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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 one-

way 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. 

 

Keywords: Sleepiness, Guarding post, Shooting accuracy, Reaction time. 
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 خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عملکرد شناختي  تاثیر الگوی متفاوت

 دانشجویان نظامي

 
 *1، اسمعیل نصیری1، علي صمدی1مهدی فرهادی

 
 رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب  1

 

 دهکیچ

 انیدانشجو یزمان واکنش و عملکرد شناخت ،یراندازیشبانه بر دقت تمتفاوت خواب یالگو ریتاث یمطالعه حاضر با هدف بررس ف:هدزمینه و 

 .انجام شد یدانشگاه افسر

سال(  7/20 ± 15/1ارتش جمهوری اسالمی ایران )سن دانشگاه پدافند هوایی دانشجوی افسری  48مطالعه حاضر بر روی  ها:روش

تا  14، 10تا  8) 2پاس ، (2ا ت 24،  20تا  18، 14تا  12، 8تا  6ساعت ) 1پاس  ؛چهار گروهطور تصادفی به هانجام شد که ب تهران در شهر
پس از پایان آخرین پاس  .دندشتقسیم و کنترل )بدون نگهبانی(  (6تا  4، 24تا  22، 18تا  16، 12تا  10) 3پاس ، (4تا  2، 22تا  20، 16

با استفاده )ساده و انتخابی  زمان واکنش( و متر 10از فاصله تپانچه بادی )تیراندازی با  قت تیراندازیدواژه(،  -عملکرد شناختی )آزمون رنگ
 ایتوکی  یراهه و آزمون تعقیبیک دست آمده با استفاده از آزمون آنالیز واریانسهای بهرفت. دادهزیابی قرار گلیوارد( مورد ار-از آزمون دری

  .تحلیل شد 3دانت 

( نسبت به گروه کنترل P = 001/0) 2( و پاس P = 002/0) 1های گروه پاس دقت تیراندازی در آزمودنی نتایج نشان داد کهها: یافته

تری در ترل عملکرد ضعیف( در مقایسه با گروه کنP = 001/0) 3( و پاس P = 001/0) 2کاهش داشته است. در گروه پاس  طور معناداریهب
 001/0گروه کنترل داشتند ) تری نسبت بهزمان واکنش انتخابی و عملکرد شناختی ضعیف 2عالوه، گروه پاس ه. بمشاهده شدزمان واکنش ساده 

= P). 

خوابی ی دارد و به طور ویژه کمخواب شبانه بر عملکرد شناختی، سرعت واکنش و دقت تیراندازی تاثیر قابل توجهالگوی  گیری:نتیجه

 در نیروهای نظامی 2س از پاس پرسد استراحت بیشترین تاثیر منفی را بر متغیرهای یاد شده دارد. بر این اساس به نظر می 2ناشی از پاس 

 .اید مورد توجه بیشتری قرار گیردبرای دستیابی به عملکرد بهینه ب
 

 .العملزمان عکس، دقت تیراندازی، پاس نگهبانی، خوابیبی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
شده هوموستاتیک و وضعیت کاهش خواب یک رفتار کنترل

 24دهی حسی است که در فواصل مشخصی از تحرک و پاسخ
نسان ا. حدود یک سوم زندگی (1) شودروز تکرار میساعت شبانه

یکل . این س(2)گذرد برای به خواب رفتن میدر خواب یا تالش 
ت روزی )چرخه خواب و بیداری( با یکسری تغییرامهم شبانه

ین و نفرین، سرتونهای نوراپیبیوشیمیایی )آزاد شدن هورمون
می هورمون رشد در دوره خواب( در بدن همراه است که نقش مه

ه اختالل در . لذا، هرگون(3)کند در حفظ تعادل فیزیولوژیکی ایفا می
ه همراه بتوجهی بر سالمت جسمی و روانی تواند عواقب قابلآن می

تال به داشته باشد که در طوالنی مدت با افزایش احتمال خطر اب
نوع  عروقی، دیابت-یهای قلبچندین بیماری مزمن از جمله بیماری

اه است ، سندروم متابولیکی و در نهایت افزایش مرگ و میر همر2
تواند ب میاما، اختالالت فیزیولوژیکی ناشی از خواب نامناس (4،5)

ها ز جمله آنمدتی را نیز به همراه داشته باشد که اای کوتاهپیامده
ل در توان به افزایش استرس، اختالل عملکرد شناختی، اختالمی

 نگیالعمل، تضعیف هماهتفکر، تضعیف حافظه، افزایش زمان عکس
و  یمشکالت رفتارطور کلی هضالنی، اختالل تعادل و بع-عصبی

بهداشت  . از این رو، توجه به(6) اشاره کردتضعیف عملکرد ذهنی 
سالمت و  یبرای داریرفتار خواب و ب حیصح میتنظخواب و 

برخی  ها ضروری است و درفیزیولوژیکی و شناختی انسان عملکرد
 .(7)یابد های جمعیتی اهمیت بسیار بیشتری میگروه

هایی هستند که به دلیل نیروهای نظامی یکی از مهمترین گروه
تال به انواع اختالالت خواب و پیامدهای های شغلی مستعد ابویژگی

. نشان داده شده است خواب ناکافی، منقطع، (8)ناشی از آن هستند 
تواند کوتاه و نامنظم از مشکالت رایج در افراد نظامی است و می

. با این وجود، به دلیل (5)به دلیل انجام وظایف شغلی بروز کند 
اهمیت و ضرورت غیرقابل انکار برخی از این وظایف اختالالت 

های باشد. پاسخواب ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب می
مرزها، باشد که با هدف حراست از نگهبانی یکی از این وظایف می

های بیداری شبانه تاسیسات، تجهیزات و اماکن امنیتی با دوره
شود که تامین خواب با کیفیت این موضوع باعث میهمراه است. 

و کمیت مناسب برای نیروهای نظامی حتی در شرایط صلح و 
در یک  (9)آرامش نیز به دلیل ماهیت شغلی امری دشوار باشد 

با بررسی  2018همکارانش در سال و  Devineمطالعه گسترده 
نفر از سربازان گزارش کردند  582013شیوع اختالالت خواب در 

 18ی خواب بودند، ددرصد از سربازان مبتال به آپنه انسدا 58حدود 
یک اختالل  درصد 48خوابی بودند و حدود درصد مبتال به بی

ازانی از درصد سرب 22سالمتی وابسته به خواب داشتند. جالب اینکه 
از یک اختالل سالمتی وابسته به خواب  نیز که معاف از رزم بودند

کیفیت پایین خواب با  . این در حالی است که(10) رنج می بردند
به عنوان یکی از  خوابی و بیدار شدن در میانه شبتاکید بر کم

طور کلی هعوامل موثر در کاهش سطح هوشیاری، حافظه کاری و ب

عملکرد اجرایی و شناختی نیروهای نظامی معرفی شده است 
. اما در سبک زندگی نظامی، چه در محیط آموزش و چه (11،12)

در شرایط استقرار نیروها، عملکرد صحیح ذهنی و شناختی افراد 
های حساس و اجرای وظایف گیریها و تصمیمریزیبرای برنامه

محوله به دلیل شرایط خاص شغلی اهمیت فراوانی دارد. زیرا 
هوشیاری یاز به دقت و بسیاری از وظایف نظامی به دلیل حساسیت ن

. لذا، نگرانی شدیدی پذیرندسیبآ یخوابکمنسبت به و دارند باالیی 
خوابی وجود دارد خوابی و کمدر مورد انجام این وظایف پس از بی

. از جمله این وظایف حساس و مهم تیراندازی است که عامل (13)
رود ای در کسب موفقیت به هنگام عملیات بشمار میکنندهتعیین

. این مهارت نظامی پایه، برای ارتقا عملکرد در سایر وظایف (14)
 رورتض شود و به دلیل همین اهمیت ونظامی ضروری محسوب می

تحقیقات زیادی با تمرکز بر شناسایی عوامل موثر در مهارت 
. طبق نتایج (15, 14)تیراندازی در شرایط نظامی انجام شده است 

عالوه  به دست آمده از این تحقیقات انجام صحیح مهارت تیراندازی
آمادگی جسمانی و حرکتی )مانند تعادل، بر وابستگی به متغیرهای 

تا العمل خوب(،  عکس و عمل سرعت عضله، و عصب هماهنگی
های ذهنی و عملکرد شناختی )مانند: حد زیادی تحت تاثیر توانایی

دقت، تمرکز، آرامش و سطح پایین برانگیختگی عصبی( فرد به 
( 2007و همکارانش ) Scribner. (16)هنگام شلیک قرار دارد 

شده مخصوصاً  ادیبر موارد  رگذاریهرگونه اختالل تأثنشان دادند 
تواند زمان واکنش و توجه انتخابی میدقت استفاده از سالح، 

 کند فیضعت کیهدف و شل صیرا هنگام تشخ راندازیت عملکرد
و همکاران  Milerطبق نتایج به دست آمده از مطالعه  .(17)
( نیز افزایش زمان خواب در کارآموزان ارتش به هنگام 2012)

 . (18)ها همراه بود آموزش مقدماتی با بهبود عملکرد تیراندازی آن
هینه عملکرد ب رغم اهمیت بهداشت خواب دربا وجود این، علی
دلیل  های شبانه بهخوابی ناشی از نگهبانینیروهای نظامی، بی

کالیف تارزش و اهمیت بسیار باالی امنیتی، نظامی و دولتی این 
ت عملکرد اهمی باشد. از این رو نظر بهبل اجتناب مینظامی، غیرقا

ای عملکرد نیروهشناختی و زمان واکنش و دقت تیراندازی در 
وی و همچنین کمبود اطالعات علمی در مورد تاثیر الگ نظامی

 هایبندی متفاوت پاسشبانه به واسطه زمان متفاوت خواب
ر الگوی ی تاثیپژوهش حاضر با هدف بررس این متغیرها،بر  نگهبانی

لکرد متفاوت خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عم
 .شناختی دانشجویان دانشگاه افسری انجام شد

 

 هاروش
 48ها شامل تجربی است. آزمودنیپژوهش حاضر از نوع نیمه

سال بودند که پس از  22تا  18دانشجوی افسری با دامنه سنی 
افسری نیروی پدافند هوایی آجا در شهر اعالم فراخوان در دانشگاه 

تهران از بین افراد داوطلب واجد شرایط شرکت در پژوهش انتخاب 
های ورود به پژوهش شامل: سال اولی بودن شدند. مالک
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 و همکاران فرهادی / 1126

 1401  اردیبهشت، 2 ، شماره24 دوره                       مجله طب نظامي          

نداشتن اختالل شناخته شده خواب، عدم ، دانشجویان داوطلب
نداشتن تجربه ، نداشتن سابقه خدمت سربازی، مصرف قرص خواب

های استفاده قه در رشته تیراندازی و عدم آشنایی با آزمونیا ساب
شده در پژوهش بود. همچنین، با توجه به کوتاه بودن مدت مطالعه 

ها شود به عنوان مالک هرگونه پیشامدی که مانع تکمیل پاس
خروج از مطالعه در نظر گرفته شد. سپس، با ارائه توضیح درباره 

پاسخگویی به و همچنین ر مراحل انجام کا ،اهداف، جزئیات
ها تکمیل و آگاهانه توسط آزمودنی نامهرضایت فرمسواالت افراد، 

طور تصادفی به چهار گروه هها بامضا شد. در گام بعدی، آزمودنی
در این و کنترل تقسیم شدند.  3، پاس 2، پاس 1نفره پاس  12

اس پبندی نگهبانی برای هر گروه عبارت بود از: گروه زمانپژوهش 
 8) 2پاس  ، گروه(2تا  24،  20تا  18، 14تا  12، 8تا  6ساعت ) 1
 16، 12تا  10) 3پاس و گروه ( 4تا  2، 22تا  20، 16تا  14، 10تا 
گروه کنترل هیچ نوبت نگهبانی نداشتند  .(6تا  4، 24تا  22، 18تا 

های سنجش متغیرهای مورد آزمونو خواب کامل شبانه داشتند. 
از انجام روز بعد صبح  9-11در ساعت ها گروه همهپژوهش در 

ها به شیوه تمام آزمودنیهمچنین میزان خواب  .مداخله انجام شد
 کنترل شد.نیز در طول روز قبل خوداظهاری 

  هاسنجش

 Stroop) استروپ واژه-های رنگحاضر از آزمون در پژوهش

Color and Word Testلیوالد-(، دری (Deary-Liewald 

Taskتیراندازی برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد.  ( و 

ای با یک آزمون سه مرحلهواژه استروپ: -آزمون رنگ

قابلیت سنجش عملکرد شناختی است و به عنوان مقیاسی برای 

تشخیص میزان مهار شناختی  یا توانایی فرد در مهار پاسخ غالب 

ش آموخته است( به نفع پاسخ غیرمعمول )یعنی چیزی که از پی

 .نشان داده شده است 1شود. مراحل انجام آزمون در جدول استفاده می

 
 استروپ واژه-رنگ آزمونمراحل  .1-جدول

ها، رنگر اساس اسامی بتر، کننده باید هرچه سریعشود و شرکتصفحة نمایشگر ظاهر می اسامی چهار رنگ اصلی با رنگ سیاه در مرکز 1مرحله 
 یکی از کلیدهای آبی، قرمز، زرد یا سبز را بر روی صفحة کلید فشار دهد.

تر کلید مطابق با ه سریعکننده باید هرچشود و شرکتاسامی چهار رنگ اصلی، هرکدام با قلمی همرنگ خودشان، در مرکز صفحه ظاهر می 2مرحله 
 هر رنگ را فشاردهد.

شود تا هرچه واسته میخکنندگان  هرکدام با رنگی غیر از رنگ خودشان، بر صفحة نمایشگر ظاهر شده، از شرکتاسامی چهار رنگ اصلی،  3مرحله 
شود و ، مانند سبز، نوشته میسریعتر بر اساس رنگ کلمه، کلید مطابق با آن را در صفحة کلید فشار دهند؛ مثال کلمة قرمز با رنگ دیگری

 رنگ جوهر آن را تعیین کند. کننده باید، به جای معنی کلمه،شرکت

 
 

 
 

 ژه استروپافزار آزمون رنگ واتصویری از محیط نرم .1-شکل

 

 
 
تصویری از شکل ساده )تصویر سمت راست( و انتخابی )تصویر سمت  .2-شکل

 لیوالد-چپ( آزمون دری

در این آزمون معیار سنجش دقت  های صحیحتعداد پاسخ
 های صحیحپاسخدر در برابر محرک فرد و زمان واکنش آزمودنی 

به عنوان شاخصی برای  (شودثبت می بر اساس هزارم ثانیه)که 
محیط  1. شکل (19)تعیین سرعت آزمودنی در نظر گرفته شد 

 .دهدافزاری این آزمون را نشان مینرم

زمان  هدف از این آزمون سنجش لیوالد:-آزمون دری

ها به دو صورت ساده و انتخابی بود که با استفاده آزمودنی واکنش
ها خواسته ام این آزمون از آزمودنیاز کامپیوتر انجام شد. برای انج

شد بر روی صندلی بنشینند و به مربع سفیدی که بر روی صفحه می
ها قرار دارد با دقت نگاه کنند. نمایش کامپیوتری که روبروی آن

برای افزایش آمادگی برای ارائه پاسخ انگشت اشاره دست مسلط 
گرفت. در شکل ( قرار میSpaceآزمودنی باید بر روی کلید فاصله )

ساده این آزمون یک عالمت ضربدر )محرک( با فاصله زمان متغیر 
شد که به محض دیدن آن آزمودنی در مربع سفید نشان داده می

کرد. اما، در شکل باید اقدام به فشار دادن کلید فاصله )پاسخ( می
 تری ارائهلیوالد محرک به شکل پیچیده-انتخابی آزمون دری

مربع سفید بصورت خطی و کنار هم  4ورت که شد. به این صمی
شد و یک عالمت بر روی صفحه نمایش بطور ثابت نشان داده می

ها ظاهر ضربدر با فاصله زمانی متغیر هر بار در یکی از این مربع
شد. آزمودنی باید بالفاصله پس از دیدن محرک دکمه متناسب می
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داد. را فشار می با مربعی که عالمت ضربدر در آن پدیدار شده است
کار قبل از شروع تست آزمودنی باید، با هدف آمادگی برای برای این

ترین پاسخ، انگشت اشاره و میانی دست راست و چپ ارائه سریع
داد. پیش از قرار می Xو  Cخود را بر روی دکمه نقطه، ویرگول، 

شروع آزمون تناسب هر دکمه با مربع مورد نظر برای افراد توضیح 
ه شده بود. این آزمون در هر دو شکل ساده و انتخابی شامل داد

باره محرک با فاصله زمانی متغیر بود و در نهایت میانگین  20تکرار 
 به عنوان پاسخ در تکرارها محرک و شروع فاصله زمانی بین ارائه

. در (20)شد زمان واکنش ساده یا انتخابی هر آزمودنی ثبت می

افزاری این آزمون نشان داده شده تصویری از محیط نرم 2شکل 
 . است

یزان دقت این آزمون برای سنجش م آزمون تیراندازی:

تیراندازی انجام شد. تیراندازی به هدف با تپانچه بادی از فاصله 

نحوه شلیک داده شد.  10متری اجرا و به هر آزمودنی اجازه  10
به دست امتیازدهی به دقت تیراندازی به صورت مجموع امتیازات 

. نمایی از (21)در نظر گرفته شد  (100-0)ها آمده از کل شلیک

نشان داده شده  3مراحل انجام پژوهش در هر سه آزمون در شکل 
.است

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

ها طبیعی بودن توزیع داده ها:تجزیه و تحلیل آماری داده

بررسی شد.  (k-sکولموگروف اسمیرنوف )با استفاده از آزمون 
گروهی با استفاده تجزیه و تحلیل آماری با هدف بررسی تفاوت بین

 تعقیبی آزمون( و ANOVAراهه )از آزمون تحلیل واریانس یک
 -هاراری شرط همگنی واریانسدر موارد عدم برق- 3-و دانت توکی

انجام و  26نسخه  SPSSافزار انجام شد. محاسبات آماری با نرم
در نظر  05/0های آماری کمتر از  سطح معناداری برای تمام تحلیل

 گرفته شد.

این پژوهش با رعایت اصول اخالقی با  مالحظات اخالقي:

توجه به بیانیه هلسینکی انجام شد. داوطلبان برای شرکت در 
پژوهش کامال مختار بودند و با اطمینان از محرمانه بودن اطالعات 

نامه کتبی را امضا کردند. خود و آگاهی از روند کلی پژوهش رضایت
 پزشکی-زیست هایدر پژوهش کمیته اخالقبه تصویب مطالعه  طرح

 .(IR.SHAHED.REC.1400.139)رسید دانشگاه شاهد 
 

 نتایج
 .ارائه شده است 2ها در جدول های توصیفی آزمودنیویژگی

نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که 

های نگهبانی و در نتیجه الگوی متفاوت بندی متفاوت پاسزمان

ها تاثیر معناداری داشته آزمودنیخواب شبانه بر دقت تیراندازی 

دهنده تفاوت معنادار نشان 3-(. نتایج آزمون دانتP<001/0است )

های کنترل در مقایسه با گروه 2امتیاز تیراندازی گروه پاس 

(001/0>P پاس ،)1 (005/0 = P و پاس )3 (002/0 = P .بود )

 تریاییننیز در مقایسه با گروه کنترل امتیاز پ 1همچنین، گروه پاس 

دهنده دقت ( که نشانP = 002/0را در آزمون تیراندازی داشتند )

و گروه کنترل  3ها بود ولی تفاوت معناداری بین پاس پایینتر آن

 (.4مشاهده نشد )شکل 

لوالد نشان -های به دست آمده از آزمون دریهمچنین، یافته

( و P<001/0ر زمان واکنش ساده )داد که تفاوت معناداری د

های مختلف وجود داشت. با استفاده از ( گروهP<001/0انتخابی )

به افزایش ی مشخص شد الگوی خواب شبانه منجرآزمون توک

(، پاس P = 002/0) 1های پاس معنادار زمان واکنش ساده در گروه

2 (001/0>P و پاس )3 (001/0>P در مقایسه با گروه کنترل )

نیز زمان واکنش ساده  1در مقایسه با پاس  2است. گروه پاس شده 

ه، گروه عالوه(. بA5( )شکل P = 009/0باالتری را نشان دادند )

زمان واکنش انتخابی باالتر  3و  1پاس  در مقایسه با هردو 2پاس 

را نشان داد که این تفاوت در هر دو مورد از نظر آماری معنادار بود 

(001/0>P شکل( )B5).

 پژوهش هایدنیهای آزموویژگی .2-جدول
 P کنترل 3پاس  2پاس  1 پاس متغیر

 10/0 58/20 ± 08/1 25/21 ± 56/0 00/21 ± 34/1 16/20 ± 02/1 سن )سال(

 05/0 ± 80/1 56/0 ± 80/1 04/0 ± 77/1 36/0 ± 77/1 19/0 (mقد )

 19/7 ± 04/72 79/12 ± 79/74 03/8 ± 16/71 67/9 ± 08/76 56/0 (Kgوزن )

BMI (2Kg/m) 78/1 ± 15/22 74/2 ± 77/22 91/1 ± 49/22 38/2 ± 22/24 13/0 
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 های مختلفتغییرات دقت تیراندازی بین گروه .4-شکل
 

در بخش پایانی، بررسی نتایج اجزای عملکرد شناختی یعنی 
پاسخ  زمان، ناهمخوان شیآزما زمان، همخوان شیزمان آزما
ها نیز آزمودنی تداخل نمرهو  پاسخ ناهمخوان زمان، همخوان

های مختلف پژوهش بود. در دهنده تفاوت معنادار بین گروهنشان
 هایکرد شناختی در گروهمیانگین و انحراف معیار اجزای عمل 3جدول 

عالوه بر تغییرات معنادار مشخص شده در  .پژوهش ارائه شده است
های پژوهشی نسبت به گروه متغیرهای عملکرد شناختی در گروه

تر گروه پاس دهنده عملکرد ضعیفنتایج نشان (،3کنترل )جدول 
در متغیرهای زمان آزمایش همخوان  3و  1نسبت به گروه پاس  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مختلف( بین گروهB( و انتخابی )Aتغییرات زمان واکنش ساده ) .5-شکل

 
 های مختلفمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای عملکرد شناختی در گروه .3-جدول

 متغیر               

 گروه    
 داریسطح معنا 3پاس  2پاس  1پاس  کنترل

 <001/0 65/43 ± 4/3 14/50 ± 5/3* 15/46 ± 6/3* 56/41 ± 1/3 همخوان شیزمان آزما

 <001/0 26/48 ± 5/3 07/52 ± 3/3* 21/47 ± 1/3 1/45 ± 5/2 ناهمخوان شیآزما زمان

 <001/0 83/905 ± 2/67 3/977 ± 3/62* 6/871 ± 5/68 5/837 ± 6/57 پاسخ همخوان زمان

 <001/0 92/925 ± 1/53 2/1056 ± 4/145* 9/925 ± 9/36 6/903 ± 3/45 پاسخ ناهمخوان زمان

 021/0 08/1 ± 7/1* 83/2 ± 5/2* 83/0 ± 2/2 25/0 ± 5/1 تداخل نمره

 

بود و این تفاوت گزارش شده  خوانمو ناهمخوان و زمان پاسخ ناه

(. همچنین، P<001/0در تمام موارد به لحاظ آماری معنادار بود )

نیز بیانگر تفاوت معنادار نمره تداخل ثبت  3و  1مقایسه گروه پاس 

 .(P<001/0شده برای این دو گروه بود )
 

 بحث
خوابی در ساعات مختلف مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بی

های نگهبانی متفاوت بر دقت تیراندازی، عملکرد پاس ناشی ازشب 
شناختی و زمان واکنش نیروهای نظامی انجام شد. نخستین یافته 

های متفاوت خوابی شبانه در تمام نوبتمطالعه حاضر این بود که بی
پاس نگهبانی آثار نامطلوبی بر دقت تیراندازی نیروهای نظامی 

طالعات پیشین است که تاثیر داشت. این یافته همسو با بیشتر م
خوابی را بر دقت تیراندازی گزارش خوابی یا بیهای کممنفی دوره

اند. این همسویی در حالی است که غالب پیشینه موجود کرده
اند خوابی را مورد بررسی قرار دادههای طوالنی بیاثرگذاری دوره

 وابیخمدت بیهای کوتاهاما، در مطالعه حاضر مشخص شد حتی دوره
های دقت تیراندازی را همانند دورهتواند ساعت نیز می 2در حد 

و  Scribnerطوالنی محرومیت از خواب تحت تاثیر قرار دهد. 
تیراندازی، دقت و سرعت ( نشان دادند که 2007) همکاران

مهارت تیراندازی نیروهای نظامی طور کلی تشخیص اهداف و به
طور معناداری هاز خواب ب ساعته محرومیت 30پس از یک دوره 

( نیز کاهش 2020) پور و همکاران. یوسف(17)یابد کاهش می
امتیاز تیراندازی نیروهای نظامی را در پی کاهش توجه انتخابی، 

خوابی گزارش تمرکز و تالشمندی این افراد پس از یک دوره بی
 . (16)اند کرده

های اساسی و ضروری برای افراد تیراندازی یکی از مهارت

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

کنترل 1پاس  2پاس  3پاس 

ار
متی

ا
ی

داز
ران

تی *

* 

# 

# 

0

100

200

300

400

500

600

کنترل 1پاس  2پاس  3پاس 

ده
سا

ش 
کن

 وا
ن

ما
ز

 
ي

میل
(

ه(
انی

ث
 

A 

* 
* 

* 

# 

0

100

200

300

400

500

600

کنترل 1پاس  2پاس  3پاس 

ش 
کن

 وا
ن

ما
ز

ي
میل

ي )
خاب

انت
ه(

انی
ث

 

B 
* 

# 
# 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
JM

M
.2

4.
2.

11
23

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
m

ed
j.i

r 
on

 2
02

2-
06

-1
4 

] 

                               6 / 9

http://dx.doi.org/10.30491/JMM.24.2.1123
https://militarymedj.ir/article-1-3299-fa.html


 1129 / انیخواب شبانه و عملکرد نظام یالگو

J Mil Med                                  2022, Volume 24, Issue 2 

 

رود و تضعیف آن یکی از مهمترین پیامد اختالل نظامی بشمار می
ارت . این مه(17)شود خواب بر عملکرد این افراد محسوب می

روانی حرکتی که با هدف مقابله با اهداف سریع و دقیق آموزش 
. (22) دارد ازین یخوب یحرکت یداریو پا یبه هماهنگ شودداده می

کسب آمادگی عامل اساسی برای که  بر این بودتصور در گذشته 
آمادگی در مهارت تیراندازی و حفظ آن در نیروهای نظامی، 

های میدانی و عملیاتی است. اما، مطالعات جدید جسمانی و آموزش
حرکتی اهمیت های روانشناختی در کنار مهارت تاکید دارند که سازه

ل تأثیرگذار الهرگونه اختو  (23)بسزایی در دقت تیراندازی دارند 
تیرانداز را هنگام تشخیص هدف و  تواند عملکرداین عوامل میبر 

های جسمی )خستگی، کند. بنابراین، کاهش تواناییشلیک ضعیف 
به همراه  (4،24)عضالنی و ...(  -تحلیل هماهنگی عصبی

اثرپذیری منفی عوامل روانی )افزایش استرس، اضطراب، هیجان و 
های شناختی )کاهش هوشیاری، دقت، تمرکز، و سازه (25،26)...( 

توان به عنوان خوابی را میخوابی و بیاز کم (27،28)توجه و ...( 
بخش مهمی از سازوکارهای موثر در پیوند بین خواب و دقت 

تواند با ایجاد ازی عنوان کرد. محرومیت از خواب همچنین میتیراند
در کاهش این  (30)و کاهش سرعت واکنش  (29)اختالالت خلقی 

 مهارت روانی حرکتی اثرگذار باشد.
مطالعه حاضر با در نظر گرفتن یکی از مهمترین وظایف 

اشی نخوابی غیرقابل حذف مشاغل نظامی یعنی پاس نگهبانی و بی
پیشین  هایخستین بار در رویکردی متفاوت از پژوهشاز آن برای ن

میت از های ممتد محرو، که غالبا به بررسی تاثیر دوره(16،17)
مکلرد عهای گوناگون ر جنبهخواب )از چندین ساعت تا چند روز( ب

 2در ساعت  الزام به بیداریاند، نشان داد نیروهای نظامی پرداخته
اثیر منفی ، بیشترین ت2خوابی ناشی از پاس بینیمه شب یعنی  4تا 

دهنده شانرا بر دقت تیراندازی به دنبال داشته است. این یافته ن
ل ا اختالخوابی یاین موضوع است که عالوه بر عوارض کلی کم

گذار است و خوابی نیز بر دقت تیراندازی تاثیربندی کمخواب، زمان
ری محرومیت از خواب در ساعات خاصی از شب تاثیر منفی بیشت

وضوع است که بر دقت تیرانداز دارد. این یافته پیشنهاد کننده این م
تواند ه میهایی از خواب شباناز دیدگاه عملکردی و بازیافتی زمان

زوکار های نظامی باشد. هرچند سااهمیت بیشتری در محیطدارای 
ی ناشی خوابخوابی/ بیبندی متفاوت کمدقیق چگونگی تاثیر زمان

ه از پاس نگهبانی بر دقت تیراندازی مشخص نیست، این یافت
در بازیافت  پیشنهاد کننده این است که احتماال بازه زمانی ذکر شده

کردهای ا عملکرد شناختی و کارفرایندهای نوروبیولوژیک مرتبط ب
 .(31)اجرایی مغز اهمیت بیشتری دارد 

های خوابی ناشی از پاسهای پژوهش در مورد تاثیر بییافته
نگهبانی بر متغیرهای زمان واکنش )ساده و انتخابی( و عملکرد 

های ز پاسخوابی ناشی اهای بیشناختی نیز نشان داد که این دوره
نگهبانی با آثار منفی بر هر دو متغیر مورد بررسی همراه بوده است. 

فراتحلیل انجام شده ها همسو با نتایج به دست آمده از این یافته

بندی رسیدند بود که در نهایت به این جمع  Dingesو  Limتوسط
که زمان واکنش به هنگام انجام وظایف مربوط به حافظه کاری 

. همسو با (32)گیرد خوابی قرار میمعناداری تحت تاثیر بیطور هب
( نیز تاثیر منفی 2019) طیبی و همکارانهای مطالعه حاضر، یافته

خواب را در ساعات مختلف شب ساعته محرومیت از  2یک دوره 
العمل نیروهای نظامی گزارش کردند. طبق بر افزایش زمان عکس

ها تضعیف سرعت واکنش با کاهش تعادل ایستا و پویا و نتایج آن
افزایش سطوح فیزیولوژیک کورتیزول )افزایش بیشتر در ساعت 

. همچنین، (33)ها همراه بود نیمه شب( در آزمودنی 4تا  2بیداری 
عوامل با هدف بررسی  2019در یک مطالعه انجام شده در سال 

گیری شد که خواب موثر بر عملکرد شناختی نیروهای نظامی نتیجه
ناسالم )نامناسب به لحاظ کیفی و کمی( اثرات منفی بر متغیرهای 

 هایانتخابی یکی از قابلیتتوجه . (5)شناختی سربازان به همراه دارد 
مهم شناختی در افراد نظامی است که به همراه زمان واکنش جزو 

روند بینی کننده عملکرد تیراندازی بشمار میعوامل اصلی پیش
( نیز گزارش کردند 2013و همکاران ) Palmer. همانطور که (16)

العمل و عملکرد شناختی سربازان با بین کاهش سرعت عکس
. این همسویی (34)ها ارتباط وجود دارد کاهش دقت تیراندازی آن

العمل و توجه انتخابی پس از بین دقت تیراندازی با زمان عکس
خوابی ناشی از پاس نگهبانی در مطالعه حاضر نیز تایید های بیدوره
 شد.

 هایروهگعالوه، یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که در بین هب
 ترینعیفضطور معناداری هب 2اس های پمورد مطالعه همچنان آزمودنی

ها افتهیعملکرد را در زمان واکنش و توجه انتخابی داشتند. این 
ی دهد واکنش سریع و عملکرد شناختی مطلوب نیروهانشان می

ها در نظامی و عملکردهای اجرایی پیچیده وابسته به این متغیر
 خصوصهای نگهبانی بخوابی ناشی از پاسنیروهای نظامی به کم
ر نشان باشد. پیشتتر میشب حساس 4تا  2بیداری در بازه زمانی 

یزول داده شده است که محرومیت از خواب با افزایش سطوح کورت
اری در طور معناداری با بیدههمراه است و تغییرات این شاخص ب

ست. اشب نسبت به دیگر ساعات بیشتر بوده  4تا  2بازه زمانی 
سرعت  لیل عملکرد شناختی، توجه وافزایش سطوح کورتیزول با تح

یی پردازش همراه است که نتیجه نهایی آن کاهش عملکرد اجرا
ه . بر این اساس، شاید بتوان گفت خواب شبان(35)باشد می

ل تواند در تعدیل سطوح کورتیزومی 4تا  2بخصوص در ساعت 
 اهمیت بیشتری داشته باشد. 

هایی نیز داشت رغم نقاط قوت، پژوهش حاضر محدودیتعلی
های آتی کمک کند. گیری پژوهشتواند به جهتآن میکه بیان 

ای دارد مثل توجه، حافظه کاری، عملکرد شناختی ابعاد گسترده
عملکردهای احساسی و ادراکی، حافظه و یادگیری و غیره که هر 

. در پژوهش (36)های خاصی قابل بررسی است کدام با آزمون
واژه استروپ استفاده -حاضر تنها از آزمون رایج و پرکاربرد رنگ

های عملکرد سنجد و تنها یکی از جنبهشد که کارکرد اجرایی را می
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تر در زمینه شود برای جمع بندی دقیقشناختی است. پیشنهاد می
های ابی بر عملکرد شناختی سایر حیطهخوخوابی و بیآثار کم

عملکرد شناختی نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، به عنوان 
نفر در هر گروه( از  12یک کارآزمایی، محدودیت تعداد آزمودنی )

های حاضر است و انجام پژوهش های پژوهشدیگر محدودیت
ها هتر با حجم نمونه زیادتر برای افزایش قابلیت تعمیم یافتبیش

خوابی و رسد. در نهایت، هرچند تاثیر منفی کمضروری به نظر می
های مختلف عملکرد نظامیان در غالب اختالل خواب بر جنبه

-ها تایید شده است اما، در شرایط واقعی عملیات و ماموریتپژوهش

رود تحریک سمپاتیکی و انگیختگی بسیار های نظامی انتظار می
طرات احتمالی گوش به زنگی شدیدی زیاد ناشی از حساسیت و خ

خوابی غلبه کند. لذا، خوابی و بیایجاد کرده و به اثرات ناشی از کم
هرچند در مطالعه حاضر شرایط معمول و مرسوم نگهبانی در 

های نظامی لحاظ شد انجام پژوهش در محیطی که به محیط
های نظامی نزدیک است یا ایجاد شرایط واقعی عملیات و ماموریت

تواند در تعمیم ها میشرایطی برای باال بردن انگیختگی آزمودنی
های نتایج به دست آمده از مطالعات به شرایط واقعی در موقعیت

 .های نظامی کمک کندباش و ماموریتآماده
 

 گیرینتیجه
زها، تاسیسات و های نگهبانی به دلیل پاسداری از مرپاس

رود. با این وجود، مار میترین وظایف نظامی بشاماکن مهم از مهم
تواند عملکرد نیروهای ناشی از انجام این وظیفه می خوابیکم

الشعاع قرار دهد. به صورت کلی نتایج مطالعه حاضر نظامی را تحت
های نگهبانی بر کاهش خوابی ناشی از پاسدهنده آثار کمنشان

دقت تیراندازی، عملکرد شناختی و زمان واکنش بوده است. اما، 
خوابی ناشی از پاس طور قابل توجهی این آثار سوء در نتیجه کمهب

باشد. لذا، با در نظر گرفتن پیوستگی بین وظایف نظامی بارزتر می 2
رسد افسران باید در بکارگیری و عدم وقفه در این وظایف بنظر می

کنند بخصوص در نیروهایی که در این پاس انجام وظیفه می
العمل هستند ند دقت، تمرکز و سرعت عکسهایی که نیازمفعالیت

-باید بیشتر توجه نمایند و یا مستثنی کردن نیروهایی که در بخش

 .بهتر است مورد توجه قرار گیرد 2کنند از پاس های حساس کار می
 

 جوامع نظامي یبرا یکاربرد نيینکات بال
 ی دوم، با توجه به آثار زیانبار بیشتر ناشی از پاس نگهبان

اند ودهشود نیروهای نظامی که در این پاس بیدار بمیتوصیه 

و یا  ترجیحا از انجام کارهای حساس در روز بعد معاف شوند

 دلیل انجام وظایف کاری برایهالمقدور بیداری بحتی

ر های حساس مشغول به کار هستند دنیروهایی که در پست

 .این ساعات از شب محدود شود

 ای که وظایفروهای نظامیتنظیم زمان استراحت برای نی 

گیری و صمیمت -تری دارند و دقت، تمرکز، تحلیلحساس

 تری دارد، مدها نقش پررنگواکنش سریع در عملکرد آن

عات از کم این ساای که بتوانند دستنظر قرار گیرد به گونه

 .شبانه روز را به خوابیدن اختصاص دهند
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