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Abstract
Background and purpose: Maximum Oxygen Consumption (Vo2max) is a measurement for
assessing cardiorespiratory fitness. Its direct measurement is an aggressive method that is technically and
operationally difficult. This study investigated the correlation between this variable and the variables obtained
from non-invasive methods of evaluation of body composition indices, step count, and physical activity.
Materials and methods: This cross-sectional study was performed in 250 individuals randomly
selected from the staff in Mazandaran University of Medical Sciences. Direct measurement of Vo2max
was performed using the shuttle standard protocol. Physical composition indices were measured and
computed using physical examination. Physical activity was measured using a short form of the
International Physical Activity (IPAQ-S) and step count using step by step method.
Results: Among body mass indices, only the values for neck circumference (r= 0.241) and body
fat (r= 0.522) were correlated with the values of Vo2max (P= 0.000). The correlation between the values
of Vo2max and the number of steps was also significant (r= 0.248, P=0.002). There was no significant
correlation between IPAQ-S score and Vo2max values.
Conclusion: To provide an indirect estimation model of Vo2max based on the values of body
composition indices, IPAQ-S score, and step counts, it is necessary to implement similar correlational
studies with high sample rates.
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چكیده
سابقه و هدف :حداکثر اکسیژن مصرفی ( ،)Vo2maxمعیاری برای ارزیابی آمادگی قلبی -تنفسی حاصل از فعالیت
بدنی میباشد .اندازهگیری مستقیم این معیار یک روش تهاجمی و از لحاظ تکنیکی و اجرایی مشکل است .مطالعه حاضر با
هدف بررسی همبستگی بین این متغیر با متغیرهای حاصل از روشهای غیر تهاجمی ارزیابی شاخصهای ترکیب بدنی،
شمارش گامها و میزان فعالیت بدنی انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی به روش تصادفی برروی  052نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران اجرا
شد .اندازهگیری مستقیم  Vo2maxبا استفاده از پروتکل استاندارد شاتل صورت گرفت .اندازهگیری و محاسبه شاخصهای
ترکیب بدنی با استفاده از معاینه فیزیکی بود .میزان فعالیت بدنی با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه بین المللی فعالیت
بدنی( )IPAQ-Sو شمارش گامها با استفاده از گام شمار اندازهگیری شد
یافتهها :از بین شاخصهای ترکیب بدنی ،فقط مقادیرشاخصهای دور گردن ( (p= 2/220( ،) r= 2/042و چاقی بدن
( (p= 2/222 ( ،)r= - 2/500با مقادیر  Vo2maxهمبستگی داشتند .همبستگی بیین مقیادیر  Vo2maxبیا تعیداد گیامهیا نییز
معنادار بود( (p= 2/220 ( ،)r= 2/042او ارتباط معناداری بین نمره  IPAQ-Sبا مقادیر  Vo2maxیافت نشد.
استنتاج :جهت ارایه مدل برآورد غیر مستقیم  Vo2maxبر اساس مقادیر شاخص های ترکیب بدنی ،نمره پرسیشنامیه
( )IPAQ-Sو شمارش گام ها نیاز به اجرای مطالعات همبستگی مشابه باحجم نمونه باال است.
واژه های کلیدی :پرسش نامه  ، IPAQ-Sگام شمار ،شاخص ترکیب بدنی ،حداکثر اکسیژن مصرفی ()Vo2max
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برآورد غیر تهاجمی حداکثر اکسیژن مصرفی ( )Vo2maxدر
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي( )Vo2maxدر کارمندان

وزن و چاقی با استفاده از فعالیت بدنی همیواره میورد توجیه

انسانی که اندازهگیری مسیتقیم ایین شیاخص مشیکالت

پژوهشگران حوزه علوم ورزشی و سیالمت میباشید .در

هزینه ای ،اجرایی -تکنیکی و محدودیت های زمیانی را

مطالعه حاضر که نمونههای آن کارکنان هییات علمیی و

به دنبال دارد مهم است(.)1

غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازنیدران بودنید،

فییرم کوتییاه پرسییشنامییه بییینالمللییی فعالیییت بییدنی

مدل برآورد غیرمستقیم و غیر تهاجمی  Vo2maxبا استفاده

(Activity Questionnair-short form

)international physical

از متغیرهای مسیتقل شیاخصهیای ترکییب بیدنی ،نمیره

( )IPAQ-Sیکی از ابزارهای غیر تهاجمی برای اندازهگییری

 IPAQ-Sو شمارش گامها بیه عنیوان ییک متغییر عینیی

غیر مستقیم  Vo2maxمییباشید .ایین پرسیشنامیه بیرای

فعالیت بدنی ارائه شده بود.

ارزیابی و کنترل فعالیت بدنی افراد در دامنه سینی  25تیا

فعالیت بدنی ،حرکاتی از بدن است که توسط انقبیا

 13سال معرفی شده است(.)1

عضالت اسکلتی انجام شده و مصرف انرژی را باالتر از

در مطالعه ای نشان داده شید کیه  Vo2maxزنیان و

سطح پایه افزایش میدهید .فعالییتهیای شیغلی ،اوقیات

مییردان سیینین دانشییگاهی بییا اسییتفاده از  IPAQ-Sقابییل

فراغت ،حمل و نقل و فعالیتهای خانگی میتواننید شیکل

پیییشبینییی اسییت( Gustavo .)0و همکییارانش گییزارش

فعالیت بدنی را به خود بگیرند .تکرار ،شدت ،یول میدت،

نمودند که که  IPAQ-Sمی تواند Vo2maxرا در زنیان

حالت و مصرف انرژی در فعالیت بدنی با افزایش تناسیب

چاق پیشبینی کند(.)1

اندام و با ارتقیاء سیالمت رابطیه معنییدار دارد .ارزییابی

گام شمار ( )Pedometerنیز یک ابزار غیر تهاجمی

فعالیت بدنی با هدف پیشگیری از اضافه وزن و چاقی از

کاربردی برای ارزیابی آمادگی قلبی تنفسی در محییطهیای

اهمیییت خاصییی برخییوردار بییوده و میییزان فعالیییتهییای

عمومی است( .)2گام شمار ییک سنسیور حرکتیی سیاده

جسمانیپیش بینییکننیده بسییاری از بیمیاریهیای میزمن و

هست که به ور فزاینیدهای بیه عنیوان ییک ابیزار خیود

مرگ و میر میباشند .بر اساس توصیه پژوهشگران ،هر فیرد

انگیزشی برای ارزیابی عینی رفتارهای فعالیت بدنی فیرد

بالغ باید حداقل  02دقیقه فعالیت بیا شیدت متوسیط در5

مورد استفاده قرار میگیرد و با به کارگیری آن میتیوان

روز هفته داشته باشد(.)5،4

با صرف هزینهای اندک برنامههای هدفمند کاهش وزن

به یور معمیول ،وضیعیت آمیادگی قلبیی -تنفسیی

برای بهبود آمادگی بیدنی را اجیرا نمیود( .)3نتیای ییک

حاصل از فعالیت بدنی با انیدازهگییری مسیتقیم حیداکثر

مطالعه نشان داده که گام شمار در پییشبینیی VO2max

اکسیژن مصرفی( )Vo2maxدر ی عملکردآزمون ورزشیی

در زنان ژاپنی مفید بوده است(.)22

بیشینه سنجیده میشود .با این وجود اندازهگیری مستقیم

پژوهشگران همچنین برآوردهای معتبری از آمادگی

 Vo2maxاغلب به محیطهای آزمایشگاهی ،پژوهشیی و

هوازی را با استفاده از متغیر های سن ،جنسییت ،درصید

بالینی و پژوهشگاهی محدود میشود زیرا مستلزم هزینه،

چربی بدن و شاخص توده بدنی( ))BMIارائه دادند(.)22،22

تجهیزات تخصصی و پرسنل بیا تجربیه اسیت .بیه همیین

بییر اسییاس گییزارش محققییان ،بسیییاری از شییاخصهییای

دلیل توجه روز افزونیی بیه خیود کنترلیی فعالییت بیدنی

ترکیب بدنی با خطرهای بقهبندی شده قلبیی -عروقیی

روزمره میشود( .)1همچنین در ی دهه اخیر بسیاری از

در ارتباط هستند( .)20در این راستا تاکنون مشخص شید

پژوهشییگران در تالشییند تییا بییا اسییتفاده از ابزارهییای

کییه در مقایسییه بییا چییاقی کلییی ،چییاقی احشییایی ارتبییاط

غیرتهییاجمی و غیییر ورزشییی  Vo2maxرا تعیییین و یییا

نزدیکتری با عوار

متابولیک دارد .همچنیین شیاخص

پیشبینی نمایند .این موضوع به خصوص برای مطالعیات

 BMIو حتی نسبت کمر به لگن ( )WHRدر افتراق بیین
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نفر مبتال به چاقی میباشیند( .)0بنیابراین پیشیگیری از اضیافه

اپیییدمیولوژیک و پییژوهش روی جمعیییتهییای گسییترده

پژوهشی

زهرا جهانیان بهنمیری و همکاران

قومیتهای مختلف ناکارآمد است .بنابر ایین شیاخصهیای

ییییا هیپیییر لیپییییدمیک ،داروهیییای کاهنیییده چربیییی و

جدیییدی از لحییاظ توزی ی چربییی در بییدن ماننیید نسییبت

کورتیکواستروئیدها از دو هفته قبیل از شیروع مطالعیه و

دور کمیییر بیییه قییید ( ،)WHtRشیییاخص چیییاقی بیییدن

افراد با سیابقه ترومبوآمبیولی در میاه قبیل از مطالعیه ،از

((( )Body Adiposity Index ) BAIبییییه عنییییوان

مطالعه ح ف شدند .پیس از انجیام ایین غربیالگری 052

شییاخص ترکیبییی بییرآورد درصیید چربییی بییدن بییر اسییاس

نفر شرایط اجرای پروتکل را داشتند.

دور باسن و قید) و شیکل بیدن بیر پاییه سیطح (()SBSI

آزمودنیها ییک هفتیه قبیل از اجیرای پروتکیل بیا

 )Surface –based body shape indexبییه عنییوان

مراحل اجرای پژوهش از جمله چگونگی اجیرای پروتکیل

شاخص های برآورد چاقی شکمی و پیش بینی حیواد

فعالیت آشنا شدند .مواردی که از آن من شدند عبیارت

قلبی -عروقی معرفی شده اند(.)20

بود از استعمال دخانیات دو هفته قبل از شروع پروتکیل،

جییونییه هییو و همکییاران در مییورد مفییید بییودن

مصرف هر گونه دارو از جمله مولتی ویتامین ها در یک

استفاده از  WHtRبه ویژه در مقایسیه بیا  BMIو محییط

هفتییه قبییل و حییین اجییرای پروتکییل و فعالیییت ورزشییی

دور کمر ( )WCبه عنوان ییک ابیزار جدیید غربیالگری

سنگین  04ساعت قبل از انجام پروتکل .از شرکتکنندگان

برای چاقی و اندازه گیری غیرمستقیم  Vo2maxگزارش

درخواست شد که روز قبل از تستگیری به مقدار کافی

دادند( Browning .)24و همکیاران نییز نشیان دادنید کیه

آب بنوشند و به فعالیت بدنی و رژیم غ ایی عادی خود

 WHtRممکن اسیت ابیزار غربیالگری بیالینی مفییدتری

در ی دوره تحقیق ادامه دهند.

نسبت به  WCبرای پیش بینی مشکالت کاردیومتابولیک
باشد(.)25

نحوه اندازه گیری شاخص های ترکیب بدنی
وزن افراد با استفاده از تیرازوی دیجیتیالی بیا دقیت

مواد و روش ها

 2/5کیلوگرم و قد آنها با استفاده از دستگاه قدسین بیا

اییین مطالعییه همبسییتگی از نییوع مشییاهده ای و بییا

دقییت  2/2سییانتیمتییر انییدازهگیییری شیید .محیییط دور

راحی مقطعیی -تحلیلیی در سیال  31اجیرا شید .جامعه

گردن( ،)21محیط دور سیینه ،محییط دور شیکم ،محییط

آماری شامل کارکنان هیات علمی و غییر هییات علمیی

دور لگن با استفاده از متیر نیواری و بیه روش اسیتاندارد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیود .حجیم نمونیه بیق

اندازهگیری شد .با استفاده از این اندازهها نسبت کمر بیه

جدول مورگان  022نفر محاسبه شد .نمونیهگییری تصیادفی

لگن ( )WHRو نسبت کمر به قد ( )WHtRمحاسبه شد.

به صورت نسبتی و بقه بندی شیده بیر حسیب جمعییت

شاخص چاقی بدن ( )BAIمساوی با دور باسن تقسیم بیر

کارکنان دانشیکدههیا و حیوزه سیتادی و همیین یور بیر

قد به توان  )2/5منهای 22می باشد .دامنه نرمیال WHtR

حسب جنسیت و وضعیت پست سازمانی (هیات علمی و

 2/41تا  2/10پیشنهاد شده است( SBIS .)02نییز پیس از

غیر هیات علمی) انجام شد .این نمونههیای اولییه بعید از

اندازه گیری های اولیه شاخص هیای آنتروپیومتریکی از

قبول شرکت در مطالعه و قبل از ورود به مرحلیه اجیرای

ریق فرمول و به شرح ذیل اندازه گیری شد.

پروتکل ییک پرسیش نامیه سیالمت را تکمییل نمودنید.
معیار ورود به مطالعه داشتن شرایط الزم از نظر سیالمتی
× BSA= 0.00949

بود .افراد مبتال به بیمیاریهیای قلبیی ،پرفشیاری خیون و
سایر بیماریهای میزمن و هیم چنیین افیراد دارای سیابقه
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توده بدون چربی و توده چربیی در سینین ،جنسییتهیا و

اسییتفاده از مکمییلهییای رژیم یی ،رژیییم غ ی ایی هیپییو و

برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي( )Vo2maxدر کارمندان

)(61.2 ± 2.81) + AC (0.315 ± 0.03) + H (0.409 ± 0.01
)+ SS (0.237±0.13)-TC (0.089 ±0.02)-TS (0.12 ±0.13
– UAL (0.453 ± 0.05) + WC (0.137 ± 0.01) + W
)(0.37 ± 0.02

 0/5میلی لیتر اکسیژن به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در

 = ACمحیط دور بازو) =H ،(CMقد ) =SS ،(CMچیین

دقیقه می باشد .

از  0222مت) بق بندی میکند( .)5ییک میت برابیر بیا

 =TSچین پوستی سه سر بازو) =UAL ،(CMول بیاالیی
بازو) =WC ،(CMمحیط دورکمر) =W ،(CMوزن).(Kg
همچنیین درصید چربیی و  BMIاز رییق دسیتگاه
سنجش ترکیب بدن (بادی آنیاالیزر) انیدازهگییری شید.
همچنین ضربان قلیب و فشیارخون سیسیتول و دیاسیتول
افیییراد در قبیییل و پیییس از فعالییییت روی نیییوارگردان
اندازهگیری وثبت شد.

فرم کوتاه پرسش نامه بین المللی فعالیت بدنی ()IPAQ-S
ابزار سنجی نسخه ایرانی این پرسشنامه توسط باقییانی

نحوه استفاده از گام شمار
تعداد گامهای افراد بهوسیله گامشیمارOmren-hj-220

ساخت کشور ژاپن با خطای کمتیر از  2/5درصید سینجش
شد .آزمودنیهیا بیا نحیوه اسیتفاده از گامشیمار در یی
فعالیت روزانه و رز ثبت گام آشنا شدند .به آزمودنیها
توصیه شد که از صبح (که از منزل خیار میشیوند) تیا
قبل از خواب شیبانگاهی ،دسیتگاه پورتابیل را در سیطح
فرونتال و در سمت راست کمر شلوارشان نصب کنند.
این روش سنجش گامها به مدت یک هفتیه تکیرار
شد .پژوهشهای علمی نشان میدهید کیه انیدازهگییری
حداقل  0روز با گام شیمار (دو روز کیاری و ییک روز

مقییدم و همکییاران بررسییی شیید( .)22نتییای نشییاندهنییده

آخر هفته) برای بیرآورد الگیوی حجیم کیار ییا فعالییت

شاخص روایی محتوایی به مییزان  2/25و نسیبت رواییی

بدنی روزمره مناسب میباشد .با وجیود ایین ،در مطالعیه

محتییوایی بییه میییزان  2/00و حییاکی از روایییی محتییوایی
مطلوب بود .همچنیین همسیانی درونیی آن بیا توجیه بیه
ضریب آلفای کرونباخ مسیاوی 2/0رضیایتبخیش بیود و
ضریب همبستگی اسپیرمن براون به میزان  2/3نشاندهنده
مطلوبی از لحاظ پایایی آزمون -بیازآزمون بیود .در ایین
پرسشنامه  5سوال راج به تعداد دفعات و میدت زمیان

حاضر برای افزایش میزان روایی و جلوگیری از هرگونه
سوگیری ،مدت بررسی برای یک هفته به عنوان شاخص
گزینش حجم فعالیت بدنی مورد توجه قیرار گرفیت .بیه
عالوه به آزمودنیها توصیه شد در یی میدتی کیه گیام
شمار را حمل میکننید ،تغیییر قابیل تیوجهی در الگیوی
بیعییی فعالیییت بییدنی روزمییره شییان در قالییب راه رفییتن

صرف شده در ی یک هفته گ شیته بیرای انجیام پیوسیته

ندهند .دلیل اصلی انتخاب گام شمار با گامهای هیوازی

 22دقیقه فعالیتهای بدنی شدید(فعالیت بدنی نیازمنید بیه

در این مطالعه استفاده گسترده توسط جامعه بوده است.

حالت عادی میشود) ،فعالیتهای بدنی متوسط (فعالیت

نحوه اجرای پروتکل شاتل (سنجش )Vo2max

قوه بدنی زیاد که موجب نفس کشیدن بسیار شدیدتر از
بدنی نیازمنید بیه قیوه بیدنی متوسیط کیه موجیب نفیس
کشیدن کمی تندتر از حالت عادی نفس بکشید) ،پییاده
روی و فعالیتهای مرتبط با نشستن پرسیده می شود.
پاسخ فرم کوتاه پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی
براساس نمرات  METدستهبندی شده است کیه افیراد را
به سه گروه با فعالیت کم (کمتیر از  122میت) ،فعالییت
متوسط (بین  122تا  0222مت) و با فعالیت باال (بیشتیر
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برای اندازهگیری میدانی حداکثر اکسییژن مصیرفی
فرد آزمون شاتل انجام شد .برای این منظور دو مخیروط
بییه فاصییله  02متییر قییرار داده شیید و از آزمییودنیهییا
درخواست شد تا در هر دور با شنیدن صدای بوق خیود
را به انتهای خط مقابل رسانده و آن را با پا لمیس کننید.
سرعت اجیرای اولییه  3کیلیومتر در سیاعت بیود .بیا هیر
کیلییومتر 2/5کیلییومتر بییر سییاعت افییزایش مییییافییت.
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پوستی تحت کتفی) =TC ،(CMمحیط دور ران )،(CM

پژوهشی

زهرا جهانیان بهنمیری و همکاران

خود ادامه میدهند .چنانچه آزمودنی قبل از شنیدن بوق

شاخصهای ترکیب بدنی و مقادیر  Vo2maxحاصیل از

قادر نباشد خود را به خط  02متر برساند ،پس از دو دور

آزمون تهاجمی شاتل را نشان میدهد .ضریب همبستگی

متوالی و یا سه دور نامتوالی از او درخواست میشیود تیا

مربییوط بییه ارتبییاط بییین مقییادیر  Vo2maxبییا مقییادیر

آزمون را ادامه ندهد .آخرین رکوردی کیه بیه خیط 02

شاخصهای دور کمیر( ،)WCدور لگین ( ،)HCنسیبت

متر رسیده است (تعداد دورهای رفت و برگشت کامیل)

کمیر بییه لگین( ،)WHRنسییبت کمیر بییه قیید (، )WHtR

بالفاصله در برگه ثبت میشود .حداکثر اکسیژن مصرفی

شییکل بییدن بییر پایییه سییطح( )SBISو شییاخص تییوده

فردبا فرمول زیر به دست میآید(:)04

بییدن( )BMIنییاچیز و غیییر معنیییداری بییه دسییت آمیید.از

( 1 -00/4سرعت) Vo2max꞊

رفی دیگر ضیریب همبسیتگی مربیوط بیه ارتبیاط بیین

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافیزار SPSS

مقادیر  Vo2maxبا مقادیر دور گیردن ( )NCو شیاخص

نسخه  00با سطح معنیداری  p<2/25انجیییام و آزمیییون

چاقی بدن ()BAIکم و معنادار به دست آمد.

همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بیین  Vo2maxبیا

در جییدول شییماره  4نتییای آزمییون همبسییتگی بییین

متغیرهای ترکیب بدنی ،نمره  IPAQ-Sو تعداد گامها به

مقادیر شاخصهای عملکردی و مقیادیر  Vo2maxارائیه

کار گرفته شد.

شده است .شدت همبستگی بیین مقیادیر  Vo2maxحاصیل
از آزمون تهاجمی شاتل با مقادیر  Vo2maxبرآورد

یافته ها
از بین  022نفری که برای شرکت در مطالعه دعوت
شدند 022 ،نفر شرکت کردند و پرسشنامیه سیالمت را
تکمیییل نمودنیید .از اییین میییان  052نفییر شییرایط اجییرای
پروتکل را داشتند و یافتیههیای حاضیر بیر اسیاس آنیالیز
دادههای مربوط به گروه اخیر ارائه شده است.
جدول شماره  2نتای توصیف شیاخص هیای ترکییب
بدنی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازنیدران را بیه
صورت کلی و به تفکیک اعضای هیاتعلمیی و غیرهییات
علمی نشان میدهد .دو گروه کارکنان از لحاظ شاخص
دور گییردن ( )NCتفییاوت معنییاداری داشییتند(.(p<2/25

جدول شماره  :1توصیف (میانگین و انحراف معییار) شیاخص هیای
ترکیییب بییدنی در کارکنییان دانشییگاه علییوم پزشییکی مازنییدران بییه
تفکیک اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
کل کارکنان=052

شاخص ها

کل کارمندان=205

کل هیات علمی=205

انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

(SBSIواحد ندارد)

242240±2422132

242242±242205

242244±242214

( WHRواحد ندارد)

24250±24234

24255±2402

24252±2422

( WHtRواحد ندارد)

2452±2420

2452±2421

2452±2422

)kg/m2(BMI

01422±040

01420±040

05432±042

(%)BAI

02434±444

02410±442

03400±442

( Wightکیلوگرم)

04420±2442

04400±2040

04420±2441

( NCسانتیمتر)

02400±044

02420±040

00410±043

( WCسانتیمتر)

22400±2242

20400±2244

23404±2040

( HCسانتیمتر)

220413±045

222431±041

220440±045

تفیییاوت شیییاخصهیییای ، HC، SBSI ،Weight ،WC

جدول شماره  :2توصیف (میانگین و انحراف معییار) شیاخص هیای

 BMI ،WHRو  BAIبین دو گروه معنا دار نبود.

عملکردی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیه تفکییک

در جیییدول شیییماره  0توصییییف شیییاخص هیییای

اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

عملکردی ارائه شده اسیت .دو گیروه کارکنیان تفیاوت

شاخص ها

معناداری در مقادیر  Vo2maxبا سنجش مستقیم(شیاتل)
و بر آورد شده از روی تعداد گیام هیا داشیتند .مییانگین
تعداد گام ها و نمره  IPAQ-Sبین اعضای هیات علمیی
و غیر هیات علمی مشابه بود.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

کل کارکنان=052

کل کارمندان=205

کل هیات علمی=205

انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

تعداد گام ها

1030423±004240

5320402±040244

1220430±030242

 IPAQنمره

0230423±020440

2022400±252445

0422411±000442

 Vo2maxشاتل

00431±540

04442±540

02445±443

Vo2maxبرآورد

1030423±12240

1525420±12042

1022425±10542

شده از ریق تعداد
گام ها پدومتر
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آزمودنیها تا سر حد توان به حرکات رفیت و برگشیت

جدول شماره  0نتای آزمون همبستگی بین مقیادیر

برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي( )Vo2maxدر کارمندان

جدول شماره  :3نتای آزمون همبستگی بین شاخص های ترکیب بدنی وحداکثر اکسییژن مصیرفی حاصیل از آزمیون تهیاجمی شیاتل در 052نفیر از
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شاتلVo2max

R= 2/222

R= - 2/202

R= 2/220

*R= 2/042

R= - 2/202

R= - 2/222

**R= - 2/500

P= 2/ 310

P= 2/222

P= 2/032

P= 2/220

P= 2/223

P= 2/252

P= 2/222

P= 2/400

* ارتباط معنی داری  p<2/25می باشد.

شده از روی شمارش گامها و با مقادیر تعداد گامها

بیان داشتند که تعداد گامها یک متغیر بسیار مفیید بیرای

کم بوده و رابطه معناداری بین آنها وجود دارد .شیدت

پیشبینی غییر ورزشیی  VO2maxاسیت( .)02هیمچنیین

همبستگی بین مقادیر  Vo2maxشاتل بیا نمیره IPAQ-S

 Caoو همکییاران گییزارش کردنیید کییه بعیید از تعییدیل

ناچیز بوده و رابطه معناداری بین آنها وجود ندارد.

متغیرهای شاخص توده بدن و سن ،تعداد گامها بیه رابطیه
معنیییدار بییا  VO2maxدارد( .)22نتییای اییین مطالعییات

جدول شماره  :4نتای آزمون همبستگی بیین شیاخص هیای ترکییب

همسو با نتیجه مطالعه حاضر مییباشیند .تفیاوت ضیریب

بدنی وحداکثر اکسیژن مصیرفی حاصیل از آزمیون تهیاجمی شیاتل

همبستگی گزارش شده در مطالعیه حاضیر ممکین اسیت

در 052نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نمره IPAQ

شاخص

تعداد گام ها

 Vo2maxشاتل

**R= 2/042

R= 2/230

P= 2/220

P= 2/010

Vo2maxبرآورد شده از

به دلیل وجود نظارت در روز تعطیل آخیر هفتیه و ییا بیه

ریق تعداد گام های پدومتر

*R= 2/222

دلیل واکنش آزمودنیها به گام شمار و ا یالع آنهیا از

P= 2/222

انییدازه گیییری فعالیتشییان باشیید کییه تعییداد بیییشتییری از

* ارتباط معنی داری  p<2/25می باشد.

گامهای روزانه ثبت شده است.
در این مطالعه ارتباط معناداری بین نمره  IPAQ-Sبا

بحث

حییداکثر اکسیییژن مصییرفی حاصییل از آزمییون تهییاجمی

هدف از مطالعیه حاضیر بیرآورد حیداکثر اکسییژن

شاتل یافت نشید Schembre .و همکیاران در مطالعیهای

مصرفی ( )Vo2maxبا استفاده از متغیرهای مستقل تعداد

نشان دادند که  Vo2maxزنان و مردان سنین دانشیگاهی

گامها ،نمره پرسشنامه  IPAQ-Sو شاخصهای ترکیب

22تییا  05سییال بییا اسییتفاده از  IPAQ-Sقابییل پیییشبینییی

بییدنی در  052نفییر از کارکنییان دانشییگاه علییوم پزشییکی

است( .)0علت تفاوت این نتیجه با مطالعه حاضر بیه نظیر

مازندران بوده است.

می رسد آمادگی جسمانی باالی افراد شرکت کننیده در

نتای این مطالعه نشان داد که یک رابطه معنا دار بیا

مطالعه اخیر باشد .این در حالی است که شیاخص تیوده

شدت همبستگی پایین بین حداکثر اکسیژن مصرفی حاصیل

بدنی آزمودنیهای مطالعیه حاضیر بیاال و مییزان فعالییت

از آزمون تهاجمی شاتل با تعداد گام ها وجیود دارد .در

شان در حد پایین بیود .هیمچنیین  Gustavoو همکیاران

مطالعات مشابه دیگیر ،بیه میدت سیه روز از گیام شیمار

ارتباط بین سطح فعالیت بدنی اندازهگییری شیده توسیط

استفاده شد( )2ولی در این پژوهش این مدت  0روز بوده

فرم کوتاه  IPAQو  VO2maxرا در زنان مبتال به اضیافه

اسیت .در مطالعیه نیامم و همکیاران نشیان داده شید کیه

وزن یییا چییاقی بررسییی نمودنیید .نتییای حاصییل از اییین

پارامترهای تعدادگامهای روزانه و ترکیب بدن بالقوه در

پژوهش هم راستا با مطالعه حاضیر نشیان داد کیه IPAQ

پیشگویی واریانس  VO2maxدر مردان میانسیال ایرانیی

ارتبا ی با  VO2maxندارد(.)1

مؤثرند( Lubans .)23و همکاران با هیدف سینجش غییر

 Lesserو همکاران در مطالعهای روی زنان جنیوب

مستقیم  VO2maxدر زنان ژاپنی بیا سین  02تیا  13سیال

آسیا دریافتند که از بین شاخصهای ترکیب بیدنی فقیط

38
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شاخص

دورکمر ()WC

دور لگن ()HC

WHR

NC

WHtR

BMI

BAI

SBSI
R= 2/215

پژوهشی

زهرا جهانیان بهنمیری و همکاران

در مطالعه حاضر تنها همبسیتگی بیین  BAIو VO2max

برآورد  VO2maxبا تکیه بر رویکردهای غیرتهاجمی از

معنییادار بییود و اییین اخییتالف بییه اییین بییر میییگییردد کییه

قبیل گام شمار ،نمره پرسشنامیه  IPAQ-Sو شیاخصهیای

آزمودنیهای مطالعه  Lesserو همکاران( )20فقیط زنیان

ترکیییب بییدنی در کارکنییان دانشییگاه علییوم پزشییکی

غیرفعال با آمادگی جسمانی پایین پس از یائسگی بودند.

مازندران پرداخت .مقادیر متغیرهای حاصل از ابزارهیای

شیری و همکاران نییز بیه بررسیی بیرآورد  VO2maxبیا

ذهنی (پرسیشنامیه  )IPAQ-Sبیا  VO2maxهمبسیتگی

استفاده از  BMIو اندازه دورکمر پرداختند .نتای آنهیا

قابل توجهی را نشان نداد در حالی که بین مقیادیر متغییر

نشان داد که درمدل رگرسیون نهایی برآورد ،VO2max

عینی تعداد گامها با  VO2maxهمبستگی وجود داشت.

در زنان نقیش  BMIو در میردان نقیش انیدازه دورکمیر

پیشیینهاد میییشییود مطالعییات مشییابهی در دیگییر
جمعیتها با حجم نمونه بیشتر از جمله در سایر سازمانهیا

بارز بود(.)02
محدودیت های این مطالعیه شیامل یکسیان نبیودن

و ادارهها به علت تفاوت کار شغلی اجرا شود .همچنیین

آزمودنیها از لحاظ الگوی تغ یه و سطح اولییه آمیادگی

پیشنهاد مییشیود در دانشیگاه علیوم پزشیکی مازنیدران،

قلبی و عروقی ،مشکل هماهنگی با افراد مبنی بر تحوییل

امکانات و اوقات ورزشی بیش تر فراهم گردد.

گام شمار در پایان هفته اجرای پروتکیل ،کیاهش دقیت
گام شمار به خیا ر تیوده چربیی شیکمی درافیراد دارای

سپاسگزاری

اضافه وزن و چاق و نیز پیاده روی با سرعت پایین بیوده

از همکاری تنگاتنیه و مسیوولیتپی یری اعضیای

است( .)00همچنیین تعیداد گیام تحیت تیاثیر یول گیام

محترم هیاتعلمی وکارکنان شریف دانشگاه علوم پزشیکی

میباشد و بنابراین در افراد کوتاه قید نتیای متفیاوتی بیه

مازندران و همین ور مساعدت همکیاران محتیرم اداره

دست میآید.

تربیت بیدنی دانشیگاه در سراسیر دوره پیژوهش حاضیر
تشکر و قدردانی می شود.
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