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Abstract
Background and Aim: Declining physical fitness has posed a significant challenge for the armed forces to
employ physically fit military personnel around the world. Therefore, knowledge of optimizing the performance
and physical fitness of individuals through physical exercise is critical. The present study was performed to
investigate the effects of an 8-weeks basic training program on the aerobic and physical capacities of the military
forces.
Methods: The present research has been performed based on the before and after trial method with a statistical
population of 39 healthy male students of the military officers’ university. According to the Brus protocol, aerobic
and physical capacities were evaluated at the beginning and end of the training course. The military training
program included eight weeks of physical activity with a frequency of five days a week, and each session lasted
120 minutes. The paired t-test was utilized for data analysis in SPSS software.
Results: There was a significant decrease between the average weight and body mass index before and after
the training program. Also, there was a significant difference (P <0.001) between maximum aerobic capacity
(56.81 ± 5.09 and 71.65 ± 1.76 ml/kg/min), consumed oxygen (4.08 ± 0.50 and 4.95 ± 0.59 L/min), maximum
physical capacity (20.40 ± 2.51 and 24.79 ± 2.98 kcal/min), and duration of activity (15.35 ± 1.27 and 20.04 ±
0.86 min) before and after the training program.
Conclusion: The present study results showed that the 8-weeks of basic military training (BMT) program
improved the aerobic capacity, physical capacity and reduced the cardiovascular risk factors in comparison with
the before-training period. Also, this training program is the most crucial factor in expanding the physical capacity
of individuals before employing them to perform the desired tasks.
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 1گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2اداره بهداشت ،امداد و درمان ،معاونت بهداشت و سالمت ،نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
 3گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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زمینه و هدف :در سراسر جهان ،کاهش آمادگی جسمانی افراد چالش مهمی را برای نیروهای مسلح به منظور به کار گرفتن نیروهای
نظامی آماده از نظر جسمانی ایجاد کرده است .از این رو دانش بهینهسازی عملکرد و سازگاری جسمانی افراد از طریق تمرینات جسمانی
بسیار مهم میباشد .مطالعه حاضر با هدف تاثیر  8هفته آموزشی نظامی پایه بر توان هوازی و توان جسمانی انجام گرفت.
روشها :مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی قبل و بعد میباشد که در جامعه آماری  39نفر دانشجوی مرد سالم دانشگاه افسری نظامی
انجام شد .توان هوازی و جسمانی در شروع و پایان دوره آموزش نظامی بر اساس پروتکل بروس مورد سنجش قرار گرفت .برنامه آموزشی
نظامی شامل  8هفته فعالیت جسمانی با تواتر پنج روز در هفته و هر جلسه به مدت  120دقیقه بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون t
زوجی در محیط نرم افزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
یافتهها :بین میانگین وزن بدن و توده بدنی قبل و بعد از برنامه آموزش کاهش معنیداری وجود داشت .همچنین قبل و بعد از دوره
آموزش نظامی بین حداکثر توان هوازی ( 56/81 ± 5/09و  71/65 ± 1/76میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) ،ظرفیت کار جسمانی (6/93 ± 0/85
و  8/42 ± 1/01کیلوکالری بر دقیقه) ،اکسیژن مصرفی ( 4/08 ± 0/50و  4/95 ± 0/59لیتر بر دقیقه) ،حداکثر توان جسمانی (± 2/51
 20/40و  24/79 ± 2/98کیلوکالری بر دقیقه) و مدت زمان فعالیت ( 15/35 ± 1/27و  20/04 ± 0/86دقیقه) نیز تفاوت معنیداری وجود
داشت (.)P >0/001
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  8هفته تمرینات دوره آموزشی نظامی پایه میزان توان هوازی و توان جسمانی را نسبت
به قبل از شروع دوره آموزشی بهبود و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی را کاهش داده است .همچنین این برنامه آموزشی مهمترین فاکتور در
گسترش ظرفیت جسمانی افراد قبل از بکارگیری آنها برای انجام وظایف مورد نظر میباشد.
کلیدواژهها :حداکثر توان هوازی ،حداکثر توان جسمانی ،ظرفیت کار فیزیکی ،تمرینات آموزشی نظامی پایه (.)BMT
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ارزیابی و آگاهی از میزان آمادگی جسمانی حرکتی و ظرفیت
عملکردی افراد از دغدغههای مهم نیروهای مسلح کشورها است
چرا که مستقیماً با کارایی و عملکرد نیروهای نظامی در ارتباط
است .برنامههای آموزش جسمانی که هدف آنها بر اساس وظایف
مختلف سربازان متفاوت است ،موثرترین روش برای بهبود یا حفظ
عملکرد جسمانی افراد است ( .)1تخمین زده میشود که در ایاالت
متحده آمریکا برای به کار گرفتن هر نیروی جدید برای ورود به
نیروهای مسلح تقریبا  72هزار دالر هزینه میشود ( .)2فعالیت
جسمانی باعث ارتقا حالت ارتجاعی ،استقامتی ،عضالنی و عزت
نفس افراد در عملیاتهای نظامی میشود لذا این امر منجر به این
میشود که پرسنل نظامی در وضعیتهای استرسزا و بحرانی با
کارایی بیشتری به انجام وظایف خود بپردازند .بنابراین ماهیت
فعالیت نظامی ایجاب میکند تا نیروهای نظامی جهت پیشگیری و
حفظ سالمتی و ارتقای تناسب جسمانی از آمادگی جسمانی و
تناسب اندام متناسبی برخوردار باشند ( .)3از طرف دیگر سطح پایین
آمادگی جسمانی یکی از مرتبطترین عوامل خطر برای شیوع
صدمات جسمانی است ( .)7-4کاهش آمادگی جسمانی نه تنها از
طریق آسیبهای جسمانی بلکه با افزایش افسردگی و اضطراب
موجب کاهش سالمتی در پرسنل میگردد .بیش از  750000مورد
مرتبط با آسیبهای اسکلتی عضالنی در سال در بین نظامیان فعال
آمریکایی گزارش و ثبت میشود ( .)8جراحات بزرگترین مشکل
سالمتی سرویسهای نظامی چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح
میباشند که ترکیبی از مشکالت را برای نیروهای نظامی ایجاد
میکنند و از دالیل اصلی ابتال آنان به آسیبهای جسمانی و مرگ
و میر در آنها میباشد ( .)9عالوه بر نقش آمادگی جسمانی در
حفظ سالمت عمومی بدن ،شرط اولیه استخدام و بقای ماموریت
در بعضی از شغلها علیرغم افزایش روند ماشینی شدن و بیتحرکی
عمومی ،داشتن آمادگی جسمانی کافی است (.)10
بر خالف پیشرفتهای تکنولوژی در دهههای اخیر و علیرغم
استفاده روز افزون از دستگاههای خودکار در امر تولید باز هم بهرهگیری
از نیروی جسمانی انسان (فعالیتی که با تالش جسمانی و در نتیجه
با مصرف انرژی زیاد همراه است و به سیستم قلبی تنفسی فشار
وارد میسازد) در مشاغل گوناگون اجتنابناپذیر است ( .)11،12از
این رو یکی از مباحث مهم در این زمینه تعیین ظرفیت کاری افراد
میباشد لذا شناخت ظرفیتهای جسمانی و روانی انسان یکی از
مباحث مهم در ارگونومی میباشد ( .)13بنابراین با تعیین مقدار
انرژی الزم برای انجام کار و سنجش ویژگیهای فیزیولوژیک
انسان ،میتوان او را به کاری متناسب و در «سطح توانایی انجام
کار جسمانی» گمارد .ظرفیت کار جسمانی با استفاده از تعیین
اکسیژن مصرفی بیشینه (  )VO2maxتعیین میشود (.)11
 VO2maxمتاثر از عوامل متعدد نظیر فاکتورهای جسمانی ،روانی،
محیطی و ویژگیهای فیزیولوژیک فرد میباشد ( .)14،15الزم به

ذکر است که در بین پژوهشگران ،مورد توجهترین متغیر مورد
استفاده در نشان دادن تاثیر ورزش وتمرینات هوازی بر توان هوازی
افراد VO2max ،بوده است ( .)16،17در مطالعه  Bragaو
همکاران بر روی سربازان وظیفه مشخص شد که آموزشها و
تمرینات ورزشی باعث افزایش  VO2maxو بهبود توان هوازی
میگردد( Katayama .)18و همکاران در طی  12هفته اول ()19
و  Gubataو همکاران در سال  2013اثرات  7هفته برنامه آموزشی
هوازی در تازه استخدامین ارتش سوئیس را موجب تغییر معنیدار
توان هوازی دانستند ( .)20همچنین در مطالعه  Dyrstadو
همکاران بعد از  8هفته تمرین آموزشی پایه VO2max ،افزایش
پیدا کرد ( .)21همچنین در سایر مطالعات نیز اثرات ورزش هوازی
بر افزایش  VO2maxمشاهده شده است ( )16 ،22-26پس میتوان
گفت که محدوده ظرفیت هوازی انسان مطابق با حداکثر حجم
اکسیژن مصرفی یا همان حداکثر انرژی است که فرد در زمان کوتاه
مصرف میکند که  %33این شاخص ،توانایی کاری یا ظرفیت انجام
کار را طی  8ساعت کار روزانه تشکیل میدهد ( .)15توان هوازی
معیار خوبی جهت بیان ظرفیت انجام کار جسمانی افراد میباشد
( .)27اخیرا  %35و  %33حداکثر توانایی شخص را به عنوان مقدار
قابل قبول مصرف انرژی بیان کردهاند که پیشنهاد اخیر بیشتر مورد
توجه و قبول واقع گشته است ( .)28بنابراین به دلیل اهمیت میزان
توان هوازی در برآورد توانایی کار جسمانی ،میتوان اکسیژن
مصرف شده بیشینه افراد نظامی را نسبت به پارامترهایی چون
تهویه ریوی ،عملکرد تنفسی ،انتقال اکسیژن و دی اکسیدکربن،
برونده قلب ،سازگاریهای عمومی ،آمادگی بدنی و عضالت درگیر
فعالیت آنها ،ارزیابی نمود ( .)17،29،30برای پرسنل نظامی نیز به
تفکیک گروههای سنی و جنسی مختلف استانداردهای آمادگی
جسمانی خاص تعریف شده است که این استانداردها در کشورهای
مختلف متفاوت هستند ( .)31-36در مطالعه انجام شده روی
دانشجویان پزشکی ارتش آمریکا که در سال  2008منتشر شده
است قدرت عضالنی و شاخص توده بدنی آنان در طی سه سال
اول تحصیل تغییر معنیداری نداشته است ،اما آمادگی قلبی تنفسی
آنان طی این مدت افت کرده است .این میزان افت خیلی بیشتر از
میزان افت قلبی تنفسی ناشی از افزایش سن میباشد ( .)37در
مطالعهای که در سال  2010در ارتش برزیل بر روی  1011مرد
انجام شد ،سن و نحوه تغذیه بخصوص در طوالنی مدت در ارتباط
مستقیم با امتیاز آمادگی جسمانی و میزان حداکثر ظرفیت هوازی
بوده است (.)38
یکی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار در زمینه آمادگی و عملکرد
جسمانی افراد نظامی آموزش نظامی پایه ( Basic Military
 )Training: BMTمیباشد BMT .به معنی آموزش تعداد وسیعی
از نیروهای نظامی استخدام شده به روشهای میدانی مناسب و با
تمرکز بر استقامت قلبی-ریوی و تمرینهای طوالنی مدت با شدت
متوسط میباشد (.)39

 / 666ولیپور و همکاران

در پژوهش انجام شده در سال  2009در نیروهای مسلح
سنگاپور متعاقب ده هفته  BMTبا بهبود شاخصهای آمادگی
جسمانی همراه بوده است .در این مطالعه کلیه شاخصهای آمادگی
جسمانی اعم از شاخص توده بدنی و حداکثر ظرفیت هوازی متعاقب
ده هفته تمرینات آمادگی جسمانی نظامی بهبود داشته اند (.)40
تاکنون در کشور تحقیقات بسیار اندکی در زمینه برآورد VO2max
و توان هوازی و برنامه آموزشی مقدمات ) (BMTبخصوص در
حوزه پرسنل نظامی کشور صورت گرفته و علیرغم اهمیت بسیار
زیاد آگاهی از توان جسمانی در ایجاد تناسب و تطابق فیزیولوژیکی
بین افراد و وظایفی که در یک شغل و وظیفه سازمانی خاص بر
عهده آنها قرار میگیرد مقدار این پارامترها در کارکنان نظامی
مشخص نیست و لذا این سوال مطرح میشود که آیا آموزشهای
جسمانی نظامی میتواند این ظرفیتها را در کارکنان ارتقا دهد یا
خیر؟ این مطالعه بر پایه بررسی تاثیر دوره آموزش نظامی پایه
) )BMTبر توان هوازی و توان جسمانی دانشجویان افسری
طراحی گردیده است.

روشها

در مرحله بعد چون هر لیتر اکسیژن مصرفی  5کیلو کالری
انرژی تولید میکند برای محاسبه حداکثر توان کار جسمی بر حسب
کیلو کالری بر دقیقه ،اکسیژن مصرفی بر حسب لیتر بر دقیقه را در
عدد  5ضرب مینماییم که میزان  %34آن به عنوان ظرفیت کار
جسمانی حساب میشود ( .)41-44هر داوطلب در مجموع  2بار
مورد آزمایش قرار گرفت.
برنامه تمرینی دوره آموزش نظامی پایه (مدت  8هفته) و
آموزشهای فیزیکی شامل فعالیتهای فیزیکی از قبیل پیاده روی
نظامی ،آموزشهای رزمی و ورزشهای مرتبط با آموزشهای
جسمی است .در آغاز  BMTآموزشهای جسمانی در حدود 2
ساعت در روز برنامهریزی شده است که در طول هفته  4تا  7به 3
تا  5ساعت در روز افزایش مییابد .شدت فعالیتهای بدنی در برنامه
روزانه در هفته اول کم و پس از آن افزایش مییابد .در طول دوره
مهارتهای عملی روزانه آموزش داده میشود.
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مطالعه حاضر که از نوع کارآزمایی قبل و بعد می باشد بر روی
 39نفر از دانشجویان نظامی مرد انجام شد .در ابتدا اهداف و شرایط
مطالعه برای افراد به طور کامل توضیح داده شد و سپس افراد به
صورت داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند .از معیارهای ورود به
مطالعه داشتن سالمتی کامل ،عدم استعمال دخانیات ،مصرف
نکردن الکل و رده سنی بین  18تا  25سال بود و از معیارهای
خروج از مطالعه گذراندن دورههای درمانی پزشکی ،فشار خون باال،
بیماریهای قلبی-ریوی و داشتن بیماریهای حاد و مزمن میباشد.
در خصوص اندازهگیری حداکثر توان هوازی ،حداکثر توان
فیزیکی ،ظرفیت کار فیزیکی ،اکسیژن مصرفی و مدت زمان فعالیت
دانشجویان دانشگاه افسری در قبل از ورود به دوره آموزشهای
نظامی پایه و بعد از اتمام دوره آموزشی ،تعداد  39نفر از دانشجویان
نظامی مرد سالم در گروه سنی  18-23سال مورد بررسی قرار
گرفتند .نمونهها به طور تصادفی از لیست کد پرسنلی دانشجویان
و بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند.
وسایل اندازهگیری مورد استفاده شامل :دستگاه نوار متحرک
( Motorized )Treadmillمدل SH-5906ساخت کشور تایلند،
دستگاه اندازهگیری ضربان قلب  POLARمدل  ،61Tدستگاه
سنجش فشار خون  ،CURA Medدستگاه سنجش دمای بدن
مدل  ،MO2ترازوی دیجیتالی با دقت  100گرم ،متر و گونیا جهت
اندازهگیری قد ،برانکارد و کپسول اکسیژن به منظور آمادگی های
اورژانس میباشد.
آزمایشات در سالن سر پوشیده تربیت بدنی مرکز آموزش
نظامی انجام شد .افراد مورد آزمایش با هماهنگیهای قبلی در
محل حاضر شده ،پس از آمادگی و پوشیدن لباس مخصوص

(پیراهن و شورت ورزشی نخی) وارد سالن شدند .ابتدا قد و وزن
اندازه گیری شد ،سپس با خیس کردن ناحیه سینه (سرم نرمال
سالین) ،دستگاه سنجش ضربان قلب بر روی سینه آنها نصب
شده ،دمای زیر زبانی (بعد از  5دقیقه برای سازگاری با محیط)،
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب اندازهگیری
گردید .در ادامه نحوه حرکت به روی نوار متحرک به فرد آموزش
داده شد و بر اساس برنامه ورزشی بروس ( 40و )41فرد بر روی
دستگاه نوار گردان شروع به دویدن نمود .تست فوق تا زمانی که
یکی از دو شرایط زیر محقق شود ادامه پیدا کرد )1 :داوطلب به
علت خستگی قادر به ادامه فعالیت نبود )2 ،ضربان قلب او از حداکثر
ضربان قلب محاسبه شده (سن 220-یا ضربان قلب مجاز در طول
آزمایش) فراتر میرفت .پس از انجام تست فرد بر روی صندلی
نشسته و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (طبق شرایط
استاندارد و دو مرتبه) ،ضربان قلب و دمای زیر زبانی (حداکثر تا 5
دقیقه بعد از تست) در دو مرحله زمانی قبل از شروع دوره آموزش
نظامی پایه و بعد از دوره آموزش نظامی به صورت قبل از فعالیت
بدنی ،بعد از فعالیت بدنی و  5دقیقه بعد از فعالیت بدنی (ریکاوری)
اندازهگیری و ثبت گردید .سپس با استفاده از فرمول بروس حداکثر
توان هوازی (  )VO2maxمحاسبه شد .حداکثر اکسیژن مصرفی با
استفاده از قرار دادن مدت زمان انجام فعالیت بدنی در فرمول زیر
محاسبه میگردد که در این فرمول  tبیانگر مدت زمان انجام
فعالیت بدنی بر حسب دقیقه و صدم دقیقه است و  VO2maxبه
صورت  ml/kg/minبیان میشود .سپس با داشتن مدت زمان
فعالیت و وزن هر داوطلب ،میزان اکسیژن مصرفی بر حسب لیتر بر
دقیقه و با فرمول حداکثر اکسیژن مصرفی ضرب در وزن فرد و
تقسیم بر هزار محاسبه میشود.
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آموزشهای پادگانی شامل آموزشهای تئوریک نظامی در
کالس درس ،مدیریت جنگ و بحران و زمان صلح ،آموزشهای
نظامی ،اطالعاتی در مورد اسلحه ،آموزشهای نظامی عمومی
(پیاده روی با مسافت کم) و شامل چهار برنامه دیگر ( 2تا  8ساعت)
تمرینات راهپیمایی ،ورزش روزانه در فضای باز ،دورههای با مانع،
پیادهروی با مسافتهای طوالنی مدت ،آزمایش آمادگی جسمانی
( 2بار در  8هفته) و جهتیابی ( 1بار در  8هفته) میباشد .مداخله
فعالیت جسمانی به مدت  8هفته برنامه منظم ورزشی با تواتر  5روز
در هفته که هر جلسه شامل  15دقیقه گرم کردن و حرکات
کششی دینامیک در ابتدا ( )Warm upو  15دقیقه خنک کردن
در پایان جلسه که شامل نرمشهای خیلی سبک از انواع نرمشها،
حرکات کششی و ورزشهای سوئدی جهت آرام و سرد کردن بدن
( 70 ،)Cold downدقیقه آموزشهای تناسب جسمانی و
استقامتی ،برنامه آمادگی جسمانی و ورزشهای هوازی با شدت
متوسط شامل :دویدن آرام ،حرکت پروانه ،شنا ،دراز نشست،
چرخش کمر ،ورزشهای نرمشی-کششی برای تقویت مفاصل و
همچنین دو استقامت ،ورزشهای سبک بدون وسیله ( 5جلسه در

هفته) ،ورزشهای گروهی ( 3جلسه در هفته) توسط فرماندهان
آموزش دیده و تمرینات در فضای باز به صورت روزانه و همچنین
انتقال به سالنهای ورزشی به صورت پیاده روی انجام میگیرد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tزوجی در محیط نرم افزار
 SPSSنسخه  22استفاده شد .نتایج به دست آمده در سطح
معناداری  P-value = 0/05محاسبه شد.

نتایج
با توجه به نتایج به دست آمده ،میانگین سنی افراد مورد مطالعه
( )19/30 ± 1/41سال و میانگین قد ( )178/72 ± 5/92سانتیمتر
بود .میانگین وزن بدن نمونهها در قبل از آموزش نظامی (± 8/89
 )72/20کیلوگرم که در مقایسه با میانگین وزن بدن بعد از آموزش
نظامی ( )68/82 ± 7/83کیلوگرم ،کاهش معنیداری از نظر آماری
داشته است ( )P-value = 0/004و میانگین نمایه توده بدنی قبل
از دوره ( )22/55 ± 2/06کیلوگرم بر مترمربع که در مقایسه با
نمایه بعد از دوره ( )21/56±2/34کاهش آماری معنیداری داشته
است (( .)P-value = 0/022جدول .)1

جدول .1-دامنه تغییرات ،میانگین (فاصله اطمینان  ،)%95انحراف معیار وزن بدن و نمایه توده بدنی ) (BMIکل آزمودنیها ،قبل و بعد از دوره آموزش نظامی
( )BMTو نتیجه آزمون فرضیه و مقایسه آنها ()n = 39
بعد از آموزش نظامي

قبل از آموزش نظامي

*P-value

وزن بدن )(kg

60

92

نمایه توده بدنی

18/73

26/30

72/20
()69/32-75/08
22/55
()21/89-23/22

8/89

58

86/20

2/06

16/62

28/15

68/82
()21/89-23/22
21/56
()20/80-22/32

7/83

**0/004

2/34

**0/022

متغیر

)(kg/m2

٭ P-valueبا استفاده از آزمون آماری  Tزوجی ) (Paired t testبهدست آمده است.
**در سطح خطای  α=0/05از نظرآماری معنیدار میباشد.

جدول .2-دامنه تغییرات ،میانگین (فاصله اطمینان )%95حداکثر توان هوازی،ظرفیت کار جسمانی ،اکسیژن مصرفی ،حداکثر توان جسمانی و طول مدت زمان
دویدن کل آزمودنیها ،قبل و بعد از دوره آموزش نظامی ( )BMTو نتیجه آزمون فرضیه و مقایسه آنها ()n = 39
بعد از آموزش نظامي

قبل از آموزش نظامي
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین
(فاصله اطمینان )%95

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین
(فاصله اطمینان )%95

انحراف
معیار

*P-value

حداکثر توان هوازی

42/46

64/87

56/81
()55/16-58/46
6/93
()6/65-7/21
4/08
()3/91-4/24
20/40
()19/59-21/22
15/35
()14/94-15/76

5/09

67/90

75/13

71/65
()71/07-72/22
8/42
()8/09-8/75
4/95
()4/76-5/15
24/79
()23/82-25/76
20/04
()19/76-20/32

1/76

**>0/001

()ml/kg/min

ظرفیت کار جسمانی

5/27

8/60

اکسیژن مصرفی

3/10

5/06

()lit/min

حداکثر توان جسمانی

15/50

25/35

مدت زمان فعالیت

12/01

17/37

()kcal/min
()min

0/50

3/93

6/34

2/51

19/65

31/70

1/27

18/35

22/10

0/59

**>0/001
**>0/001

2/98

**>0/001

0/86

**>0/001

٭ P-valueبا استفاده از آزمون آماری  Tزوجی ) (Paired t testبهدست آمده است.
**در سطح خطای  α=0/05از نظرآماری معنیدار میباشد.
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()kcal/min

0/85

6/68

10/77

1/01
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حداقل

حداکثر

میانگین
(فاصله اطمینان )%95

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین
(فاصله اطمینان )%95

انحراف
معیار
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تحلیل آماری نشان میدهد درمراحل قبل و بعد از دوره آموزش
نظامی بین حداکثر توان هوازی ( 56/81 ± 5/09و71/65 ± 1/76
میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) ،ظرفیت کار جسمانی (6/93 ± 0/85
و  8/42 ± 1/01کیلوکالری بر دقیقه) ،اکسیژن مصرفی (± 0/50
 4/08و  4/95 ±0/59لیتر بر دقیقه) ،حداکثر توان جسمانی (2/51
 20/40 ±و 24/79 ± 2/98کیلوکالری بر دقیقه) و مدت زمان
فعالیت ( 15/35 ± 1/27و 20/04 ± 0/86دقیقه) تفاوت معنیداری
وجود دارد (( )P-value >0/001جدول .)2

مقایسه شاخصهای قلبی-عروقی مختلف (جدول  )3نشان
میدهد که ضربان قلب نمونهها در مراحل قبل و بعد از آموزش
نظامی به ترتیب از  104/33به  ( 104/17ضربه در دقیقه) رسیده
است که این اختالف از لحاظ آماری معنیدار نیست (P- = 0/310
 .)valueهمچنین فشار خون سیستولیک  143به  143/66و فشار
خون دیاستولیک  87/07به  (mmHg) 87/38رسیده است و این
اختالف از لحاظ آماری معنیدار نیست ( P-value = 0/072و
( )P-value = 0/057جدول .)3

جدول .3-دامنه تغییرات ،میانگین (فاصله اطمینان  )%95ضربان قلب ،فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک بعد از اجرای تست کل آزمودنیها ،قبل و
بعد از دوره آموزش نظامی ( )BMTو نتیجه آزمون فرضیه و مقایسه آنها ()n = 39
قبل از آموزش نظامي
متغیر

ضربان قلب
(ضربه در دقیقه)
فشار خون
سیستولیک
(میلیلیتر جیوه)
فشار خون
دیاستولیک
(میلیلیتر جیوه)

بعد از آموزش نظامي

حداقل

حداکثر

میانگین (فاصله
اطمینان )%95

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین
(فاصله اطمینان )%95

انحراف
معیار

*P-value

76

130

111

169

104/33
()100/20-108/46
143
()138/68-147/31

12/74

77

128

13/29

115

172

104/17
()100/08-108/27
143/66
()139/53-147/79

12/62

**0/310

12/73

**0/072

60

104

87/07
()83/57-90/58

10/81

60

103

87/38
()83/79-90/94

11/07

**0/057

٭ P-valueبا استفاده از آزمون آماری  Tزوجی ) (Paired t testبهدست آمده است.
**در سطح خطای  α=0/05از نظرآماری معنیدار میباشد.

مجله طب نظامي
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در این مطالعه  39نفر از دانشجویان نظامی مرد با هدف تاثیر
 8هفته  BMTبر توان هوازی و توان جسمانی مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج این پژوهش نشان داد که حداکثر توان هوازی و
ظرفیت کار فیزیکی ،حداکثر توان جسمانی ،اکسیژن مصرفی و
مدت زمان فعالیت افراد مورد آموزش بعد از دوره آموزشی نظامی
پایه در مقایسه با قبل از دوره آموزش نظامی افزایش داشته است
که این افزایش از نظر آماری معنیدار میباشد .این افزایش برای
متغیرهای  20/7-VO2maxدرصد و ظرفیت کار جسمانی 17/6
درصد بود که این افزایش از نظر آماری معنیدار است .میانگین
حداکثر توان هوازی بعد از تمرینات  71/65 BMTمیلیلیتر بر
کیلوگرم بر دقیقه و میانگین ظرفیت کار جسمانی آزمودنیهای
مورد مطالعه  8/42 ± 1/01کیلوکالری بر دقیقه تعیین شد ،که علت
این امر را میتوان تاثیر تمرینات مختلف ورزشی دوره آموزش
نظامی از قبیل تمرینات هوازی ،غیر هوازی ،کششی و جوان بودن
جمعیت مورد مطالعه از نظر سنی و گزینش مناسب جهت ورود به
سیستم نظامی و شغل افراد نسبت داد.
در مطالعه ولیپور و همکاران در سال  2016که بر روی 36
نفر از نیروهای نظامی مرد انجام شد ،مشخص شد که ظرفیت کار
جسمانی  3/53کیلوکالری بر دقیقه میباشد (.)45
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بحث

به عبارت دیگر تمرینات هوازی بعد از مدت  8هفته توانست
بر  VO2maxاثر مثبتی بگذارد و موجبات افزایش آن را در افراد
فراهم کند .نتایج برخی مطالعات دیگر نیز در تاثیر تمرینات هوازی
بر حداکثر اکسیژن مصرفی از یافتههای مطالعه حاضر حمایت میکند
و با آن همسوست ( .)15،46در مطالعه  Tabataو همکاران تاثیر
 6هفته آموزش مداوم با شدت متوسط (  %70 VO2maxو با طول
زمانی  )60 min/d, 5d/wkو آموزش متقاطع (با شدت
 %170VO2maxو با ریتم  7تا  8تمرین  20-sبا استراحت 10-
 sبه مدت  )5d/wkرا بر روی توان بی هوازی و  VO2maxمورد
بررسی قرار گرفت .نتایج آنها نشان داد که آموزش ممتد با شدت
متوسط سبب افزایش  VO2maxبه میزان  5 ml/kg/minگردید
در حالی که تاثیری بر توان بیهوازی نداشت و همچنین تمرینات
نیز سبب افزایش  VO2maxبه میزان  7 ml/kg/minشد و توان
بی هوازی را نیز به میزان  %28افزایش داد ( .)47در این مطالعه
حداکثر توان هوازی افراد بعد از تمرینات  BMTافزایش پیدا کرده
است که به این موضوع در مطالعه  Bartlett CGو همکاران در
سال  2017و مطالعه  Santtilaو همکاران در سال  2012نیز
اشاره شده است (.)48،49
اکسیژن مصرفی افراد در این مطالعه بعد از  8هفته تمرینات
 BMTافزایش داشته است که در مطالعه  S.D. Burleyو
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 مقایسه این اعداد با میزان انرژی مورد نیاز در مشاغل.و عروقی گردید
مختلف که توسط سازمان بین المللی کار ارائه شده است نشان
میدهد که این افراد قادر به انجام فعالیتهای شغلی سنگین نظامی
 بنابراین به طور متوسط این.در طول یک شیفت کاری میباشند
دانشجویان نظامی دارای توانایی جسمانی کارهای متوسط در قبل از
.دوره آموزش و کارهای سنگین در بعد از دوره آموزش نظامی هستند
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 آمادگی جسمانی از مهمترین چالشهای مربوط به افراد نظامی
.میباشد
 تمرینات دوره آموزشی نظامی پایه در بهبود میزان توان هوازی
.و توان جسمانی افراد نظامی بسیار موثر است
 تمرینات هوازی نقش مهمی در آمادگی افراد نظامی دارد و
.باعث سازگاریهای قلبی عروقی خواهد شد
 نویسندگان مقاله بر خود واجب میدانند:تشکر و قدرداني
که از همه کسانی که در این مطالعه شرکت کردند صمیمانه
.قدردانی نمایند
 نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

.)39(  نیز نتایج مشابه مشاهده شد2018 همکاران در سال
در این مطالعه همچنین ظرفیت کار جسمانی افراد بعد از تمرینات
 وGROELLER  در مطالعه. افزایش پیدا کرده استBMT
 مهمترین فاکتورBMT  نشان داده شد که2015 همکاران در سال
 همچنین در.)2( در افزایش ظرفیت کار جسمانی افراد میباشد
 نشان داده شد که تمرینات جسمانی باعث2017 مطالعهای در سال
.)50( افزایش ظرفیت جسمانی افراد شده است
بنابراین میتوان اذعان کرد که تمرینات هوازی نقش مهمی
در آمادگی فرد خواهد داشت و واکنش بدن نسبت به این تمرینات
به صورت سازگاریهای قلبی عروقی بروز خواهد نمود که برای
 افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی در.سالمت فرد بسیار اهمیت دارد
 احتماال به دلیل افزایش ظرفیت اکسیداتیو،اثر تمرینات هوازی
 اختالف اکسیژن خون، افزایش در میزان کل هموگلوبین،عضالت
) افزایش حجم پایان دیاستولیک (پیش بار قلبی،سیاهرگی-سرخرگی
.و فرایندهای زیست شیمی میباشد

نتیجهگیری
)BMT( نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزشهای نظامی پایه
 توان،در آزمودنیها موجب بهبود در شاخصهای توان هوازی
جسمانی و شاخصهای پیکرسنجی و کاهش ریسک فاکتورهای قلبی
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