیرغم نقاط قوت ،پژوهش حاضر محدودیتهایی نیز داشت
که بیان آن میتواند به جهتگیری پژوهشهای آتی کمک کند.
عملکرد شناختی ابعاد گستردهای دارد مثل توجه ،حافظه کاری،
عملکردهای احساسی و ادراکی ،حافظه و یادگیری و غیره که هر
کدام با آزمونهای خاصی قابل بررسی است ( .)36در پژوهش
حاضر تنها از آزمون رایج و پرکاربرد رنگ-واژه استروپ استفاده
شد که کارکرد اجرایی را میسنجد و تنها یکی از جنبههای عملکرد
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شناختی است .پیشنهاد میشود برای جمع بندی دقیقتر در زمینه
آثار کمخوابی و بیخوابی بر عملکرد شناختی سایر حیطههای
عملکرد شناختی نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین ،به عنوان
یک کارآزمایی ،محدودیت تعداد آزمودنی ( 12نفر در هر گروه) از
دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر است و انجام پژوهشهای
بیش تر با حجم نمونه زیادتر برای افزایش قابلیت تعمیم یافتهها
ضروری به نظر میرسد .در نهایت ،هرچند تاثیر منفی کمخوابی و
اختالل خواب بر جنبههای مختلف عملکرد نظامیان در غالب
پژوهشها تایید شده است اما ،در شرایط واقعی عملیات و ماموریت-
های نظامی انتظار میرود تحریک سمپاتیکی و انگیختگی بسیار
زیاد ناشی از حساسیت و خطرات احتمالی گوش به زنگی شدیدی
ایجاد کرده و به اثرات ناشی از کمخوابی و بیخوابی غلبه کند .لذا،
هرچند در مطالعه حاضر شرایط معمول و مرسوم نگهبانی در
محیط های نظامی لحاظ شد انجام پژوهش در محیطی که به
شرایط واقعی عملیات و ماموریتهای نظامی نزدیک است یا ایجاد
شرایطی برای باال بردن انگیختگی آزمودنیها میتواند در تعمیم
نتایج به دست آمده از مطالعات به شرایط واقعی در موقعیتهای
آمادهباش و ماموریتهای نظامی کمک کند.

دقت تیراندازی ،عملکرد شناختی و زمان واکنش بوده است .اما،
بهطور قابل توجهی این آثار سوء در نتیجه کمخوابی ناشی از پاس
 2بارزتر میباشد .لذا ،با در نظر گرفتن پیوستگی بین وظایف نظامی
و عدم وقفه در این وظایف بنظر میرسد افسران باید در بکارگیری
نیروهایی که در این پاس انجام وظیفه میکنند بخصوص در
فعالیتهایی که نیازمند دقت ،تمرکز و سرعت عکسالعمل هستند
باید بیشتر توجه نمایند و یا مستثنی کردن نیروهایی که در بخش-
های حساس کار میکنند از پاس  2بهتر است مورد توجه قرار گیرد.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به آثار زیانبار بیشتر ناشی از پاس نگهبانی دوم،
توصیه میشود نیروهای نظامی که در این پاس بیدار بودهاند
ترجیحا از انجام کارهای حساس در روز بعد معاف شوند و یا
حتیالمقدور بیداری بهدلیل انجام وظایف کاری برای
نیروهایی که در پستهای حساس مشغول به کار هستند در
این ساعات از شب محدود شود.
 تنظیم زمان استراحت برای نیروهای نظامیای که وظایف
حساستری دارند و دقت ،تمرکز ،تحلیل -تصمیمگیری و
واکنش سریع در عملکرد آنها نقش پررنگتری دارد ،مد
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