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پیشبینی خطر ابتال به بیماریهای قلبی -تنفسی شناخته

ایران شناخته شده بهطوریکه سیمای مرگ در  18استان

آمادگی قلبی-تنفسی را میتوان نتیجه انجام فعالیت بدنی

کشور نشان میدهد  46درصد کل مرگها و  27/2درصد از

در هفتهها و یا ماههای اخیر دانست .متوسط فعالیت بدنی

سالهای از دست رفته عمر ،ناشی از این بیماری است (.)1

افراد  20تا  29سال در استان گلستان کمتر از  3روز در

انجمن قلب آمریکا ) (AHAکه سالها ریسک فاکتور

هفته است ( .)6با توجه به اینکه طیف وسیعی از این افراد را

بیماریهای قلبی-عروقی را سه فاکتور سیگار ،فشارخون باال

دانشجویان تشکیل داده که نه تنها بخش اصلی متخصصان

و سطح کلسترول باال عنوان میکرد ،در حال حاضر فعالیت

آینده کشور را تشکیل میدهند ،بلکه مدیران اصلی سایر

کم بدنی را به عنوان ریسک فاکتور دیگری که از طریق تغییر

اقشار جامعه در هدایت به سمت اهداف کشور میباشند (.)7

در نحوه زندگی قابلتغییر است مطرح کرده است .این

درنتیجه پرداختن بهسالمت آنان از اهمیت ویژهای برخوردار

موضوع در مشاغل کمتحرک از جمله مشاغل دانشگاهی

است.

اهمیت بیشتری دارد ( .)2همچنین در بزرگساالن سطح

با توجه به این که فقدان آمادگی قلبی-تنفسی موجب

پایین آمادگی قلبی-تنفسی بهعنوان یکی از عوامل خطر ابتال

افزایش چربی بدن ( ،)8ویژگیهای سندروم متابولیک (,8

به بیماریهای قلبی عروقی محسوب میشود (.)3

 )9و سختی عروق ( )10میشود ،میتواند بهعنوان یک

از سویی دوران جوانی زمانی است که زمینه بسیاری از

شاخص شناسایی اختالالت متابولیک بکار گرفته شود (.)8

بیماریهای پرخطر سنین میانسالی و کهنسالی از آن

در نتیجه میتوان از آن به عنوان یک شاخص برتر در حوزه

نشأت میگیرد به همین دلیل یک دانشجو باید عالوه

سالمت یادکرد ( .)13-11بررسی  3194پژوهش انگلیسی

برداشتن علم کافی در مورد تأثیر فعالیت فیزیکی مناسب ،از

زبان در خصوص ارتباط فعالیت بدنی و ابتال به بیماریهای

تحرک کافی نیز برخوردار باشد ( . )2مطالعات اپیدمیولوژی

قلبی -تنفسی از سال  1995تا  2009به روش متاآنالیز (33

در بین جوانان ،آمادگی قلبی -تنفسی را یکی از عوامل

مورد) به این نتیجه رسید که  150دقیقه فعالیت متوسط و

زمینهساز عدم ابتال به بیماریهای قلبی -تنفسی میداند .از

 300دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در هفته به ترتیب  14و

سویی آن را بهعنوان یکی از متغیرهای پیشبین عدم ابتال

 20درصد شانس ابتال را کاهش میدهد ( .)14در مطالعه

در بزرگسالی نیز تلقی میکند ( .)4در نتیجه امروزه

تعقیبی  19ساله روی  2656مرد فنالندی پژوهشگران

آمادگی قلبی -تنفسی بهعنوان یک شاخص مستقل در

دریافتند که افزایش میزان فعالیت بدنی در اوقات فراغت
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میدهد .در نتیجه توصیه نمودهاند که با افزایش میزان

خصوص چگونگی اثر تنوع شدت و نوع مشارکت ورزشی و

آمادگی قلبی-تنفسی ،از طریق افزایش شدت تمرینات در

بسط این ارتباطات با سایر عوامل سالمت مانند آمادگی

فعالیتها ی ورزشی اوقات فراغت ،از بروز هزینههای ناشی از

قلبی-تنفسی محدود است .درک بهتر این متغیرها به

ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی و درنتیجه آن مرگ

افزایش کارایی مداخالت فعالیت بدنی و نیز سیاستگذاری

زودرس جلوگیری شود ( .)15بنابراین ارزیابی آن و بررسی

سالمت عمومی کمک شایان خواهد نمود ( .)18در نتیجه

عوامل مرتبط با ارتقاء آن جزو اولویتهای سیستم بهداشتی

تحلیل ارتباط بین مشارکت در ورزش به صورتهای

قرار میگیرد.

تفریحی ،سازمانیافته و ورزش رقابتی و سطوح متوسط تا

فعالیت بدنی اغلب با واژههای شدت ،مدت و تواتر که

شدید فعالیت بدنی و اثر آن بر میزان آمادگی قلبی -تنفسی

رویهم حجم فعالیت را بیان میکند همراه است (.)16

به نظر ضروری است.

سازمان بهداشت جهانی در سال  2010حداقل  60دقیقه در

روش بررسی:

روز فعالیت بدنی متوسط تا شدید را برای سالمت افراد

در این مطالعه تحلیلی ،از بین جامعه آماری =911( 1592

تجویز میکند  .شاید بتوان نتیجه گرفت هرچه میزان فعالیت

زن =681 ،مرد) دانشجوی مقطع کارشناسی شاغل به

بدنی متوسط تا شدید را در روز افزایش داد به نحوی مزیت

تحصیل در نیمسال اول تحصیلی  1393-94دانشگاه علوم

فعالیت بدنی نیز افزایش مییابد .انجام میزان توصیهشده

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بهطور تصادفی 406

فعالیت بدنی از طرق مختلف در برنامههای ورزشی دانشگاه،

دانشجوی دختر ( 201نفر) و پسر ( 205نفر)  18تا  21سال

فعالیتهای اوقات فراغت و مشارکتهای ورزشی امکانپذیر

بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .اندازههای آنتروپومتری

خواهد بود .یکی از روشهای ارتقاء فعالیت بدنی شرکت در

قد ایستاده افراد برحسب میلیمتر بدون کفش و جوراب و

فعالیتهای ورزشی است .انتظار است جدا از نحوه مشارکت

وزن آنها برحسب دهم کیلوگرم با لباس سبک ،با استفاده

خواه از نوع منظم بوده و یا تفریحی و یا حتی شرکت در

از ترازوی مکانیکی قد و وزن سنج ( )Secaساخت کشور

رقابتهای ورزشی ،فرد از مزایای فعالیت بدنی بهرهمند شود.

آلمان اندازهگیری شد .محاسبه شاخص توده بدنی ()BMI

بر طبق تعریف ،مشارکت جویان ورزشی عموماً نسبت به

بر مبنای نسبت وزن (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد

همساالن خود ازنظر جسمانی فعالتر بوده ،مصرف انرژی

(برحسب متر) صورت گرفت .آمادگی قلبی-تنفسی با

بیشتری داشته و زمان بیشتری را صرف فعالیت بدنی سطوح

استفاده از آزمون میدانی راکپورت اندازهگیری شد .در این
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ممکن راهپیمایی میکند و ضربان قلب او در پایان آزمون

 )METsرا نشان میدهد .شدت فعالیت ردیفها از باال به

اندازهگیری میشود .سپس با استفاده از معادالت مربوطه،

پائین به ترتیب  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1/5 ،1 ،0/9و بیش از 6

حداکثر اکسیژن مصرفی برآورد شد ( .)19پس از محاسبه

 METsاست .روایی پرسشنامه با روش accelerometryو

حداکثر اکسیژن مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن،

یادداشت هفتگی فعالیت جسمی مقایسه و تائید شده است

پسرانی که زیر حدنصاب  41و دخترانی که زیر حدنصاب 35

( .)22فعالیتهای با شدت کمتر از  METs 3عنوان

میلیلیتر بر کیلوگرم در دقیقه کسب نموده بودند در دسته

فعالیتهای بیتحرک ،فعالیتهای با شدت  3تا METs 6

نا آماده جایداده شدند ( .)20میزان مشارکت ورزشی با

بهعنوان فعالیتهای با شدت متوسط و موارد بیش از 6

استفاده از پرسشنامه Ledent, Close & Pieron,

 METsبهعنوان فعالیتهای شدید در نظر گرفته شد (.)23

1997که

درونگروهی

همچنین افرادی که حداقل  2/5ساعت در روز فعالیت بدنی

دارای

ضریب

همبستگی

 ICC:0.92-0.96است اندازهگیری شد ( .)21پرسشنامه

متوسط تا شدید انجام میدادند در دسته افراد فعال

اولیه دارای  5سؤال  4گزینهای بوده که برای پژوهش حاضر

جایداده شدند .از آمار توصیفی برای گزارش میانگین و

از سه سؤال زیر استفاده شده است .آیا شما خارج از زمان

انحراف معیار سن ،قد ،وزن شاخص توده بدنی و میزان

رسمی دانشگاه در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته شرکت

حداکثر اکسیژن مصرفی ،میزان مشارکت ورزشی و میزان

میکنید؟  -2آیا شما خارج از زمان رسمی دانشگاه در

سطوح فعالیت بدنی انجام شده استفاده شد .از آزمون

فعالیتهای ورزشی سازمان نیافته شرکت میکنید؟  -3آیا

 tمستقل برای سنجش میزان اختالف میانگین سطح

شما در ورزشهای رقابتی شرکت میکنید؟ برای تعیین

آمادگی قلبی -تنفسی در دو جنس استفاده شد .از آزمون

میزان سطح فعالیت فیزیکی افراد از پرسشنامه

مجذور کای برای سنجش تفاوتهای فراوانی بین جنس و

طبقهبندیشده فعالیت جسمی برحسب متابولیک اکی واالن

گروههای آمادگی قلبی-تنفسی با توجه به سطوح فعالیت

( )METشامل  9سطح فعالیت از خواب و استراحت (0/9

بدنی استفاده شد .از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی

 )METsتا فعالیت شدید (بیش از  (METs 6استفاده

 LSDبرای سنجش تفاوت بین گروههای مختلف فعالیت

گردید .این پرسشنامه ،به نحوی طراحیشده که در عین

بدنی و نیز اثربخشی محتوای فعالیت بدنی استفاده شد .از

ساده بودن ،بر اساس شدت فعالیت فیزیکی به  9ردیف

رگرسیون برای تعیین عوامل مؤثر در رابطه بین سطح

تقسیمشده و ردیفهای آن از باال به پائین به ترتیب از

آمادگی قلبی -تنفسی بهعنوان متغیر وابسته و محتوای
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محاسبات با استفاده از بسته نرمافزاری  Spssنسخه  20و

توده بدنی ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،زمان بیتحرکی و

در سطح معنیداری  0/05انجام شد.

زمانهای صرف شده برای فعالیتهای بدنی سبک ،متوسط و

یافتهها:

شدید و نیز فعالیت بدنی متوسط تا شدید افراد فعال بهطور

در این مطالعه  406نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار

معنیداری با افراد کمفعال متفاوت بود (.)P>0/05

گرفتند 49/5 .درصد آنها را دختران و  50/5درصد را

نتیجه آزمون مجذور کای ،در جدول  2میزان مشارکت

پسران تشکیل دادند 96 .نفر از رده سنی  18سال (47

آزمودنیها در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته و نیافته و نیز

دختر 49 ،پسر) 108 ،نفر از رده سنی  19سال (58

ورزشهای رقابتی به تفکیک جنس و میزان آمادگی قلبی-

دختر 50،پسر) 106 ،نفر از رده سنی  20سال ( 51دختر،

تنفسی و نیز سطح فعالیت بدنی نشان میدهد .افرادی که از

 55پسر) و  96نفر از رده سنی  21سال ( 45دختر51 ،

سطح فعالیت بدنی مطلوبی برخوردار بودند و نیز افرادی که

پسر) به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند.

از آمادگی قلبی -تنفسی برخوردار بودند بهطور معنیداری

میانگین شاخصها ی سن ،قد ،وزن ،شاخص توده بدن،

نسبت به سایرین در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته و

حداکثر اکسیژن مصرفی و همچنین زمان صرف شده در

نیافته و نیز ورزشهای رقابتی مشارکت فعالتری داشتند

بخشهای بیتحرکی ،فعالیت بدنی متوسط ،شدید و متوسط

( .)P>0/05شایانذکر است در سطوح پایین مشارکت

تا شدید ،به تفکیک جنسیت ،آمادگی قلبی-تنفسی و سطوح

ورزشی افراد کمفعال و کم آماده حضور داشتند .در بین

مشارکت ورزشی در جدول شماره  1آورده شده است.

دختران و پسران بر اساس میزان ساعات اختصاص دادهشده

مقایسه میانگین شاخصها در گروههای خاص (جنسیت،

به فعالیت بدنی و نیز محتوای فعالیت ،تفاوت معنیداری

آمادگی قلبی -تنفسی و فعالیت بدنی) با استفاده از آزمون

مشاهده نشد (بیتحرکی  ،P=0/532فعالیت بدنی متوسط

استنباطی  tمستقل مشخص کرد افرادی که از آمادگی

 ،P=0/587فعالیت بدنی شدید  ،P=0/789فعالیت بدنی

قلبی-تنفسی برخوردار بودند تفاوت معنیداری در

متوسط تا شدید .)P=0/564

شاخصهای وزن ،توده بدنی ،زمان بیتحرکی و زمانهای
صرف شده برای فعالیتهای بدنی سبک ،متوسط و شدید و
نیز فعالیت بدنی متوسط تا شدید داشتند (.)P>0/05
همچنین تفاوت بین قد ،وزن و حداکثر اکسیژن مصرفی
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رقابتی ورزش بهعنوان متغیر مستقل استفاده شد .کلیه

دختران و پسران معنیدار بود ( .)P>0/05شاخصهای وزن،
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جدول شماره  :1مقایسه میانگینهای مقادیر مختلف متغیرها به تفکیک جنس ،میزان فعالیت و آمادگی قلبی -تنفسی
آمادگی قلبی-تنفسی

فعالیت بدنی

جنسیت

(آماده= ،245فاقد آمادگی=)161

(فعال= ،228کمفعال=)118

(پسر= ،205دختر=)201

آماده

19/4±1

فعال

19/5±1

دختر

19/41±1

فاقد آمادگی

168/7±9/5

کمفعال

168/6±9/5

پسر

176/8±6/7

آماده

168/9±10/5

فعال

168/9±10/4

دختر

168/7±5/6

فاقد آمادگی

74/7±12/2

کمفعال

74/3±12/3

پسر

71/4±11/9

آماده

59±9/2

فعال

61/5±11/4

دختر

58/9±10/9

شاخص توده بدن

فاقد آمادگی

26/1±2/9

کمفعال

26±2/8

پسر

22/8±3/3

(کیلوگرم بر

آماده

20/5±1/6

فعال

21/4±2/8

دختر

22/7±3/7

سن (سال)
قد (متر)

وزن (کیلوگرم)

مترمربع)
VO Max

فاقد آمادگی

35/4±3/7

کمفعال

35/4±3/8

پسر

42/2±5/1

(میلیلیتر کیلوگرم در

آماده

42/8±3/7

فعال

41/7±4/6

دختر

37/5±1/4

زمان بیتحرکی

فاقد آمادگی

21/9±0/4

کمفعال

22/1±0/2

پسر

21/1±0/8

(ساعت)

آماده

20/5±0/5

فعال

20/7±0/5

دختر

21/1±0/8

زمان فعالیت

فاقد آمادگی

2/0±0/4

کمفعال

1/7±0/2

پسر

2/7±0/7

حرکتی متوسط

آماده

3/2±0/5

فعال

3/1±0/5

دختر

2/7±0/7

دقیقه)

(ساعت)
زمان فعالیت

فاقد آمادگی

0

کمفعال

0

پسر

0/1±0/2

حرکتی شدید

آماده

0/1±0/2

فعال

0/1±0/2

دختر

0/09±0/2

(ساعت)
زمان فعالیت

فاقد آمادگی

2±0/4

کمفعال

1/7±0/2

پسر

2/8±0/8

حرکتی متوسط تا

آماده

3/3±0/5

فعال

3/2±0/5

دختر

2/8±0/8

شدید (ساعت)
در زمان مقایسه گروهها

** P< 0,01
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فاقد آمادگی

19/5±1/1

کمفعال

19/4±1/1

پسر

19/5±1/1
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جدول شماره  :2درصد مشارکت آزمودنیها در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته و نیافته و نیز ورزشهای رقابتی به تفکیک جنس و میزان آمادگی قلبی-
تنفسی و نیز سطح فعالیت بدنی
جنسیت

سطوح مشارکت و محتوای فعالیت
بدنی

آمادگی قلبی-تنفسی
پسر

دختر

فاقد آمادگی

فعالیت بدنی

آماده

بیتحرک

فعال

هیچگاه

(تعداد)

(20/5)42

(22/9)46

(1/2)3

(52/8)85

(8/3)24

(54/2)64

درصد
کمتر از یکبار در هفته

(تعداد)

(30/2)62

(27/4)55

(47/2)76

(16/7)41

(21/9)63

(45/8)54

درصد
حداقل یکبار در هفته

(تعداد)

(32/2)66

(31/8)64

(53/1)130

0

0

(45/1)130

درصد
تقریباً هرروز

(تعداد)

(17/1)35

(17/9)36

(29)71

0

0

(24/7)71

درصد
χ 0/60
2

**

χ 282/59
2

**

χ 180/30
2

 -2آیا شما خارج از زمان رسمی دانشگاه در فعالیتهای ورزشی سازمان نیافته شرکت میکنید؟
هیچگاه

(تعداد)

(18)37

(19/9)40

(46/6)75

(0/8)2

(6/9)20

(48/3)57

درصد
کمتر از یکبار در هفته

(تعداد)

(36/8)74

(36/1)74

(35/4)86

(25/3)62

(30/2)87

(51/7)61

درصد
حداقل یکبار در هفته

(تعداد)

(26/4)53

(29/3)60

(64/1)113

0

0

(39/2)113

درصد
تقریباً هرروز

(تعداد)

(16/9)34

(16/6)34

(27/8)68

0

0

(23/6)68

درصد
χ2 0/51

** χ2 160/26

** χ2 247/30

 -3آیا شما در ورزشهای رقابتی شرکت میکنید؟
هیچگاه

(تعداد)

(22/4)45

(20/5)42

0

(45)87

(7/6)22

(55/1)65

درصد
نه ولی ممکن است شرکت

(تعداد)

کنم

درصد

بله در دانشگاه

(تعداد)

(31/3)63
(29/4)59

(34/6)71
(28/3)58

(46)74
0

(24/5)60
(47/8)117

(28/1)81

(44/9)53

(40/6)117

0

درصد
بله در باشگاه

(تعداد)

(16/9)34

(16/6)34

(27/8)68

0

(23/6)68

درصد
χ2 0/55

** χ2 267/53

در زمان مقایسه گروهها ** P< 0,01

** χ2 170/88

0
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 -1آیا شما خارج از زمان رسمی دانشگاه در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته شرکت میکنید؟
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مبنی بر میزان مشارکت افراد در ورزشهای رقابتی ،با توجه

است .در گام دوم رقابت دانشگاهی با ضریب بتای  ،0/498به

به فراوانی پاسخهای داده شده افراد در گروههای  4گانه:

رقابت باشگاهی افزوده شده و توان تبیین حداکثر اکسیژن

هرگز (تعداد=  ،87میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی=

مصرفی را به  38درصد رسانده ،در گام سوم که کلیه سطوح

 )35/3±3/6برای کسب مقام نه ولی شرکت میکنم

رقابتی وارد شدهاند 41 ،درصد واریانس حداکثر اکسیژن

(تعداد= ،134میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی=)38/1 ±4/6

مصرفی را پیشبینی نمودند .بنابراین معادله رگرسیونی

در رقابتهای دانشگاهی (تعداد= ،117میانگین حداکثر

بهصورت زیر است:

اکسیژن مصرفی=  )42/7±3/9و در رقابتهای باشگاهی
(تعداد= ،68میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی=)44/4±3/2

رقابت () + 0/645رقابت باشگاهی(35/310+ 0/652

=y

)رقابت بدون انگیزه برد() + 0/251دانشگاهی

قرار گرفتند .تجزیه واریانس یکطرفه صورت گرفته برای
ارزیابی اثربخشی سطوح مختلف رقابتی فعالیت بدنی بیانگر
تفاوت معنیدار بین گروههای چهارگانه بود (،F=95/7
 .)P=0/001در ادامه با انجام آزمون تعقیبی  ،LSDدر
جدول  ،3مشخص شد که حتی اگر رقابت بدون انگیزه برد و
باخت صورت پذیرد به نوعی تضمینکننده آمادگی قلبی-
تنفسی افراد است.

در بررسی صورت گرفته در خصوص زمان اختصاص داده
شده به فعالیت بدنی متوسط تا شدید ،با توجه به فراوانی
پاسخهای داده شده افراد در گروههای پنج گانه 1 :ساعت و
 30دقیقه (تعداد=  ،48میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی =
 2 )35/1±3/6ساعت (تعداد= ،70میانگین حداکثر اکسیژن
مصرفی = 2 )36/6 ±4ساعت و  30دقیقه (تعداد=،36
میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی =  3 )36/1±3/9ساعت

برای بررسی دقیقتر میزان قدرت پیشبینی سطح مشارکت
در ورزش رقابتی جهت ارتقاء حداکثر اکسیژن مصرفی
رگرسیون گامبهگام انجام شد .همانطور که در جدول 4
مشخصشده است طی سهگام ،سطوح مختلف رقابت ،قادر
به پیشبینی حداکثر اکسیژن مصرفی بودهاند.

(تعداد= ،154میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی=)42/1±4/2
و  4ساعت (تعداد= ،98میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی =
 )43/2±3/8قرار گرفتند .تجزیه واریانس یک طرفه صورت
گرفته برای ارزیابی اثربخشی زمانهای مختلف صرف شده
برای فعالیت مختلف بدنی بیانگر تفاوت معنیدار بین

بر پایه آنچه در جدول شماره  5ارائه شده ،طی گام اول،

گروههای پنجگانه بود ( .)P=0/000 ،F=74/2در ادامه با

رقابتهای باشگاهی با ضریب بتای استاندارد 15 ،0/389

انجام آزمون تعقیبی  ،LSDدر جدول شماره  ،6مشخص
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در پاسخ به سؤال سوم پرسشنامه مشارکت ورزشی

درصد از واریانس حداکثر اکسیژن مصرفی را تبیین نموده
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شد که حداقل  3ساعت فعالیت بدنی روزانه متوسط تا

مقاله پژوهشی

شدید تضمینکننده آمادگی قلبی -تنفسی افراد است.

محتوای فعالیت بدنی

محتوای فعالیت بدنی

میانگین اختالف

هرگز

برای کسب مقام نه ولی شرکت میکنم

*-2/80±0/55

بله در رقابتهای دانشگاهی
بله در رقابتهای باشگاهی
هرگز

برای کسب مقام نه ولی شرکت میکنم

بله در رقابتهای دانشگاهی
بله در رقابتهای باشگاهی
هرگز

بله در رقابتهای دانشگاهی

*

7/46±0/56

0/001

*-9/16±0/65

0/001

*

2/80±0/55

0/001

*-4/66±0/5

0/001

*

-6/35±0/59

0/001

*7/46±0/56

0/001

*

4/66±/5

0/001

*-1/69±0/61

0/006

برای کسب مقام نه ولی شرکت میکنم
بله در رقابتهای باشگاهی
بله در رقابتهای باشگاهی

*

هرگز
برای کسب مقام نه ولی شرکت میکنم
بله در رقابتهای دانشگاهی

PValue
0/001

9/16±0/65

0/001

*6/35±0/59

0/001

*

0/006

1/69±0/61

در زمان مقایسه گروهها * =P<0,05

جدول  -4ضریب همبستگی چندگانه
الگو

گامها

متغیرهای پیشبین

ضریب

مجذور ضریب

مجذور ضریب

خطای

همبستگی

همبستگی

همبستگی چندگانه

استاندارد

چندگانه

چندگانه

تعدیلشده

برآورد

1

رقابتهای باشگاهی

0/389

0/151

0/149

4/84

2

رقابتهای باشگاهی+

0/616

0/380

0/376

0/14

دانشگاهی

گامبهگام

3

رقابتهای باشگاهی+
دانشگاهی  +شرکت
بدون انگیزه کسب مقام

ضریب F

72/113

P-Value

0/001
26

0/001

123/4
0/645

0/417

0/412

4/02

70
95/6

0/001
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جدول شماره :3آزمون تعقیبی اثر سطح رقابت بر VO2Max
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جدول شماره  :5ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق متغیر رقابت در رگرسیون گام به گام

گامها
الگو

خطای استاندارد

ضریب بتای استاندارد

مقدار T

گامبهگام

3

رقابت باشگاهی

5/465

0/644

مقدار ثابت

37/009

0/279

رقابتهای باشگاهی

7/462

0/575

0/531

رقابت دانشگاهی

5/796

0/474

0/498

مقدار ثابت

35/310

0/431

رقابتهای باشگاهی

9/160

0/651

0/652

رقابت دانشگاهی

7/467

0/570

0/645

13/107

شرکت بدون انگیزه کسب مقام

2/802

0/554

0/251

5/056

P-Vlaue

2

مقدار ثابت

39/006

0/263
0/389

148/110

0/001

8/492

0/001

132/722

0/001

12/980

0/001

12/172

0/001

81/837

0/001

14/062

0/001
0/001
0/001

متأثر از عوامل روانی -اجتماعی و نیز محیط زندگی فرد
بحث و نتیجهگیری:

است ( .)26با توجه به این که مجموعه خوابگاهی دختران
دانشگاه با حدود  1200نفر دانشجو بهرهمند از یک سالن

در مقایسه با دختران ،حداکثر اکسیژن مصرفی در پسران

ورزشی چند منظوره استاندارد با برنامهریزی منظم ورزشی

بیشتر بود .آمادگی قلبی -تنفسی پاسخ فیزیولوژیک بدن به

بوده و نیز فضای سبز خوابگاهی از ساعت  15کامالً در

انجام فعالیت بدنی منظم و متناسب است .با توجه به تمایل

اختیار دختران بوده ،در نتیجه در مییابید در مقابل خوابگاه

بیشتر پسران به انجام فعالیت بدنی ( )17مشابه نتایج سایر

پسران دانشجو که تنها یک سالن بدنسازی غیراستاندارد

مطالعات برتری دانشجویان پسر دور از ذهن نیست (,12

بسیار کوچک و فرسوده دارد؛ کلیه موانع برای شرکت

 .)25 ,24از این رو جنسیت را میتوان به عنوان یک شاخص

دانشجویان دختر در فعالیتهای بدنی برداشتهشده است .با

عالقهمندی به فعالیت بدنی در نظر گرفت .بیعالقگی

وجود این تسهیالت ،به نظر میرسد ،عدم برخورداری از

دختران به شرکت در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته و یا

برنامه متناسب ورزشی ،فقر حرکتی ناشی از نگاه جنسیتی و

حتی سازمان نیافته و نیز عدم شرکت در رقابت ورزشی

نیز عدم وجود پشتوانه ورزشی دوران دبیرستان و  ...منتج به

هشدار دهنده است .البته بخش عمدهای از این بیانگیزگی

این شده است میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان
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ضریب بتای غیراستاندارد
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مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی :سال سوم :شماره  :3بهار و تابستان 94

مقاله پژوهشی

دانشجویان پسر در طبقه متوسط قرار دارد .در نتیجه

مشارکت بیشتری در فعالیتهای بدنی دارند .مطالعات قبلی

ضرورت توجه سیاستگذاران ورزش دانشجویی جهت

نیز حاکی از ارتباط بین مشارکت ورزشی و افزایش آمادگی

غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان دختر بیشازپیش

جسمانی از سویی و از سوی دیگر کاهش ابتال به عوامل

احساس میشود.

خطرزای بیماریهای قلبی –عروقی در بین جوانان است
( .)27به طور مثال ،در متاآنالیزی که در سال  2011روی

جدول شماره  :6آزمون تعقیبی اثر میزان فعالیت بدنی متوسط
تا شدید بر VO2Max
فعالیت بدنی

فعالیت

میانگین

(ساعت)

بدنی

اختالف

PValue

2

2

-0/43±0/74

0/563

2/5

-0/94±0/88

0/285

3

*

-7/00±0/66

0/000

4

*-8/03±0/7

0/000

1/5

0/43±0/74

0/563

-0/51±0/82

0/534

3

*

-5/56±0/57

0/000

4

*-7/60±0/62

0/000

1/5

0/94±0/88

0/285

0/51±0/82

0/534

2/5

2/5

2

3

3

*

-6/05±0/74

0/000

4

*-7/09±0/77

0/000

1/5
2
2/5
4

4

1/5
2
2/5
3

*

7/0±0/66

0/000

*6/56±0/57

0/000

*

6/05±0/74

0/000

*-1/03±0/51

0/046

*

هفته فعالیت بدنی متوسط داشتند در مقایسه با افرادی که
در اوقات فراغت خود هیچگونه فعالیت بدنی انجام نمیدادند،

(ساعت)
1/5

 33مطالعه انجام شد 14 ،درصد افرادی که  150دقیقه در

شانس کمتری برای ابتال به بیماریهای قلبی-تنفسی
داشتند .در حالیکه افرادی که پروتکل  300دقیقه در هفته
فعالیت بدنی متوسط تا شدید را اجرا کرده بودند  20درصد
شانس کمتر داشتند .همچنین زمان بیشتر اختصاص
دادهشده به فعالیت بدنی در هفته به مراتب شانس ابتال را
بیشتر کاهش داده بود ( .)14با توجه به این که مشارکت
جوانان در رقابت ورزشی منجر به افزایش فعالیت بدنی آنان
میشود این نتایج دور از انتظار نیست .دادههای مطالعات
زنجیرهای نشان داده است که میزان حجم اکسیژن دریافتی
توسط جوانان ورزشکار بیش از همساالن بیتحرک آنان
است ( .)29 ,28عالوه بر این نتایج مطالعات مداخله تمرینی،

8/03±0/7

0/000

*7/60±0/62

0/000

*

7/09±0/77

0/000

جوانان گزارش دادهاند ( .)31 ,30 ,28اما علیرغم فراوانی

*1/03±0/51

0/046

دادههای گزارششده در مطالعات مختلف در خصوص

افزایش معنیداری را در خصوص آمادگی قلبی-تنفسی

افزایش آمادگی قلبی -تنفسی در پی برنامههای تمرینی به
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و افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی فرد وجود ندارد ( .)28در

هستند .بسیاری از افراد شرکتکننده در این پژوهش درواقع

متاآنالیز دیگری نتایج  7مطالعه همگروهی آمادگی جسمانی

فعالیتی در روز انجام نمیدهند که از مزیت افزایش حداکثر

و  16مطالعه همگروهی فعالیت بدنی برای بررسی میزان اثر

اکسیژن مصرفی برای افزایش سالمت سیستم قلب و تنفس

بخشی آنها بهعنوان فاکتورهای متفاوت پیشبین ابتال به

بهرهمند شوند .از سوی دیگر زمانی که قاعدتاً باید صرف

بیماریهای قلبی مقایسه شد .خواه در مطالعات آمادگی

اینگونه فعالیتهایی با شدت متوسط میشده ،صرف

جسمانی خواه در فعالیت بدنی ،افرادی که در  20درصد اول

بازیهای رایانهای ،گشتوگذار در دنیای مجازی و ...میشود.

جامعه ازنظر بیتحرکی و یا فقدان آمادگی قرار داشتند،

درنتیجه ازلحاظ زمان اختصاص داده شده به فعالیت بدنی

احتمال نسبی ابتالی آنان تقریباً برابر یک بود .اما از نقطه

متوسط تا شدید علیرغم توصیه سازمان بهداشت جهانی،

 25درصدی افرادی که از آمادگی جسمانی برخوردار بودند،

دانشجویان حاضر در این پژوهش تنها در صورت اختصاص

با شیب بسیار زیادی شانس ابتالی آنان به  0/6کاهش یافت

حداقل  3ساعت فعالیت بدنی شامل ترکیب  2/5ساعته از

درحالیکه شانس ابتال افراد مشابه در گروه فعالیت فیزیکی

فعالیتهای روزانه و  30دقیقهای فعالیت ورزشی متوسط تا

تنها  0/1کاهش یافت .شایانذکر است در شرایط مطلوب

شدید نیاز تندرستی آنان تا حدودی تأمین شد.

آمادگی و یا فعالیت فیزیکی نیز اختالف معنیداری بین دو
گروه وجود داشت .به نحویکه خطر ابتال در گروه آمادگی
جسمانی به  0/3کاهشیافته در صورتیکه در شانس خطر
در بهینه حالت در گروه دیگر تنها به زیر  0/8رسیده بود
( .)32در مطالعه حاضر نیز مقیاس اندازهگیری پرسشنامه
فعالیت فیزیکی روزانه که فعالیتهایی همچون نشستن در
کالس درس و کار با کامپیوتر را جزو بیتحرکی محسوب
مینماید .همچنین انجام کارهای منزل مانند شستن ظروف،
تمیزکاری ،خرید را در دسته فعالیتهای متوسط جای
میدهد  .پس از در نظر گرفتن ماهیت زندگی دانشجویان که
شامل صرف غذا در سلفسرویس دانشجویی و نیز سکونت

یافتهها ی مطالعه اخیر دیدگاه جدیدی در خصوص افزایش
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت از طریق فعالیت بدنی
روزانه ایجاد نموده است .به نظر میرسد تنها بسنده کردن
بهشدت ،مدت ،تواتر و حجم فعالیت بدنی برای دستیابی به
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت در بین جوانان کافی
نبوده بلکه میبایست به محتوای فعالیت نیز توجه ویژهای
نمود ( .)5با توجه به بررسیهای صورت گرفته به نظر
میرسد که مشارکت در ورزشهای رقابتی شانس بهرهمندی
از آمادگی قلبی -تنفسی را افزایش میدهد .اغلب منابع
جهت مشخص کردن تغییرات فعالیت بدنی از کودکی تا
بزرگسالی به این نکته اشاره دارند که یکی از عوامل مؤثر در
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است .با توجه به این که اغلب افراد در رقابت با سایرین

شدیداً والدین را از شرکت در فرزندشان در مسابقات ورزشی

کفایت خویش را مورد مقایسه قرار میدهند به نظر همانند

منع مینمایند ،به اهمیت برگزاری جشنوارههای ورزشی

نتایج تحقیق حاضر ورزش رقابتی عامل تأثیرگذاری در

برای بهرهمندی کودکان از تجربه حس مشارکت ورزشی در

افزایش میزان فعالیت بدنی و در نتیجه ارتقاء آمادگی قلبی-

میدان نسبتاً واقعی اذعان دارند .از همین رو شرکت در

تنفسی است .سایر فعالیتهای بدنی سازمانیافته همچون

ورزشهای رقابتی در نظر محقق به عنوان یکی از راهکارهای

مشارکت در کالسهای تربیتبدنی و یا فعالیتهای اوقات

تداوم مشارکت در فعالیتهای بدنی مطرح بود که در عمل

فراغت ممکن است منجر به دستیابی به آمادگی قلبی-

نیز نتایج بر صحت آن تأکیددارند.

تنفسی شود ( ،)33اما با توجه به این که ماهیت اینگونه
فعالیتها شامل سایر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز
است ،دستیابی بهشدت متوسط تا شدید که منتج به افزایش
آمادگی قلبی -تنفسی در فرد شود با مشکل مواجه میشود.
در بررسی دادههای حاصل از آزمودنیهای پژوهش حاضر نیز
نشان داده شده حتی اگر رقابت بدون انگیزه برد و باخت
صورت پذیرد تضمینکننده آمادگی قلبی -تنفسی افراد
است .این ارتباط بهنوعی کم بود البته همین اثرگذاری
محدود نیز باید به عنوان یکی از عوامل انگیزشی مشارکت
در فعالیت بدنی و در پی آن بهرهمندی از مزایای آن در نظر
گرفته شود .باید توجه داشت افراد زیادی از رقابتجویی در
نه ورزش لذت میبرند به نحویکه یکی از علتهای
زمی ٔ
اصلی حضور افراد در ورزشگاهها و طرفداری از گروههای
ورزشی لذت مشارکت در چالش رقابتی ورزشکاران است.
شایان ذکر است حتی زمانی که کودکان در دستهبندی رشد
شناختی پیاژه به هوش انتزاعی جهت درک صحیح مفهوم

نتایج موجود حاکی از آن است که مشارکت در ورزشهای
رقابتی و یا برخورداری از سبک زندگی فعال (روزانه 2/5
ساعت فعالیت بدنی با شدت متوسط و  30دقیقه ورزش
رقابتی) شانس برخورداری از آمادگی قلبی-تنفسی را
افزایش میدهد .لذا توصیه میگردد برنامهریزی کیفی جهت
برگزاری هرچه بیشتر ورزشهای رقابتی در محیطهای
دانشجویی اعم از کالسهای تربیتبدنی عمومی و فوقبرنامه
و نیز اطالعرسانی در خصوص مزایای شرکت در ورزشهای
رقابتی از طریق کارگاههای آموزشی و نیز فراهم آوری
فرصتهایی جهت افزایش میزان فعالیت بدنی روزانه
دانشجویان از طریق ایجاد مسیرهای پیادهروی مشجر و یا در
اختیار نهادن دوچرخه جهت طی مسیر خوابگاه تا دانشگاه و
 ...در اولویت قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که مشاهده شد
ورزشهای رقابتی در هر سطحی افزایش دهنده آمادگی
قلبی -تنفسی بوده و به شکلی دستیابی به سبک زندگی
فعال را تضمین مینمایند .الزم به ذکر است با توجه به
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محدودیتهای مطالعه حاضر امکان بررسی بیشتر در
خصوص نوع ورزش رقابتی میسر نشد ،لذا بررسی دقیقتر در
این باره جهت پژوهشهای آینده پیشنهاد میگردد.

با توجه به اینکه این مطالعه حاصل طرح پژوهشی به شماره
شناسه  92-314-17مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است لذا پژوهشگر بر خود
الزم میداند از حمایتهای مالی و معنوی این دانشگاه و
مشارکت دانشجویان گرامی کمال تشکر و امتنان را نماید.
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