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  چکیده

) کارکنان BMIپژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت آمادگی جسمانی و شاخص توده بدنی ( مقدمه:

سپاه پاسداران مستقر در استان اردبیل و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت بهبود آن به اجرا درآمد. در این 

نفر از کارکنان سپاه پاسداران شهرستان اردبیل  به طور تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند  50راستا، تعداد 

  مورد ارزیابی قرار گرفتند. (Body composition)و با استفاده از آزمون عملکردي و ترکیب بدن 

متر و براي ارزیابی عناصر ترکیب بدن از  3200تنفسی از دوي  – براي ارزیابی آمادگی قلبی روش تحقیق:

پوالك استفاده شد. همچنین آزمون هاي شناي روي زمین، دراز و  – دستگاه کالیپر الفایت و معادله جکسون

  ا بعمل آمد.متر از آزمودنی ه 4×9نشست و دوي 

درصد از کارکنان سپاه پاسداران شهرستان اردبیل در وضعیت  54: بر اساس نتایج به دست آمده، یافته ها

 82/47درصد آن در وضعیت مطلوب به سر می برند. یافته ها همچنین نشان داد که  46اضافه وزن و 

 95/36ضعیف و خیلی ضعیف، تنفسی، در وضعیت  – درصد کارکنان سپاه پاسداران از نظر آمادگی قلبی

  درصد در وضعیت خوب قرار دارند.  23/15درصد در وضعیت متوسط و تنها 

گیري کرد که کارکنان سپاه پاسداران شهرستان توان چنین نتیجهبر اساس نتایج بدست آمده می نتیجه گیري:

ر ندارند. بنابراین، با توجه تنفسی و عناصر ترکیب بدنی در وضعیت مناسبی قرا -اردبیل از نظر آمادگی قلبی

ها و تمرینات اصالحی براي بهبود وضعیت جسمانی و عملکردي به صورت به وضعیت موجود، برنامه

  پشنهادات تهیه و تدوین شد.

  : آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، کارکنان سپاه پاسداران، شاخص توده بدنیکلید واژگان

 
The study of physical fitness status and BMI of the employee of the 

Revolutionary Guards and provide appropriate solutions to improve 
 
Abstract 
Introduction; This research aimed to study the state of fitness and fitness (BMI) Iranian 
Revolutionary Guards personnel stationed in Ardabil province and offer ways to improve it 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



came into force. In this context, all staff members of the Iranian Revolutionary Guards Sports 
city of Ardebil, using functional and Body Composition (Body composition) were evaluated. 
Methods: To assess cardiovascular fitness-breathing the 3200 meter run, swim scapula from 
the ground, sit-upsandabsof9x 4was used to evaluate the agility test for the assessment of 
body composition of the calipers (skin fold Caliper) and equation valid Jackson-plates were 
used. 
Results: According to the results, 54 percent of employees Iranian Revolutionary Guards in 
the city of Ardabil overweight and 46 percent are in good condition. The findings also 
showed that the staff of the Iranian Revolutionary Guards cardio-respiratory fitness, 47/82% 
of them in poor or very poor, 36/95% on the average, only 15/21% in good condition. Also, 
with an average of 337/68pointsofthe city of Ardabil is the Iranian Revolutionary Guards 
personnel. Among the minimum of 23 and maximum of 37 points. Conclusion Based on the 
obtained results it could be concluded that the Iranian Revolutionary Guards personnel in 
Ardabil city of cardiovascular fitness and body composition elements are in good condition to 
do, therefore, given the current situation, programs and corrective exercises to improve 
physical function was to prepare proposals. 
Key Word: Fitness, Body Composition, Revolutionary Guard Personnel. 

    

  

 مقدمه

ي زندگی هاي انجام شده، افراد چاق و داراي اضافه وزن، تحرك کمتري داشته، فعالیت بدنی نیز در برنامهبر اساس مطالعه

- ها که ساعت. با توجه به این وضعیت، افزایش چاقی در میان افراد کم تحرك از جمله کارکنان اداره]5[آنها جاي اندکی دارد 

تواند حقایق ي ارتباط عوامل مختلف دخیل میدهند بررسی نحوهزیادي از کار خود را به صورت نشسته انجام میهاي 

توان راهکارهاي ها میهاي حاصل از این گونه بررسیتري را در این زمینه آشکار سازد و با در دست داشتن یافتهملموس

  . ]6[ز کاهش آن ارایه داد مناسبی براي پیشگیري از شیوع روز افزون چاقی و نی

 1هونگ و مالیناتوده بدنی ساکنین روستایی و  ]3[) 2004بر همین اساس تحقیقاتی انجام شده توسط کیل و همکاران (

  شاخص توده بدنی و وضعیت جسمانی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادند. ]5[ )2007(

اي که به بررسی سطح تناسب اندام کارکنان سپاه پاسداران پرداخته شده باشد بسیار بر اساس پیشینه پژوهش تاکنون مطالعه

اندك میباشد. انجام این تحقیق میتواند با ارائه راهکارهاي مناسب، سطح تناسب اندام آمادگی جسمانی این کارکنان را بهبود 

کارکنان سپاه  BMIشاخص توده بدنی بخشید. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف مطالعه وضعیت آمادگی جسمانی و 

 پاسداران و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت بهبود انجام شد.

  روش تحقیق

نگر و براساس هدف کاربردي و از نظر آماري از نوع توصیفی و همبستگی بود. براساس زمان ازنوع آینده  این پژوهش

سال، وزن: 4/32 ±30/5سن:(نفر به صورت تصادفی  50ه تعداد هاي تحقیق از بین کارکنان سپاه شهرستان اردبیل بآزمودنی

متر) انتخاب شدند که حداقل دو سال سابقه عضویت در سپاه سانتی 62/175±93/4کیلوگرم و قد:  31/64 06/5±

گیري وزن ها در سالن تربیت بدنی سپاه استان حضور یافته و پس از اندازهدر مرحله اول، همه آزمودنی. پاسداران را داشتند

نامه همکاري در پژوهش و تعیین گواهی ها، فرم رضایت بدن، با روش و اهداف مطالعه حاضر آشنا شدند. سپس کلیه آزمودنی

گیري شد. در جلسه سوم دراز و نشت، شناي روي سالمت را تکمیل کردند. در جلسه دوم، درصد چربی بدن، قد، وزن اندازه

                                                
1. Hung, yi-ching 



گیري گیري درصد چربی بدن از روش اندازهبراي اندازه ها بعمل آمد.متر از آزمودنی 3200متر و دوي  4× 9زمین و دوي 

  ضخامت چربی زیر پوستی و مدل سه نقطه اي جکسون و پوالك استفاده شد. 

  هاي مربوط به درصد چربی بدن و وزن کل بدن محاسبه شد:توده بدون چربی بدن با استفاده از داده

  وزن کل بدن= توده بدون چربی بدن)، –(وزن چربی بدن بدن 

  هاي مربوطه به وزن بدن (کیلو گرم) و قد (متر)، شاخص توده بدن نیز محاسبه شد:همچنین، با استفاده از داده

  قد/ وزن = شاخص توده بدن).×(قد

 هاي آماري پژوهشروش

 18نسخه   SPSSهاي آماري با استفاده از نرم افزار ها استفاده شد. همه آزموناز آمار توصیفی براي گزارش نتایج آزمودنی

  محاسبه شد.

  هاي تحقیقیافته

  
  . وضعیت درصدي شاخص توده بدن کارکنان سپاه پاسداران شهرستان اردبیل1- شکل

  است. سال متغیر بوده 43تا  23باشد و دامنه سنی افراد مورد مطالعه از سال می 36/32میانگین سنی گروه مورد مطالعه برابر 

درصد از کارکنان سپاه پاسداران اردبیل از نظر شاخص توده بدنی در  46شود، ) مالحظه می1همان گونه که در شکل (

 درصد در وضعیت چاق بوده اند.  4درصد آن در اضافه وزن و  50وضعیت مطلوب، 

میلی  39.87کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان اردبیل، برابر با  Vo2 maxنتایج تحقیق نشان داد؛ میانگین 

میلی لیتر / کیلوگرم بر  54.96و حداکثر آن  29.72لیتر/کیلوگرم/دقیقه بود که در این میان حداقل اکسیژن مصرفی بیشینه 

  دقیقه بوده است. 

تنفسی در  -ب اسالمی شهرستان اردبیل از نظر آمادگی قلبیدرصد از کارکنان سپاه پاسداران انقال13.04نتایج نشان داد؛ 

درصد در وضعیت  15.23درصد در وضعیت متوسط،  36.95درصد در وضعیت ضعیف،  34.78وضعیت خیلی ضعیف، 

  درصد در وضعیت خیلی خوب به سر می برند.  1خوب و 

  بحث

ن کارکنان سپاه اردبیـل، حـاکی از مطلـوب بـودن     هاي جمع آوري شده از این پژوهش در مورد درصد چربی بدبررسی داده

باشد. در مطالعه سیاه کوهیـان و همکـاران اسـتانداردهاي درصـد     وضعیت در چربی بدن اکثریت قریب به اتفاق، کارکنان می

. همچنین نتایج نشان داد که شاخص توده بدنی با درصـد  ]2[درصد گزارش شده است  28تا  15چربی براي بزرگساالن از 

اي موجـود، یکـی از علـل    رسد با توجه بـه شـرایط تغذیـه   ی بدن کارکنان سپاه بیشتر از حد نرمال بوده است. به نظر میچرب

باشد که در مراحل نخسـت منجـر   اساسی در بروز چنین نتایجی، رعایت نشدن رژیم غذایی متعادل از سوي کارکنان سپاه می

مطلوب
46%

اضافھ وزن
50%

چاق
4%



شود. نداشتن آمادگی قلبی تنفسی مطلوب به همراه داشتن اضافه وزن میبه اضافه وزن و در نهایت موجب بروز پدیده چاقی 

هاي مختلف قلبی عروقی، پرفشار خونی و دیابت شود. لذا توجه به بهبود ساز بروز بیماريتواند زمینهاز شرایطی است، که می

اجراي حرکات نیاز بدن به استقامت قلبی  و ارتقاء استقامت قلبی عروقی کارکنان باید در الویت قرار گیرد، چرا که براي تداوم

  . ]4[باشد عروقی بسیار حائز اهمیت می
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به طورکلی، با توجه به شرایط موجود، در صورتی که کارکنان از یک رژیم غذایی متعادل (از نظر کالریک) برخوردار شوند و 

  فرکانس موردنظر را دنبال کنند. هاي فعالیت بدنی هوازي و منطم با شدت، مدت و همچنین برنامه
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