
  

  قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  معاونت پژوهشی

  

  و پیراپزشکی بهداشتدانشکدة 

  

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

  عنوان:

-آن به روش تست تردمیل، در میان دانشجویان فوریت تاثیرگذار بربرآورد حداکثر اکسیژن مصرفی و عوامل

  هاي پزشکی

  راهنما:استاد 

  سکینه ورمزیاردکتر

  مجري / مجریان

  پیام حیدري

  الناز محمدزاده

  

  

  1394تابستان 



  چکیده-1-1

توانـد بـه وسـیله    که مـی  ترین مقدار اکسیژنیبیش"عبارت است از 2maxVOترین ظرفیت هوازي بدن یابیش:مقدمه

تـوان  میظرفیت هوازي حداکثر از. کننده قرار گیردهاي عملدستگاه تنفسی جذب شود و از طریق خون در اختیار ماهیچه

اسـتفاده   فرد و کـار محولـه  تنفسی افراد و به دنبال آن ایجاد تناسب فیزیولوژیک بین   -به منظور سنجش وضعیت قلبی 

توانبخشی، به ویژه کاربرد ایـن مقولـه   ،صنعتهاي پزشکی، در زمینهحداکثر ظرفیت هوازي راوان رغم کاربرد فیعلنمود.

هـاي پزشـکی بـراي کـار در ایـن      ورزشی و با توجه به این که شاخص مناسبی براي انتخاب دانشجویان فوریتدر بخش 

خاب بهترین متقاضیان ورود به این رشـته  کوشد روش قابل اعتماد و مناسبی را جهت انتحرفه وجود ندارد، این مطالعه می

بـرآورد حـداکثر اکسـیژن هـوازي و عوامـل مـرتبط بـا آن در میـان         مطالعـه اینهدففوقمواردبهتوجهبا.فراهم کند

  باشد.هاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین میدانشجویان فوریت

انجـام   1393در سال هاي پزشکی اوطلب مرد فوریتد نفر از دانشجویان 36در بین  مقطعی ياین مطالعهروش کار:

هـاي دموگرافیـک را تکمیـل و در    ) و ویژگیPAR-Qهاي سالمت عمومی (مورد مطالعه ابتدا پرسشنامه .افرادشده است

  .مورد ارزیابی قرار گرفتند Gerkinي آزمون تردمیلبه وسیلهصورت داشتن معیارهاي ورود به مطالعه، 

 94/1±27/0ن داد که میانگین و انحراف معیار حداکثر ظرفیت هوازي در دانشجویان مـورد بررسـی   : نتایج نشانتایج:

مـن  Uهـاي  باشد. بررسی روابط بین متغیرهاي دموگرافیک و حداکثر ظرفیـت هـوازي براسـاس آزمـون    لیتر بر دقیقه می

وزنی و قدي رابطه معنادار دارد. بررسـی   هايویتنی و کروسکال والیس نشان داد که حداکثر ظرفیت هوازي  فقط با گروه

همبستگی پیرسون نیز نشان داد که قد، وزن و شاخص توده بدن با حداکثرظرفیت هـوازي، همبسـتگی مثبـت و معنـادار     

  دارد.

هـاي پزشـکی و   در برآورد حداکثر ظرفیت هوازي دانشجویان فوریـت  Gerkinاستفاده از آزمون تردمیل :گیرينتیجه

  باشد.کثر توانایی افراد براي انجام کار، مفید میدر نتیجه حدا

  Gerkinهوازي، دانشجویان فوریت پزشکی، پروتکل تردمیل ظرفیت کلمات کلیدي : 

  


