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AIMS. Store Protection Specialists job, consists of standing for long time and different workrelated stresses. These issues can affect and be affected by their physical and mental health. The
present study was conducted to examine the relationship between the physical fitness and
anxiety among store protection specialists.
METHODS & MATERIALS. This descriptive correlational study was carried out on 272
muscular store protection specialists in Tehran in 1397. The participants’ anxiety was recorded
by Beck Anxiety Inventory. Weight, body mass index, body fat, height, waist to hip ratio were
recorded too. Physical fitness factors were measured by sit-up, modified pull-up, vertical jump,
20 meters and 4 x 9 meters sprint and running tests. Kolmogorov–Smirnov and Pearson and
Spearman’s correlation coefficients were used to analyze the data using SPSS24.
FINDINGS. Subjects were overweight based on mean body mass index (26.17 ± 3.07).
According to the results of the correlation test, there was no significant relationship between
physical fitness and anxiety (P> 0.05), while there was a significant relationship between
physical fitness and most physical factors.
CONCLUSION. The results revealed that despite insignificant relation between body
composition and anxiety, the higher fat percentage as well as the waist to hip ratio and the body
mass index of subjects, result in poorer performance in physical fitness factors and lower level of
physical fitness.
KEYWORD: Body Composition; Physical Fitness; Anxiety; Body Mass Index
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چکیده

اهداف :با توجه به خصوﺻیت شغلی کارکنان حراست فروشگاهی که
ایستادنهای مداوم و نیز استرسهای شغلی ،سالمت جسم و روان آنها را
در معرض تهدید قرار میدهد ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین
ویژگیهای ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب در این
افراد ﻃراحی و انجام شد.
ابزار و روشها :در پژوهش توﺻیفﻰ -همبستگی حاضر ،جامعه آماری شامل
کل کارکنان حراست یک مجتمع تجاری در تهران بود که  2۷2نفر از آنان
بهﺻورت هدفمند و دردسترس ،بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای
بررسی اضطراب ،از پرسشنامه اضطراب بک استفاده گردید و همﭽنین
وزن ،شاخﺺ توده بدن ،توده بدون چربﻰ ،درﺻد چربﻰ بدن ،قد و نسبت دور
ﻛمر به دور لگن هر فرد ثبت شد .فاکتورهای آمادگی جسمانی آزمودنیها
با آزمونهای دراز -نشست ،بارفیکﺲ اﺻالح شده ،پرش عمودی ،دوی 20
متر و دوی  ۹×4متر ارزیابی شد .براى تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهاى
ﻛولموگروف -اسمیرنف و ضریب همبستگﻰ پیرسون و اسپیرمن با نرمافزار
 SPSSنسخه  24در سطﺢ معناداری  P<0/0۵استفاده شد.
یافتهها :میانگین شاخﺺ توده بدن آزمودنیها در محدوده اضافه وزن
قرار داشت ) .(2۶/۱۷±۳/0۷بین ویژگیهای ترکیب بدنی با اضطراب،
رابطه معنادارى مشاهده نشد ) .(P>0/0۵در حالیکه بین اندازههای ترکیب
بدنی و اکﺜر فاکتورهای آمادگی جسمانی ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :علیرﻏم عدم وجود رابطه معنادار بین ویژگیهای ترکیب بدنی
اضطراب ،میزان درﺻد چربی و همینﻃور نسبت دور ﻛمر به دور لگن و
شاخﺺ توده بدن باﻻتر ،عملکرد ضعیفتری در فاکتورهای آمادگی جسمانی
کارکنان حراست بههمراه دارد.
کلیدواژهها :ترکیب بدنی ،آمادگی جسمانی ،اضطراب ،شاخﺺ توده بدن
تاریﺦ دریافت۱۳۹۸/4/2۹ :
تاریﺦ پذیرش۱۳۹۸/۶/۱۱ :
تاریﺦ انتشار الکترونیک۱۳۹۸/۷/۱۵ :
* نویسنده مسﺌولsharifi.cardio@gmail.com :

مقدمه

آمادگی جسمانی ،توانایی بدن برای انجام فعالیت بدنی ،ورزش و
فعالیتهای شغلی است و بهعنوان یک شاخﺺ مهم سالمت در
نظر گرفته میشود] .[۱یکی از عوامل مؤثر بر تندرستی و آمادگی
جسمانی ،ترکیب بدنی است] .[2شاخﺺ توده بدنی ) ،(BMIمعیاری
برای ارزیابی ترکیب بدن است که نگاهی به ﻻﻏری و چاقی دارد].[۳
ً
لزوما اثرات
با این حال ،مطالعاتی که بر تغییرات  BMIتمرکز دارد،
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

و میزان توده چربی بدن را بررسی نمیکنند].[4
شاخﺺ دیگر برای ارزیابی سالمتی و ترکیب بدن ،نسبت دور کمر به
دور لگن ) (WHRاست .تحقیقات نشان داده که چاقی اندام فوقانی
نسبت به چاقی در ناحیه پاها ،عامل خطر مهمی در بروز بیماریهای
مزمن بوده و مستقل از چاقی عمومی در بدن عمل میکند].[۵
پژوهشها حاکی از شیوع انواع اختالﻻت روانی از قبیل اضطراب
و افسردگی در جامعه است .بهگونهای که افراد زیادی از این
مشکالت رنﺞ برده و ساﻻنه هزینههای گزافی ﺻرف درمان آنها
میگردد] .[۶از سوی دیگر ،فعالیتهای بدنی و ورزش و متعاقب آن،
افزایش آمادگی جسمانی ،بهعنوان ابزاری کمهزینه و دردسترس
است که نقش مؤثری بر پیشگیری از اختالﻻت روانی ،کمک به
درمان آنها و در نتیجه ،ارتقای سالمت روانی و جسمانی دارد].[۷-۸
ورزش ،اضطراب را کاهش میدهد ،اعتماد به نفﺲ را افزایش
داده و خودپنداره مﺜبت را تقویت مینماید] .[۹تحقیقات نشان
دادهاند که کاهش اضطراب ،نهتنها از پیامدهای مستقیم و منافع
آمادگی جسمانی است] ،[۱0بلکه سطﺢ پایین آمادگی جسمانی،
از پیشبینیکنندههای سطﺢ اضطراب بهشمار میرود] .[۱۱در این
راستا آمادگی جسمانی به عنوان متغیری میانجی بین ورزش و
سالمتی معرفی شده و افرادی که در فعالیتهای ورزشی شرکت
میکنند ،خودشان را آمادهتر از آنهایی میدانند که در این برنامهها
شرکت نمیکنند و این امر خود منجر به ادراک سطوح باﻻتر
سالمتی در آنها میشود] .[۱2از ﻃرفی ،فقدان آمادگی جسمانی در
نتیجه کاهش فعالیت بدنی منظم ،بر ترکیب بدن نیز اثر منفی
گذاشته و افزایش وزن ﻏیرﻃبیعی را سبب میشود که سرآﻏاز بروز
بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی است].[۱۳
آمادگی جسمانی مناسب ،اساسیترین نیاز نیروهای انتظامی و
حراست بوده و یکی از عوامل مهم تعیینکننده عملکرد و کارایی
این اشخاص است و پایین بودن سطﺢ آمادگی جسمانی شاﻏلین در
این حرفهها میتواند عواقب امنیتی و اﻏتشاش در نظم را بههمراه
داشته باشد .همﭽنین به دلیل ارتباط مستقیم و رودررویی که با
مردم دارای خلﻖ و خوهای متفاوت دارند ،داشتن وضعیت روانی
مناسب و توانایی کنترل اضطراب و خشم ،در این حرفه ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین
ویژگیهای ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب
در کارکنان حراست فروشگاهی ﻃراحی گردید.

ابزار و روشها

پژوهش حاضر از نوع توﺻیفی -همبستگی و مقطعی بود که جامعه
آماری آن را کارکنان مرد حراست یک مجتمع تجاری چندمنظوره در
منطقه  22تهران تشکیل میدادند و از میان آنها  2۷2نفر به ﺻورت
هدفمند و دردسترس بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
پﺲ از تکمیل رضایتنامه و پرسشنامه اضطراب بک ،ویژگیهای
آنتروپومتریکی افراد با استفاده از دستگاه آنالیز ترکیب بدنی مورد
بررسی قرار گرفت و وزن ،شاخﺺ توده بدنی ،توده بدون چربی و
درﺻد چربی بدن ثبت شد .شاخﺺ توده بدنی کمتر از » 20ﻻﻏر«،
محدوده  20تا » 2۵ﻃبیعی« ،محدوده  2۵تا » ۳0اضافه وزن« و بیش
از » ۳0چاق« تفسیر گردید].[۱۳
قد آزمودنیها با دقت  0/۱سانتیمتر و نسبت دور کمر به دور لگن
با تقسیم دور کمر در باریکترین قسمت به دور لگن در پهنترین
قسمت اندازهگیری شد.
دوره  ،۸ﺷﻤﺎره  ،4پاییز ۱۳۹۸
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برای ارزیابی سطﺢ آمادگی جسمانی آزمودنیها ،از آزمون دراز-
نشست )برای بررسی استقامت عﻀالت شکم( ،آزمون بارفیکﺲ
اﺻالح شده )برای اندازهگیری قدرت عﻀالت کمربند شانهای( ،پرش
عمودی ارتفاع )برای تعیین توان عﻀالنی پایینتنه( ،شنای روی
دست )برای سنجش قدرت عﻀالت کمربند شانهای( ،دوی  20متر
سرعت )برای تعیین سرعت( و در نهایت برای اندازهگیری چابکی،
آزمون دوی  ۹×4متر اخذ گردید].[۶-۷
پرسشنامه اضطراب بک :پرسشنامه  2۱سؤالی است که هر سؤال
در یک ﻃیف لیکرتی از  0تا  ۳نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات از
ﺻفر تا  ۶۳است بهﺻورتی که هر چه نمره فرد بیشتر باشد ،سطﺢ
اضطراب وی زیادتر خواهد بود .در ایران با استفاده از روشهای
آماری آزمون و بازآزمون ،مقدار پایایی  ۸۳درﺻد ،آلفای کرونباخ
 0/۹2و روایی  ۷2درﺻد گزارش شده و در مجموع ،نسخه فارسی
این پرسشنامه ،برای پژوهش و ارزیابی در جمعیت ایرانی مناسب
بوده است] .[۱4در مطالعه حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  0/۷۳محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از میانگین و انحراف معیار ،بهمنظور
بررسی توزیع نرمال دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف و برای
بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
و آزمون اسپیرمن استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  24در سطﺢ معناداری  P<0/0۵مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

در جدول شماره  ،۱میانگین و انحراف معیار مشخصات عمومی،
شاخﺺهای بدنی ،آزمونهای آمادگی جسمانی و نمره اضطراب
آزمودنیها مشاهده میشود.
جدول  (١مشخصات عمومی ،آزمونهای آمادگی جسمانی ،شاخﺺهای بدنی و نمره
اضطراب کارکنان حراست فروشگاهی

حداقل

حداکﺜر

متغیر

میانگین

سن )سال(

2۸/۷۵

انحراف
معیار
4/۱۹۹

۳۸

2۱

قد )سانتیمتر(

۱۸2/۷۸

۵/2۵

۱۶۸

۱۹۶

وزن )کیلوگرم(

۸۷/42

۱0/۸۸

۶2/40

۱20/۷0

شاخﺺ توده بدن )(kg/m2

2۶/۱۷

۳/0۷

۳۸/۳۶ ۱۹/42

نسبت دور کمر به دور لگن

0/۸2

0/0۶

0/۶۵

۱/02

درﺻد چربی بدن

۱۹/۹۱

۵/2۱

۵/۶0

۳4/۵0

وزن بدون چربی )کیلوگرم(

۶۹/۷۷

۷/۶۱

۵۳/۷0

۹4/20

آزمونهای آمادگی جسمانی
دراز و نشست )تعداد(

4۳/۹۶

۹/۶0

20

۷0

بارفیکﺲ )تعداد(

۸/0۶

۶/۹2

۱

4۵

شنا سوﺋدی )تعداد(

40/۵۳

۱4/20

۱2

۸۸

پرش )متر(

2/۳۳

0/0۸

2/۱4

2/۵۳

دو  20متر سرعت )ثانیه(

۳/۸2

0/۳۶

2/۹4

۵/۹۱

دو  ۹×4متر چابکی )ثانیه(

۱0/2۱

0/۷۹

۸/۵۳

۱۵/0۳

نمره اضطراب

24/۳۳

۳/۸۶

2۱

4۳
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جدول شماره  2توزیع فراوانی  BMIرا نشان میدهد که بر اساس آن،
تنها  ٪۳۶/4از آزمودنیها در محدوده نرمال قرار داشتند.
جدول  (٢توزیع فراوانی شاخﺺ توده بدنی کارکنان حراست فروشگاهی

شاخﺺ توده بدنی
ﻻﻏر )کمتر از (20
وزن ﻃبیعی )(20-2۵
اضافه وزن )(2۵-۳0
چاق )بیشتر از (۳0

درﺻد
۱/۱
۳۶/4
۵۱/۱
۱۱/4

تعداد
۳
۹۹
۱۳۹
۳۱

جدول  ۳نشانگر نمرات اضطراب آزمودنیها براساس پرسشنامه
بک است که با توجه به نتایﺞ ،هیﭻکدام از افراد در گروه فاقد
اضطرب جای نداشتند.
جدول  (٣توزیع فراوانی نمرات اضطراب در کارکنان حراست فروشگاهی

میزان اضطراب )نمره(
هیﭻ اضطرابی )(0-۷
اضطراب خفیف )(۸-۱۵
اضطراب متوسﻂ )(۱۶-2۵
اضطراب شدید )(2۳-۶۳

درﺻد
0
۷0/2
2۱/۳
۸/۵

تعداد
0
۱۹۱
۵۸
2۳

نتایﺞ بررسی رابطه شاخﺺ توده بدن ،دور کمر به دور لگن ،درﺻد
چربی بدن و وزن بدون چربی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و
اضطراب افراد در جدول  4مشاهده میشود.
جدول  (٤ضریب همبستگی بین ویژگیهای ترکیب بدنی و فاکتورهای آمادگی جسمانی
و اضطراب در کارکنان حراست فروشگاهی

متغیر

شاخﺺ توده نسبت دور کمر به درﺻد چربی بدن وزن بدون چربی
دور لگن
بدن
r

p

r

p

r

p

r

p

دراز و
نشست *0/02۳ -0/۱۳۸

*>0/00۱ -0/2۶2

*>0/00۱ -0/2۳2

0/۸۷۳ -0/0۱0

بارفیکﺲ *>0/00۱ -0/۳4۱

>0/00۱ -0/44۳

*>0/00۱ -0/۵0۵

0/۳۳4 -0/0۶0

شنا
سوﺋدی *0/0۳۶ -0/۱2۸

>0/00۱ -0/2۶۶

*>0/00۱ -0/2۹2

0/۶۷۱ -0/02۶

پرش

0/۶44 -0/02۹

*0/00۵ -0/۱۷۳

0/۱2۶ 0/0۹۵

*>0/00۱ 0/۳۸۹

دو 20
متر
سرعت

*0/044 0/۱2۵

*0/00۳ 0/۱۸۷

*0/00۱ 0/20۶

0/۵۷۸ 0/0۳۵

دو ۹×4
متر
چابکی

*0/04۸ 0/۱2۱

*>0/00۱ 0/2۳۱

*>0/00۱ 0/24۳

0/۸0۱ 0/0۱۵

اضطراب 0/0۷۹ 0/۱0۷

0/0۹۶

0/0۵4 0/۱۱۷

0/۳۹۹ 0/0۵2

0/۱0۱

* اختالف آماری معنادار در سطﺢ ٠/٠٥

با توجه به نتایﺞ حاﺻل از آزمون همبستگی ،بین ویژگیهای ترکیب
بدنی با اضطراب رابطه معناداری مشاهده نشد ) .(P>0/0۵ارتباط
معکوس و معناداری بین شاخﺺ توده بدن و درﺻد چربی بدن
با دراز -نشست ،بارفیکﺲ و شنا و ارتباط مﺜبت و معناداری بین
شاخﺺ توده بدن و درﺻد چربی بدن با دو  20متر سرعت و دو ۹×4
متر چابکی وجود داشت .همﭽنین ارتباط منفی و معناداری بین
نسبت دور کمر به دور لگن با دراز و نشست ،بارفیکﺲ ،پرش ،شنای
Journal of Police Medicine
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سوﺋدی و ارتباط مﺜبت و معناداری بین نسبت دور کمر به دور لگن
 وزن بدون. متر چابکی وجود داشت۹×4  متر سرعت و دو20 با دو
. ارتباط مﺜبت و معناداری داشت، فقﻂ با پرش،چربی

بحﺚ

 و درﺻدBMI، WHR)  بین اندازههای ترکیب بدنی،در پژوهش حاضر
،چربی بدن( و اکﺜر فاکتورهای آمادگی جسمانی اندازهگیری شده
 همسو با نتایﺞ تحقیقی بر دانشجویان.ارتباط معناداری وجود داشت
.[۱۵][ و مطالعهای در دانشآموزان دبیرستانی۱4]دانشگاهی نظامی
همینﻃور ارتباط مستقیمی بین شاخﺺ توده بدن با آزمونهای
 انعطافپذیری و ارتباط معکوسی بین شاخﺺ توده، نشست-دراز
.[۱۶] تنفسی در افراد سالمند مشاهده شده است-بدن و آمادگی قلبی
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اکﺜر آزمودنیها در محدوده اضافه
 و فعالیت2۵  از آنجایی که شاخﺺ توده بدنی بیش از.وزن قرار دارند
 عروقی- سبب افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی،فیزیکی کم
 تغییر در شیوه زندگی از جمله افزایش فعالیت فیزیکی و،میشود
ً
)خصوﺻا بیش از سه ساعت در هفته( از مهمترین
ورزش با هر کیفیت
عوامل تأثیرگذار بر این شاخﺺ سالمتی هستند که بدون توجه به
.[۱۷] میتواند باعﺚ ارتقای سطﺢ سالمتی گردد،شاخﺺ توده بدنی اولیه
 رابطه معناداری میان اندازههای ترکیب بدنی،در مطالعه حاضر
، همسو با آن.( و اضطراب یافت نشدPBF  وBMI ،WHR)
مطالعه روی دانشجویان پزشکی نیز همبستگی بین شاخﺺ توده
 در.[۱۸]بدنی و اختاللهای اضطراب و افسردگی را نشان نمیدهد
پژوهشی که روی دانشآموزان دختر دبیرستانی ﺻورت گرفته نیز
بین اجزای ترکیب بدنی و سالمت عمومی رابطه معناداری بهدست
 از ﻃرف دیگر مطالعاتی وجود دارند که ارتباط.[۱۹]نیامده است
 یا،[20] اضطراب و اختالل خواب،معناداری بین آمادگی جسمانی
، استقامت و انعطافپذیری عﻀالنی با تنش و اضطراب،قدرت
 دلیل تفاوت.[ مشاهده نمودهاند2۱] خستگی و اختالﻻت خلقی،خشم
در یافتههای بهدست آمده را میتوان به پرسشنامه اضطراب مورد
 شغلی و شیوه زندگی آزمودنیها، ویژگیهای اجتماعی،استفاده
 ارتباط بین ویژگیهای ترکیب بدنی و، با این حال.نسبت داد
. نیاز به مطالعات بیشتری دارد،اضطراب
 افزایش اندازههای آنتروپومتریک، در کارکنان حراست:نتیجهگیری
 عملکرد ضعیفتر در آزمونهای،( و درﺻد چربی بدنBMI، WHR)
.آمادگی جسمانی را بهدنبال دارد
 نویسندگان بر خود ﻻزم میدانند از مدیران:تشکر و قدردانی
مجموعه فروشگاهی مورد مطالعه و گروه نمونه به خاﻃر همکاری
.ﺻمیمانه در اجرای این پژوهش کمال تشکر را داشته باشند
. هیﭻگونه تعارض منافعی وجود ندارد:تعارض منافع
، نگارنده مقدمه:( فاﻃمه شریفی )نویسنده اول:سهم نویسندگان
 تجزیه و تحلیل دادههای، نویسنده بحﺚ و نتیجهگیری،روششناس
، اجرای پروتکل:(؛ زهرا ﺻفاری٪4۵)  پژوهشگر اﺻلی،پژوهش
 هماهنگی جهت:(؛ امید قراچورلو٪2۵) گردآوری دادههای پژوهش
(؛ امیر مهدی٪20)  دعوت از داوﻃلبین برای شرکت در پژوهش،اجرا
.(٪۱0)  بررسی ابعاد مرتبﻂ با حوزه پزشکی ورزشی:ﺻفاری
 کلیه هزینههای مالی پژوهش توسﻂ نویسندگان تأمین:منابع مالی
.شده است
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