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چکیده
تشخیص آمادگی جسمانی و ظرفیت عملکردی افراد نظامی از دغدغههای مهم نیروهای مسلح کشور است .هدس
از انجام تحقی حاضر ،مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی شامل انعطاسپذیری ،چابکی ،سرعت ،تیوان هیوازی،
توان بیهوازی و قدرت انفجاری در بین دانشآموختگان آجا بود .بدین منظور  799نفر از دانشجویان منتخیب -
ورزشکار دانشگاههای افسری امام علی (ع) و نیرو هوایی شهید ستاری بهصورت داوطلبانه و در دسترس در تحقی
شرکت کردند .سپس از همه آزمودنیها در سه جلسه در سه روز بافاصله یک هفته بین هر جلسیه ،آزمیونهیای
رست ،نشستن و رسیدن اصالحشده هوگو ،دوی سرعت  55متر ،آزمون پرش سارجنت ،آزمون ایلی نویز و آزمون
کوپر گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا از آزمون کولموگرس – اسمیرنوس برای تعیین نرمال بودن داده-
ها و آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوتهای بین دو گروه و از نرمافزار  SPSSنسخه  55استفاده شد .نتایج نشان
داد در متغیرهییای سییرعت ( ،)p=9/9997چییابکی ( ،)p=9/9997قییدرت انفجییاری ( ،)p=9/9997تییوان هییوازی
( )p=9/9997و توان بیهوازی ( )p=9/9997بین دانشگاه شهید ستاری و دانشگاه نیروزمینی امام علی (ع) تفاوت
معنادار وجود دارد .با توجه به نتایج میتوان اظهار داشیت کیه فیاکتورهیای آمیادگی جسیمانی در بیین دانیش-
آموختگان دانشگاههای نیرو زمینی امام علی (ع) و نیرو هوایی شهید ستاری با یکدیگر متفاوت است.
واژههای کلیدی :فاکتورهای آمادگی جسمانی ،نیروی نظامی ،انعطاسپذیری ،توان ،قدرت انفجاری

 . 7دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز
 . 5دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز
 . 5دانشییجوی دکتییرا فیزیولییوژی ورزشییی  ،دانشییکده علییوم تربیتییی و روانشناسییی ،دانشییگاه شیییراز ،شیییراز،
ایران(نویسنده مسئول)abbasforoughi555@gmail.com
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مقدمه
مفهوم آمادگی جسمانی 7از دو مفهوم آمادگی جسمانی عمومی و تخصصی تشکیلشده که
حاصل فعالیت های ورزشی مناسب ،تغذیه صحیح و استراحت کافی است و سازمان جهانی
بهداشت ،آمادگی جسمانی را "توانایی اجرای کار عضالنی بهصورت رضایتبخش" تعریف می-
کند (هاسکل 5و کیرنان .)5999 ،5کالر  ،)7015( 8در تعریفی جامع که مورد استناد بسیاری
از نویسندگان قرارگرفته است ،عنوان میکند :آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی انجام
کارهای روزانه با توانمندی و چابکی بدون احساس خستگی بیمورد و داشتن نیروی کافی برای
پرداختن به امور تفریحی اوقات فراغت و لذت بردن از آنها و برای انجام کارهای ضروری
پیشبینینشدهای که ممکن است در روز پیش آید ،بنابراین آمادگی جسمانی یعنی توانایی
تحمل کارهای بدنی ،مقاوم بودن در برابر فشارهای ناشی از کار و فعالیت جسمانی همچنین
تاب آوردن د ر برابر شرایط سخت جسمانی که فرد فاقد آن تحت چنان شرایطی دوام نمیآورد.
سازمان ایفرد ،2با توجه به دو هدس کلی آمادگی جسمانی ،یعنی هدس تندرستی و هدس
مهارتی ،عوامل آمادگی جسمانی را نیز به دودسته تقسیم کرده است که عبارتاند از )7 :عوامل
وابسته به تندرستی؛ در آمادگی وابسته به تندرستی به توسعه کیفیتهای موردنیاز برای اجرای
خوب عملکرد و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم ،توجه میشود؛ بنابراین در مباحر
تندرستی ،منظور از آمادگی جسمانی ،این نوع از آمادگی است .عوامل این نوع آمادگی عبارتند
از قدرت عضالنی ،استقامت عضالنی ،استقامت قلبی-تنفسی ،انعطاسپذیری و ترکیب بدن)5 .
عوامل وابسته به مهارت های حرکتی؛ در آمادگی وابسته به مهارت حرکتی ،به توسعه کیفیت-
های موردنیاز برای اجرای بهتر در رشتههای ورزشی و دیگر فعالیتهای جسمانی توجه می-
شود ،به همین دلیل بعضی از مواقع به این نوع آمادگی ،آمادگی حرکتی نیز میگویند .عوامل
این نوع آمادگی عبارتاند از :سرعت ،توان ،چابکی ،سرعت عمل و هماهنگی بین حرکات
(فریدل 5و همکاران .)5999 ،آمادگی جسمانی نظامیان ارتش نقش مهمی در پیروزی یا
4. Physical fitness
3. Haskell, W. L.
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شکست در مثموریتها و عملیاتهای نظامی دارد .موفقیت نظامیان ارتشی عالوه بر نیاز به
تسلیحات و تکنولوژیهای پیشرفته ،بهسالمتی جسمانی و روانی و میزان آمادگی جسمانی
نیروهای مسلح نیز بستگی دارد (هاتچینسون ،7گرین 5و هانسن .)5994 ،5عالوه بر این ماهیت
شغل نظامی ایجاب میکند تا شخص نظامی از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار باشد.
آمادگی ج سمانی یک نظامی ارتش شامل؛ ظرفیت انجام مداوم و ماهرانه حرکات ،توانایی
برگشت به حالت اولیه بعد از تمرین زیاد ،تکمیل وظایف محوله به فرد و کسب تخصص در
مهارتهای جنگی و اعتمادبهنفس در رویارویی با موقعیتهای مختلف است (ویجک.)5997 ،8
همچنین فعالیت و زندگی در شرایط نامطلوب و امکانات محدود همچون زندگی در ارتفاعات،
دشتها و جنگل ها ،کویر و دریا برای افراد نظامی داشتن آمادگی جسمانی باالیی را ایجاب می-
کند (کناپیک 2و دیگران .)5997 ،تشخیص آمادگی جسمانی و ظرفیت عملکردی افراد نظامی
از دغدغههای مهم نیروهای مسلح کشور است چون بهطور مستقیم با کارایی و عملکرد نیروی
نظامی در ارتباط است (رضازاده کرمانی و خوشدل .)7505 ،در بررسی مقاالت مختلف
انجامشده در ارتباط با آمادگی جسمانی نیروهای مسلح داخل و خارج کشور مطالعات محدودی
با آزمونهای استاندارد آمادگی جسمانی انجامشده است .ازجمله تحقیقات انجامشده در داخل،
واعظ موسوی در سال  7551و بالفاصله پس جنگ تحمیلی توان حداقلی نیروهای رزمی و
مطلوب نبودن اکثر شاخص های آمادگی جسمانی نیروهای رزمی کشور را گزارش کرد (واعظ
موسوی .)7551 ،همچنین امامی و همکاران ( ،)7509نشان دادند دانشجویان سال آخر دانشگاه
افسری امام علی(ع) در اکثر شاخصهای آمادگی جسمانی -حرکتی و ترکیب بدنی در سطح
مناسبی قرار دارند و دانشجویان در مقایسه با هنجار در استقامت عضالنی و قلبی -عروقی
بیشترین امتیاز را کسب کردند .رضازاده کرمانی و خوشدل ( ،)7505در تحقیقی که روی 599
پایور ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام دادند نشان دادند شاخصهای عروقی و شاخصهای
ترکیب بدنی قادر به پیشبینی میزان آمادگی جسمانی افراد است.

4 Hutchinson
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وجود آمادگی جسمانی مناسب یکی از دغدغههای اصلی ارگانهای نظامی و از عوامل
تعیینکننده در عملکرد نیروهای نظامی است (برارپور و همکاران .)7505 ،برای هر نظامی،
درجهای از آمادگی جسمانی مقتضی با شغل و ارگان خدمتی نیاز است .از طرفی با توجه به
تفاوت مسئولیتهای نظامیان نیروی زمینی امام علی(ع) و نیروی هوایی شهید ستاری در میدان-
های نبرد و مانورها ،میزان آمادگی جسمانی موردنیاز برای این نظامیان متفاوت است .با توجه به
نیاز آمادگی جسمانی مطلوب برای تمامی نیروهای نظامی جهت نزاع در محیطهای نامتقارن و
همچنین اهمیت بسیار زیاد آمادگی جسمانی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمی در حفظ
کیان کشور تحقی در زمینه آمادگی جسمانی نیروهای نظامی کشور بسیار ضروری به نظر می-
رسد .بنابراین تحقی حاضر قصد دارد میزان آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه نیروی زمینی
امام علی(ع) و نیروی هوایی شهید ستاری را با یکدیگر مقایسه کند و گامی مهم برای ارتقای
آمادگی جسمانی نیروهای ارتش جمهوری اسالمی بردارد .بنا بر مباحر ذکرشده تحقی حاضر
برای پاسخدهی به این سؤال که آیا دانشآموختگان آجا دارای شاخصهای آمادگی جسمانی
متفاوتی هستند؟ و آیا نقاط قوت و ضعف دانشآموختگان دانشگاههای مختلف آجا با یکدیگر
متفاوت است؟ و باهدس مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی شامل انعطاسپذیری ،چابکی،
سرعت ،توان هوازی ،توان بیهوازی و قدرت انفجاری در بین دانشآموختگان آجا انجام شد.

روش کار
تحقی حاضر از نوع نیمه تجربی بود که بهصورت میدانی انجام شد.

جامعه آماری ،آزمودنیها و روش انتخاب آنها
جامعه آماری این تحقی  ،کلیه دانشجویان پسر دانشگاههای ارتش (دانشگاه نیرو زمینی امام
علی(ع) و دانشگاه نیرو هوایی شهید ستاری) ایران که در سال تحصیلی  7508-7502مشغول به
تحصیل بودند .که از این تعداد 799 ،نفر از دانشجویان ورزشکار که در مسابقات مختلف شرکت
میکردند ،بر اساس جدول مورگان و بهصورت نمونهگیری هدفمند در دسترس بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شدند.
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ابزار پژوهش
ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل :متر نواری برای اندازهگیری مسافت بین موانع در
آزمونها ،متر دیواری برای اندازهگیری قد آزمودنیها ،ترازو بهمنظور اندازهگیری وزن آزمودنی-
ها ،زمانسنج بهمنظور اندازهگیری زمان دویدن آزمودنیها ،آزمون رست برای اندازهگیری توان
بیهوازی (مکنزی 7و همکاران ،)7045 ،آزمون دوی سرعت  55متر برای اندازهگیری سرعت
(گوالدی راسو 5و زاکاگنی ،)5997 ،5آزمون پرش سارجنت برای اندازهگیری قدرت انفجاری
(بریتنی ،8پوجیا 2و گیامپیترو ،)5995 ،5آزمون کوپر برای اندازهگیری توان هوازی (کوپر،1
 ،)7054آزمون نشستن و رسیدن اصالحشده هوگو برای اندازهگیری انعطاسپذیری (گوادی راسو
و زاکاگنی ،)5997 ،آزمون چهاردر نه برای اندازهگیری چابکی (یانگ 4و فارو.)5995 ،0

روش اجرای پژوهش
پس از توجیه آمودنیها با شرایط و نحوه انجام تحقی  ،ابتدا داوطلبین فرم رضایتنامه کتبی را
امضا نمودند .محق به آزمودنیها اطمینان داد که اطالعات نزد محق بهصورت محرمانه باقی
میماند و در صورت نیاز داوطلبین در اختیار آنها قرار داده میشود .پسازآن پرسشنامه
مشخصات عمومی توسط داوطلبین تکمیل گردید .افرادی که دارای بیماری خاص بودند و یا در
اجرای تستها مشکل خاصی داشتند ،که ممکن است بر نتایج تحقی تثثیر بگذارد از مطالعه
حذس گردیدند .در ادامه مشخصات آزمودنیهای هر گروه ،در یک فرم تهیه و وزن آنها بدون
کفش و با حداقل لباس ،اندازهگیری شد .سپس از همه آزمودنیها خواسته شد که در سه
4 Mckenzi, D. C.
3 Gualdi-Russo, E.
2 Zaccagni, L.
1 Bertini, I.
3 Pujia, A.
6 Giampietro, M.
7 Cooper, K. H.
1 Young, W.
9 Farrow, D.
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جلسه در سه روز بافاصله یک هفته بین هر جلسه ،آزمونهای مرتبط با فاکتورهای آمادگی
جسمانی را انجام دهند بهطوریکه در جلسه اول آزمون رست و آزمون نشستن و رسیدن
اصالحشده هوگو را که به ترتیب بهمنظور اندازهگیری توان بیهوازی و انعطاسپذیری استفاده
میشوند را انجام دادند .همچنین در جلسه دوم آزمون دوی سرعت  55متر ،آزمون پرش
سارجنت و آزمون چهاردر نه متر که به ترتیب بهمنظور اندازهگیری سرعت ،قدرت انفجاری و
چابکی استفاده میشوند را انجام دادند و درنهایت در جلسه سوم آزمون کوپر را که بهمنظور
اندازهگیری توان هوازی استفاده میشود را انجام دادند .الزم به ذکر است بهمنظور کاهش
خطای اندازهگیری ناشی از ثبت نتایج ،تمامی تستها توسط یک نفر (محق ) و با نظارت
مسئولین تربیتبدنی دانشگاههای آجا گرفته شد.

روش تجزیهوتحلیل آماری اطالعات
بهمنظور تعیین میانگین و انحراس معیار از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی بهمنظور
مقایسه متغیرها ابتدا از آزمون کولموگروس – اسمیرنوس برای تعیین نرمال بودن دادهها و
آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوتهای بین دو گروه استفاده شد .جهت محاسبه آمارهها و
آزمونها از نرمافزار  SPSSنسخه  55استفاده شد.

نتایج
نتایج مربوط به آمار توصیفی متغیرهای اندازهگیری شده در جدول شماره ( )7آورده شده است.
جدول  :9آمار توصیفی آزمودنیها
نیروی زمینی امام علی

(ع)

نیروی هوایی شهید ستاری

تعداد

29

29

سن

70/04±9/54

70/05±9/05

قد

715/25±1/52

711/25±2/58

وزن

17/95±1/22

19/87±7/52

شاخص توده بدن

55/45±5/90

55/59±5/51

سرعت

5/20±9/87

2/11±9/22
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قدرت انفجاری

85/52±2/54

89/55±5/45

توان بیهوازی

582/55±21/09

522/85±790/50

توان هوازی

75/48±7/55

78/72±7/29

چابکی

79/50±7/79

0/59±7/59

انعطاسپذیری

87/95±8/11

87/98±2/15

بهمنظور مقایسه متغیرها ابتدا از آزمون کولموگروس – اسمیرنوس برای تعیین نرمال بودن داده-
ها استفاده شد .نتایج آزمون کولموگروس – اسمیرنوس نشان داد دادههای تحقی توزیع نرمال
داشته و اجازه استفاده از آزمون پارامتریک  tمستقل به محق داده شد.
نتایج مربوط به آزمون  tمستقل در هر دو دانشگاه نیرو هوایی شهیدستاری و دانشگاه
نیروزمینی امام علی(ع) در جدول شماره  5آورده شده است.
(ع)

جدول  :2مقایسه شاخصهای اندازهگیری شده بین دو دانشگاه شهیدستاری و دانشگاه امام علی
متغیر

F

T

df

میانگین تفاوتها

Sig

سن (سال)

2/555

-7/55

04

-7/959

9/095

قد (سانتیمتر)

1/745

9/117

04

7/98

9/885

وزن (کیلوگرم)

5/915

-9/590

04

-9/529

9/124

شاخص توده بدن

5/584

-9/455

04

-9/277

9/894

انعطاسپذیری

5/572

9/580

04

9/519

9/154

سرعت

5/254

-4/515

04

-9/457

*9/9997

چابکی

9/451

-2/450

04

-7/542

*9/9997

قدرت انفجاری

0/585

-8/215

04

-5/755

*9/9997

توان هوازی

9/555

8/578

04

7/578

*9/9997

توان بیهوازی

59/554

5/515

04

790/49

*9/9997

*وجود تفاوت معنادار بین دو گروه

بر اساس نتایج جدول فوق در متغیرهای سرعت ( ،)p=9/9997چابکی ( ،)p=9/9997قدرت
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انفجاری ( ،)p=9/9997توان هوازی ( )p=9/9997و توان بیهوازی ( )p=9/9997بین دانشگاه
شهید ستاری و دانشگاه نیروزمینی امام علی(ع) تفاوت معنادار وجود دارد .اما در متغیرهای سن،
قد ،وزن ،شاخص توده بدنی و انعطاسپذیری تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)p≥9/92این
نتایج نشان داد توان هوازی و قدرت در دانشجویان دانشگاه نیرو زمینی امام علی(ع) باالتر از
دانشجویان دانشگاه نیرو هوایی شهید ستاری بوده توان بیهوازی ،سرعت و چابکی در
دانشجویان نیرو هوایی شهید ستاری باالتر از دانشجویان دانشگاه نیرو زمینی امام علی(ع) بود.

بحث و نتیجهگیری
هدس از این انجام تحقی مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی در بین دانشآموختگان منتخب
دانشگاههای آجا بود .نتایج این تحقی نشان داد که در متغیرهای سرعت ،چابکی ،قدرت
(ع)
انفجاری ،توان هوازی و توان بیهوازی بین دو دانشگاه شهیدستاری و نیروزمینی امام علی
تفاوت معنادار وجود دارد .این تفاوت به این صورت است که در متغیرهای توان هوازی و قدرت
انفجاری دانشجویان دانشگاه نیروزمینی امام علی(ع) رکورد بهتری داشتند و در متغیرهای توان
بی هوازی و چابکی و سرعت در دانشجویان دانشگاه نیرو هوایی شهید ستاری رکورد بهتری را
ثبت کردند .با توجه به مطالعاتی که محققین انجام دادند تابهحال تحقیقی مبنی بر مقایسه
فاکتورهای آمادگی جسمانی بین دانشگاههای آجا در کشور انجامنشده است لذا در تحقیقاتی
که در ذیل آورده میشود بعضی از متغیرهای تحقی حاضر موردبررسی قرارگرفته است .ازاینرو
محققین تالش میکنند که با تبیین تحقیقات مختلف نتایج آنها را با نتایج تحقی حاضر مورد
مقایسه قرار داده و از این طری به در بهتر نتایج تحقی حاضر بپردازد لذا امامی ،کردی و
نجفی پور ( ،)7509در پژوهش خود به ارزشیابی و توصیف شاخصهای ترکیب بدنی،
فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی -حرکتی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) پرداختند و
ابراز داشتند بین شاخصهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی -حرکتی (بهجز انعطاسپذیری،
تعادل و توان بیهوازی) تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجویان در مقایسه با هنجار در
عوامل؛ انعطاسپذیری ،توان بیهوازی ،تعادل ایستا و هماهنگی در سطوح خوب ،متوسط ،عالی
و زیر سطح متوسط قرار داشتند و در توان هوازی بیشترین امتیاز را به دست آوردند .کارگر فرد
و ساالری ( ) 7541در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین سن ،شاخص تودۀ بدنی و شاخص-
های آمادگی جسمانی در نیروهای زمینی ارتش پرداختند و بیان کردند بین میانگین نمرات
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فاکتورهای آمادگی جسمانی و شاخص تودۀ بدنی در گروههای سنی مختلف تفاوت معناداری
وجود دارد .همچنین فکوریان ،آذربایجانی و پیری ( ،)7507در پژوهش خود نتیجه گرفتند
شاخصهای عملکردی جسمانی در مقایسه با شاخصههای رفتاری و ترکیب بدنی به تمرینهای
نظامی حساستر هستند و با توجه به توسعه شاخصهای آمادگی جسمانی و عدم تثثیر منفی بر
فاکتورهای رفتاری انجام این تمرینها برای دانشجویان افسری سودمند است .همچنین بها مین
( ،) 7505تحقیقی روی کارکنان نیروی هوایی انجام داد و در آن به بررسی آمادگی جسمانی
پرسنل نیروی هوایی و مقایسه آن با نورمهای ملی و افراد عادی پرداخت نشان داد که در تست
دو  7590متر رکورد پرسنل نیروی هوایی بهطور معناداری از نورم ملی ورزشکاران پایینتر بود
اما با افراد عادی این اختالس ازلحاظ آماری معنادار نبود ،در تست درازونشست رکورد پرسنل
نیروی هوایی بهطور معناداری از نورم ملی ورزشکاران پایینتر بود ولی از نورم ملی افراد عادی
باالتر بود اما این اختالس ازلحاظ آماری معنادار نبود .باوجوداین ،در آزمون  8×0برای آزمون
چابکی رکورد پرسنل نیروی هوایی بهطور معناداری از نورم ملی ورزشکاران پایینتر بود ولی
بهطور معناداری از نورم ملی افراد عادی باالتر بود.
برای تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان بیان کرد بهتر بودن توان هوازی و قدرت انفجاری
در دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) بیانگر انجام تمرینهای جسمانی مرتبط با این شاخصها در
دانشگاه است .با توجه به اینکه افسران نیروی زمینی برای عبور از مسیرهای دشوار کوهستانی،
عبور از موانع ،اجرای مانورهای عملیاتی ،نفوذ به مواضع دشمن ،حمل تجهیزات نظامی ،اجرای
عملیات در زمین های نامساعد و کارهای قدرتی و انفجاری همچون پرتاب کردن و حمل کردن
باید از قدرت انفجاری باالیی برخوردار باشند (دپارتمان ارتش واشنگتن دیسی .)7004 ،7عالوه
بر این بهتر بودن توان هوازی در دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) هم بیانگر آن است که تمرین-
های ارائهشده در دانشگاه متناسب با افزایش استقامت قلبی -عروقی و ظرفیت دستگاههای
هوازی بدن بوده است .تمرینات اختصاصی دانشگاه برای افزایش استقامت قلبی -عروقی شامل؛
دویدنهای مسافتهای طوالنی ،تمرینهای اینتروال (تناوبی) ،تداومی ،دوچرخهسواری ،شنا و
تمرین در ورزشهای تیمی مثل فوتبال است (امامی ،کردی و نجفی پور.)7509 ،
همچنین بهتر بودن توان بیهوازی ،سرعت و چابکی در دانشجویان دانشگاه شهید ستاری هم
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بیانگر آن است تمرینات اختصاصی برای افزایش فاکتورهای مربوطه شامل؛ تمرینهای پرشی،
ترکیبی ،توانی و پلیومتریکی ،اینتروال در مسافتهای کوتاه و بلند ،تمرینهای قدرتی ،تمرینات
مبتنی بر تغییر مسیر سریع و ورزشهای رشتهای مثل بسکتبال و والیبال که برای هر چهبهتر
شدن شاخصهای توان بیهوازی ،چابکی و سرعت مؤثر است (امامی ،کردی و نجفی پور،
 )7509در دانشگاه شهید ستاری تثکید بیشتری بر روی آنها میشود.
از دیگر نتایج تحقی حاضر عدم تفاوت معنادار در فاکتور انعطاسپذیری بین دانشجویان
نیروی زمینی و نیروی هوایی بود .نتایج نشان داد که انعطاسپذیری در دانشگاه نیروی زمینی و
دانشگاه نیروی هوایی برابر با  87بود که این دو پایینتر از نورم استاندارد انعطاسپذیری (نورم
استاندارد انعطاسپذیری  84بیانشده است (کاشف و نظریان ))7505 ،بوده ،لذا میتوان این
نتیجه را گرفت که تمرینهای مربوط به انعطاسپذیری در برنامهی تمرینهای دانشگاههای آجا
طی دوره افسری از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و نتوانسته تثثیرات الزم رابین دانشجویان
دانشگاههای آجا ایجاد نماید .لذا نیاز به انجام تمرینهای اختصاصی برای هرچه بهتر شدن
دامنه انعطاسپذیری در بین دانشجویان برای جلوگیری از آسیبهای جسمانی ضروری به نظر
میرسد (امامی ،کردی و نجفی پور .)7509 ،ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر عبارتاند از؛
الف) محدودیتهای قابلکنترل )7 :جنسیت؛ در پژوهش حاضر نمونه آماری همگی از
جنس مذکر میباشند )5 .سن؛ در پژوهش حاضر همه آزمودنیها از سنین  70-52سال می-
باشند )5 .وضعیت خدمتی؛ در این پژوهش کلیه شرکتکنندگان جزء پایوران میباشند.
ب) محدودیتهای خارج از کنترل ) 7 :عدم کنترل عامل ژنتیک ،زیرا کنترل عامل ژنتیک با
توجه به گستردگی این عامل و همچنین عدم تخصص کافی و نبود تجهیزات پیشرفته عمالً
غیرممکن میباشد )5 .عدم کنترل مسائل روحی و روانی و انگیزشی آزمودنیها به هنگام اجرای
تست آمادگی جسمانی ،با توجه به اینکه تا به امروز راهی بهمنظور کنترل این عامل به هنگام
اجرای این تستهای ورزشی پیشنهاد نشده است این عامل نیز جزو محدودیتهای تحقی می-
باشد )5 .عدم کنترل دقی تغذیه آزمودنیها؛ باوجوداینکه از آزمودنیها خواستهشده بود که
قبل از آزمون از مصرس غذاهای چرب ،پر کربوهیدرات و پروتئینی غیرمعمول ،کافئین و هرگونه
دارو و مکمل غذایی اجتناب کنند ،ولی کنترل دقی آنها امکانپذیر نبود.

 / 923فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،8زمستان 7501

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج تحقی حاضر میتوان اظهار داشت که فاکتورهای آمادگی جسمانی در بین
دانشآموختگان دانشگاههای نیرو زمینی امام علی(ع) و نیرو هوایی شهید ستاری با یکدیگر
متفاوت است و در این دانشگاهها بنا به نیاز دانشجو روی فاکتورهای موردنظر کار میشود .البته
با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه انجامشده است بهمنظور اظهارنظر قطعی در این
زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری میباشد.

پیشنهادات
برای بررسی بهتر و کاملتر مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی بین دانشجویان نظامی کشور
پیشنهاد میشود مقایسهای بین دانشجویان نیروی زمینی ،هوایی و دریایی انجام شود و برای
بررسی دقی تر از شاخصهای فیزیولوژیکی مثل فاکتورهای خونی ،عوامل روانشناختی و
ناهنجاریهای اسکلتی قامتی استفاده شود.
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