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چکیده
هدف :مطالعات نشان میدهد که شرایط آنتوپومتریکی و آمادگی هوازی بر عملکرد نیروهای نظامی در آزمونهـای اسـتاندارد
ورودی ارتش پاسخهای متفاوتی ایجاد میکند .هدف تحقیق حاضر ،بررسـی ارتبـاط شـاخصهـای آنتروپـومتریکی و حـداکثر
اکسیژن مصرفی با عملکرد دانشجویان افسری امام علی بر اساس آزمون استاندارد جهانی ارتش بود.
روش تحقیق :این تحقیق یک مطالعۀ نیمه تجربی است که در سال  1911در دانشگاه افسری امام علی(علیـهالسـالم) انجـام
شد .روش نمونهگیری از نوع تصادفی در دسترس بود که  022نفر بر اساس پیشینه تحقیق انتخاب شدند که به طـور تصـادفی
دامنه سنی  00/7 ± 2/7سال و شاخص توده بدنی  09 /9±9/21گرارش شد .قبـل از اجـرای آزمـون شـاخص آنتوپـومتریکی
آزمودنیها ارزیابی شد سپس توسط تستهای میدانی حداکثر اکسیژن مصرفی نیر ارزیابی شد و در ادامه آزمودنیها تست سـه
مرحهای استاندارد ارتش را با دقت به اتمام رسانده .پـس از تأییـد توزیــع طـبیـعــی دادههـا تـوســط آزمــون کولمـوگروف
اسمیرنوف و بعد از همگنی واریانسها توسط آزمون لون برای بررسی ارتباط سنجی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شـد.
دادهها به صورت میانگین و انحراف معیارها ارائه شد .تمام عملیات آماری تحقیق توسط نرمافرار  SPSSانجام گردیـد و سـطح
معنیداری آزمونها ( )p<2/21در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایـج نشان داد ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمره شاخصهای آنتوپومتریکی و نمره کلـی استانداردشـده
در دانشجویان افسری موجود میباشد .همچنین این آزمون نشاندهندهی ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمره حـداکثر
اکسیژن مصرفی و نمره کلی استانداردشده در دانشجویان افسری است کـه نسـبت همبسـتگی حـداکثر اکسـیژن مصـرفی بـا
عملکرد در آزمون با شاخص آنتوپومتریکی باالتر است.
نتیجهگیری :نتایج نشاندهنده این موضوع هستند که در آزمون آمادگی جسـمانی اسـتاندارد ارتـش ،شـاخصهـای قلبـی و
عروقی و مخصوصاً حداکثر اکسیژن مصرفی ارتباط و تأثیر بیشتری نسبت به سایر شاخصها دارد و شـاخصهـای متـابولیکی
هوازی از شاخصهای فیریکی و فنوتایپی حایر اهمیتتر میباشد.
واژههای کلیدی :فعالیت هوازی ،شاخصهای آنتوپومتریکی ،آزمون استاندارد ارتش
 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولIman_abkenar@yahoo.com :
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در آمریکا ،بریتانیا و بسیاری از نیروهای مسلح غربی به
افسرانی که در حال تحصـیل هسـتند افسـر دانشـجو
اطالب می شود .درجه ایشان در نیروی زمینی و هوایی
کَدِت () Cadetو در نیروی دریایی میدشیپمَن 1اسـت
(بک )7 ،0210 ،این دانشجوها معموالً در دانشگاههای
نظامی تحصیل میکنند .اهمیت وجود این نیروها برای
سیستم نظامی هر کشوری بسیار مهـم اسـت بـه ایـن
دلیل که این نیروها به صورت آکادمیک علوم نظامی را
فراگرفته اند و در آیندهای نردیک به نیروهـای ارتشـی
تبدیل خواهند شـد .نیروهـای ویـژه ارتـش معمـوالً از
دانشجویان افسـری و نظامیـان تحصـیل کـرده علـوم
نظامی انتخاب میشوند .بر همین اساس شرایط بـدنی
و میران مناسب ترکیب بدنی و عضالت عامل مهمـی
در موفقیت این افراد در تست های مـرتبط بـا آمـادگی
جسمانی خواهد بود (سینیور و گلدن.)1 ،1117 ،
عالوه بر این متقاضیان استخدام در نیروهـای نظـامی
مانند ورزشکاران در زمینه ورزش خـود از طریـق یـک
سری آزمون انتخاب می شوند .اکثریت قریب به اتفـاب
تست های افسران پلیس مطابق با الگوی آزمایش های
نظامی طراحی شده اند .بعضی از واحدهای خـارجی از
آزمونهـایی نظیـر ارزیـابی الرامـات توانـایی فیریکـی
() PAREو آزمــون توانــایی فیریکــی افســر پلــیس
) (Popatاستفاده کردنـد.آزمایشـات  PAREو Popat
نشاندهنده شبیهسازی تعقیب مظنون است (دی گوز و
ون دورن .)7 ،1119 ،در ایــن راســتا یکــی از بهتــرین
آزمونهای کارایی نیروهـای نظـامی در سـطح جهـان
تست بینالمللی ارتش میباشد که شـامل سـه مرحلـه
دویــدن دو مایــل شــنای ســوئدی و دراز و نشســت
میباشد .این تست بینالمللی هر سـاله بـرای ارزیـابی
اقســران نیــروی دریــایی آمریکــا مــورد اســتفاده قــرار
میگیرد (براندون و لفتاین.)2 ،1111 ،

مقدمه
سالمت فیریکی و جسمانی ،از اساسیترین نیازهای هر
انسانی به شمار میآید ،آمادگی جسمانی یک وضـعیت
ضروری برای فعالیت های روزمره است که به صـورت
تنگاتنگی با شرایط سالمتی افراد ارتبـاط دارد و تـأثیر
قابــل تــوجهی بــر کیفیــت زنــدگی ،اثربخشــی کــار و
یادگیری ،شـرکت در فعالیـت هـای ورزشـی و کـارایی
مقابله با شرایط اضطراری گاه به گاه دارد و میـران آن
در افراد با افرایش سن کاهش مییابد (فـری و چـوی،
 .)1 ،0227طی جنگ جهانی اول و دوم به علـت نیـاز
بــه آمــادگی جســمانی نظامیــان ،انجــام تحقیقــات و
مطالعات در زمینه ی آمادگی جسمانی بیشـتر احسـاس
شد .همچنین کسب مهارتها و آموزشهای نظامی در
سطح باالی آمادگی بدنی نیروهای نظامی همواره مورد
توجه اسالم و جوامع مختلف بشـری بـوده اسـت .بـه
طوری که در راستای اهداف تربیت بدنی در هر جامعه
ای ،بخشی از فعالیتهـای ورزشـی در زمینـه رشـد و
پرورش تن به منظـور دفـاع از مـرز و بـوم آن جامعـه
صورت میگیرد .لذا ارزیابی منظم آمادگی جسمانی در
پرسنل نظامی برای اطمینان از عملکرد مناسـب آنـان،
ضروری میباشـد شـایان ذکـر اسـت کـه سـالمتی و
آمادگی جسمانی ،زمینه اصلی کلیه آموزشهای نظامی
است و بدون وجود سطح قابل قبولی از آمـادگی بـدنی،
موفقیت نظامیان در انجام وظایف مربوط بـه خـود یـا
یگــان مربوطــه ،امکــانپــذیر نمــیباشــد (سوســیپتا و
کانونک .)0 ،0211 ،شناخت ابعاد مختلـف جسـمانی و
روانی نیروهای نظـامی از جملـه فاکتورهـای آمـادگی
جسمانی ،شاخصهای آنتروپومتریک ،وضعیت سالمتی
و دامنۀ حرکتی این امکان را فراهم میکند که طراحی
مناسبی در برنامههای آمادهسازی بـدنی و بـاال بـردن
سطح سالمت این نیروها ارائه شود (باچمن و فریدمن،
.)9 ،0221
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(دالوز و دی لوکاس )10 ،0211 ،و نیروهای ویژه آلمان
در دسترس میباشند (اسـپرلیخت و همکـاران،0211 ،
 )19که میتوان برای ارزیابی با سـایر مطالعـات مـورد
استفاده قرار گیرند (سایمنکو و همکـاران.)17 ،0217 ،
همچنـین برارپــور و همکــاران در تحقیقــی جــامع بــه
ارزیابی و پایش آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان
افسری بر اساس هنجار بین المللی ارتش پرداختند کـه
نتایج این مطالعه نشان داد که دانشـجویان سـالهـای
اول تا چهارم از آمادگی یکسانی برخوردارند و استقامت
قلبی عروقی در سطح باالیی بود( .برارپور و همکـاران،
 .)11 ،1911پس از بررسی ادبیـات موجـود ،مـیتـوان
نتیجه گرفت که بسیار مفید خواهـد بـود اگـر آزمـونی
میدانی نیر بتواند برای تعیین ویژگـی هـای عملکـردی
خاخ و تواناییهایی که به طور قابل توجهی با آمادگی
عملیاتی و ظرفیت عملکردی مرتبط است ،در دسترس
باشــد از ایــن رو هــدف ایــن تحقیــق بررســی ارتبــاط
شاخص های آنتروپومتریکی وحداکثر اکسیژن مصـرفی
با عملکرد دانشـجویان افسـری امـام علـی در آزمـون
استاندارد جهانی ارتش میباشد.

فاکتورهــای آمــادگی جســمانی ارتبــاط نردیکــی بــا
مؤلفه های ترکیب بدن دارند و بـرای حفـظ ورزیـدگی
ضروری می باشند یکی از ایـن اجـرای مهـم آمـادگی
جسمانی وابسته به تندرستی ،ترکیب بدن است کـه بـا
اندازهگیری درصد چربی بدن بررسی میشود به طوری
کـــه در بســـیاری از تحقیقـــات ،بـــین ویژگیهـــای
آنتروپومتریکی و ترکیب بدن با اجرای ورزشی ارتباط و
همبستگی معنیداری مشاهده شده است نتایج بسیاری
از پژوهشهای دیگر بیانگر آن است کـه درصـد چربـی
بدن رابطه معکوس و معنی داری با ظرفیت هـوازی و
توانــایی دوی اســتقامت دارد (وارنهــاس و همکــاران،
 .)1 ،0221هرچنـد میــران آمــادگی جسـمانی معیـار
دقیقی برای تعیین صحت شیوه زندگی فـرد مـیباشـد
ولی وضـعیت فاکتورهــای آنتروپومتریــک نیــر بــه
طـور غیـر مـستقیم میتواند نشاندهنده میران فعالیـت
جسمانی و شیوه زندگی آنان باشـد (گلـدبرگ و هیلـر،
 .)1 ،1121بنابراین انجام مطالعه برای تعیـین آمـادگی
جـسمانی و ارتبـاط آن بـا نمایه توده بدنی دانشجویان
میتوانـد اطالعـات دقیـقتـری را جهـت برنامهریری
مناسـب بـرای دانــشجویان افسـری کــه الگوهــای
رفتاری مردم و مسئوالن آتی حفاظت کشور هسـتند را
فـراهم مـینمایـد (پتریسن و اسمیت.)12 ،0229 ،
اطالعات بسیار کمی درباره مقایسه و ارتباط سـطوح و
درصد چربی و بافت عضـالنی نیروهـا بـا تسـتهـای
امادگی جسمانی در ارتش بویژه در دانشجویان افسری
موجود است .دلیل اصلی این موضـوع عـدم تحقیـق و
نبود ادبیات الزم در مورد دانشجویان افسـری ومیـران
فعالیتهای آنها است .منابع موجود به میران محدود در
دسترس هستند (کالینر و روچاکف  .)11 ،0221برخی
از ویژگی های مورفولوژیکی ،مشخصات فیریولوژیکی و
یا مطالعات مربوط به توانایی های حرکتـی افسـران ،از
طریق مطالعات اعضای واحدهای پلـیس ویـژه برزیـل

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود کـه در دانشـگاه
افسری امام علی(علیهالسـالم) انجـام شـد و بـه صـورت
میدانی اجرا گشت .نمونه هـای تحقیـق از دانشـجویان
سال سوم افسری دانشگاه امام علی انتخاب شده بودند
که پساز آگاهی از ماهیت تحقیق رضایت خود را جهت
شرکت در این مطالعه اعالم کردند و پرسشـنامههـای
اطالعات فردی ،تندرستی و فعالیت بـدنی ،پرسشـنامه
آمادگی بـرای ورود بـه فعالیـت ورزشـی ) )PAR-Qو
پیشینه پرشکی تکمیل و رضایت نامه کتبـی مبنـی بـر
حضور داوطلبانه در تحقیق امضاء شد .همه آزمودنیهـا
سالم و از نظر بدنی نسبتاً فعال بودنـد و تحـت درمـان
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شده قرار گرفت؛ بـهدسـت آمـد (جکسـون و پـوالک،
.)17 ،1121
آزمون استفاده شده در این پـژوهش آزمـون اسـتاندارد
ارتش شامل سه بخش با مجموع حـداکثر  922امتیـاز
بود که یک دقیقه دراز و نشت و یک دقیقـه شـنا و دو
مایل دویدن میباشد ،سپس نمره میـانگین مجمـوع 9
بخش در نرم محاسبه میگردد .نمرات از  112تـا 922
مورد قبول واقع شدند و امتیاز حداکثری هر بخش 122
امتیاز است که غیبت در یک بخش برابر با خارج شدن
و رد شدن در این آزمون است (نایپیک.)12 ،1111 ،
بــه منظــور تجریــه و تحلیــل اطالعــات از دو دســته
روش های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .از
آمار توصیفی نظیر میانگین ،حداقل ،حـداکثر ،فراوانـی،
درصد و انحراف استاندارد بـرای توصـیف متغیرهـا در
جامعه تحقیق استفاده شد .در سطح آمـار اسـتنباطی از
آزمــون آمــاری کلمــوگروف اســمیرنوف بــرای تعیــین
وضعیت طبیعی بودن داده ها اسـتفاده مـیشـود .بـرای
آزمون فرضیه های مربوطه با توجه به پارامتریک بودن
دادهها از آزمون هبستگی پیرسون برای تعیـین ارتبـاط
سنجی استفاده شد .بـرای محاسـبۀ اطالعـات خـام از
نرمافرار  SPSS11و سطح معنی داری درکلیه آزمونها
( )p>2/21در نظر گرفته شد.

دارویی یا رژیـم غـذایی خاصـی قـرار نداشـتند .روش
نمونهگیری از نوع تصادفی در دسترس بود که  022نفر
بر اساس جدولبندی مورگان انتخاب شدند.
معیارهای ورود به پژوهش نداشتن رژیم غذایی خاخ،
نداشتن برنامه ورزشی منظم نداشـتن فشـارخون بـاال،
عدم منع پرشکی از ورزش و سـیگاری نبـودن توسـط
آزمودنیها بود ،محدوده سنی بین  02تا  07سال بود و
از معیارهای خروج از پـژوهش از دسـت دادن تـوان و
سالمت روانی و جسمانی حین آزمون توسط آزمودنیها
و انجام دادن غلط و فریب و کم کاری در آزمون بـود.
از آزمودنی خواسته شد  71ساعت قبل از انجام آزمون
گیری از انجام هـر گونـه فعالیـت ورزشـی خـودداری
نمایند .جلسه آشنایی با آزمـون قبـل از انجـام آزمـون
اصلی انجام شد .نمونـههـای پـژوهش بـرای ارزیـابی
ترکیبـات بـدن و حـداکثر اکسـیژن مصـرفی توسـط
متخصص فیریولوژی ورزش با رعایت نکات زیر انجام
گشت :طول قد با قد سنج ساتراپ ساخت ایران با دقت
/221متر و بدون کفش و در وضعیت کامال ایسـتاده و
وزن با ترازوی دیجیتال سـکا سـاخت آلمـان بـا دقـت
 2/221کیلوگرم و الیههای چربی زیر پوستی با کـالیپر
یاگامل ساخت کشور انگلیس با دقت  /0میلیمتر و برای
برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون اصـالح شـده
بروس بر روی نوار گردان تکنـو جـیم سـاخت کشـور
ایتالیـا طبـق نـرمبنـدی مـورد نظـر بـر حسـب میلــی
لیتر/کیلوگرم/دقیقه برآورد شد در این پژوهش شاخص
توده بدنی ز تقسیم وزن به مجذور قد و نیر نسـبت دور
کمر به باسن و درصد چربی بدن با اندازهگیری چربـی
زیرپوستی توسط فرمول جکسون پوالک که شامل سه
نقطه ضخامت چـین پوسـتی بـرای مـردان در نـواحی
سینه ،شکم و نقطه وسط ران و برای زنـان در نـواحی
سه سربازو ،فوب خاصره و نقطهی وسط ران در فرمول
درصد چربی بدن که توسط جکسـون پـوالک اصـالح

یافتههای پژوهش
داده های جدول  1نشان دهنده شاخص هـای توصـیفی
آزمودنی ها است که به صورت میانگین±انحراف معیـار
مشخص شـدهانـد و جـداول دو و سـه نتـایج آزمـون
استنباطی پیرسون را نشان میدهد .سـطح معنـیداری
آزمونها ( )p<2/21در نظر گرفته شد ،تحلیل نتـایج و
معنــاداری در جــداول زیــر بــا عالیــم ** :p>2/21
 *:p>2/21مشخص شده است.
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و نمره کلی استانداردشده در دانشجویان افسری اسـت
(جدول  .)0همچنین آزمـون پیرسـون نشـان دهنـده ی
ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمـره حـداکثر
اکســیژن مصــرفی و نمــره کلــی استانداردشــده در
دانشجویان افسری بود (جدول .)9

جدول  .2مشخصات توصیفی آزمودنیها
یها
ویژگ 

تعداد ()111

سن (سال)

1/1 ±07/1

قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
چربی بدن (درصد)

71/2 ±129
1/21 ±20/11
0/11 ±09/22

نمایه بدن (کیلوگرم /مترمربع)

0/11 ±07/12

بحث و نتیجهگیری
طبــق نتــایج بدســت آمــده ،بــین شــاخصهــای
آنتروپومتریکی با عملکرد دانشجویان افسری امام علی
بــر اســاس آزمــون اســتاندارد جهــانی ارتــش ارتبــاط
معنیداری وجود دارد این نتیجه پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش برارپور و همکاران  1917که پـایش وضـعیت
ترکیب بدنی ،آمادگی جسمانی و حرکتـی دانشـجویان
افسری امام علی را سـنجیده بـود همسـو بـوده اسـت
(برارپور و همکـاران .)1917 ،همچنـین در مطالعـهای
دیگر برارپور و همکاران ( )1911بـه بررسـی ارزیـابی
آمادگی جسمانی حرکتی دانشجویان نظامی بر اسـاس
هنجار آزمون استاندارد بین المللـی ارتـش هـا پرداختـه
بودنــد ،نتــایج نشــان داده بــود کــه دانشــجویان در
آزمونهای قلبی عروقی نتایج خوبی بدست آورده بودند
و شاخص های آنتوپومتریکی در محدوده طبیعی و قابل
قبول بوده است اما ارتباط سـنجی بـا میـران عملکـرد
دانشجویان در آزمون ارتش ها با این شاخص ها صورت
نگرفته بود (برارپور و همکاران.)11 ،1911 ،
امامی و همکـاران در سـال  1910تحقیقـی در مـورد
ارزیــابی ترکیــب بــدن ،شــاخصهــای فیریولوژیــک و
آمادگی حرکتی دانشجویان افسری امام علی(علیه السالم)
انجام دادند که نتایج حاکی از بهتر بودن شاخص هـای
ترکیب بدنی دانشجویان سال چهارم نسـبت بـه سـال
اول افسری بود که این نشـان دهنـده شـیوه تمرینـات
مناسب و برنامه سین مناسب این دانشگاه نظامی بوده
است نتایج این تحقیقـات بـا ایـن مطالعـه همبسـتگی

(میانگین±انحراف معیار)
جدول  .1ضرایب همبستگی بین شاخصهای آنتوپومترکی و
نمره آزمون استاندارد ارتش
متغیر

ضریب
همبستگی

تعداد

سطح
معناداری

شاخص توده بدن
و نمره آزمون

**2/71

022

>2/2221

درصد چربی و
نمره آزمون

**2/21

022

>2/2221

نسبت دور کمر
به باسن

**2/77

022

>2/2221

*:p>2/21 ** :p>2/21
جدول  .3ضرایب همبستگی بین شاخصهای آنتوپومترکی و
نمره آزمون استاندارد ارتش
متغیر

ضریب
همبستگی

حداکثر اکسیژن
مصرفی و نمره
آزمون

**2/11

تعداد

022

سطح
معناداری
>2/2221

*:p>2/21 ** :p>2/21

نتایج آزمون پیرسون نشان دهنده ی ارتبـاط مسـتقیم و
معنادار بین متغیرهای نمره شاخصهای آنتوپـومتریکی
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که به اندازهگیری نـیم رخ آمـادگی قلبـی و عروقـی و
اندازه گیری هـای فیتـنس عملکـردی در دانشـجویان
افسری پرداخته بودند.
میرزایــی و همکــاران ( )0211در تحقیقــی ،ارزیــابی
آمادگی عملکردی در دانشجویان افسری کشـتی گیـر
نخبه را انجام دادند ،نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه
ارتباط معناداری بین حداکثر اکسیژن مصرفی باالتر بـا
شانس قهرمانی وجود دارد لذا آمـادگی بـاالی هـوازی
الزمه قهرمـانی در مسـابقات بـا اسـترس بـاال اسـت
(میرزایی و رحمانینیا.)01 ،0211 ،
پورتقی و همکاران در سال  11بررسی سـطح آمـادگی
جسمانی -حرکتی دانشجویان پسر یک مرکر نظـامی را
انجام دادند نتایج به این گونه گرارش شد ،در رابطه بـا
شاخص توده بدنی آزمودنیها در دامنه وزن طبیعی و در
رابطه با درصد چربی بـدن ،در وضـعیت متوسـط قـرار
داشـتند .در شـاخص اسـتقامت عضـالنی میـان تنـه،
وضعیت خوب است ،اما استقامت عضالت باال تنه بسیار
ضعیف است .انعطاف پذیری دانشجویان در حد معمولی
بود ،درحالی که استقامت قلبی -تنفسی و چابکی بسیار
ضعیف بود (پورتقی و صادقی.)00 ،0217 ،
کیانمهر و همکاران ( )0211به ارزیابی آزمون استقامت
قلبی عروقی در افسران جـوان پـایور پرداختنـد؛ نتـایج
آنها پیشنهاد داد که ارتباط حداکثر اکسـیژن مصـرفی
که با عملکرد تست کوپر سنجیده میشـد بـا تسـت و
نورم نظامیان ارزیابی شود زیرا ارتبـاط معنـاداری بـین
حداکثر اکسیژن مصرفی با نتایج تست عملکردی وجود
داشت (کیانمهر و ناظم.)09 ،0211 ،
در ادامه تحقیقات هدفمند بر روی دانشجویان افسـری
جعفری کیش ( )0217به ارزیابی نیمـرخ فیریولوژیـک
دانشجویان جودوکار نظامی پرداختنـد .آن هـا بـه ایـن
نتیجه رسیدند که بهبود در عملکرد فیریکی در آزمـون
آمــادگی جســمانی بیشــتر وابســته بــه بــاالتر بــودن

مثبتی داشته ولی مریت این تحقیق به ارتبـاط سـنجی
شاخص های ترکیب بدنی بـا یـک آزمـون عملکـردی
استاندارد جهانی است که میتواند نقاط ضعف و قدرت
دانشجویان را نشان دهـد و در ضـمن معیـاری بـرای
مقایسه با سایر دانشجویان نظامی یا نیروهای مسلح در
سراسر جهان باشد (امامی و کردی.)11 ،0219 ،
ژاویر و همکاران ( )0211در مطالعه به بررسی ارتبـاط
بین شاخص ترکیب بدنی و عملکرد آمـادگی جسـمانی
در بین پلیس های پایور و دانشجویان پلیس پرداختنـد.
نتایج آنها نشان داد از آن جهت که دانشجویان پلیس
شاخص از ترکیب بدنی بهتری نسبت به نیروهای پایور
برخوردار بودند به همـین علـت ارتبـاط قـویتـری بـا
عملکرد شان در آزمون آمادگی جسمانی کسب کردند.
این مقایسه بسیار نتیجه ارزشمندی داشـت بـه همـین
علت شاخص ترکیب بدنی مناسب در نیروهای مسـلح
از اهمیت باالیی برخوردار است که در ارتقای عملکـرد
و انجام ماموریـتهـا و عملیـاتهـای مـوردنظر مـؤثر
میباشد (ژاویر و همکارانف .)02 ،0211
تحقیقـات بــر روی نیروهـای مســلح از پیشـینه کمــی
برخوردارست که شاید بـه علـت محرمانـه بـودن ایـن
اطالعات در دسترس همگان قرار نگیرد اما به هرحال
نتایج این تحقیقات و سایر مطالعـات نشـان مـیدهـد
شاخصهای ترکیب بدنی میتواند در افرایش عملکـرد
آزمونهای نظامی نقش بسـرایی داشـته باشـد و یـک
ارتباط دوطرفه و معنادار لذا بهبود در ایـن شـاخصهـا
مخصوصاً کاهش درصد چربی و افـرایش تـوده بـدون
چربی بسیار مهمتر از بقیه شاخص های ترکیـب بـدنی
است.
طبق نتایج این پژوهش ،بین حداکثر اکسیژن مصـرفی
با عملکرد دانشجویان افسـری امـام علـی بـر اسـاس
آزمون استاندارد جهانی ارتش ارتباط معنی داری وجـود
دارد و مشاهده شد .نتایج حاصل همسو با مطالعاتی بود
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جسمانی استاندارد ارتش ،شاخصهای قلبی و عروقی و
مخصوصاً حـداکثر اکسـیژن مصـرفی ارتبـاط و تـأثیر
بیشتری نسبت به سایر شاخص ها دارد و شاخص هـای
متابولیکی هوازی از شاخص های فیریکـی و فنوتـایپی
حایر اهمیت تر میباشد .کشف مکانسیم های دقیـق در
چرایی این نوع پاسخ نیازمند تحقیقات بیشتر و از نـوع
بنیادی میباشد .اما نتایج کاربردی این مطالعه میتواند
در تدوین برنامه سـین و سـریع تـر رسـاندن نیروهـای
نظامی به سطح مطلوب تری در کسـب نمـرات بـاالی
آزمون عملکردی استاندارد ارتـش بـه مربیـان و افـراد
نظامی کمک شایانی کند و در ضمن بـه عنـوان یـک
مقایسه در پایش شاخصهای قلبی عروقـی و آمـادگی
جسمانی و آنتوپومتریکی استفاده شود.
در پایان بـه رسـم ادب و سـپاس و قدرشناسـی خـود
نسبت به زحمات فراوان و مساعدتهای ارزنـده کـادر
ورزشی مدیریت تربیت بدنی نراجا و نهاجـا و سـازمان
تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی که آنـالیر دادههـا
در آن جا انجام گرفت و نیر اعضای ورزشـی دانشـگاه
افسری امام علی(علیهالسالم) که این مطالعـه در آن جـا
اجرا شد را صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم .همچنـین
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینماید که هـیچ گونـه
تضاد منافعی در خصوخ پژوهش حاضر وجود ندارد.

شاخصهـای تیـپ بـدنی اسـت تـا حـداکثر اکسـیژن
مصرفی که این یافته با یافته حاضر در تحقیق حاضـر
معکوس می باشد زیرا در این مطالعـه ارتبـاط حـداکثر
اکسیژن مصرفی نسبت به شاخصهای تیـپ بـدنی در
نمره عملکرد آزمون مهمتر و ارزشمندتـر مـیباشـد .از
دالیل این ناهمگونی های میتوان بـه متفـاوت بـودن
آزمودنیها در این دو تحقیق اشاره کرد ،زیرا در تحقیق
حاضر آزمـودنیهـا از دانشـجویان افسـری بودنـد کـه
شرایط فیریولوژیک معمـولی برخـوردار بودنـد ولـی در
تحقیــق پاتریــک دریــد و همکــارانش آزمــودنیهــا از
دانشجویان جودوکار نخبـه برگریـده شـده بودنـد کـه
احتماال به باالترین آستانه از حداکثر اکسیژن مصـرفی
خود رسیده بودند (کیش )07 ،0217 ،در زمینه ارتبـاط
ســنجی بــین شــاخصهــای قلبــی و عروقــی و نمــره
آزمونهای ورودی ارتشها تحقیقات کمی موجود است
و بیشترین پیشینه تحقیقاتی در مورد تأثیرات یک دوره
تمرینی یا فعالیت فیریکی بر نمره آزمون های استاندارد
ارتش موجود میباشد.
هدف از تحقیق حاضر ،بررسـی ارتبـاط شـاخص هـای
آنتروپومتریکی و حداکثر اکسیژن مصرفی بـا عملکـرد
دانشجویان افسری امـام علـی(علیـه السـالم) بـر اسـاس
آزمون استاندارد جهانی ارتش بود که نتـایج حاصـله از
آن عبــارت بودنــد از ارتبــاط معنــادار و مثبــت بــین
شاخص های آنتروپـومتریکی بـا عملکـرد دانشـجویان
افسری امام علی(علیهالسالم) بر اساس آزمون اسـتاندارد
جهانی ارتش و همچنین ارتباط معنـادار و مثبـت بـین
حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد دانشجویان افسری
امام علی بر اساس آزمون استاندارد جهانی ارتـش کـه
البته مقایسه این دو ارتباط نشان داد که ارتباط بیشتری
و معنادار تری بین حداکثر اکسـیژن مصـرفی بـا نمـره
عملکــرد آزمــون ارتــش وجــود دارد .از ایــن رو نتــایج
نشاندهنده این موضوع هستند که در آزمـون آمـادگی

منابع
 ابراهیم ،برارپور ،ولی اهلل دبیـدی روشـن ،افشـینفیــا مــوقر .مجلــه ابــن س ـینا ( ،)1917پــایش
وضعیت ترکیب بدنی ،آمادگی جسمانی و حرکتـی
دانشجویان افسری و اراِیه نورم ملی.
 ابراهیم برارپور ،محمد جاللونـد ،مهشـید صـامت.مجله ابن سینا ( ،)1911ارزیابی آمادگی جسمانی و
حرکتی دانشجویان نظامی بر اسـاس هنجارهـای
بینالمللی ارتش.
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