Downloaded from militarymedj.ir at 0:35 +0430 on Thursday July 19th 2018

Journal of Military Medicine
2018, Volume 20, Issue 2
Pages: 181-188

Evaluation of Military Optimal Performance Challenge (MOPC) Test in
Military Students at a Training Center, Tehran, Iran
Amidodin Khatibi Aghda 1, Vahid Sobhani 2, Ehsan Arabzadeh *2, Mohammad Ali
Eshghisaber 3, Seyed Morteza Hosseini 4, Hasan Divandari 5, Mohammad Mehdi
Salaree 6
1 Department

of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Yazd University of Medical Sciences, Yazd,
Iran.
2 Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 MSc Exercise Physiology, University of Guilan, Guilan, Iran .
4 Quran and Hadith Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Prof. of Imam Hussein University, Tehran, Iran.
6 Chemical injuries Research center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Received: 11 July 2017 Accepted: 9 April 2018

Abstract
Background and Aim: Improving the quality of physical exercise and military tests is critical to improving
the physical fitness of members of the military. The purpose of this study was to evaluation of Military Optimal
Performance Challenge (MOPC) test in military students.
Methods: This research was a quasi-experimental study performed in 2017. The study population included 60
military students at a training center of Tehran, Iran (24 to 39 years) who were selected by cluster random
sampling. The variables of weight (using the Seca scale, minimum clothing and accuracy of 0.1 kg), height
(without shoes, in standard condition with accuracy of 0.1 cm by irreversible tape measure), heart rate and oxygen
consumed were measured in subjects. Participants fully and properly performed the obstacles to 7's tests (4827
meter running, mobility for battle, Bench Press, Horizontal bar, Ankles to the Bar, Back Squat, Simulated Casualty
Evacuation Test), and reliability was evaluated based on internal correlation test (Cronbach alpha). Analysis was
performed using SPSS version 17.
Results: The mean weights and heights of students was 81.90 kg and 174.56 cm, respectively and the means
of oxygen consumption participants during test was 39.13 ml/kg/min. Also resting heart rate was reported between
61 to 115 beats per minute. Based on the inner correlation (Cronbach's alpha) between MOPC test items, the
results showed the reliability of this test is highly acceptable (Cronbach's alpha 0.709). The Simulated Casualty
Evacuation Test was significantly associated with four sub-tests (Bench press: P=0.0001and r= -0.473, pull-up:
P=0.011 and r= -0.325, Squat: P=0.0001 and r= -0.485, ankles to the bar: P=0.0001 and r= -0.448).
Conclusion: According to accurate and complete of MOPC test package compared to other similar test, this
test package as a standard model, has possibility to perform and implement to raise the level of military power.
Keywords: Military students, Physical fitness, Military Optimal Performance Challenge

*Corresponding

author: Ehsan Arabzadeh, Email: eh.arabzadeh@gmail.com

مجله طب نظامي
دوره  ،20شماره  ،2خرداد و تیر 1397
صفحات181-188 :

عمیدالدین خطیبي عقدا ،1وحید سبحاني ،2احسان عرب زاده ،*2محمدعلي عشقي صابر ،3سیدمرتضي حسیني،4
حسن دیواندری ،5محمد مهدی

ساالری6
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 2مرکز تحقیقات فیزیولوژیورزشی ،پژوهشکده سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،علوم تحقیقات گیالن ،گیالن ،ایران
 4مرکز تحقیقات طب ،قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 5عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
 6مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی ،گروه بهداشت جامعه ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :بهبود کیفیت تمرینات ورزشی و آزمون های نظامی برای ارتقای سطح آمادگی جسمانی نظامیان بسیار مهم می باشد.
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی  )MOPC( Military Optimal Performance Challengeدر دانشجویان
نظامی انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که در سال  1395انجام شد .جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان نظامی یکی از مراکز
آموزشی شهر تهران بین سنین  24تا  39سال تشکیل می دادند ،که به صورت نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  60نفر انتخاب شدند .متغیرهای
وزن (با استفاده از ترازوی  ،Secaحداقل لباس و دقت  0/1کیلوگرم) ،قد (بدون کفش در شرایط استاندارد با دقت  0/1سانتیمتر توسط متر
نواری غیرقابل ارتجاع) و ضربان قلب (نبض رادیال) در آزمودنی ها اندازه گیری شد .شرکت کنندگان جهت ارزیابی ،موانع آزمونهای  7گانه
(دو  4827متر ،تحرک برای رزم ،پرس سینه ،بارفیکس ،کشیدن مچ پا به باال ،اسکات ،تست تخلیه مصدوم شبیه سازی شده) را به صورت
کامل و صحیح اجرا کردند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه  17استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار وزن  81/90±10/23کیلوگرم ،قد 174/56±6/09سانتیمتر ،سن  33/83±3/39سال ،تعداد ضربان
قلب هنگام استراحت  86/83±9/83و تعداد ضربان قلب هنگام اوج اجرا 167/96±14/45بود .آزمون تخلیه مصدوم شبیه سازی شده نیز با
 4خرده آزمون ورزشی (تست پرس سینه P=0.0001 :و  ،r = -0/473تست بار فیکس P=0.011 :و  ،r= -0/325تست اسکاتP=0.0001 :

و  ،r= -0/485تست کشیدن مچ پا P=0.0001 :و  )r =-0/448ارتباط معنی داری داشت.
نتیجهگیری :با توجه به کامل و دقیق بودن بسته آزمون  MOPCنسبت به دیگر نمونه های مشابه ،این بسته آزمون به عنوان یک
آزمون استاندارد برای باالتر بردن سطح توان نیروهای نظامی امکان انجام و پیاده سازی دارد.
کلیدواژهها :دانشجویان نظامی ،آمادگی جسمانی ،عملکرد مطلوب نظامی
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ارزیابي آزمون عملکرد مطلوب نظامي ( )MOPCدر دانشجویان نظامي یک مرکز آموزشي
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مقدمه

روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که در پاییز  1395در یکی
از مراکز آموزشی شهر تهران انجام شد .شرکت کنندگان در این
مطالعه شامل  60نفر (تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران)
از دانشجویان افسری یکی از مراکز آموزشی نظامی که زیر
مجموعه نیروهای مسلح بودند از گروه سنی  25تا  35سال با مدرک
تحصیلی فوق دیپلم و ورزشکار ورزیده ،به صورت تصادفی ساده
انتخاب شدند .در ابتدا با اطالع رسانی اولیه از آنان دعوت به عمل
آمد تا جهت شرکت در آزمون  MOPCحاضر شوند .پس از انتخاب
آزمودنیها شرایط و اهداف پژوهش برای آنها توضیح داده شد و
آزمودنیها بارضایت آگاهانه در مطالعه شرکت کردند .در بدو ورود،
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نیروی انسانی ارزشمندترین گنجینه ارتشهای جهان و از
ارکان سازمانهای نظامی محسوب میشود ( .)2 ,1موفقیت یا
ناکامی در ماموریتها و عملیات ،عالوه بر تسلیحات و تکنولوژی
پیشرفته و به روز ،به سالمتی جسمی و روانی و میزان آمادگی
جسمانی نیروها بستگی دارد ( .)2 ,1آمادگی جسمانی به عنوان یک
عامل مهم برای سالمتی و عملکرد جسمانی مطلوب در نظر گرفته
می شود .پایین بودن سطح آمادگی جسمانی یک ریسک فاکتور
برای بیماری قلبی عروقی ( ،)6-3انواع خاصی از سرطان ها (,7
 ،)8دیابت نوع  ،)10 ,9( 2پرفشارخونی ( ،)12 ,11سکته ( )13و
انواع مرگ و میرهاست ( .)14 ,3در نیروهای نظامی ،سطوح باالی
آمادگی جسمانی نه فقط برای سالمتی بلکه برای عملکردهای ویژه
نظامی و پیشگیری از آسیب ضروری می باشد .در تحقیقات تجربی
و میدانی ،نشان داده شده که نظامیان با آمادگی جسمانی باالتر،
عملکرد بهتری در عملیات واقعی یا شبیه سازی شده نظامی دارند
( )18-15و افرادی که با آمادگی جسمانی پایین وارد محیط نظامی
می شوند بیشتر مستعد آسیب می باشند ( .)21-19فکوریان و
همکاران در پژوهش خود نشان دادند که شاخص های عملکرد
جسمانی در مقایسه با شاخص های رفتاری و ترکیب بدنی ،بیشتر
به تمرین های نظامی پاسخ می دادند ( ،)22چنانکه فکوریان و
همکاران بیان کردند با توجه به توسعه شاخص های آمادگی
جسمانی و عدم تاثیر منفی بر شاخص های رفتاری ،انجام این
تمرین ها برای دانشجویان افسری سودمند است ( .)22از طرفی
نتایج مطالعات متعددی بیانگر آن است که آزمون های عملکردی
نظامی نظیر حمل بار ،لیفت زدن متناوب ،گذراندن مانع ،حمل
مصدوم و آزمون های دیگر نظامی توسط آمادگی جسمانی باالتر
بهبود می یابند ( .)26-23 ,17 ,15بهبود کیفیت تمرینات فیزیکی
و آزمون های نظامی نیز برای ارتقای سطح آمادگی جسمانی
نظامیان بسیار مهم می باشد.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته بر روی نظامیان کشورهای
مختلف در سال های متوالی و نتایج به دست آمده جهت اجرای
هرچه بهتر در کنار عملکرد متناسب با سیستم نظامی گری ،کشورها
از سیستم های مختلفی برای باال بردن سطح توانایی نیرو های
خود استفاده می نمایند .در بیشتر کشورها از فاکتورهای آمادگی
جسمانی (سرعت ،چابکی ،هماهنگی ،قدرت ،توان و استقامت)
استفاده شده است .در همین راستا جهت ثبت نتایج و بررسی
عملکرد افراد به همراه مقایسه فرد با گذشته خود او و همچنین
دیگر افراد نیاز به آزمون های طبقه بندی شده احساس می شود.
محققان در سال های اخیر به طراحی ایجاد و اجرای آزمون های
مختلف نموده اند که در زمان های مختلف نتایج متفاوتی را ارائه
داده و این نتایج کمک شایانی به روند رو به رشد نظامی کشور
های مختلف کرده است .آزمون عملکرد مطلوب نظامی ( Military
 )MOPC ،Optimal Performance Challengeیک نمونه
مناسب با روش جدید به بررسی کامل توانایی افراد در قسمت

نظامی با فاکتور های آمادگی جسمانی می پردازد که با بررسی،
ثبت و مقایسه افراد به صورت تخصصی سر و کار دارد ( .)1با توجه
به کامل و دقیق بودن بسته آزمون  MOPCنسبت به دیگر نمونه
های مشابه ،در سال های اخیر کشور های مختلفی از این بسته
آزمون به عنوان یک نرم استاندارد برای باالتر بردن سطح توان
نیروهای نظامی خود استفاده می کنند .در این آزمون عالوه بر
فاکتورهای جسمانی مواردی که یک رزمنده امکان مواجهه شدن
با آن در محیط رزم دارد ،را مورد ارزیابی قرار می دهد (.)1
علیرغم تالش های صورت گرفته در سایر کشورها هنوز در
ایران آزمون جامعی برای سنجش عملکرد مطلوب نظامی طراحی
نشده است .در میان آزمون ها و مطالعات موجود در ارزیابی آمادگی
نظامیان ،آزمون ها عمدتاً به ارزیابی مهارت های آمادگی جسمانی
عمومی پرداخته اند و کمتر عملکرد یا آمادگی رزمی نظامیان در
محیط واقعی آنان بررسی شده است .به بیان دیگر از گذشته تاکنون
برای افزایش آمادگی جسمانی سربازان تاکید بیشتری بر آزمون
های درازنشست ،شنا و دویدن  2مایل داشته اند این در حالیست
که از این آزمون ها برای دهه های  1970و  1980زمانی که سرباز
هیچ آمادگی جسمانی نداشت و همچنین امکانات زیادی برای
رساندن آمادگی جسمانی سرباز به سطح مطلوب نبود ،استفاده می
شد .در دهه های اخیر برای توسعه آمادگی جسمانی سربازان
معموال به تست ها و سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی نظیر
سرعت ،چابکی ،هماهنگی ،قدرت و توان توجه داشته اند ( )27که
در نیروهای زمینی و دریایی هر کدام از این فاکتورها اهمیت خاصی
دارند .برای مطالعه سطحی باالتر از آزمونهای عمومی آمادگی
جسمانی ،که بتواند نمایه خوبی از آمادگی رزمی نظامیان باشد،
آزمون عملکرد مطلوب نظامی مناسبی در کشور در اختیار نیست.
وجود این آزمون برای فراخوان و انتخاب نفرات جهت دوره های
ویژه ،کمک شایانی میکند و با عینی کردن معیارهای ورود و خروج
افراد به دورههای پیشرفته و یا ماموریت های مهم ،یک ابزار
کاربردی و دقیق را در اختیار قرار میدهد .لذا پژوهش حاضر با
هدف ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی ( )MOPCدر
دانشجویان نظامی یکی از مراکز آموزشی انجام شد.

 / 184خطیبی عقدا و همکاران

تست :7تست تخلیه بار مصدوم شبیه سازی شده SCET

( :)Simulated Casualty Evacuation Testاین تست عملکرد
مطلوب با شدت باال رامورد سنجش قرار داد (شکل.)3-
در پژوهش حاضر پایایی بر اساس آزمون همبستگی درونی
(کرونباخ آلفا) مورد ارزیابی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها :جهت تجزیه و تحلیل داده ها از
آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد .داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  17مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مالحظاااات اخال اااي :از مالحظاااات اخالقااای در نظااار
گرفتااه شااده ،رضااایت شاارکت کننااده گااان جهاات حضااور در
پااژوهش بااود .همچنااین در صااورت عاادم تمایاال ،شاارکت
کنندگان قادر بودناد کاه از اداماه همکااری صارف نظار کنناد.
دادن اطمینااان بااه شاارکت کنناادگان باارای محرمانااه بااودن
اطالعات آنهاا و عادم انتشاار بادون اجاازه آنهاا ،یکای دیگار از
مالحظات اخالقی پژوهش حاضر بود.

شکل .1-تست  .)1( MOBهر یارد برابر با  90سانتی متر
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به کمک معاینههای پزشکی سالمت عمومی تمامی آزمودنیها
مورد ارزیابی قرار گرفت و هیچ یک از افراد تحت درمان دارویی
نبودند (معیار ورود افراد به مطالعه) .متغیرهای وزن (با استفاده از
ترازوی  ،Secaحداقل لباس و دقت  0/1کیلوگرم) ،قد (بدون کفش
در شرایط استاندارد با دقت  0/1سانتی متر توسط متر نواری غیر
قابل ارتجاع) و ضربان قلب در آزمودنی ها اندازه گیری شد.
آماده سازی شرکت کنندگان با طی کردن مراحل پذیرش
شامل ،آموزش اولیه دقیق و کافی جهت افزایش همکاری ،به همراه
برگزاری جلسه توجیهی برای نحوه اجرای آزمون با حضور آزمون
گیرندگان و آزمون دهندگان به صورت مجزا و تاکید برداشتن البسه
نظامی به همراه کفش ورزشی (رانینگ) ،داشتن آمادگی جسمانی
اولیه و بررسی سالمت عمومی صورت پذیرفت .قبل از انجام آزمون
شرکتکننده جهت گرم شدن ،تمرینات کششی اندام فوقانی و
تحتانی انجام دادند.
آزمون  MOPCدر سالن چند منظوره با ابعاد  40در  60متر به
همراه یک پیست استاندارد دو و میدانی در محل یکی از دانشگاه
های نظامی برگزار گردید .برگزاری آزمون در دو جلسه برای
استانداردسازی و باال بردن پایایی نتایج آزمون با تاکید بر رعایت
ترتیب اجرای آزمون ها همراه بود .آموزش اولیه دقیق و کافی جهت
افزایش همکاری شرکت کنندگان با آزمون گیرندگان در هر
ایستگاه صورت گرفت .معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم
همکاری و ناقص بودن داده های شرکت کنندگان به هر دلیل و
همچنین آسیب دیدگی احتمالی یا سابقه آسیب عضالنی -اسکلتی
در ماه اخیر بود که هیچ یک از شرکت کنندگان از آزمون خارج
نشدند.
برگزاری آزمون  MOPCشامل  7تست به شرح زیر بود:
تست :1دویدن  4827متر ) :(3mile runاین تست در
مسافت تعیین شده دور پیست انجام شد و ظرفیت استقامت قلبی-
تنفسی ،مورد سنجش قرار گرفت.
تست :2تحرک برای رزم :)Mobility for Battle( MOB

این تست عملکرد حرکتی با شدت باال را مورد سنجش قرار داد.
این تست متشکل از یک سری از موانع و  taskهای حرکتی با
شدت باالست که یک سرباز باید در حداقل زمان مشخص آن را با
موفقیت انجام دهد (شکل  1و .)2
تست :3تعداد تکرار با وزنه ثابت پرس سینه):(Bench Press
این تست ظرفیت کار فیزیکی با شدت باال (قدرت باال تنه) را مورد
ارزیابی قرار داد.
تست :4بارفیکس /ناحیه میانی شانه ( :)Horizontal barاین
تست استقامت عضالنی دستها و کمربند شانهای را مورد سنجش
قرار داد.
تست :5کشیدن مچ پا به باال ) :(Ankles to the Barاین
تست قدرت پایین تنه را مورد ارزیابی قرار داد.
تست  : 6اسکات ) :(Back Squatاین تست قدرت پایین تنه
را مورد ارزیابی قرار داد.
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شکل .2-اجرای تست MOB

شکل .3-تست SCET

نتایج
میانگین و انحراف معیار وزن  81/90±10/23کیلوگرم ،قد
174/56±6/09سانتیمتر ،سن  33/83±3/39سال ،تعداد ضربان
قلب هنگام استراحت  86/83±9/83و تعداد ضربان قلب هنگام
اوج اجرا  167/96±14/45بود.
جدول  1و  2میانگین و انحراف معیار آزمون های نظامی و
آزمون های جسمانی آزمودنی ها را نشان می دهد .آزمون تخلیه
مصدوم شبیه سازی شده نیز با  4خرده آزمون ورزشی (تست پرس
سینه P=0.0001 :و  ،r = -0/473تست بار فیکسP=0.011 :
و  ،r= -0/325تست اسکات P=0.0001 :و  ،r= -0/485تست
کشیدن مچ پا P=0.0001 :و  )r =-0/448ارتباط معنی داری
داشت (جدول .)3-در پایان آزمون هیچ گونه آسیب فیزیکی گزارش
نشد .انگیزش شرکت کنندگان برای انجام آزمون باال بود.

جدول .1-اندازه متغیرهای آزمون های نظامی  MOBو  SCETآزمودنی ها
( 60نفر)
متغیر

میانگین ±انحراف معیار

کمترین

بیشترین

MOB

99/45±10/12

77

132

SCET

14/29±1/62

10/31

17/10

جدول .2-اندازه متغیرهای آزمون های جسمانی آزمودنی ها ( 60نفر)
متغیر

میانگین ±انحراف معیار

کمترین بیشترین

پرس سینه

17/78±3/44

9

25

بارفیکس

19/80±3/42

15

30

اسکات

17/16±3/00

11

30

کشیدن مچ پا به باال

21/73±3/53

12

30

 1,5مایل

20/01±4/08

15/10
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جدول .3-ارتباط بین نمرات خرده آزمون ورزشی و خرده آزمون رزمی ویژه نظامیان همراه با سطح معنی داری
همبستگی درونی
MOB

)Sig. (2-tailed

تعداد
همبستگی درونی
SCET

)Sig. (2-tailed

-0/234
0/072
60
**-0/473
0/000
60

0/068
0/605
60
*-0/325
0/011
60

-0/223
0/087
60
**-0/485
0/000
60

-0/179
0/172
60
**-0/448
0/000
60

-0/076
0/563
60
-0/218
0/095
60

1

**0/490

بحث
تحقیقات مختلف به بررسی سطوح آمادگی جسمانی نظامیان
پرداخته و پژوهش در رابطه با نوع آزمون و به چالش کشیدن آزمون
های گذشته به ویژه در کشور ما محدود می باشد .بنابرین نتایج
بدست آمده از این تحقیق می تواند در ارزیابی آزمون ،برای سنجش
عملکرد مطلوب نظامیان کمک کند .بر اساس نتایج به دست آمده،
مجموعه آزمون موردنظر در جمعیت نظامیان ایرانی امکان انجام و
پیاده سازی دارد .تفاوت های نمرات کسب شده پژوهش حاضر با
جمعیت کشورهای دیگر ممکن است به دلیل تفاوت های نژادی و
اقلیمی و تاثیرات آنها بر آنتروپومتریک بدن باشد ( .)1رضا احمدوند
و همکاران در سال  2013طی پژوهشی به تعیین ارتباط شاخص
های آنتروپومتری با عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سالمت
دانشجویان دانشگاه افسری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران پرداخته و نشان دادند بین اندازه گیری آنتروپومتری و بیشتر
عوامل آمادگی جسمانی ارتباط معناداری وجود دارد .آنها بیان کردند
که میتوان از اندازه گیری های پیکری به منظور استعدادیابی و
تعیین تخصصهای نظامی که نیازمند آمادگی جسمانی ویژهای
هستند بهره برد ( .)28واندربورگ و همکاران ( )2بیان کردند که در
ایاالت متحده ،نیروهای زمینی ،دریایی و هوایی برای ورود به
مجموعه نظامی و همچنین انجام وظایف خود نیازمند تست های
آمادگی جسمانی منظم هستند که در بیشتر تست های آمادگی
جسمانی آنها باالتنه ،قدرت و استقامت عضالت میان تنه ارزیابی
می شوند ( .)1تفاوت نمرات کسب شده در آزمون های مختلف را
می توان به معیارهای استخدام افراد از جمله حداقلهای آمادگی
جسمانی و ویژگیهای آنتروپومتریک نیروهای نظامی در
کشورهای مختلف نیز نسبت داد.
نتایج این پژوهش یک الگوی پیشنهادی برای ارزیابی دقیق
تر آمادگی جسمانی نظامیان با استفاده از آزمون عملکرد مطلوب
نظامی ( )MOPCارائه می دهد .در ایران تحقیقات مختلف به
بررسی سطح آمادگی جسمانی نظامیان مرتبط با سالمت پرداخته،
اما در ارتباط با انتخاب نوع تمرین منتخب و تخصصی ویژه آمادگی
جسمانی نظامیان ،پژوهش ها محدود است .فکوریان و همکاران
تاثیر یک دوره تمرین منتخب نظامی بر عملکرد هوازی با آزمون
دوی  1600متر ،چابکی با آزمون دوی  9*4متر و استقامت
عضالنی با آزمون دراز و نشست و بارفیکس را مورد بررسی قرار
دادند .بر اساس یافته های به دست آمده مشخص شد شاخص های
مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،2خرداد و تیر 1397

**0/490

0/000
60
1

0/000
60

60

60

عملکرد جسمانی نظامی ،بیشتر به تمرین های منتخب نظامی پاسخ
می دادند ( .)22در تحقیق حاضر نیز بر اساس آزمون همبستگی
درونی بین آیتم های آزمون  MOPCنشان داده شد که پایایی
آزمون تخصصی نظامی در حد باال و قابل قبول می باشد .به عبارت
دیگر برای بررسی توان رزم و عملکرد نظامی در جنگ ،استفاده از
آزمون عملکرد مطلوب نظامی یک انتخاب بجا و درست می باشد.
نیک رو و همکاران در مطالعه ای با عنوان مقایسهی اثر تمرینات
ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی
جسمانی نظامی ،پیشنهاد دادند برنامهی تمرینات ترکیبی منتخب
نسبت به تمرینات ورزشی جاری پاسخ مؤثرتری را بر بهبود سطوح
آمادگی جسمانی سربازان ایجاد می کند ( .)29بر اساس مطالعات
حاضر در ایران متاسفانه مدل آزمون میدانی صحیح برای سنجش
عملکرد مطلوب نظامیان وجود ندارد .در میان آزمون ها و مطالعات
موجود در ارزیابی آمادگی نظامیان ،آزمون ها عمدتاً به ارزیابی
مهارت های آمادگی جسمانی عمومی پرداخته اند و کمتر عملکرد
یا آمادگی رزمی نظامیان در محیط واقعی آنان بررسی شده است.
در بررسی خرده آزمون ها با توجه به نتایج به دست آمده در
جدول ،3-نشان داده شد که آزمون  SCETبا  4خرده آزمون
ورزشی ارتباط معنی داری دارد ،اما ارتباط  MOBبا خرده آزمون
های ورزشی ضعیف تر از  SCETبوده است ،لذا به نظر می رسد
آزمون  MOBبرای مهارت های نظامی اختصاصی تر بوده و
همبستگی کمتری با مهارت های صرفا ورزشی داشته است .اما
کراودر و همکاران بیان کردند که هر دوی آزمون  MOBو SCET
جز آزمون های ( APFTتست آمادگی جسمانی نظامی) و از آزمون
های منتخب برای نظامیان می باشند ( .)1تست  MOBقدرت با
شدت باال را مورد سنجش قرار می دهد اما تست  SCETبه ارزیابی
کلی فاکتورهای آمادگی جسمانی سربازان با شدت باال می پردازد.
 MOBشامل خزیدن و ایستادن پرش جفت ،بلند شدن و انجام
حرکت با توپ مدیسن بال  8/16کیلوگرم ،لمس زمین در شرایط
تاب دادن نیم تنه مثل (حرکت شکم) می باشد (شکل .)3-لذا تست
 MOBفاکتورهای اساسی آمادگی جسمانی تمرینات نظامی که
متکی به قدرت هستند را در خود جای داده است .بر اساس مدل
تمرینی بومپا مشخص شده که برای حفظ بهترین عملکرد نیازمند
قدرت بیشتر ،استقامت ،سرعت و توان هستیم ( )30که تمامی این
فاکتورها در تست  MOBاعمال شده است و می توان بیان کرد
اختصاصی بودن تست  MOBبرای مهارت های نظامی در پژوهش
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تعداد

پرس سینه

بارفیکس

اسکات

کشیدن مچ پا

 1.5مایل دویدن

MOB

SCET
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نتیجهگیری
 را میتوان به عنوانMOPC آزمون تخصصی ورزشی رزمی
یک ابزار و روش قابل اعتماد در حوزه ارزیابی و مونیتورینگ
نظامیان ایرانی معرفی کرد لذا انتظار می رود در مطالعات آینده
امکان استفاده از این آزمون در سطح بندی تخصصی نظامیان برای
.کاربردهای خاﺹ مورد استفاده قرار گیرد
 در پایان از همکاری همه نیروهایی که در:تشکر و درداني
اجرای این پژوهش همکاری نموده اند به ویژه مسولین محترم
دانشگاه افسری امام حسین (ع) و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
(عج) که بی دریغ در روند این پژوهش ما را یاری نمودند صمیمانه
 الزم به ذکر است این مقاله مستخرج از طرح.سپاسگزاری می شود
) می باشد که در60  (شماره414 تحقیقاتی جلسه شورای پژوهش
 در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) به1393/2/25 تاریخ
.تصویب رسید
 بدینوسیله نویسنده تصریح می نماید که هیچ:تضاد منافع
.گونه تضاد منافعی در خصوﺹ پژوهش حاضر وجود ندارد

.حاضر قابل توجیه است
 مزایا و،پژوهش حاضر با پیاده سازی آزمون مورد نظر معایب
محدودیت های آن را مشخص نموده و شرایط اجرای آن را در
جمعیت های نظامی مورد بررسی قرار داده و مسیر مطالعات
استاندارد سازی یک آزمون جامع و مناسب برای نظامیان را آغاز
 همچنین نتایج بدست آمده در این مطالعه میتواند با.کرده است
 به پایش دقیق آمادگی،تولید یک بسته ارزیابی عملکردی استاندارد
 اطالعات دقیقی را در خصوﺹ،جسمانی رزمی نظامیان کمک کند
کارآمدی برنامههای آمادهسازی نظامیان در اختیار برنامهریزان
 همچنین از این بسته می توان در طراحی مطالعات،نظامی قراردهد
.طولی نظامیان جهت کنترل تغییرات عملکرد آنان بهره برد
در این پژوهش از جمله محدودیتهای قابل کنترل می توان
 شرایط زندگی، زمان و مکان تمرین،به سن و جنسیت آزمودنیها
آزمودنیها و محدودیتهای غیرقابل کنترل می توان به تفاوتهای
 تنوع در، تفاوتهای سطح انگیزش آزمودنیها،فردی آزمودنیها
میزان عالقهمندی و نیز خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی
.آزمودنیها اشاره کرد
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