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چکیده
هدف :هدف از تحقیق حاضر طراحی آزمونهای آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی ایران بود.
روششناسی :پس از طراحی الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی ،روایی و پایایی آن بررسی و بر مبنای الگوی
اولیه با توجه به نیازمندی نیروهای نظامی ،سه آزمون آمادگی جسمانی ویژه نیروهای تکاور ،زرهی و پیاده طراحی
و روایی آزمونها مورد ارزیابی قرار گرفت .از آزمون  tمستقل جهت تعیین روایی ساختاری الگوی اولیه ،از آزمـون
همبستگی پیرسون جهت تعیین میران روایی و پایایی آزمونها استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد در زمان اجرای آزمون آمادگی جسمانی ویژه ،بین نیروهای نظـامی مبتـدی و نیروهـای
نظامی آموزش دیده تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)P≤ 2/279همچنین بین دو بار اجرای الگوی اولیـه آزمـون
آمادگی جسمانی همبستگی معنیدار ( )r =2/17وجود داشت .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بـین زمـان
آزمـون آمـادگی جســمانی ویـژه و معـدل آمــادگی جسـمانی در نیروهـای تکــاور ( ،)r = -2/19نیروهـای زرهــی
( )r = -2/71و نیروهای پیاده ارتباط معنیداری ( )r = -2/71وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که الگوی اولیه به دلیل توانایی تفکیک نیروی نظامی مبتدی از آموزش دیده دارای
روایی مالکی و به دلیل همبستگی مناسب بین دو بار اجرای آزمون آمادگی جسـمانی اولیـه پایـایی مناسـبی دارد.
همچنین نتایج نشان داد بین زمان اجرای آزمونهای آمادگی جسمانی ویژه و معـدل آمـادگی جسـمانی نیروهـای
تکاور ،زرهی و پیاده همبستگی و روایی مناسب وجود دارد ،از اینرو با توجه به نتایج شاید بتوان گفت ،آزمونهـای
ارائه شده توانایی کاربردی جهت تعیین توانایی جسمانی ویژه نیروهای تکاور ،زرهی و پیاده را دارا است.
واژههای کلیدی :روایی ،پایایی ،آزمون آمادگی جسمانی ،نیروی زمینی
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این رو میتوان گفت آمادگی جسمانی نظامیـان نقـش
محوری در پیروزی یا شکست در جنگ را دارد .با ایـن
حال در زمان جنگ وقت زیادی برای افرایش آمـادگی
جسمانی نیروها وجود ندارد و افرایش آمـادگی نیروهـا
باید در زمان صلح صورت گیرد (کنهپیک و همکـاران،
 .)0221در رابطه با آمادگی نظامی نیر میتـوان گفـت
نیروهای نظامی به یک آمادگی در سـطح پایـه جهـت
سالمت فردی و آمادگی در سطح باالتر بـرای اجـرای
فعالیت های جسمانی ویـژه نیروهـای نظـامی نیازمنـد
اســـت (آذربایجـــانی و همکـــاران ،0211 ،امـــامی و
همکاران .)0211 ،با این حال جهت تشـخیص سـطح
آمادگی نیروهای نظامی و ارزیابیهای دورهای آمادگی
جسمانی و توسعه فاکتورهای موثر بـر آمـادگی جهـت
سالمت فردی (در زمان صلح) و آمادگی جسمانی ویژه
نیروی نظامی با توجه به رسته و نیاز خاخ یگان فـرد
متفاوت میباشد .از دیگر سو به نظـر مـیرسـد جهـت
حفــظ و توســعه عوامــل درگیــر در آمــادگی جســمانی
سنجش و ارزیابی منظم یک امر بدهی است (هادوی و
همکـــاران ،1112 ،گـــایینی و همکـــاران .)0222 ،در
کشــورهای مختلــف دنیــا جهــت نیروهــای نظــامی
آزمــونهــای مختلــف آمــادگی جســمانی مشــخص و
نورمهـای مناسـب نیـر تهیـه شـده اسـت (بـارینگر و
همکاران .)0211 ،در این باره در یک مطالعه کاربردی
)غالمعلی و باران چشمه )1917 ،آزمونهـای آمـادگی
جسمانی کارکنان نیروهای مسلح را با آزمونهای چند
کشور منتخب مقایسه و آزمونهای مناسب با توجه بـه
ماموریت نیروهـا را مشـخص کردنـد .خروجـی نتـایج
تحقیق آنان نشان داد که برای ارزیابی مولفه استقامت
قلبی -عروقی ،آزمـون  9022متـر دویـدن ،اسـتقامت
عضالنی باالتنه آزمون شنا سوئدی ،استقامت عضالنی
میان تنه آزمون کرانچ و درازونشست ،قدرت عضـالنی
باالتنه آزمون پرس سینه ،قدرت عضـالنی پـایین تنـه

مقدمه
حفظ تمامیت ارزی کشور و جلوگیری از نفوذ و آسـیب
کشورهای بیگانه با توجه به ظرفیتهـا و توانمنـدی از
وظــایف نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی ایــران
میباشد با این حال پاسداری از تمامیت ارزی ایران بـا
دارا بودن مرزی زمینی نردیک به  7222کیلومتر مربـع
و مرز دریایی نردیک به  0222متر مربع و تنـوع آب و
هوایی و موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاخ و سیاست
های خاخ کشورهای همسایه با توجـه بـه مناسـبات
بین المللی (سمنانی )0219 ،و الگوهای متفاوت جنـگ
های امروزی امری پیچیده و دشوار به نظر میرسد .از
این رو به نظر میرسد نگهداری آمادگی نظامی کشـور
در ســطح مناســب یکــی از وظــایف ســخت و دشــوار
فرماندهان عالی کشور ایـران اسـت .ارتقـای آمـادگی
نظامی یک کشور از مؤلفههای متعددی تشـکیل شـده
است که در این بین آمادگی جسمانی نیروهای نظـامی
یکی از مهمترین عوامل در پیروزی و شکسـت نیروهـا
است (ناجی و همکاران .)0227 ،در رابطه با اثر گذاری
آمادگی جسمانی بر عملکرد نیروهای نظامی مـیتـوان
به اعرام سربازان آمریکایی در سال  1112و رویـارویی
آنها با سربازان آموزش دیده کرهای اشاره کرد که نتایج
آن در روزهــای نخســتین جنــگ بــرای آمریکــاییهــا
وحشتناک بود ،به دلیل عدم آمادگی جسـمانی کـافی،
نیروهای آمریکایی هنگام عقب نشینی قادر بـه حمـل
محمولههای سنگین نبودند ،و همرزمان آسیب دیـده و
ادوات جنگی با ارزش خود را جـا گذاشـته و از صـحنه
جنگ فـرار کردنـد (فکوریـان و همکـاران .)0211 ،در
اواخر جنگ تحمیلی نیر ،هنگامی که ارتـش عـراب بـا
سالح های شیمیایی خود به مواضـع نیروهـای ایـران
حمله نمود تعداد زیـادی از رزمنـدگان بـه علـت عـدم
آمادگی جسمانی مناسب موفق به عقب نشینی نشده و
اسیر یا شهید شدند (مجدآبادی و همکـاران .)0221 ،از
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 7بار متوالی با استراحت  1ثانیهای بین اجراهای آزمون
بود آنها اظهـار داشـتند کـه آزمـون تـوان بـیهـوازی
وینگیت قابلیت ویژه بودن را ندارد اما آزمـون طراحـی
شده به دلیل گرفتن و رها کردن در باال رفتن از طناب
بسیار به گرفتنهای کشـتی شـبیه اسـت .آنهـا بـرای
تعیین میران روایی آزمون از میران همبسـتگی آزمـون
طراحی شده با آزمون وینگیـت  92ثانیـه ای اسـتفاده
کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که آزمـون طراحـی
شده در شاخص های توان بیهوازی با آزمون وینگیت
همبستگی داشت به طوریکه در شاخص تـوان اوج 29
درصد ،در میانگین توان  72درصد ،در حداقل توان 71
درصد و در شاخص خستگی  71درصد ارتبـاط را بـین
دو آزمون گرارش کردند (حبیبی و همکاران.)0219 ،
در بعد نظامی نیر به نظر میرسد آزمونهای عملیـاتی
طراحی شده است اما اطالعـاتی از ایـن آزمـونهـا در
اختیار عموم قرار داده نشده است .با این حـال یکـی از
آزمونهای که در این زمینه یافت شـده اسـت آزمـون
جسمانی مبارزهای )CFT( 7تفنگداران دریـایی آمریکـا
میباشد .این آزمون شامل سه مرحله است .مرحله اول؛
دویدن  112یارد با لباس استتار و پوتین  ،مرحلـه دوم؛
بلند کردن جعبه مهمات به وزن  92پوند و بردن باالی
سر و پایین آوردن و تکرار آن به مدت  0دقیقه ،مرحله
سوم دویدن یک مسیر  922یاردی کـه در ایـن مسـیر
نیرو باید یک سری وظایف عملیاتی را انجام دهد کـه
شامل :جابجایی سریع در یک مسیر  12یاردی ،سپس
دویدن زانو بلند بـرای  11یـارد ،کشـیدن مصـدوم بـه
فاصله  12یارد در یک مسیر زیک زاک ،و جابجایی به
مسافت  71یارد در حالی کـه مصـدوم بـر روی دوش
نیرو است ،برداشتن دو جعبه مهمات به وزن  92پوند و
عبــور از مســیر زیــک زاک  21یــاردی ،پرتــاب یــک
نارنجک به سمت یک محل مشـخص روی زمـین در

آزمون اسکات ،سرعت آزمون  72متر سرعت ،چـابکی
آزمون تغییر جهت جانبی ( ،)7*1انعطافپذیری آزمون
نشستن و رساندن دستها به پنجه پا ،تـوان انفجـاری
باالتنه پرتاب توپ مدیسنبال ،توان انفجاری پایین تنـه
آزمون پرش سارجنت و بـرای ترکیـب بـدنی شـاخص
توده بدنی مناسبترین آزمون میباشد.
از دیگر سو یکی از مهمترین مولفههـای آزمـونهـای
آمادگی جسمانی ویژه بودن آزمون میباشد (قراخانلو و
همکاران .)0221 ،در این باره نیر جهت سنجش عوامل
درگیر در آمادگی جسمانی در ورزش تحقیقات متعددی
صورت گرفته است (کرتولوویـک و همکـاران،)0211 ،
در پژوهشی محقیقین به ارزیابی روایی و پایایی آزمون
چابکی  Tاصالح شده )MAT( 1و تعیین رابطـه آن بـا
 12متــر ســرعت مســتقیم ( )10mssو آزمــون پــرش
عمودی بدون گامبرداری )FCMJ( 0پرداختنـد .فـر
محققین در این تحقیق ایـن بـود کـه در رشـتههـای
همچون والیبـال میـران جابجـایی کمتـر از فوتبـال و
هندبال است و آزمون چـابکی  Tبـرای رشـته والیبـال
اختصاصی و ویژه نیست .آنهـا بـرای تعیـین روایـی از
میــران همبســتگی آزمــون اصــالح شــده ،کــه در آن
مسافت جابجایی کمتر شده است با آزمون  Tاسـتفاده
کردند .که میران ضریب همبستگی را در زنان و مردان
به ترتیب  2/21و  2/21گرارش کردند .و میران ضریب
همبســتگی را در دو اجــرای آزمــون اصــالح شــده در
مردان و زنان به ترتیب  2/11و  2/10گـرارش کردنـد
(ردهون حاج ساسی 9و همکاران .)0221 ،در تحقیقـی
دیگــر در زمینــه تــوان بــیهــوازی باالتنــه حبیبــی و
همکاران آزمون ویژهای را برای تعیین توان بیهـوازی
باالتنه برای کشتی طراحی کردند آزمـون آنهـا شـامل
باالرفتن از طنـاب بـه متـراژ یـک و نـیم متـر بـرای
1. Modified Agility Test
2. Free Conter Movement Jumping
3. Radhouane Haj Sassi

4. Combat Fitness Test
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روش اجرای تحقیـق :تحقیـق حاضـر در سـه مرحلـه
صورت گرفـت ،ابتـدا بـا توجـه بـه مقـاالت ،کتـب و
مطالعات صـورت گرفتـه در داخـل و خـارج از کشـور
نیازمندی جسـمانی نیروهـای زمینـی ارتـش جمـوری
اســالمی ایــران و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی
مشخص و با مصاحبه بـا متخصصـین علـوم ورزشـی،
مسئوالن تربیت بدنی و مربیان نظامی نیـروی زمینـی،
الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی طراحی گردید .در
مرحله دوم برای تعیین روایـی و پایـایی الگـوی اولیـه
آزمون از  11نفر نیرو قبل از آموزش نظامی به عنـوان
مبتدی و  11نیروی نظامی که یک ترم آموزش نظامی
دیده بودند به عنوان نیروی آموزش دیده استفاده شـد.
آزمودنیها دو بار آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی اولیه
را اجرا کردند .اختالف نتایج بـین نیروهـای مبتـدی و
آموزش دیده جهت تعیـین میـران روایـی سـاختاری و
میران همبستگی زمان بدست آمده اجـرای اول و دوم
جهت تعیین پایـایی آزمـون اولیـه اسـتفاده گردیـد .در
مرحلــه ســوم ،پــس از تاییــد الگــوی آزمــون آمــادگی
جسمانی عملیاتی اولیه با توجه به نیازمندی هـر نیـرو،
آزمونهـای آمـادگی جسـمانی در سـه طـرح آزمـون
جسمانی عملیاتی ویژه نیروهای تکاور ،آزمون آمـادگی
جسمانی عملیاتی ویژه نیروهای زرهی و آزمون آمادگی
جسمانی عملیاتی ویژه نیروهای پیاده توسط نیروهـای
تکاور ،زرهی و پیاده اجرا گردید .از میـران همبسـتگی
زمان اجرای آزمونهای آمادگی جسمانی عملیاتی هـر
نیرو با معدل آمادگی جسمانی بدست آمـده از آزمـون-
های ساالنه آمادگی جسمانی جهت تعیین میران روایی
مالکی آزمونهای آمادگی جسمانی عملیـاتی اسـتفاده
شد.
مواد ،ترتیب و روش اجرای آزمـون آمـادگی جسـمانی
عملیـاتی اولیـه :آزمـوندهنـدگان بـا لبـاس نظــامی و
تجهیرات با اعالم داور ،آزمون را شروع و به ترتیب زیر
مواد آزمون را انجام میدهند .پـس از اتمـام مرحلـه 7

فاصله  00و نیم یاردی ،انجام  1حرکت شنا و در پایان
برداشتن دو قوطی  92پوندی و با سـرعت دویـدن بـه
سمت نقطه پایان (صفحه رسمی معرفـی آزمـونهـای
آمادگی جسمانی نیروی نظامی آمریکا) .به نظر میرسد
اهمیت اختصاصی بـودن آزمـون در نیروهـای نظـامی
جهت پیش بینی موفقیت فرد در اجرای ماموریت بسیار
مهمتر از مسابقه ورزشـی مـیباشـد زیـرا کـوچکترین
ضعف در جنگ برابـر بـا از دسـت دادن جـان نیـروی
نظامی و حتی شکست در یک عملیـات مـیباشـد .بـا
توجه به آزمـونهـای نظـامی کـه در قسـمت پیشـینه
تحقیق به آن اشاره میگـردد بـه نظـر مـیرسـد ایـن
آزمونها بسیار ساده و غیر تخصصی میباشـد .آزمـون
های که بسیار عمومی بوده و نمیتـوان بـه آن بـرای
پیشبینی موفقیت افراد و درک ویژگی های جسـمانی
افراد در زمان جنگ اطمینـان حاصـل کـرد .از ایـنرو
طرح حاضر در نظر دارد ابتدا با بررسی نیـاز و مشـاوره
با اساتید تربیت بدنی و فرماندهان نظامی آزمون هـای
مناســب و ویــژه آمــادگی جســمانی نیــروی زمینــی را
طراحی کند .سپس بـا اسـتفاده از روش هـای علمـی
روایی و پایایی آزمونها را سنجیده و به عنوان آزمـون
های ویژه جسمانی نیروی زمینی معرفی نمایید.
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری تحقیـق :جامعـه آمـاری تحقیـق
شامل نیروهایی زمینی ارتش جموری اسالمی ایـران و
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود ،نمونه تحقیق جهت
بدست آمدن روایی الگـوی آزمـون آمـادگی جسـمانی
عملیاتی اولیه شامل  11نفر قبل از آموزش نظامی بـه
عنوان مبتدی و  11نیروی نظامی که یک ترم آموزش
نظامی دیـده بـه عنـوان نیـروی آمـوزش دیـده بـود.
همچنین از  171تن نیروی تکاور 121 ،نیروی زرهی و
 029تن نیروی پیاده جهت تهیه روایی مالکی استفاده
شد.
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کورنومتر متوقف شده و زمان اجرای کل آزمـون ثبـت
میشـود و بـر اسـاس نـورم مربوطـه معـدل آمـادگی
جسمانی عملیاتی مشخص شد.
 -1دو  9022متر با لباس نظـامی و تجهیـرات شـامل
اسلحه با خشاب خالی ،جلیقه ،فانسـقه بـه همـراه
قمقمه پر بود.
 -0پــس از اتمــام مرحلــه اول آزمــوندهنــدگان وارد
کامیون شده و انتهای کامیون را لمس کرده سپس
به سرعت از کامیون خارج شدند.
 -9سپس آزموندهندگان  122متـر دو سـرعت را بـه
سرعت انجام دادند.
 -7سنگرسازی :سپس آزمـوندهنـدگان  7گـونی 02
کیلوگرمی را به مسافت  12متر جابجا کرده و روی
هم چیدند.

خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
گونی ،نچیدن گونیها روی هم.
 -1پرتاب نارنجک :در این مرحله آزموندهندگان تعداد
 7عدد نارنجک  722گرمی را به سمت هـدفی بـا
قطر  7متر که در فاصله  01متری قرار دارد پرتاب
و پس از هر پرتاب نارنجک عمـل خیـر را انجـام
دادند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود -عـدم انجـام
خیر.
 -7در این مرحلـه آزمـوندهنـدگان یـک آدمـک 72
کیلوگرمی را به مسافت  02متر حمل کردند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
آدمک در طول مسیر.

 -1شروع دو  9022متر با تجهیرات

پایان دو  9022متر
***
***

 -7جابجایی  7گونی  12متر

دایره به
قطر  7متر

 122 -9متر دو سرعت

 -0ورود به کامیون و خروج از آن

 -7حمل مجروح به مسافت  02متر

 -1پرتاب نارنجک

شکل  .2نمای شماتیک اجرای طرح اولیه آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی
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را به مسافت  12متر جابجا کرده و روی هم قـرار
دادند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
گونی ،نچیدن گونیها روی هم.
 -1پرتاب نارنجک :در این مرحله آزموندهندگان تعداد
 7عدد نارنجـک  722کیلـوگرمی آموزشـی را بـه
سمت هدفی با با قطـر  7متـر کـه در فاصـله 01
متری قرار دارد پرتاب و پس از هر پرتاب نارنجک
عمل خیر را انجام دادند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود -عـدم انجـام
خیر.
 -7در این مرحلـه آزمـوندهنـدگان یـک آدمـک 72
کیلوگرمی را به مسافت  02متر حمل کردند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
ادمک در طول مسیر.

روش اجرای آزمون نیروهای تکاور :آزموندهندگان بـا
لباس نظامی و تجهیرات با اعالم داور ،آزمون را شروع
و به ترتیب زیر مواد آزمون را انجام دادند .پس از اتمام
مرحله اول زمـان محاسـبه و پـس از اتمـام مرحلـه 7
کورنومتر متوقف شد و زمان اجرای کـل آزمـون ثبـت
شد و بر اساس نورم مربوطه معـدل آمـادگی جسـمانی
عملیاتی مشخص شد.
 -1دو  1222متر با لباس نظامی بود ،تجهیرات شامل
اسلحه با خشاب خالی ،جلیقه ،فانسقه و قمقمه پـر
بود.
 -0پس از اتمام مرحله اول آزموندهندگان به سـرعت
از عر کامیون  111باال رفته و از طـرف دیگـر
پایین آمدند.
 -9سپس آزموندهندگان  112متـر دو سـرعت را بـه
سرعت انجام دادند.
 -7سنگرسازی :آزموندهندگان  2گونی  02کیلوگرمی
 -1شروع دو  1222متر با تجهیرات

پایان دو  1222متر
****
***

 -7جابجایی  2گونی  12متر

دایره به

 112 -9متر دو سرعت

 -0عبور از عر

 -7حمل مجروح به مسافت  02متر

 -1پرتاب نارنجک

قطر  4متر

شکل  .1نمای شماتیک اجرای آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ویژه نیروهای تکاور
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کیلوگرمی را به مسافت  12متر جابجا کرده و روی
هم چیدند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
گونی ،نچیدن گونیها روی هم.
 -1پرتاب نارنجک :در این مرحله آزموندهندگان تعداد
 7عدد نارنجـک  722کیلـوگرمی آموزشـی را بـه
سمت هدفی با قطر  7متر که در فاصله  01متری
قرار دارد پرتاب و پس از هر پرتاب نارنجک عمـل
خیر را انجام دادند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود -عـدم انجـام
خیر.
 -7در این مرحلـه آزمـون دهنـدگان یـک آدمـک 72
کیلوگرمی را به مسافت  02متر حمل کردند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
آدمک در طول مسیر.

روش اجرای آزمون نیروهای پیاده :آزموندهنـدگان بـا
لباس نظامی و تجهیرات با اعالم داور ،آزمون را شروع
و به ترتیب زیر مواد آزمون را انجام دادند .پس از اتمام
مرحله اول زمـان محاسـبه و پـس از اتمـام مرحلـه 7
کورنومتر متوقف و زمان اجرای کل آزمون ثبـت و بـر
اساس نورم مربوطه معدل آمادگی جسـمانی عملیـاتی
مشخص شد.
 -1دو  9022متر با لباس نظامی بود ،تجهیرات شامل
اسلحه با خشاب خالی ،جلیقه ،فانسقه و قمقمه پـر
بود.
 -0پــس از اتمــام مرحلــه اول آزمــوندهنــدگان وارد
کامیون شده و انتهای کامیون را لمس کرده سپس
به سرعت از کامیون خارج شدند.
 -9سپس آزموندهندگان  122متـر دو سـرعت را بـه
سرعت انجام دادند.
 -7سنگرسازی :سپس آزمـون دهنـدگان  7گـونی 02
 -1شروع دو  9022متر با تجهیرات

پایان دو 9022
متر
***
***

 -7جابجایی  7گونی  12متر

دایره به
قطر  7متر

 122 -9متر دو سرعت

 -0ورود به کامیون و خروج از آن

 -7حمل مجروح به مسافت  02متر

 -1پرتاب نارنجک

شکل  .3نمای شماتیک اجرای آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ویژه نیروهای پیاده
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کیلوگرمی را به مسافت  12متر جابجـا کـرده و در
قسمت بار خودروی وانت قرار دادند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
جعبه ،نچیدن جعبهها روی هم.
 -1پرتاب نارنجک :در این مرحله آزموندهندگان تعداد
 7عدد نارنجـک  722کیلـوگرمی آموزشـی را بـه
سمت هدفی با قطر  7متر که در فاصله  01متری
پرتاب و پس از هر پرتاب نارنجـک عمـل خیـر را
انجام دادند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود -عـدم انجـام
خیر.
 -7در این مرحلـه آزمـون دهنـدگان یـک آدمـک 72
کیلوگرمی را به مسافت  02متر حمل کردند.
خطاها :جدا کردن تجهیرات از خود ،پرتاب کـردن
آدمک در طول مسیر.

روش اجرای آزمون نیروی زرهی :آزمـوندهنـدگان بـا
لباس نظامی و تجهیرات با اعالم داور ،آزمون را شروع
و به ترتیب زیر مواد آزمون را انجام دادند .پس از اتمام
مرحلــه اول زمــان محاســبه و پــس از اتمــام مرحلــه
 7کورنومتر متوقف و زمان اجرای کل آزمون ثبت و بر
اساس نورم مربوطه معدل آمادگی جسـمانی عملیـاتی
مشخص شد.
 -1دو  0722متر با لباس نظامی بوده ،تجهیرات شامل
اسلحه با خشاب خالی ،جلیقه ،فانسقه و قمقمه پـر
بود.
 -0پس از اتمام مرحله اول آزموندهندگان به سـرعت
از خودروی زرهی باال رفته و از آن عبور کردند
 -9سپس آزموندهندگان  122متـر دو سـرعت را بـه
سرعت انجام دادند.
 -7سنگر سازی :سپس آزموندهنـدگان  12جعبـه 92
 -1شروع دو  0722متر با تجهیرات

پایان دو  0722متر

*****
*****

 -7جابجایی  02جعبه مهمات

دایره به
قطر  7متر

 122 -9متر دو سرعت

 -0باال رفتن و پایین آمدن از خودروی زرهی

 -7حمل مجروح به مسافت  02متر

 -1پرتاب نارنجک

شکل  .4نمای شماتیک اجرای آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ویژه نیروهای زرهی
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نیروی نظامی مبتدی و نیروی نظـامی آمـوزش دیـده
تفاوت معنیداری وجود دارد (.)P≤ 2/279
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نتایج
دوبار اجرای آزمون آمـادگی جسـمانی عملیـاتی اولیـه
نیروهــای نظــامی همبســتگی معنــیدار ()r =2/17
وجود دارد( .شکل )1
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین زمان
آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ویژه نیـروی تکـاور و
معدل آمادگی جسمانی (میانگین آزمونهای دو ،9022
شنا ،داز و نشست ،دو  72متـر و بـارفیکس) نیروهـای
تکاور ارتبـاط معنـیداری ( )r = -2/19مشـاهده شـد.
(شکل )7
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین زمان
اجرای آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ویژه نیروهـای
زرهی (شکل  )2و معدل آزمونهای جسمانی نیروهای
زرهی (آزمونهای دو  9022متر ،شـنا  ،داز و نشسـت)
ارتباط معنیداری ( )r = -2/71وجود دارد.

ابــرار جمــعآوری اطالعــات :کورنــومتر ،گــونی نخــی،
کامیون  ،111فانسقه ،سـالح کالشـنیکف بـه همـراه
خشاب ،فانسقه ،قمقه 9 ،عدد خشاب پر ،جلیقه نظامی،
نارنجک آموزشی ،متر
روش آماری تحقیق :جهت اطمینـان از طبیعـی بـودن
دادهها به وسـیله آزمـون شـاپیروویلک و کولمـوگروف
اسمیرنوف ،و تجانس واریانس به وسیله آزمـون لـوین
استفاده گردید .جهت سنجش تفاوت بین نتـایج گـروه
مبتدی و نخبه از آزمون tمستقل استفاده گردید .بـرای
تعیین میران پایایی آزمونهای طراحی شده از آزمـون
همبستگی پیرسون اسـتفاده شـد .از نـرمافـرار SPSS
سری  17جهت محاسبات آماری و برای رسم نمودارها
و جدولها از نرم افرار Excelاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که بین زمـان بدسـت
آمده از اجرای آزمون آمادگی جسـمانی عملیـاتی بـین

25
20
زمان )(min

15
آموزش دیده

10

مبتدی

5
0
آموزش دیده

مبتدی

شکل  .5میانگین زمان اجرای الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی
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شکل  .6میران همبستگی بین دوبار اجرای الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی طراحی شده

شکل  .7میران همبستگی آزمون جسمانی عملیاتی و معدل آزمونهای آمادگی جسمانی نیروهای تکاور
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شکل  .8میران همبستگی بین اجرای آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی
و معدل آزمونهای آمادگی جسمانی نیروهای پیاده

سرپیل ،متیو فورد و وارن بی یونگ )0212 ،نتایج ایـن
تحقیقات با تحقیق حاضـر در توانـایی تفکیـک گـروه
مبتدی از آموزش دیده همخوانی دارد .همچنین یافتـه
های پژوهش حاضر نشان داد که الگوی اولیـه آزمـون
آمادگی جسمانی عملیاتی از ( )r =2/17پایایی مناسبی
بر خوردار است .میران پایایی یک آزمون نشان دهنـده
توانایی آزمون در سـنجش یکنواخـت توانـایی نیـروی
رزمی در ویژگی جسمانی خاخ دارد با توجه به اینکـه
میران پایایی الگوی آزمون عملیاتی اولیـه بـیش از 12
درصد بوده است و از طرفی ویژگی های مهارتی رزمی
همچون پرتاب نارنجک در این آزمون بکار رفته اسـت
به نظر میرسد بتوان گفت الگوی اولیه آزمون جسمانی
عملیاتی طراحی شده از پایایی مناسبی برخوردار اسـت
که با میران پایایی بدست آمده از تحقیقاتی که جهـت
تعیین میران پایایی آزمونهای طراحی شده برای دیگر
رشتههـای ورزشـی از آزمـون مجـدد اسـتفاده کردنـد

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق به منظور طراحی آزمون آمادگی جسـمانی
عملیاتی ویژه نیروهای زمینی ارتش جمـوری اسـالمی
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی طراحی گردیـد.
در این رابطه یافته های پژوهش حاضر نشـان داد کـه
الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی عملیـاتی توانـایی
افتراب بین دو گروه آموزش دیده و مبتـدی را دارد بـه
طــوری آزمــون عمیــاتی توانســت تفــاوت معنــاداری
( )P≤ 2/279را بین دو گروه آموزش دیده نشان دهـد.
این امـر نشـان دهنـده الگـوی اولیـه آزمـون آمـادگی
جسمانی عملیاتی در سـنجش ویژگـیهـای جسـمانی
مورد استفاده در رزم می باشد .استفاده از روایی سازه یا
ســاختاری جهــت تعیــین میــران پایــایی آزمــونهــای
جسمانی بخصوخ در آزمـون هـای ویـژه رشـتههـای
ورزشی بسیار استفاده شده است (فارو ،یونگ و بروس،
 ،0221جرمی شپرد و همکاران ،0227 ،بنجامین جـی
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مورد بررسی قرار میگیرد بـا ایـن حـال ویـژه بـودن،
استفاده از وسایل نظامی و پرتاب نارنجک و همچنـین
پیوســته بــودن مراحــل در آزمــون آمــادگی جســمانی
عملیاتی از عوامل تفاوت در دو آزمون آمادگی جسمانی
عملیاتی و معدل آزمونهای آمادگی جسمانی میباشد.
از اینرو به نظر میرسد با توجه به اینکه وجود الگوهای
ویژه جسمانی در آزمـون آمـادگی جسـمانی عملیـاتی
وجود دارد میران همبسـتگی بدسـت آمـده بـین ایـن
آزمون و معدل آمادگی جسمانی نیر مقدار مناسبی است
و میتوان گفت آزمون آمـادگی جسـمانی عملیـاتی از
روایی مناسبی برخوردار است .همچنین نتایج پـژوهش
حاضر نشان داد که بین زمان اجـرای آزمـون آمـادگی
جسمانی عملیاتی نیروهـای زرهـی و میـانگین معـدل
آمادگی جسمانی نیروهای زرهـی همبسـتگی متوسـط
معناداری ( )r = -2/71وجـود دارد .میـران همبسـتگی
بدست آمده در نیروهای زرهی بـین آزمـون جسـمانی
عملیــاتی و معــدل آمــادگی جســمانی نیــر همچــون
یافتههای بدست آمده نیروهـای تکـاور نشـان دهنـده
روایی مناسب آیـن آزمـون در سـنجش توانـاییهـای
جسمانی عملیاتی ایـن نیروهـا دارد .از اینـرو بـه نظـر
میرسد بتوان گفـت میـران همبسـتگی بدسـت آمـده
جهت تایید روایی آزمون فوب مناسب است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین زمـان
اجـرای آزمــون جسـمانی عملیــاتی و میـانگین معــدل
آمادگی جسمانی نیروهای پیاده نیر همبستگی متوسـط
معناداری ( )r = -2/71وجود دارد .میران روایی مالکی
بدست آمده از همبستگی آزمون جسمانی عملیـاتی بـا
میــانگین معــدل آزمــونهــای آمــادگی جســمانی در
نیروهای پیاده نشـان دهنـده توانـایی ایـن آزمـون در
سنجش مولفههای جسمانی است کـه در آزمـونهـای
جسمانی نیر مورد سنجش قرار میگیرد بـا ایـن حـال
وجود مؤلفههای رزمی ویژه همچون وردو بـه کـامیون

(فارو ،یونگ و بروس ،0221 ،جرمی شپرد و همکاران،
 ،0227بنجامین جی سـرپیل ،متیـو فـورد و وارن بـی
یونگ )0212 ،همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اجرای
آزمون آمادگی جسـمانی عملیـاتی نیروهـای تکـاور و
میانگین معدل آمادگی جسمانی این نیروها همبسـتگی
متوسط معناداری ( )r = -2/19وجـود دارد .عـالوه بـر
روایـی سـازه روایــی مالکـی نیــر یکـی از روشهــای
سنجش میران توانایی یک آزمون در سـنجش فـاکتور
مورد نظر دارد .در رابطه با آمادگی جسمانی نیـر بـرای
نیروهای تکاور ترکیبی از آزمونهای دویدن به مسافت
 9022متـر  ،حرکــت درازو نشســت و شــنای ســوئدی
بارفیکس و دو  72متر وجود دارد کـه میـانگین معـدل
بدست آمده از این آزمـونهـای نشـان دهنـده میـران
آمادگی جسمانی آن نیرو میباشد .با توجه به اینکـه در
زمینه سنجش آمادگی جسمانی عملیاتی آزمونی وجـود
ندارد جهت سنجش میـران روایـی مالکـی آزمـون از
معدل نمره آزمونهای آمادگی جسمانی استفاده گردید.
میران همبستگی بدست آمده نشان دهنـده ارتبـاط دو
آزمون است .کـه در ایـن تحقیـق در نیروهـای تکـاور
میران همبسـتگی متوسـط و معنـی دار بـود .بـه نظـر
میرسد جهت اجرای آزمون آمادگی جسمانی عملیـاتی
که در آن دویدن با لباس و تجهیرات نظـامی عبـور از
عر کامیون و همچنین دو سرعت و بلند کردنهای
گــونی و حمــل مصــدوم وجــود دارد ،درگیــر بــودن
مولفههای مختلف آمادگی جسمانی همچون استقامت،
توان انفجاری ،سرعت ،قـدرت و ترکیـب مولفـه هـای
فوب همچون استقامت در توان ،استقامت در سـرعت و
استقامت در قدرت مشهود میباشد .همچنـین داشـتن
ثبات مرکری و قدرت عضالت میانی بدن جهت اجرای
مناسب این آزمون امری حیاتی میباشـد .اگرچـه ایـن
مؤلفهها به طور جداگانه در آزمونهـای جسـمانی نیـر
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حمل کیسه شنی و حمل مصـدوم پرتـاب نارانجـک و
دویدن با لباس نظامی و تجهیرات میتواند از عـواملی
باشد که منجـر بـه جلـوگیری از بـاالتر بـودن میـران
 با این حال با توجه به اینکه.همبستگی دو آزمون است
روایــی عینــی آزمــون آمــادگی جســمانی عملیــاتی در
سنجش مولفههای جسمانی و عملیاتی هنگام یک رزم
توسط متخصصین نظامی و متخصصین ورزشـی مـود
تایید قرار گرفته است به نظر میرسد آزمـون عملیـاتی
جسمانی در نیروهای پیـاده توانـایی سـنجش آمـادگی
جسمانی مورد نیـاز در رزم را دارا اسـت و در سـنجش
.عامل فوب از روایی مناسبی برخوردار است
نتــایج پــژوهش حاضــر نشــان داد کــه الگــوی اولیــه
آزمونهای طراحی شده از روایی سازه مناسب برخوردار
 همچنین تکرار مجـدد آزمـون نشـان از پایـایی.است
 از طرفی با.مناسب آزمون طراحی شده عملیاتی داشت
توجه به همبستگیهای بدست آمده از سنجش میـژان
ارتباط آزمون جسمانی عملیاتی ویـژه نیروهـای تکـاور
پیاده و زرهی با معدل آمـادگی جسـمانی ایـن نیروهـا
شاید بتوان گفت که روایی مالکی آزمونهای یاد شده
.مورد تأیید میباشد
منابع
-

-

-

23

Azarbaejanei M. Physical fitness test for
military. Firist congress of phisycal
edgucation and sport sience in military.
Unevesity of military sience. 2012. In
Persian.
Barringer ND, McKinnon CJ, O'Brien
NC, Kardouni JR. Relationship of
Strength and Conditioning Metrics to
Success on the Army Ranger Physical
Assessment Test. The Journal of
Strength & Conditioning Research.
2019. 33 (4): 958-64.
Emamei A, Kordi MR, Najafei pour F.
Evaluation and descreb body mass index,

2311  بهار و تابستان،2  شماره،2  دوره، دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم:رضایی و همکاران
-

-

-

-

Haj Sassi R.، Dardouri W.، Haj Yahmed
M.، Gmada N & Gmada M. Relative and
Absolute Reliability of A Modified
Agility T-Test and Its Relationship with
Vertical Jump and Straight Sprint.
Journal of Strength and Conditioning
Research. 2009. 6 (23): 1644-651.
Knapik JJ, Canham-Chervak M,
Hoedebecke E, Hewitson WC, Hauret K,
Held C, et al. The fitness training unit in
U.S. Army basic combat training:
physical fitness, training outcomes, and
injuries. Mil Med. 2001;166 (4): 356-61.
Krstulovic S, Kuvacic G, Erceg M,
Franchini E. Reliability and Validity of
the New Judo Physical Fitness Test. Ido
Movement for Culture. Journal of
Martial Arts Anthropology. 2019. 19 (2):
41-55.
Majdabadi AA and Majdabadi A. The
effect of cultural centers on physical
fitness of military forces of iran.Mesbah
journal. 2001. 44 (11): 223-246. In
Persian.

-

-

-

-

Naje M, Vaez mosavei MK. Identify the
movment
patterns
and
physical
requirement by the army ground force
personnel and suggest suitable training.
Jahad Khodkafaei Research Project.
2004. In Persian.
Semnane A. The geopolitical position of
Iran in the regional power relations and
the world. Journal of Sepehr Geographic
Information Science and Research. 2013.
22 (86). 96-104. In Persian.
Serpell، BG. Ford M. Young WB. the
Development of a New Test of Agility
for Rugby League. Journal of Strength
and Conditioning Research. 2010. 24
(12): 3270-3278.
Sheppard J ،M.، Young W ،B.، Doylec
T ،L ،A.، Sheppard T ،A & Newtonc R ،
U. An Evaluation of a New Test of
Reactive Agility and Its Relation ship to
Sprint Speed and change of direction
Speed. Journal of Science and Medicine
in Sport. 2006. 9 (1):242-249.

استناد به مقاله
 طراحی و تعیین روایی و پایایی.)1911( . مرتضی، مهرعلی و میرزایی، رسول؛ باران چشمه، رضایی، علوم ورزشی و توان رزم،آزمونهای آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی جمهوری اسالمی ایران
.17-1 ،)1( 1
- Rezaei, R.; Barancheshme, M. & Mirzaei, M. (2020). Designing and determining
the validity and reliability of special physical fitness tests for the Islamic Republic
of Iran's ground forces, Biannual Journal of Sport Science and Battle Ability, 1
(1), 1-14.

24

