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چکیده
هدف :هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آمادگی جسمانی بر میران بهرهوری خلبانان جنگنده شکاری نیروی هوایی ارتش بود.
روششناسی 11 :نفر از خلبانان جنگنده شکاری در دو گروه با میران بهرهوری متفاوت در این تحقیـق شـرکت کردنـد .در
آزمایشگاه تستهای آمادگی جسمانی (توان هوازی ،توان بـی هـوازی ،چـابکی ،انعطـاف پـذیری ،اسـتقامت عضـالنی ،قـدرت
عضالنی فشار خون و ضربان قلب و ترکیب بدن از همهی خلبانان گرفتـه شـد .دادههـا بـا اسـتفاده از  spssنسـخه  09و بـا
استفاده از  tتست مستقل تجریه و تحلیل شد.
یافتهها :تفاوت معناداری در استقامت عضالنی ،چابکی ،توان هوازی ،شاخص توده بدن ،درصد چربی ،انعطاف پذیری ،و تـوان
بیهوازی بین دو گروه از خلبانان یافت نشد ()P>2/21
نتیجهگیری :آمادگی جسمانی کارکنان نیروی هوایی با افرایش میران بهره وری در حد مطلوبی حفـظ شـده اسـت کـه ایـن
نشان میدهد میران فعالیتهای ورزشی داخل یگانهای ارتش و یا فعالیت ورزش خود خلبانان توانسته است آمادگی جسـمانی
آنها را در حد مطلوب نگه دارد.
واژههای کلیدی :خلبانان جنگنده شکاری ،آمادگی جسمانی ،نیروی هوایی ارتش

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولdaividkhezry@gmail.com :
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هستند و این آسیب ارتبـاطی بـا سـاعت پـرواز نـدارد
(ناپیک ،ریگر ،باکلوسکا ،وان کاپت و داراکجی)0227 ،
تحقیقات در ژاپن همچنین درد عضالنی و گـردن درد
را در  11درصد از خلبانان جنگنـدههـای اف 11-طـی
پرواز را گرارش کرده اند (کاوانـگ .)0221 ،از طرفـی
این باور وجود داشت که قرار گرفتن طوالنی مـدت در
مقابل نیروی گرانش سـبب افـرایش قـدرت عضـالت
گردن میشود (ناپیک ،ریگـر ،باکلوسـکا ،وان کاپـت و
داراکجی .)0227 ،با این وجود گرارش شده اسـت کـه
نیروی گـرانش در خلبانـان جنگـدههـا باعـث تقویـت
عضالت گردن به طور محدود میشود و فقـط قـدرت
ایرومتریک عضالت پشت گردن افرایش پیدا مـیکنـد
(ناپیــک ،ریگــر ،باکلوســکا ،وان کاپــت و داراکجــی،
 .)0227ثبت فعالیت الکتریکی عضله تراپریوس اغلـب
بـه عنـوان روشــی بـرای بررسـی میــران بـار وارد بــر
عضالت گردن و کمربند شانه در خلبانان استفاده شده
است .کارین و همکاران به بررسی فشـارهای وارد بـر
عضله تراپریوس در خلبان هلیکوپتر قبل و حین و بعد
از پرواز توسط  EMGپرداخته است .احتماال آسیبهای
گرارش شده ناشی از وزن کاله و ماسـک (کـه حـدود
 0,0کیلوگرم مـیباشـد) و همچنـین نیـروی وزن سـر
خلبان که در گرانش زیاد افرایش میابند ،باشد .عضالت
که نقش مهمی در مهار فشارهای شکننده گـرانش بـر
ستون فقرات دارند جهت مقابله بـا ایـن نیروهـا فعـال
میشوند .احتماال عملکرد غیر بهینه و ضعف عضـالت
گردن در هنگام گرانش زیاد برای کنترل سر و کاله و
همچنین چرخش سر برای کنتـرل موقعیـت ،یکـی از
عوامل خطرزای مهرههای گردنی مـیباشـند (ناپیـک،
ریگر ،باکلوسکا ،وان کاپت و داراکجی .)0227 ،بنابراین
قــدرت و اســتقامت عضــالنی نرمــال ،خلبانــان را از
آسیبهای ناشی از گرانش حفظ میکند و یـا احتمـال
ایجاد آسیب را کاهش میدهد.

مقدمه
امروزه توجه به کیفیت زندگی و سالمت جسـمانی بـه
شکل بی سابقه ای افرایش یافته اسـت .تـالش بـرای
ارتقـــای ســـالمت و پیشـــگیری از امـــرا نیـــر از
اولویت های ملی است .نه تنها مجامع علمـی و طبـی،
بلکه سازمانهای نظـامی بـر میـران اهمیـت آمـادگی
جسمانی در کارهای نظامی آگاهی دارند .ایجاد و حفظ
سطح مناسبی از زیر مجموعه آمادگی جسـمانی ماننـد
استقامت قلبی-تنفسی ،قـدرت و اسـتقامت عضـالنی،
ترکیب بدنی و انعطافپـذیری در ارتبـاط بـا سـالمت،
عملکرد و کاهش آسیبها موثر است (بارنت ،ناومن و
بورتن .)0227 ،پیشرفت فنآوری در زمینههای مختلـف
همانند ،تولید مواد کامپوزیـت بدنـه جنگنـده ،سیسـتم
رانــش ،کنتــرل پــرواز و ارتباطــات هــوایی ،توانــایی
جنگندهها را بـرای پروازهـای سـریعتر ،طـوالنی تـر و
همچنین ارتفاع باالتر افرایش داده است .ایـن قابلیـت
افرایش یافته در عملکـرد جنگنـده هـا ،خلبانـان را در
معر فشارهای فراینده ای قرار داده است و فشـاری
بیشتر از توانایی فیریولوژیکی انسـان بـر خلبانـان وارد
میکند ،در نتیجه در هواپیماهـای جنگنـده بـا قابلیـت
عملکرد خیلی بـاال ،خلبانـان بیشـتر مسـتعد آسـیب و
مشکالت سالمتی مرتبط با این حرفه خواهد شد.
در طول مانور جنگی هوایی ،خلبـان همـواره بـا تغییـر
سرعت جنگنده خود موقعیت حمله و یا دفاع را فـراهم
میکند .این تغییرات سرعت سبب افرایش نیروهای وارد
بر مهرههای گردنی میشود .در این هنگـام خلبـان بـا
حرکات سر و گردن خود به جهات مختلـف آگـاهی از
موقعیت خود در مقابله با حمـالت دشـمنان را فـراهم
میکند .حرکات سر در حین فشار گرانش زیاد (ناشی از
تغییرات سرعت) سبب آسیب به مهرههای ناحیه گردن
میشود .پژوهشـگران اسـترالیایی گـرارش کردنـد کـه
خلبانان اف  17-مستعد ابتال به آسیب مهره ای گردنی
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 .)0212با وجود تکنولوژی پیشرفته ،تقاضـای حـداکثر
آمادگی و عملکرد جسـمانی بـرای خلبانـان یـک نیـاز
اساسی بوده است .رسیدن بـه میـران بـاالی آمـادگی
جسمانی نیاز به تمرینات جسمانی مداوم ،افرایش بار و
ریکاوری خوب دارد .سه جر اصـلی آمـادگی جسـمانی
برای عملکرد جسمانی در خلبانان شامل آمادگی قلبی-
عروقی ،استقامت و قدرت عضالنی میباشد ،وزن بدن
و ترکیب بدن به طور غیرمستقیم بر عملکـرد خلبانـان
تأثیر میگذارند .بنابراین تمرینات نظامی باید بـه طـور
مســتقیم ســبب بهبــود ایــن اجــراء شــود (هــوتمن و
همکاران .)0221 ،بجورن و همکاران ( )0221کـاهش
معنی دار درد گردن را بعد از  10ماه تمرین ورزشی در
خلبانان هلیکوپتر نیروی هوایی سـوئد گـرارش کردنـد
(بجورن ،منیر و هارلسون .)0221 ،ارتباط معنـی داری
بین فشار خون و نیروی تولیدی توسط عضالت وجـود
دارد (لگ و دوگان .)1117 ،تمرین مقاومتی (با وزنـه)
سبب افرایش قدرت عضالت میشود و در نتیجه سبب
کاهش نسبی نیروی موردنیـاز بـرای مقابلـه بـا فشـار
نیروی گرانش میشود (بروک و لگ .)1112 ،با توجه
بــه افــرایش قابلیــت قــدرت و اســتقامت عضــالنی بــا
تمرینات مقـاومتی احتمـاالً تمرینـات مقـاومتی سـبب
افــرایش تحمــل در مقابــل نیــروی گــرانش میشــود
(بجورن ،منیر و هارلسون .)0221 ،با توجـه بـه اینکـه
خلبانان جنگنـده هـا بیشـتر در معـر اسـترسهـای
فیریولوژیکی ناشی از گرانش زیاد و اکسیژن کـم قـرار
دارند لذا باید ارتبـاط قـوی بـین رفتارهـای احساسـی،
شناختی و آمادگی بدنی داشته باشند .بنـابراین درک و
فهمیدن میـران سـالمت روانـی و جسـمانی خلبانـان
توسط مربیان و فرمانده هان از نکـات ضـروری بـرای
حفظ قدرت نیروی هـوایی اسـت (ویلیـام ،ریسـون و
جونر .)1111 ،همچنین باید به این نکته توجه کرد که
آمادگی جسـمانی و سـالمت روانـی از اهمیـت بسـیار

یکی از فشارهای دیگری که در گرانش زیـاد بـر بـدن
خلبانها وارد میشـود کـاهش ترریـق خـون بـه مغـر
میباشـد کـه سـبب اخـتالل در هوشـیاری مـیشـود
(سولیوس و همکاران .)0227 ،حفظ عملکرد شـناختی
طی پرواز یکی از ویژگیهای مورد نیاز خلبانها بـرای
پرواز ایمن میباشد .خلبانان با جنگدههای مدرن بیشتر
در معــر فشــارهای فیریولــوژیکی و ذهنــی قــرار
میگیرند .یکی از تأثیرات زود هنگام پـرواز در نیـروی
گرانش زیاد ،کـاهش فشـار خـون مغـری و در نتیجـه
کاهش جریان خون مغر میباشد که این احتماالً سبب
سنکوب و از دست دادن هوشیاری خواهد شد (گـرین،
 ،)1111که برای جلوگیری از این حالـت از تجهیـرات
ضد گرانش استفاده میکنند (گالیستر .)1111 ،علیرغم
استفاده از این تجهیرات ،اختالل در عملکـرد شـناختی
اتفاب میافتـد (لـوین ،آندرسـون و کارلسـان.)0222 ،
ریچارد و نیومن نشان دادنـد کـه  11درصـد خلبانـان
نیــروی هــوایی رویــال اســترالیا اخــتالالت بصــری و
شناختی را با گرانش زیاد تجربه کـرده انـد (ریچـارد و
نیــومن .)0221 ،همچنــین موریســت و مــک گــوان،
اخــتالالت شــناختی را در خلبانــان حرفــه ای ارتــش
آمریکا را نشان دادند (موربسته و مکگومن.)0222 ،
در معر قرار گرفتن خلبان های جنگنده هـا در برابـر
گرانش زیاد ( )G+به صورت زیاد و کوتاه مدت سـبب
فعال شدن مکانیسمهای جبرانی قلبی-عروقی میشود
(جوانس و همکاران .)0212 ،یافتهها نشان میدهد که
قرار گرفتن در معر نیروی گرانش به صورت مکـرر
سبب افرایش میانگین فشار خون و بهبود عملکرد قلبی
– عروقی خلبانـان میشـود (شـورای تحقیقـات ملـی
آمریکا .)0227 ،طی آزمایش روی خلبانان با شبیه ساز
جنگنده اف ،11-نشان داده شد کـه ضـربان قلـب بـا
افرایش ارتفاع ،افرایش پیدا کرد که این افرایش فشـار
بر روی قلـب را نشـان مـیدهـد (تیکسـارا و پیریـرا،
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فرماندهان به خلبانان داده میشود.
بعد از اینکه خلبانان با طرح تحقیق آماده شدند،
فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد اندازهگیری و ثبت
قرار گرفت .این فاکتورها شامل:
 .1اســتقامت قلبــی تنفســی ،مقــدار حــداکثر اکســیژن
مصرفی به عنوان استقامت قلبی تنفسـی از میـران
زمان دویدن  1,1مایل تخمین زده شد.
 .0توان بیهوازی پاهـا بـا اسـتفاده از پـرش عمـودی
ســارجنت گرفتــه شــد .بــرای محاســبه حــداکثر و
میانگین توان بیهوازی از فرمول زیر اسـتفاده شـد
(کیروالین و همکاران.)0221 ،

باالیی در فعالیتهای نظامی برخوردار میباشد ،آگاهی
از اینکه آیـا خلبانـان آمـاده پـرواز کـه دارای فعالیـت
پروازی هستند ،آمـادگی بـدنی و سـالمت روانـی الزم
برای هدایت هواپیما در هر لحظه ای از زمان را دارنـد
یک نیاز ضروری و اساسی است تا بتوان بر اسـاس آن
برنامههای تمرینی را بـر اسـاس اسـناد علمـی و نیـاز
واقعی آن نیرو تعدیل کرد .تابحال تحقیقات انـدکی در
ایران در زمینه وضـعیت آمـادگی جسـمانی و آمـادگی
روانی خلبانان جنگده شـکاری نیـروی هـوایی ارتـش
انجام شده است لذا تحقیق حاضر طراحی شده است تا
تأثیر آمادگی جسمانی بر میران بهرهوری افـرادی کـه
بعنوان خلبان جنگندههای شکاری نیروی هوایی ارتش
دارای سابقه فعالیـت نظـامی هسـتند مشـخص شـود.
بهرهوری خلبان بر اساس لیـدرینگ خلبـان مشـخص
مــیشــود .بهــرهوری در دو دســته تعریــف مــیشــود
بهرهوری باال (خلبانان با لیدری  9و باالتر) و بهرهوری
پایین (خلبانان با لیدری  7و پایین تر)

 (cm) +ارتفـاع پـرش ×  (W) = 61.9حـداکثر تـوان
 (kg) + 1,822وزن بدن × 36.0

 (cm) +ارتفـاع پـرش ×  (W) = 21.2میانگین توان
 (kg) – 1,393وزن بدن × 23.0
 .9چابکی با استفاده از دوی شاتل ( )1×7انـدازهگیـری
شد .بـدین صـورت کـه  0تکـه چـوب کوچـک در
فاصلهی  1متری از آزمودنی قـرار مـیگرفـت و بـا
عالمت شروع ،آزمودنی با حداکثر تالش به سـمت
چوبها میدوید و با برداشتن یک تکه از چـوبهـا
به جای اول بر میگشت و دوبـاره بـرای برداشـتن
تکه چوب بعدی بدون وقفه میدوید و زمان کل بر
حسب ثانیه ثبت میشد .کـه در دویـدن زمـان بـر
حسب دقیقه ثبت میشـد (شـیپ ،اسـکر ،برنتـون،
مارتینر و کرامر.)1117 ،
 .7انعطافپذیری شامل گروه عضالنی پشت ولـر بـود.
انعطافپذیری میران دامنهی حرکتی یک یا گروهی
از مفاصل را نشان میدهـد و بعنـوان یـک فـاکتور
مهم در فعالیت های نظامی میباشد .برای این کـار
از جعبه اندازهگیری انعطافپذیری استفاده کردیم.

روششناسی پژوهش
آزمودنیهای پژوهش نیمه تجربی حاضر شامل  11نفر
از خلبانان جنگنده های شکاری نیروی هوایی ارتش بـا
دامنه سنی  02تا72سال بودند که بصورت داوطلبانه در
این تحقیق شرکت کردند 1 .نفـر از ایـن آزمـودنی هـا
بعنوان گروه خلبانانی بودند کـه دارای لیـدرینگ  7بـه
پـایین بودنــد .و  1نفــر آزمــودنی دیگــر بعنــوان گــروه
خلبانان بهره ور بودند که دارای لیدرینگ سه بـه بـاال
بودند .در یک جلسه توجیهی مراحـل کـار بـرای آنهـا
توضیح داده شد و خلبانان فـرم رضـایتنامه شـرکت در
تحقیق را امضا کردند .و پس از آگاهی کامل از مراحل
و هدف تحقیق ،مشخصات عمومی ،سوابق ورزشـی و
سالمتی از طریق یک پرسشنامه استاندارد جمـع آوری
شد .الزم به ذکر است که لیدرینگ خلبانان بر اسـاس
میران مهارت و سـاعت پـرواز بـه صـورت تشـخیص
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معادله جاکسون و پوالک 1چگالی بدن برای مردان،
و درصد چربی هـم بـا اسـتفاده از معادلـه سـیری
محاسبه گردید (هارود ،رایسون و نویل.)1111 ،
 .12انــدازهگیــری فعالیــت الکترومــایوگرافی عضــله
ذوزنقهای :در ابتدا محل قرارگیـری الکترودهـا بـر
اساس سایت سنیام مشخص گردید .سپس موهای
زائد محل به وسیله ژیلت یکبـار مصـرف برداشـته
شد .به وسیله پنبه آغشته به الکل محل کامالً تمیر
شد .این عمل جهت گرفتن سیگنال درست و بدون
نویر محیطی انجام شد .سپس الکترودهـا بـر روی
محل مورد نظر قرار گرفتند .در دو حالـت فعالیـت
الکتریکی عضله تراپریوس اندازهگیـری شـد .قـدم
اول انــدازهگیــری حــداکثر قــدرت ایرومتریــک
بازکنندههای گردن بود که در این حالت سر خلبان
که با کاله محافظ پوشیده شده بود بـه دینـامومتر
وصل شد و خلبان بـا تمـام نیـرو آن را بـه سـمت
عقـــب مـــیکشـــید و عقربـــه روی دینـــامومتر
نشان دهندهی میران نیـروی تولیـدی اسـت و بـه
عنوان مقـدار نیـروی ایرومتریـک ثبـت مـیشـود
(کارل .)1122 ،این درحالی است که با ایـن تسـت
هم مقدار حداکثر قدرت عضالت باز کننده را ثبـت
کرده و هم مقدار فعالیت الکتری عضـله در حالـت
حداکثر انقبا ایرومتریک ثبت مـیشـود .سـپس
خلبانان  02درصد حداکثر تکرار را انجـام دادنـد .و
مقدار فعالیت الکتریکی نیر در این حالث ثبت شـد.
جهت بررسی دادهها در نرم افرار متلب آنـالیر شـد
بطوری که دادهای هر فرد به حداکثر میران قدرت
خودش نرمالیر شد .و سپس مقدار میانگین RMS
فعالیت الکتریکی عضله جهـت مقایسـه اسـتخراج

 .1قــدرت عضــالت کمربنــد شــانه از آزمــون کشــش
بارفیکس با حمل حداکثر وزنـه بـرای یـک مرتبـه
جهت اندازهگیـری قـدرت عضـالت کمربنـد شـانه
انجام شد.
 .7تعداد شنای سوئدی طی  1دقیقـه ( :)push-upsدر
این تست آزمودنی به صورت موازی با زمین طوری
که نوک پنجهی پا رو زمین و کف دستها با آرنـج
صاف رو زمین قرار میگرفت و با عالمـت شـروع،
بدن را به صورت پایین میبرد تا جایی که آرنـجهـا
به حالت  12درجه میرسیدند و سپس باال مـیآمـد
که با هر بار باال و پایین رفتن یـک امتیـاز حسـاب
میشد .از این تست برای تعیین استقامت عضـالنی
باالتنه استقاده شد.
 .2قدرت عضالت باز کننـده و تـا کننـدهی گـردن :در
حالی که یک طرف دینامومتر به وسیله یـک میلـه
ثابت مهار شده بود و خلبان کاله مخصوخ بر سـر
داشت طرف محرک دیناموتر به وسیله یک باند بـه
کاله وصل شد .خلبانان با حداکثر قدرت خود عمل
خم کردن را در برابر مقاومت باند انجـام مـیدادنـد
که عددی که دینـامومتر نشـان مـیداد نمایـانگـر
قدرت عضالت تاکننده گردن بود .قـدرت عضـالت
بازکننده برعکس عمل فوب اندازهگیری شد.
 .1اندازهگیری فشار خون و ضربان قلب :فشار خـون و
ضربان قلب خلبانان در ساعت  1-2صبح به وسیله
مونیتور دیجتال ثبت شد.
 .1پس از اندازهگیری قد با استفاده از قدسنج ،وزن بدن
با استفاده از باسـکول دیجیتـالی و محاسـبه ،BMI
ضــخامت چربــی  9ناحیــه (ســینه ،شــکم ،ران) بــا
استفاده از کالیپر از همه آزمودنیها گرفته شد .برای
هر ناحیه دو بار اندازهگیری بعمل آمد و میانگین دو
بار برای محاسبه استفاده شد .سپس بـا اسـتفاده از

0

شد.
1. Jackson and Pollock
2. Siri
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تحلیل آماری :تمامی دادهها بـا اسـتفاده از نـرم افـرار
 spssنسخه  23آنالیر شد .ابتدا کلیه دادهها برای تعیین
نرمال بودن با استفاده از روش کولموکروف اسـمیرنف
تست شدند .سپس .تمامی دادههای اندازهگیـری شـده
بین دو گـروه بـا اسـتفاده از آزمـون  tتسـت مسـتقل
مقایسه شدند .سطح معنـی داری ( )α= 2/21در نظـر
گرفته شد.

یافتههای پژوهش
نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن دادههـا
را نشان داد .همچنین نتیجه آزمون آمـاری نشـان داد
که بین دو گروه از خلبان با لیدری باال و پایین در هیچ
کدام از پارامترهای آمادگی جسـمانی آزمـون شـده در
پژوهش حاضر اخالف معناداری وجود ندارد .جـدول 1
میانگین و انحراف استاندراد متغیرها پژوهش را نشـان
میدهد.

جدول  ،2میانگین و انحراف استاندراد پارامترهای آمادگی جسمانی آزمون شده در دو گروه از خلبانان با لیدری باال و پایین
پارامترهای

توان هوازی

قدرت

چابکی

انعطافپذیری

(حداکثر اکسیژن

عضالت

)(S

)(Cm

مصرفی)

بازکننده

()Ml/bodyKgrM

کننده سر

خلبانان با لیدری پایین

±2/21
19/91

±21/11
1727

±1/10
1/22

70/9 ±9/07

17/09 ±1/12

91 ±7/29

خلبانان با لیدری باال

±1/17
19/11

±117/11
1722/22

±2/11
1/71

91/1 ±0/11

10/97 ±7/12

±9/17
90/27

پارامترهای

استقامت

(کشش

آمادگی

عضالنی

بارفیکس

جسمانی

باالتنه

با حمل

آمادگی
جسمانی
لیدری

زمان
دویدن 2.5
مایل

توان
بیهوازی
)(w

)(S

خلبانان

لیدری

(شنای

حداکثر

خلبانان

سوئدی)

وزنه)

ضربان

شاخص توده

قدرت عضالت

قلب

بدن )(BMI

خمکننده سر

EMG

عضله
ذوزنقهای

خلبانان با لیدری پایین

71/1 ±1/1

±0/9
11/0

72/0 ±2/7

00/2 ±1/07

92/11 ±1/7

±7/71
92/19

خلبانان با لیدری باال

12/7 ±7/17

±9/7
11/7

71/0 ±7/1

09/7 ±1/91

91/0 ±1/7

±1/90
90/11
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شده است .و شاید با اسـتفاده از تمرینـات وزنـه آن را
افرایش داده اند .نیدل و همکاران ( )0222نشان دادنـد
که رابطه معناداری بین میـران ترکیـب بـدن (درصـد
چربی و میران عضله) و توان هوازی وجود دارد (نیـدل
و همکاران .)0222 ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت کـه
شاید علت اصلی حفظ توان هـوازی در خلبانـان حفـظ
تناسب اندام و حفظ توده چربی بـدن در حـد نرمـال و
افرایش در توده عضـالنی باشـد .بنـابراین ایـن نتـایج
حاکی از آن است کـه خلبانـان بعـد فـارت التحصـیلی،
تمرینات منظمـی دارنـد و یـا فشـار تمرینـات در حـد
مطلوبی قرار دارد کـه توانسـته اسـت تـوان هـوازی و
ترکیب بدن را تحت تـأثیر قـرار دهـد .یکـی دیگـر از
یافته های این تحقیق حفظ استقامت عضالنی (باال تنه
و میــان تنــه) بــا افــرایش میــران بهــرهوری در دوران
خدمت بود .در این تحقیق استقامت میان تنـه کـه بـا
استفاده از تعداد دراز و نشت طی  1دقیقه سنجیده شـد
در هــر دو گــروه از خلبانــان یکســان بــود همچنــین
اســتقامت باالتنــه کــه بــا اســتفاده از شــنای ســوئدی
سنجیده شد ،یکسان بود .دیرستاد و همکـاران ()0227
نشان دادند که سربازان نـروژی طـی  12مـاه خـدمت
داخل یگـان نظـامی اسـتقامت عظالنـی میـان تنـه و
باالتنه بهبود معناداری پیدا کرد که موافـق بـا تحقیـق
حاضر است (دیرستاد ،سولفودت و هلن .)0227 ،کریمر
و همکاران ( )1112پشنهاد نمودند کـه بـرای افـرایش
اســتقامت عضــالنی و تنفســی ،ترکیــب فعالیــتهــای
استقامتی و مقاومتی ضروری می باشد یعنـی سـربازان
نظامی باید طی هفته هم از فعالیـتهـای بدنسـازی و
هم فعالیتهای هوازی اعم از پیاده روی ،شنا و دویدن
استفاده کنند (کریمر ،وگـل ،پـاتن ،دیـدوز و رینولـدز،
 .)1112شیپه و همکاران ( ،)1117در ارتـش انگلـیس
نشــان دادنــد کــه یکــی از دالیــل کــاهش اســتقامت
عضالنی و تنفسی ،کـاهش انـرژی دریـافتی سـربازان

بحث و نتیجهگیری
توجه به این که ایران در حال حاضر بـه عنـوان یـک
قدرت نظامی در آسیا و حتی در جهان به شمار میرود،
کمی سـازی پارامترهـای آمـادگی جسـمانی نیروهـای
نظامی امری مهم والزم است .بر این اسـاس هـدف از
این پژوهش به بررسی میران آمادگی جسمانی خلبانان
جنگده شکاری با لیدری باال و پایین بود .نتـایج نشـان
داد که ،اختالف معناداری بین زمان دویـدن و حـداکثر
اکسیژن مصرفی بین دو گـروه وجـود نداشـت .کـه بـا
نتایج حاصل از تحقیق کاوانگ ( )0221مخالف بود که
در این تحقیق نشان دادند کـه سـربازان بـا سـابقه ی
بیشتر دارای توان هوازی کمتری در مقایسه با سربازان
با سابقه کمتـر مـیباشـند (کاوانـگ .)0221 ،هرچنـد
تحقیق حاضر به بررسی میـران آمـادگی جسـمانی در
سنوات مختلف خلبانان نپرداخته است .و ایـن میتوانـد
دلیل تفاوت باشد چرا که خلبان جنگده شکاری در این
تحقیق بر اساس میران بهـرهوری گـروهبنـدی شـدند.
همچنین لیم و لی ( )1117نشان دادنـد کـه  02هفتـه
تمرینات نظامی سبب افرایش توان هـوازی و کـاهش
زمان مسافت دویدن می شـود کـه بـا تحقیـق حاضـر
موافق می باشد .با توجه با این خلبانان با لیدری بـاال و
پایین هر دو توان هوازی یکسان داشتند میتوان گفـت
در داخل یگانها با تمرینات جسمانی منظم و مطلـوبی
توانسته اند میران آمادگی جسمانی خود را حفظ کننـد.
همچنین در این تحقیق ترکیب بدن در هر دو گـروه از
خلبانان در وضعیت مطلـوبی قـرار داشـتند و اخـتالف
معناداری بین دو گروه وجود نداشت ،هرچند خلبانان با
بهره وری باالتر دارای وزن بیشتری بودنـد امـا ایـن از
نظر آماری معنادار نبود شاید دلیل این ناشی از افرایش
وزن عضله باشد چون تفاوت معناداری در درصد چربی
بین دو گروه مشاهده نشد که این نشان مـیدهـد وزن
عضله در مقایسه با خلبانان دارای لیـدر کمتـر ،بیشـتر
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نظر میرسد که فشاری که تمرینات جسمانی و ورزشی
داخل یگان اعمال میکند توانسته است توان بیهوازی
را در حد مطلوب حفظ کند هرچند در مقایسـه بـین دو
گروه از خلبانان نتوانسته است آن را افرایش دهـد امـا
توانسته است آمادگی بیهوازی بدست آمده از تمرینات
دوره آموزشی را در همان حد نگه دارد اما با این حـال
که محدودیت در مقدار انـرژی یکـی دیگـر از عوامـل
کاهش در میران قدرت میباشد (پرنتیک .)1111 ،لذا
با تدوین و طراحی برنامه ی غذایی و ورزشی مطلـوب
میتوان حتی آن را افرایش داد و بـه بـاالترین سـطح
حتی در حد قهرمانان حرفهای میادین ورزشی رساند.
یکی دیگر از نتایجی که از ایـن تحقیـق بدسـت آمـد،
اختالف معناداری در میران چابکی بین دو گروه وجـود
نداشت .میران چابکی بـا اسـتفاده از دوی شـاتل 7×1
سنجیده شد .نتایج نشـان داد کـه خلبانـان بـا میـران
بهرهوری متفاوت دارای چـابکی یکسـانی هسـتند .بـا
توجه به اینکه چابکی به وضعیتی تعریف میشـود کـه
فرد نظامی باید حین مبـارزه و زیـر آتـش ،موقعیـت و
مسیر خود را در کمترین زمان و دقیق با حفـظ تعـادل
تغییر دهد (اسمیت و همکاران ،)0222 ،بنابراین یکـی
از ضروری ترین و مهم ترین نیاز جسـمانی یـک فـرد
نظــامی مــیباشــد .وزن بــدن ،درصــد چربــی بــدن و
استقامت عضالنی از عوامل مهم تعیینکننده ی میران
چابکی هستند و در این تحقیق خلبانان میران استقامت
عضالنی بدن مطلوبی داشتند و از طرف دیگـر ،وزن و
درصد چربی بدن در آنها در حـد نرمـال بـود بنـابراین
میران چابکی در بین سربازان تفاوتی نداشت ،به همین
خاطر برای افرایش و تقویت چابکی باید عوامل درگیـر
در چابکی را بهبود داد تـا بتـوان میـران چـابکی را در
سربازان نظامی افرایش داد.
در این تحقیق همچنین در میران انعطافپـذیری بـین
خلبانان با میران لیدری متفاوت ،تفاوت معناداری وجود

نظـامی بــود و تاکیـد نمودنــد کـه محــدودیت غــذایی
میتواند تأثیر مخرب و غیرقابل برگشـتی بـر سـربازان
نیروی نظامی وارد کند (شیپ ،اسکر ،برنتون ،مارتینر و
کرامر.)1117 ،
این نتایج حاکی از آن است که خلبانان با وجود اینکـه
از دوره فارت التحصیلی زمان تقریبا زیادی سپری شـده
است (برای هر دو گروه از  0سال تا  )12هنوز به طـور
قابل توجهی توانسته اند استقامت عضالنی بدست آمده
از دوره ی آموزشــی را حفــظ کننــد و از طــرف دیگــر،
میران فعالیتهای جسمانی و ورزشی داخل یگان ،هـم
ورزش صبحگاهی و برنامه های تربیـت بـدنی در حـد
کافی مـیباشـد کـه توانسـته اسـت سـطح اسـتقامت
عضالنی را حفظ یا بهبـود ببخشـد .کـه ایـن رونـد در
داخل یگان با توجه به استقامت عضالنی خلبانان ،روند
مثبت و افرایشی است کـه بایـد بـا طراحـی و تـدوین
برنامههای مطلوب ورزشـی و غـذایی از آن را حفـظ و
حتی ارتقاء داد.
نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معناداری در تـوان
بیهوازی بین دو گروه از خلبانان وجود نـدارد .در ایـن
تحقیق با اسـتفاده از پـرش عمـودی سـارجنت تـوان
بیهوازی اندازهگیری شد .نینـدل و همکـاران ()0222
نشان دادند که  1هفته تمرینات تکاوری ارتش آمریکـا
سبب کاهش  17درصدی توان بیهوازی شد .که ایـن
نتایج حاکی از آن است کـه نیروهـای تکـاوری تحـت
فشار مضـاعفی قـرار گرفتـه انـد (نیـدل و همکـاران،
 ،)0222که مخالف با تحقیق حاضر است .با توجـه بـه
اینکه فشار تمرینات داخل یگانهای نظامی زیاد نیست
و اینکه عوامل فیریولوژیکی و آنریمی درگیر در فراینـد
بیهوازی زیاد تحت تأثیر بی تمرینی قرار نمـیگیرنـد
(پراتلی و همکاران ،)1117 ،و تمرینات در دو گـروه از
خلبانان متفاوت نمیباشد .بنابراین تفـاوت معنـی داری
در توان بی هوازی دو گروه از خلبانان مشاهده نشـد.به
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وجود خلبانان با میران بهرهوری باال میران سالمت این
عضله را در سطح مطلوب حفظ کرده و برای یک کـار
مشابه بین دو گروه از خلبانان نیازی به میران فعالیـت
بیشتری نبوده است .این نشان مـیدهـد کـه خلبانـان
جنگده شکاری کشور در هر سطی از میران بهـرهوری
به تمرینات منظم خود توجه داشته اند .هرچند که برای
جلوگیری از ابتال به عوار ناشی از میران پرواز بیش
از حد باید تمرینات اختصاصی این عضله اعمال شـود.
تقویت این عضله احتمال وجود دیسک گردن و آرتروز
مفصلی را در خلبان کم میکند.
در کل به عنوان نتیجـهگیـری کلـی پـژوهش حاضـر،
نشان داد که اختالف معناداری بین آمـادگی جسـمانی
خلبانان با میران بهرهوری کم و باال وجود ندارد .میران
استقامت عضالنی باال تنه و میان تنه ،توان هـوازی و
چابکی درهمه ی خلبانان با توجه به اینکه زمان زیادی
از اتمام تمرینات دوره آموزشی آنها گذشته بود (حـدود
 12-0سال) به طور مطلوبی حفظ شده بـود .کـه ایـن
نشاندهنده ی آن است که تمرینات داخـل یگـان بـه
حدی مؤثر و کارآمد بـوده اسـت کـه تـوان هـوازی و
استقامت عضالنی و قلبی تنفسی را در حد بهینه حفـظ
کند یا آن را ارتقاء دهد .و از طرف دیگر ،درصد چربـی
و وزن بــدن در دو گــروه از خلبانــان تفــاوتی نداشــت.
بنابراین این نتایج نشان میدهد کـه سـربازان نظـامی
بعد از دوره آموزشی توانسته انـد وزن و درصـد چربـی
بدن خود را در حد مطلوب حفظ کنند .که این به دلیل
داشتن فعالیت مطلوب جسـمانی داخـل یگـان اعـم از
ورزش صبحگاهی و برنامههای تربیت بدنی مـیباشـد
که توانسته اند ترکیبات بدن را تحت تأثیر قـرار داده و
در حد مطلوب حفظ کنند .از طرف دیگر در فاکتورهای
انعطافپذیری و توان بیهوازی اختالف معناداری بـین
خلبانان مشاهده نشد .چـون ورزشهـا و فعالیـتهـای
جسمانی اجرا شده در یگانها تاحدی اعمال مـیشـود

نداشت .با توجه به اینکه به ظرفیت آزادانـه ی مفصـل
برای حرکت در تمام طول دامنه حرکتی ،بدون این که
کوچکترین فشاری بر آن وارد شـود تعریـف مـیشـود
(اسمیت و همکاران .)0222 ،بنابراین کاهش در مقـدار
آن سبب کاهش عملکرد در فعالیتهای روزمره خواهد
شد و توان و کارایی سربازان نظامی را کاهش خواهـد
داد .معموالً عضالتی که به کار گرفته نمی شوند ،کوتاه
شده و از نظر حجم کوچکتر و دامنه حرکتی عضله بـه
مراتب کمتر می شود (هارود ،رایسون و نویل.)1111 ،
ما در این تحقیق انعطاف پذیری عضالت بـررگ بـدن
(پا و پشت) را انـدازه گیـری کـردیم و چـون اخـتالف
معناداری خلبانان یافت نشد میتوان نتیجهگیری کـرد
که فعالیت های ورزشـی داخـل یگـان ،اعـم از ورزش
صبحگاهی و ورزهای دیگر سبب حفظ انعطافپـذیری
در نیروها میشود.
در مورد پارامترهای فشـار خـون و ضـربان قلـب کـه
نماینگر سالمت جسمی و همچنین روحـی روانـی نیـر
میباشند .تفاوتی بین دو گروه از خلبانان مشاهده نشد.
هر دو گروه در دامنـه نرمـالی از فشـار خـون بودنـد و
همچنین ضربان قلب بین  72تا  12نشان از اسـتقامت
و سالمت قلبی عروقی خلبان بود .لذا بنظر میرسد که
تمرینات داخل یگان توانسته باشد که سالمت جسمانی
و متقابال فاکتورهای سالمتی همچـون فشـار خـون و
ضربان قلب را نه در حالت نرمال جامعه بلکه در شرایط
نسبتا خوب و همتراز با ورزشکاران استقامتی نگه دارد.
در مورد فاکتور مهم و کلیدی میران فعالیت الکتریکـی
عضله ذوزنقه ای نیر بین دو گـروه از خلبانـان تفـاوت
معنی داری وجود نداشت .با توجه با این که خلبانان بـا
میران بهرهوری باال میـران سـاعت پـروازی بیشـتری
دارند لذا بنظر میرسید بـا توجـه بـا ایـن ایـن گـروه از
خلبانان بیشتر در معر شتاب گـرانش قـرار میگرنـد
درنتیجه میران فشار وارد بر عضله بیشتر باشد .با ایـن
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که بتواند توان بیهوازی را حفظ کند .همچنـین نتـایج
حاصل از این تحقیق نشان داد که سالمت روانی طـی
خدمت داخـل یگـان بعـد از آمـوزش نظـامی در حـد
مطلوبی حفظ شده است ،این به دلیـل قـدرت نظـامی
ایران در منطقه و حتی جهان میباشد که امنیت خاطر
و اطمینان را در سربازان نظامی ایجاد کرده اسـت .امـا
باید در نظر داشت که شرایط روانی و استرسهای زیاد
طی جنگ و مأموریتهـای نظـامی باعـث اخـتالل در
ســالمت روانــی مــیشــود .در نهایــت بــین دو گــروه
ازخلبانان در فاکتورهای سالمتی همچون فشار خون و
ضربان قلب هم تفـاوتی وجـود نداشـت کـه نشـان از
سالمت خوب این افراد است همچنین نیـران فعالیـت
الکتریکی عضله ذوزنقهای در این افراد در یکسان بـود
که نشان از حفظ سالمت جسمانی بـا افـرایش میـران
کار در خلبانان است .در خالصه این نتایج نشان داد که
روند آمادگی جسمانی با افـرایش میـران بهـرهوری در
خلبان در حد مطلوبی حفظ شده است لذا باید با توجـه
به وضعیت استراتژیک سیاسی و نظامی ایران و اینکـه
در میان نیروهای نظامی هر کشور که نیروی هوایی به
عنوان یکی نیروی راهبردی و استراتژیک میباشد و در
مواقع حساس که نیروهـای پیـاده نیـاز بـه پشـتیبانی
هوایی و زودتر رسیدن به منطقـه علمیـاتی دارنـد وارد
عمل میشود بنابراین باید تدابیر و برنامههـای مـدونی
بــرای حفــظ ایــن وضــعیت و افــرایش بهتــر آمــادگی
جسمانی سربازان نیروی هوایی طراحی و تدوین شـود
تا در هر لحظه از زمان و در هر موقعیت و مکانی آماده
ی پیشتیبانی از نیروهای پیاده نظام و دفاع از زمـین و
آرمانهای کشور خود را داشته باشند.
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