دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم
دوره  ،1شماره 12-21 :1
تأثیر خستگی ناشی از حرکات نظامی بر دقت شلیک گلوله و عملکرد تعادلی
نظامیان ارتش جمهوری اسالمی ایران
حامد اسماعیلی ،2عبدالرضا آریانفرد

1

 .1استادیار بیومکانیک ورشیی ،گروه آسیبیناسی و حرکات اصالحی ،دانشگاه اصفهام ،اصفهام ،ایرام
 .2دکتری فیزیولویی ورشیی ،ساشمام تربیت بدنی آجا ،ستاد مشترک آجا ،تهرام ،ایرام
تاریخ دریافت1911/21/02 :

تاریخ پذیرش1911/27/92 :

چکیده
هدف :خستگی می تواند سبب تغییر در عملکرد شلیک و تعادلی افراد گردد .این امر در مورد نظامیان کم تر مـورد توجـه قـرار
داده است .تحقیق حاضر بر آن است تا به بررسی تأثیر خستگی ناشی از انجام حرکـات نظـامی روی دقـت شـلیک و عملکـرد
تعادلی نظامیان بپردازد.
روششناسی 10 :نفر از نظامیان ارتش با سابقه بیش از  12سال تیراندازی حرفهای در این مطالعه شرکت کردند .نمـره 12
شلیک این افراد به همراه نوسانات مرکر فشار در حالت ایستاده و حین شلیک و تعادل پویای این افراد در دو وهله قبل و پـس
از خستگی اندازهگیری شد.
یافتهها :پس از خستگی ،نمره شلیک نظامیان کاهش پیدا کرد ( .)p=2/221همچنین نوسـانات مرکـر فشـار حـین ایسـتادن
کامل ( )p=2/210و حین شلیک ( )p=2/221پس از خستگی افرایش پیدا کرد .عالوه بر این تعادل پویای افراد شـرکتکننـده
پس از خستگی کاهش پیدا کرد (.)p=2/221
نتیجهگیری :خستگی ناشی از حرکات نظامی سبب کاهش دقت شلیک و عملکرد تعادلی نظامیان میشود .این نتـایج بـرای
اتخاذ راهکارهایی برای کاهش اثرات خستگی می تواند اطالعـات مفیـدی را بـرای مربیـان و متخصصـان آمـادگی جسـمانی
نظامیان فراهم کند.
واژههای کلیدی :خستگی ناشی از حرکات نظامی ،دقت شلیک ،تعادل ایستا ،تعادل پویا

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولH.esmaili@spr.ui.ac.ir :

اسماعیلی و آریانفرد :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،2بهار و تابستان 2311

شناختی و تعادلی خود را حفظ نمایند تا به اهداف مورد
نظر خود در عملیـات هـای خـاخ برسـند (ایکلـس و
همکاران .)0211 ،با توجه به اجتناب ناپذیر بودن وجود
شرایط خستگی و تنشی در محیطهای نظامی ،تا کنون
دانش زیادی در رابطه با اثر خسـتگیهـای عملکـردی
ناشی از انجام حرکـات خـاخ نظـامی روی عملکـرد
نظامیان وجود ندارد.
در انجام حرکات مختلف ،کنترل پاسچر و حفظ تعـادل
از اهمیت باالیی برخوردار هستند (النفوند و همکـاران،
 .)0221برای اجرای هر تکلیف حرکتی ،وجـود تعـادل
سبب ایجاد سطح اتکایی با ثبـات شـده و بـه مجـری
تکلیف اجازه تمرکر خالص را روی حرکت میدهـد .از
عواملی که باعث به هم خوردن تعادل میشود ،وجـود
خستگی اسـت (ویلـرم و همکـاران .)0222 ،خسـتگی
مفهوم پیچیده ای است که جنبه هـای مختلفـی دارد.
برای بروز خستگی منابع مختلفی مانند کم بود خـواب،
بیحوصلگی و انجام تمرینات بدنی وجود دارد (رویال و
همکاران .)0227 ،انجام حرکات شدید حاد و یا حرکات
سبک تر در بازه زمانی بیش تـر سـبب ایجـاد تغییـرات
فیریولــوژیکی مــیشــود کــه روی سیســتم اســکلتی-
عضالنی تـأثیر مـی گـذارد (بیگلنـد و وودز .)1117 ،از
جمله این اثرات می توان به اختالالت پاسچری اشـاره
کرد (هووانلو و همکـاران .)1917 ،نقـص در وضـعیت
عملکرد پاسچری ،از هـر دو نـوع خسـتگی مرکـری و
خستگی محیطی ایجاد مـیشـود کـه نتیجـه بـه هـم
خوردن اطالعات حسی پیکری آورانی درونی و بیرونی
و یا تجمیع آن ها و کاهش کـارایی سیسـتم عضـالنی
ایجاد می شود (نیبلینگ و همکـاران .)0217 ،از دسـت
رفتن ثبات و پایداری پاسچری که حاصل از خسـتگی
ناشی از انجام حرکات فیریکی اسـت ،اثـرات مخربـی
روی اجرای تکالیف دارند علی الخصوخ روی تکالیفی
که برای موفقیت در اجرای آنهـا بـه نوسـانات قـامتی

مقدمه
هـر حـکـومـت و دولتی برای حفظ استقالل ،امنیت و
تمامیت ارضـی خـود نیـاز بـه نیـروی مسـلح قــوی،
مـقـتـدر و سـازمـان یـافـته دارد .جمهـوری اسـالمی
ایران نیر پس از استقرار ،برای تــداوم خــود و دفــع
تهدیدات داخلی و خارجی ،نیروهای مسلحی را فـراهم
نموده است که از جمله آنها ،ستاد فرماندهی کـل قـوا،
ارتــش جمهــوری اســالمی ،ســپاه پاســداران انقــالب
اسالمی ،نیـروی انتظـامی و وزارت دفـاع و پشـتیبانی
نیروهای مسلح میباشند .در این میان افـراد حاضـر در
نیروهــای مســلح بــرای حفــظ عــرت و کیــان کشــور
عریرمان نیاز به مهارتهایی مانند شلیک گلوله و حفظ
تعادل دارند تا بتوانند وظایف خود را بـه خـوبی انجـام
دهند .در بهبوهه انجام ماموریتهای نظـامی خسـتگی
امری اجتناب ناپذیر است که میتواند عملکرد افـراد را
تحت تأثیر قرار دهد.
انجام کارهای تکـراری و طـوالنی مـدت ،افـراد را در
سطوح مختلفی از خستگی قرار میدهد .در محیطهای
نظامی ،نیروها در معر بسیاری از عوامل اسـترس و
تنش زا قرار دارند .نظامیان مجبورند تا با خستگی ناشی
از انجام فعالیت ماننـد انجـام رژههـا طـوالنی مـدت و
سنگین ،بلند کردن تجهیرات و کولـه پشـتی و انجـام
مراسم صبحگاهی و حرکات موزون نظامی ،سر و کـار
داشته باشند .در همین حال و در شرایط جنـگ عـالوه
بر تحمل خستگی ،نظامیان مجبورند تا با دشمن خـود
به مبارزه بپردازند (وارد و همکـاران .)0221 ،نظامیـان
حین مبارزه باید بر خستگی غلبه کنند ،با دقت بـاالیی
به شلیک گلوله بپردازند ،بتوانند دوستان و هـم رزمـان
خود را از دشمن تشخیص دهند ،مهارتهـای حرکتـی
خود را انجام دهند و دشمن را مورد هدف قـرار دهنـد
(هانکوک و همکـاران .)0221 ،بنـابراین حتـی تحـت
شرایط خستگی و خطرناک ،نظامیان باید عملکردهـای
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عصبی -عضالنی ،آسیب یـا ضـربات جـدی در انـدام
تحتانی و عدم استفاده از اندام مصنوعی در ران ،زانو و
مچ پا ،عدم سابقه استفاده از هر نوع توکفشی یا کفش
طبی ،نداشتن دیابت و بیماریهای مربوط بـه اعصـاب
پیرامونی از شرایط عمومی آزمودنیهـا بـود .همچنـین
عــدم وجــود ناهنجــاریهــای انــدام دهلیــری و دیگــر
مشکالت تعادلی که بتواند باعث به هم خـوردن حفـظ
تعادل افراد شود بررسی شد و به عنوان شرایط خـروج
از مطالعه در نظر گرفتـه شـد (سادوسـکا و همکـاران،
 .)0211این اطالعات از طریق پرسشنامه عمومی و نیر
بهصورت شفاهی از آزمودنیها دریافت شد.
پس از انتخاب نمونه آماری کـه بـه صـورت تصـادفی
انجام گرفت ،شـرکت کننـدگان وارد میـدان تیـر 122
متری شدند که در فاصله  122متری آنها سیبلهـای
شماره گذاری شده بر اساس شماره افراد قرار داده شده
بــود .قبــل از شــروع فراینــد شــلیک ،تمــامی شــرکت
کنندگان روی دستگاه فوت اسکن به مدت  92ثانیه به
صورت قائم و بدون حرکت ایستادند تا تعادل ایسـتای
آنها اندازهگیـری شـود .پـس از آن ،در ابتـدا بـه همـه
شــرکت کننــدگان  9گلولــه داده شــد تــا بــه عنــوان
شلیکهای قلقگیری از آنهـا اسـتفاده کننـد .پـس از
انجام قلقگیری و تعیین نمودن وضعیت صحیح بـرای
نشانه روی ،آزمودنیها در وضـعیت ایسـتاده اقـدام بـه
شلیک  12گلوله با سـالح کالشـنیکف نمودنـد .حـین
شلیک در وضعیت ایستاده ،افـراد روی دسـتگاه فـوت
اسکن قرار میگرفتند تا نوسانات مرکر فشـار آنهـا بـه
عنوان شاخصی برای نشان دادن عملکرد تعادلی افـراد
ثبت شود (سادوسکا و همکاران .)0211 ،پس از انجـام
 12شلیک توسط افراد ،نمـره هـر فـرد از روی سـیبل
محاسبه شده و ثبت گردید .سپس  12گلوله را افراد در
وضعیت نشسته شلیک کردند .نمرات ایـن  12شـلیک
هم محاسبه شد .پس از انجام شلیک ها ،برای ارزیابی

بســیار کمــی نیــاز اســت (ماننــد شــلیک) (نیبلینــگ و
همکــاران .)0217 ،در مــورد شــلیک گلولــه ،ارتبــاط
تنگاتنگی بین پایداری قامت و دقت شلیک وجـود دارد
به این معنی که با کاهش در نوسانات قامتی (افـرایش
پایداری قامتی) دقت شلیک بیشتر مـیشـود (زاوی و
محمد0219 ،؛ لین و هوانگ .)0221 ،هم چنین نشـان
داده شده است که فعالیت های انرژی بر پایداری قامتی
ورزشکاران دوگانه کار را تحت تأثیر قرار داده اسـت و
نوسانات بیشتری را باعث گردیده اسـت (سادوسـکا و
همکاران.)0211 ،
بسیاری از نظامیان در شرایط بحران و وضعیت جنـگ
مجبورند تا مسافت هـای زیـادی را طـی نمـوده و بـا
تکنیک های خاخ نظامی به نقل مکان بپردازند .ایـن
جابجایی ها با حمل تجهیرات نظامی همراه اسـت کـه
باعث ایجاد خستگی زیادی در نظامیـان مـیشـود .بـا
توجه به اهمیت حفظ ثبات قامـت در شـلیگ گلولـه و
اجتناب ناپذیر بودن خستگی در افـراد نظـامی ،کـمتـر
مطالعه ای به بررسی اثـر خسـتگی روی ثبـات قامـت
نظامیان و دقـت شـلیک آن هـا در وضـعیت خسـتگی
پرداخته است .لذا ،هدف از مطالعه حاضـر بررسـی اثـر
خستگی ناشی از حرکات نظامی بر دقت شلیک گلولـه
و عملکرد تعادلی نظامیـان ارتـش جمهـوری اسـالمی
ایران بود.
روششناسی پژوهش
جامعه آماری در این تحقیق نظامیـان بودنـد .الزم بـه
ذکر است که آزمودنیها پس از انجام معاینـات الزم و
به صـورت تصـادفی بـرای شـرکت در ایـن پـژوهش
انتخاب شدند .تعداد  10نفر از شلیک کنندگان حرفهای
که حداقل  12سال شلیک با گلوله را داشتند وارد ایـن
مطالعه شدند.
نداشتن سابقه جراحی ،شکستگی ،سوختگی ،مشکالت
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(صالحی و همکاران .)1911 ،رسشها در صورتی مورد
قبول واقع نمیشد که؛ پای رسش خط را لمس نکنـد،
در صورتی که وزن روی پای رسش حمل شـود ،پـای
تکیهگاه از مرکر دایره بلند شود و یا اینکه تعادل در هر
نقطه از رسـش مختـل گـردد .بـرای نرمـاالیر کـردن
اطالعات ،طول واقعـی پـا " یعنـی از خـار خاصـرهی
فوقانی تا قوزک داخلی" اندازهگیری شد .هر آزمـودنی
عمل رسش در هر یک از جهتها را سه بار انجام می-
داد و در نهایت میانگین آنها محاسبه و بر اندازه طـول
حقیقی پا (سانتی متر) تقسیم و در  122ضرب شـد تـا
فاصله دستیابی برحسب درصد اندازه طول پا بـهدسـت
آید (نژاد مقدم و همکاران .)0211 ،در مطالعـه حاضـر
این آزمون تنهـا در جهـات قـدامی-خلفـی و داخلـی-
خارجی از افراد گرفته شد.
برای بررسـی تعـادل ایسـتا در حالـت ایسـتاده بـدون
حرکــت و حــین شــلیک ایســتاده ،وضــعیت نوســانات
مرکـــر فشـــار در ایـــن حالـــت هـــا ،دادههـــای
حاصل از دستگاه فوت اسکن با اسـتفاده از نـرم افـرار

تعادل پویا ،از افراد خواسته شد تا آزمون تعادلی سـتاره
را در جهات قدامی ،خلفی ،داخلی و خارجی را بـا پـای
برتر خود انجام دهند .در این مرحله ،پـیش آزمـون بـه
پایان می رسید و افراد خـود را بـرای اجـرای پروتکـل
خستگی برای ایجاد خستگی ناشی از حرکـات نظـامی
آماده مـیکردنـد .بـرای ایجـاد خسـتگی افـراد مسـیر
راهپیمایی در ارتفاعات طبیعی همراه با اجرای حرکـات
نظامی که به طول  01کیلومتر بود را طی نمودند .پس
ار اتمام پروتکل خستگی ،مراحل عینا اجرا شد.
نحوه اجرای تست تعادلی ستاره
در این تست ،جهتها از طرف مرکر دایـره بـه سـمت
خارج هستند .هشت خطی که روی دایـره قـرار دارنـد،
براساس جهت گردش نسبت به پای اتکا تقسیمبنـدی
شدهاند (جهت هـای "قـدامی ،قـدامیداخلـی ،داخلـی،
عقبیداخلی ،عقبی ،عقبـیخـارجی ،خـارجی و قـدامی
خارجی" ،شکل .قبـل از شـروع تسـت ،هـر آزمـودنی
7جهت تمرینی را از هشـت جهـت ،بـرای آشـنایی بـا
آزمون و کاهش تأثیر یادگیری در طول آزمـون انجـام
داد .برای انجام آزمـون ،آزمـودنیهـا در وسـط دایـره
ایستادند و پای خود را در مرکر دایره قرار داده و با پای
دیگر تا دورترین نقطهی ممکن اقدام به عمـل رسـش
مــیکننــد (صــالحی و همکــاران .)1911 ،از آزمــودنی
خواسته میشد که عمل دستیابی به دورترین نقطه را
با انتهاییترین قسمت پا و با کنترل و به آرامـی انجـام
دهد ،تا اطمینان حاصل شـود کـه عمـل انجـام شـده
توسط کنترل عصبی عضالنی کافی و مناسب صـورت
گرفته است .سپس آزمودنی به وضـعیت ابتـدایی بـاز-
گشته و محل تماس با توجه به اندازههایی که از قبـل
روی خطوط کشیده شده ،ثبت مـیشـود .بـین دفعـات
اجرا  9ثانیه استراحت داده شد .نحوهی گردش ،با توجه
به پای رسش راست یا چپ به ترتیب در خالف جهـت
عقربههای ساعت و در جهت عقربههـای سـاعت بـود

Foot Scan Balance 7.7 Second Generation

مورد تحلیل قـرار گرفتنـد .در ایـن نـرم افـرار میـران
جابجایی نوسانات مرکر فشار در بازههای زمانی تعیـین
شده محاسبه میشود و به عنوان خروجی مـیتـوان از
آن استفاده کرد (سادوسکا و همکاران.)0211 ،
برای بررسی تعادل پویا ،مقادیر به دست آمده در چهار
جهــت قــدامی ،خلفــی ،داخلــی و خــارجی بــر اســاس
درصدی از طول حقیقی پا محاسبه شد و میانگین سـه
تکرار و میانگین چهار جهت برای تحلیل های آمـاری
مورد استفاده قرار گرفت .برای تجریه و تحلیل آمـاری
داده ها ،از آزمون آنالیر واریانس با اندازههای تکـراری
استفاده شد .برای آزمون های تعقیبـی ،از آزمـون تـی
همبیسته استفاده شد .تمامی تحلیـلهـای آمـاری بـا
استفاده از نرم افرار  SPSSنسخه  11انجام شد .سطح
معناداری در این مطالعه ( )α=2/21در نظر گرفته شد.
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نتایج مربوط به اثر خستگی روی دقت شلیک افـراد در
حالت ایستاده در شکل  1آورده شده است .همانطور که
مالحظه میشود ،خستگی باعث کاهش معنادار امتیـاز
شلیک افراد در حالت ایستاده شده اسـت (.)P=2/221
نتایج مربوطه به مقایسه انحرافات مرکر فشار در حالت
ایسـتاده بـدون حرکـت در دو وضـعیت قبـل و بعــد از
خستگی در شکل  0نشان داده شده است .همانطور که
مالحظه میشود ،پـس از خسـتگی میـران انحرافـات
مرکر فشار به طور معناداری افرایش پیدا کـرده اسـت
( .)P=2/210به ایـن معنـی کـه تعـادل افـراد پـس از
خستگی کاهش پیدا کرده است.
نتایج مربوط به اثر خستگی روی تعادل پویای افراد در
شکل  9آورده شده است .نتـایج نشـان مـیدهـد کـه
خستگی به صورت معناداری عملکرد تعادل پویای افراد
را کاهش داده است (.)P=2/221

برای رسم نمودارها از نرم افرار  Excel 2016اسـتفاده
گردید.
یافتههای پژوهش
اطالعات فردی آزمودنیهای حاضر در این مطالعـه در
جدول  1آورده شده است.
جدول  .2مشخصات فردی شرکت کنندگان در این پژوهش
(انحراف استاندارد  ±میانگین)

تعداد (نفر)

21

سن (سال)

91/71 ± 0/27

ارتفاع قد (متر)

1/27 ± 2/271

جرم (کیلوگرم)

19/11 ± 1/71

سابقه (سال)

11/77 ± 1/22

۹۷.۷۵
۸۹.۰۸

۱۱۰
۱۰۰
۹۰

امتیاز

۸۰
۷۰

۶۰
۵۰
بعد خستگی

قبل خستگی

شکل  .2امتیاز شلیک در حالت ایستاده افراد در حالت قبل و پس از خستگی
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۱۲۷.۰

۱۵۰

۱۱۷.۸

۱۳۰
سانتی متر

۱۱۰
۹۰

۷۰
۵۰
قبل خستگی

بعد خستگی

شکل  .1مقایسه انحرافات مرکر فشار در حالت ایستاده کامل بدون حرکت در دو وضعیت قبل و پس از خستگی

۱۰۰
۸۵.۱۳

۸۰
۷۰
۶۰

درصد طول حقیقی پا

۷۹.۶۳

۹۰

۵۰
بعد خستگی

قبل خستگی

شکل  .3مقایسه عملکرد تعادل پویای افراد در دو وضعیت قبل و پس از خستگی

میشود ،پس از خستگی ،نوسـانات مرکـر فشـار حـین
شلیک در حالت ایستاده به طور معنا داری افرایش پیدا
کرده است (.)P=2/221

شکل  7نتایج مربوط به مقایسه نوسانات مرکـر فشـار
حین شلیک در وضعیت ایستاده را در دو وضعیت قبـل
و بعد از خستگی نشان میدهد .همانطور که مالحظـه
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۴۷۸.۷

۶۰۰

بعد خستگی

قبل خستگی

۴۰۰

سانتی متر



۴۱۵.۶

۵۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰

شکل  .4مقایسه نوسانات مرکر فشار حین شلیک در وضعیت ایستاده قبل و پس از خستگی

استراتژیهایی را برای کاهش دادن ضعفهای قـامتی
توسعه داده است (پیالرد.)0210 ،
اختالالت قامتی ناشی از خستگی به سمت ایجاد اثرات
مضر روی تکالیف حرکتی که نیازمند نوسـانات قـامتی
حداقلی برای دستیابی به موفقیت هستند مـیشـود .در
مورد شلیک با اسلحه ،ارتباطی بین پایـداری قـامتی و
دقت شلیک وجود دارد (مونونن و همکاران0222 ،؛ ارا
و همکاران .)1117 ،در ادبیات پژوهش بیان شده است
که دو فاکتور در مورد ضعف دقت تیراندازان حرفهای و
مبتدی قابل بررسی است -1 :مؤلفـهی فیریکـی و -0
مؤلفه ی شناختی .ضعف در مولفـهی فیریکـی موجـب
نوسان و لرزش بدن می شود .این نوسانات و لرزشهـا
هنگامی رخ می دهد کـه تیرانـداز اسـلحه را بـا هـدف
هماهنگ میکند .مشخص شده که بین تیراندزان ماهر
و مبتدی در مؤلفه فیریکی تفـاوت زیـادی وجـود دارد
(مونـونن و همکــاران0222 ،؛ زاتریورســکی و اکتــوف،
 .)1112مؤلفهی شناختی ،بیشتر با تنظیم دستگاه نشانه
روی هدف در ارتباط است .تنظیم دقیـق دیـد اسـلحه

بحث و نتیجهگیری
نتایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه خسـتگی ناشـی از
حرکات نظامی باعث کاهش نمرات مربوط بـه شـلیک
در حالــت ایســتاده و در واقــع کــاهش دقــت افــراد در
وضعیت ایستاده میشود.
انجام حرکات نظامی و طـوالنی مـدت از قبیـل پیـاده
روی  01کیلومتری ،سبب ایجاد تغییرات فیریولـوژیکی
و اثرات مکانیکی روی سیستم اسکلتی-عضالنی مانند
کاهش درجات اثربخشـی تعـدیالت قـامتی مـیشـود
(استیب و همکاران0219 ،؛ پیالرد .)0210 ،نقصـان در
عملکــرد برونــداد حفــظ قامــت از خســتگی مرکــری
(سیســـتم عصـــبی مرکـــری) و خســـتگی موضـــعی
(ساختارهای حرکتی محیطی و اندامهای حسی) منشاء
پیــدا مــیکنــد (بویــاس و همکــاران0219 ،؛ پــیالرد و
همکاران )0217 ،که ناشی از از بـین رفـتن اطالعـات
حسی عمقی و خارجی و یا تجمیـع آنهـا و یـا کـاهش
کارایی سیستم عضالنی میباشـد (پـیالرد .)0210 ،بـا
این حال در شرایط خستگی ،سیسـتم موجـودات زنـده
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نشان داده شده است که در شـرایط پـس از خسـتگی
حفظ پایداری در حالت شلیک ایستاده ،بیشـتر از حفـظ
پایداری در حالت ایستاده ثابت تحت تأثیر قرار میگیرد
(برمجو و همکاران .)0211 ،نگهداری وضعیت شـلیک
در حالت ایسـتاده؛ بعلـت سـازماندهی پاهـا در سـطح
اتکای متفاوت و قرارگیری متفاوت اندامهای دیگر بدن
از ایســتادن در حالــت ایســتاده ثابــت ،تکلیــف قــامتی
پیچیده تری است (نینیما و مکآوی .)1119 ،بنـایراین
حفظ حالت شلیک ایستاده نیازمند منابع بیشتری (مثل
تون عضالنی ،نیازهای توجه ،فرایند پردازش اطالعات
حسی و  )...نسبت به حالت ایستادن ثابت است .به نظر
میرسد که خستگی اسـتراتژیهـای جبرانـی را بـرای
تسهیل پایداری در حالت ایستاده ثابت ایجاد میکند .با
بهره برداری از حرکات اضافی مفاصـل انـدام تحتـانی
برای کنترل قامت ،در استراتژی حفظ تعادل تغییراتـی
ایجاد میشود و در شرایط خستگی ،استراتژی مچ پا به
استراتژی لگن تبدیل میشود (پیالرد.)0217 ،
عواملی که باعث کـاهش کنتـرل قامـت پویـا پـس از
خستگی میشود با هر دو خستگی مرکری و پیرامـونی
در ارتباط است .پروتکل خسـتگی عملکـردی هـوازی
(مرکری) میتواند با تأثیر بر سیستم عصبی منجـر بـه
نـاتوانی حریـک نـرونهـای حرکتـی شـود؛ خسـتگی
عملکردی بـیهـوازی (محیطـی یـا پیرامـونی) بافـت
عضالنی را بیشتر از گیرندههای مفصلی تحـت تـأثیر
قرار داده و فعالیت گیرندههای حسی -عمقی خصوصـاً
دوکهـای عضـالنی و اندام وتـری گلـژی را کـاهش
میدهد (انوکا و استوآرت .)1110 ،ایـن نـوع خســتگی
مـــیتوانـــد ســـازوکار پـــیش-پـــس سیناپســـی و
جایگاههای پتانسیل عمل را تحت تأثیر قرار دهـد کـه
شامل ناتوانی در انتقال سیگنالهای عصبی یا نـاتوانی
در پاسخ عضله به تحریک عصبی میباشد (روداکـی و
همکاران .)0221 ،پس کـاهش اجـرا بعـد از خسـتگی

روی هدف نیازمند زمان است .در یک بازه زمانی معین
لرزش دست و نوسانات قامت به حداقل خود میرسد و
پس از این بـازه نوسـانات زیـاد مـیشـوند .تشـخیص
درست ورزشکار از این بازه و شلیک در زمـان مناسـب
نقــش بــهســرای در بهبــود عملکــرد دارد (ویتاســالو و
همکاران1111 ،؛ گونتیلک و همکاران .)0221 ،نشـان
داده شده اسـت کـه خسـتگی سـبب کـاهش کـارایی
شناختی و فیریکی افراد میشود (نیبلینگ و همکـاران،
 .)0217بنابراین میتوان بیان کرد که خستگی با توجه
به اثرگذاری روی جنبههای شناختی و فیریکی میتواند
دقت شلیک افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال براون ( )0211نشان داد که خستگی اثـری
روی دقــت شــلیک تپانچــه نــدارد (بــراون.)0211 ،
همچنین نتایج مطالعه اسالمی و همکاران ( )1919نیر
نشان دادند که بین خستگی عضـالت و دقـت شـلیک
ارتباط معنـاداری وجـود نـدارد (اسـالمی و همکـاران،
 .)1919باید توجـه کـرد کـه افـراد حاضـر در ایـن دو
مطالعه با استفاده از تپانچه دقت شلیک خـود را انجـام
دادند و فاصله سیبل آنها با آنچه که در مطالعه حاضـر
وجود داشت و سطح آمـادگی و حرفـه ای افـراد مـورد
مطالعه تفاوت دارد.
نتایج این مطالعه نشان داد که پس از ایجـاد خسـتگی
در افراد ،تعادل ایستا و تعـادل پویـا تحـت تـأثیر قـرار
گرفته و به طور معناداری عملکرد تعادلی افراد کـاهش
پیدا کرده است .همچنین نتایج این مطالعـه نشـان داد
که پس از خستگی نوسانات مرکر فشار حین شلیک در
حالت ایستاده افرایش پیدا کرده است .گرچـه سیسـتم
عصــبی مرکــری اســتراتژیهــایی را بــرای جبــران
اختالالت عضالنی و تسـهیل پایـداری قـامتی ایجـاد
میکند ،شواهد نشان میدهد که خستگی سبب ایجـاد
اختالل در ورودیهای حسی و یا خروجیهای حرکتی
در سیستم پایداری قـامتی مـیشـود (پـیالرد.)0217 ،
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است .هرچه نوسانات کـمتـر و تعـادل در ایـن مرحلـه
بیشتر باشد ،شلیک دقیقتری انجام میشـود (زاوی و
محمد .)0219 ،با توجـه بـه اینکـه در شـرایط پـس از
خستگی ،افراد در عملکرد تعادلی خود کاهش را نشـان
داده اند ،به نظر میرسد که کـاهش در دقـت شـلیک
بتواند ناشی از کاهش تعادل باشد.
بسیاری از مطالعات انجام شده در حیطه اثـر خسـتگی
روی دقت شلیک ،بیان کـرده انـد کـه خسـتگی روی
دقت شلیک اثری ندارد و یا اثر حداقلی دارد (بـراون و
همکاران ،)0219 ،که این موارد با یافتههـای پـژوهش
حاضر در تناقض است .برای توجیه وجود این تنـاقض
میتوان به اسلحه مورد استفاده در این مطالعات اشـاره
کـــرد .در مطالعـــه  Brownو همکـــاران (بـــراون و
همکاران )0219 ،از تپانجـه بـه عنـوان اسـلحه مـورد
بررسی برای دقت شلیک اسـتفاده شـد ،در حالیکـه در
مطالعه حاضر از اسلحه کالشنیکف استفاده شده است.
در شلیک با تپانچه ،برعکس تفنگ رزمی ،اسلحه روی
بدن تکیه داده نمیشود و اندامی که تپانچه را در دست
گرفته است قادر است تا به صورت آزادانه و مسـتقالنه
نسبت به بدن حرکت کند .این حالـت گـرفتن تپانچـه
نشان دهنده این است که در شلیک بـا اسـلحه رزمـی
کنترل پاسچر مهمتر از شلیک تپانچه است .در شلیک
تپانچه نوسانات دسـت و بـازو مهـمتـر اسـت (بـال و
همکاران .)0229 ،این پژوهش دارای محدودیتهـایی
بود که از آن جمله میتوان بـه عـدم تطبیـق شـرایط
موجود در این مطالعه با شرایط واقعی جبهه نبرد اشاره
کرد که عالوه بر موارد مورد انـدازهگیـری بـه شـرایط
روحی ،استرس و شناختی نیر مربوط میشود که همین
موارد میتواند عملکرد افراد را تحت الشعاع قرار دهـد.
با این حال مورد اصلی در دقت شلیک تعادل و عملکرد
تعادلی است که در این مطالعه مرکـر توجـه قـرار داده
شده است.

میتواند در نتیجـۀ تغییـر در همـاهنگی (یعنـی تغییـر
ورودی عصبی) ،یا تغییر ظرفیت عملکـردی عضـله در
تولید نیرو (بدون تغییـر در آوران عصبی) یـا تلفیقـی از
هــر دو عامــل باشــد (روداکــی و همکــاران.)0220 ،
مطالعات قبلـی نشـان دادهانـد کـه حلقــه عصــبی-
عضـالنی در جهـت آوران و وابران و یا هر دو توسـط
خستگی مهار میشـود (جانسـتون سـوم و همکـاران،
 .)1111امروز ثابت شده اسـت کـه خســتگی باعــث
کـاهش تخلیه فیبرهای آوران دوک عضالنی میشـود
و ایــن تــأثیر احتمــاالً ناشــی از کــاهش فعــال ســازی
نـورونهـای حرکتـی گاما است .این پدیـده بـه نوبـۀ
خود باعث کاهش دروندادها به بخشهایی از سیسـتم
عصـبی مرکـری مـیشـود کـه پیامهـای آوران را بـا
هم تلفیق کرده و منجربه کاهش تخلیـۀ نـورونهـای
حرکتی آلفا میگردد .در نتیجه اختالالتـی را در ارسال
فرمانهای اصالحی مناسـب بـه عضـالت پاســچرال
ایجـاد مـیکنـد (تیلور و همکـاران .)0222 ،بنــابراین
ناکارآمـــدی عصـــبی -عضــالنی و کــاهش ظرفیــت
عملکردی عضله در تولید نیرو و نـاتوانی نـورونهـای
حرکتی به دنبال خستگی میتواند کنترل پاسچر پویا را
تحت تأثیر قرار دهد.
نتایج این مطالعه نشان داد که خستگی باعـث کـاهش
دقت شلیک و افرایش نوسانات مرکر فشار در وضعیت
ایستاده و ضعف در عملکـرد تعـادلی افـراد مـیشـود.
مطالعه ای انجام شده است که نشـان دهنـده کـاهش
توانایی افراد در حالت ایستاده ثابـت پـس از خسـتگی
است (دیکین و دوآن .)0221 ،در این شرایط ،افـرایش
در نوسانات قامتی و ضربان قلـب بـه عنـوان عـواملی
هستند که سبب از بین رفتن عملکرد تعـادلی مناسـب
افراد میشود و به تبع آن باعث ایجاد کاهش در دقـت
شلیک میشود (اوانر و همکاران .)0229 ،حین شلیک،
مهترین مرحله برای دقت شلیک ،مرحله چکاندن ماشه
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