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یكي از مھمترین اجزاي آمادگي جسماني، آمادگي قلبــي و 
تنفسي است كــھ در ســالمتي و تندرســتي افــراد  جامعــھ، 
ھمچنین در بسیاري از فعالیتھاي ورزشي اھمیت ویــژه اي 

روایــي و  این پژوھش، تعیین اصلي ھدفدارد. بنابراین، 
بــا اســتفاده از دو روش آزمــون  V02maxپایایي برآورد 

آنــاالیزر در زنــان  بدون فعالیت ورزشي و دســتگاه گــاز
نفــر از زنــان  ٣٠منظــور  ینبسكتبالیست بوده است. بــد

بسكتبالیســـت شـــركت كننـــده در مســـابقات دســـتھ اول 
سال  ٢٩تا  ١۶باشگاھھاي شھر تھران كھ دامنھ سني آنھا 

ابتــدا  وان نمونھ این پژوھش مطالعھ شدند.بود ، بھ عن
  ۵٣/٧مشخصات بدني آزمودني ھــا ماننــد: میــانگین قــد

7272660بھ سانتي متر، میانگین وزن  ٨/١۶٧ //  بھ كیلوگرم
333321و میانگین سن  //   .بــراي ســنجش سال محاسبھ شــدند

از دســتگاه گــاز آنــاالیزر و  ھا دنيآزمو V02max مستقیم
پروتكل بروس اســتفاده شــد. بــراي ســنجش غیــر مســتقیم 

V02max ــي ــت ورزش ــدون فعالی ــون ب ــا از آزم  آزمودنیھ
ابتــدا اطالعــات الزم دربــاره  بدین منظــور ،استفاده شد

 (Par)بدني  سن، درصد چربي بدن، میزان فعالیت  متغیرھاي
جمع آوري شد. درصــد آزمودنیھا  (BMI)و شاخص توده بدني 

چربي بدن با سنجش چربي زیــر پوســتي دو نقطــھ ســھ ســر 
بازویي و ساق پا و قراردادن آنھا در معادلــھ اســالتر، 
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دستگاه تجزیھ نیز با  (BMI)محاسبھ شد. شاخص توده بدني 
سنجیده شد. بــراي تعیــین ) in bodyو تحلیل تركیب بدني (
میــزان  ة مربــوط بــھپرسشــنام از میزان فعالیت بــدني،

متغیرھــاي مــورد نظــر در  استفاده شد (par)فعالیت بدني 
فرمول آزمــون بــدون فعالیــت ورزشــي قــرار داده شــد و 

V02max  آنھا برآورد شد. تجزیھ و تحلیــل داده ھــا بــا
ن و روش آمــاري آلفــاي پیرسواستفاده از ضریب ھمبستگي 

 اخ نشان داد: نبكرو
الیت ورزشــي سنجیده شده با آزمون بدون فع  max2V0بین -

 یزر ارتباط معني داري وجود داشــتو دستگاه گاز آناال
(p=0/00, r=0/76). 

حاصل از تكرار آزمون بدون فعالیت ورزشي  V02maxبین  -
 .(p=0/00, r=0/96)ارتباط معني داري وجود داشت 

 واژگان كلیدي:
روایي، پایایي، آزمون بدون فعالیت ورزشي، دستگاه گاز 

 .بالیستآناالیزر، زنان بسكت
 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of 
Houston non- exercise test & gas analysis system for estimating vo2max in 
female basketball players. For this reason, 30 female basketball players 
aged 16-29 years who experienced in super league competition in Tehran 
were selected. 
For estimating vo2max by using gas analysis system, subject were invited 
to physical fitness assessment center of national Olympic academy and 
their vo2max were measured by gas analysis system with Brouce protocol 
on the treadmill .Moreover ,   Houston non-exercise test included variables 
such as: age, body fat percent, physical activity rate (par) ,and body mass 
index. There are two methods to estimate vo2max from Houston non-
exercise test. One method measured body fat percent (%BF) and second 
method measured body mass index. The subject's body fat percent was 
measured by skinfold method with caliper and the body mass index was 
measured by body mass analyzer system (in body). To determine physical 
activity rate of subject questionnaire were developed and distributed among 
subjects. Then the intended variables were put in equation of Houston non-
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exercise test, and estimated of vo2max and the subject's vo2max was 
predicted in an in direct way. The methodology of this research is based on 
correlation method .the data of this research were analyzed in two levels of 
descriptive statistics and in the level of inferential statistics (Pearson 
correlation) 
The result of this study showed that:  there was a significant relationship 
between vo2max obtained from non-exercise test and gas analysis system. 
(R=0.76, SEE= 3.75, P=0.00) 
Moreover, the result of the study proved the reliability vo2max obtained 
from non -exercise test. (R=0.96, P=0.00) 
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 مقدمھ:
بي شك، آمادگي قلبي و تنفســي یكــي از عوامــل اصــلي و 
كلیدي وابستھ بھ آمادگي جسماني است . ھمچنــین معیــار 
خوبي براي راندن خون غني از اكسیژن بھ بافتھا ھنگــام 
فعالیت ورزشــي و مصــرف ھرچــھ بیشــتر اكســیژن در ایــن 

ادگي قلبي بافتھا است. بھ ھمین علت، درجھ باالیي از آم
 ).١۶و ١٠, ۴،٣ ھا ضروري است.(ي در بیشتر ورزشو تنفس

ترین عامل سنجش آمادگي جســماني بیشتر دانشمندان، دقیق
V02maxرا حداكثر اكسیژن مصرفي یا  مي داننــد. آنھــا  
V02maxمعتقدند  بھترین شاخص عیني آزمایشگاھي ظرفیــت  

ــتقامت قلبــي تنفســي ــ و اس ــدار عب ارت از بیشــترین مق
بھ مصرف مــي  ینھھنگام تمرین بیش كھ فرد است  اكسیژني

). ٢،۶١١،رساند(  
، آزمونھــاي آزمایشــگاھي و میــداني V02max براي برآورد

زیادي طراحي شده اند. آزمونھاي آزمایشگاھي، ابزارھاي 
رایانھ، اعتبار و دقت باالیي دارند ولــي بــھ  بھ  مجھز

ــتفاده  ــل اس ــان قاب ــراي ھمگ ــودن، ب ــران ب ــل گ دلی
روشــھاي آزمایشــگاھي اســتفاده از ). یكي از ١٧نیستند(

گاز آنــاالیزر مــي باشــد. در ایــن روش گازھــاي  هاگدست
بازدمي در كلیھ مراحل تمرین جمع آوري شده و با تكنیك 

تعیــین V02max ابزار خاصي این گازھا تجزیھ شده و میزان
). از طرفي دیگر، آزمونھاي میداني ارزان تر ١مي گردد(

ــ ــي نس ــد، ول ــتفاده ترن ــل اس ــاي و قاب ــھ آزمونھ بت ب
 بــھ  آزمایشگاھي اعتبار پایین تــري دارنــد. بــا توجــھ

گران بــودن امكانــات آزمایشــگاھي و كــم ھزینــھ بــودن 
آزمونھاي میداني، آنھا بھ سادگي و در زمان كمي قابــل 

). آزمون بدون فعالیت ورزشي ھوستون از ١،٢اجرا ھستند(
كــھ  دمــي باشــV02max جملھ آزمونھاي میداني در بــرآورد

ترین ویژگي آن این است كھ مي توان با اســتفاده از مھم
آن توان ھوازي بیشینھ را بدون اجراي فعالیت ورزشي بھ 

و  ١، بــنن١٩٧٩). در ســال ۴نحــو دقیقــي بــرآورد كــرد(
 ١۵تا  ٧نفر از كودكان  ١٠٠مطالعھ اي را در  ھمكارانش

سالھ ، با استفاده از متغیرھایي مانند سن، قــد و وزن 
دند و بین حداكثر اكسیژن مصرفي بــرآورد شــده انجام دا

نــوار حاصــل از  V02maxبا آزمون بدون فعالیت ورزشي و 
). ۵را بھ دســت آوردنــد( r=٨٨/٠، میزان ھمبستگي  نگردا

                                                
1 -bonen & et al 
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روش براي بــر  ٢از   و ھمكارانش  ٢، جكسون١٩٩٠در سال 
آورد توان ھوازي با استفاده از آزمــون بــدون فعالیــت 

د. آنھا از متغیرھاي ماننــد جــنس، كردن ورزشي استفاده
سن، تركیب بدني و گزارشات شخصي و میزان فعالیت بــدني 

(PAR)كھ شامل جدولي براساس شدت فعالیــت از صــفر تــا  ٣
    .ھفت رتبھ بندي شده بود، استفاده كردند

  
مطالعھ شــد.  (BMI)ھا، شاخص توده بدن ، در یكي از روش 

بــا اســتفاده از ي ربــدر روش دیگر، بــا ســنجش درصــد چ
اندازه گیري ضــخامت چــوبي زیــر پوســتي، تــوان ھــوازي 
برآورد شد. وي بین حداكثر اكسیژن مصرفي بــرآورد شــده 

 ٢٠زن  ١۵٠مرد و  ١٣٩٣با آزمون بدون فعالیت ورزشي از 
میــزان   ،نــوار گــردانحاصــل از   max2Voســالھ و ٧٠تــا 

 میلــي لیتــر بــھ SEE= 5/35و خطاي معیار  r=0/70ھمبستگي 
ــت  ــھ دس ــھ را ب ــدن در دقیق ــوگرم وزن ب ــر كیل ازاي ھ

مطالعــھ اي  ٤، جرج و ھمكــارانش١٩٩٧). در سال ٢١آورد(
 ٢٩تا  ١٨نفر از دانشجویان تربیت بدني  ١٠٠را بر روي 

سالھ انجام و از متغیرھــایي ماننــد توانــایي ادراكــي 
، ھنگام راه رفتن، دویدن و جاكینــگ بــا  ٥(PFA)عملكرد 

رتبھ بندي شــده بــود،  ١٠ھ از صفر تا توجھ بھ جدولي ك
و جنس  (BMI)، شاخص توده بدني  (PAR)فعالیت بدني عادتي 

استفاده كردند. آنھا بین حداكثر اكسیژن مصرفي برآورد 
نوار حاصل از  maxzV0شده از آزمون بدون فعالیت ورزشي و

میلي لیتر  SEE=3/42و خطاي  r=0/85میزان ھمبستگي  ،گردان
). در ٨یلوگرم در دقیقھ گزارش كرده انــد(بھ ازاي ھر ك

مطالعــھ اي را روي  ٦، مــاتیوس و ھمكــارانش١٩٩ ٩ ســال
سالھ انجام دادنــد آنھــا  ٧٩تا  ٢٠نفر مرد و زن  ٧٩٩٩

بھ منظور مطالعات اپیدمیولوژیكي ، با استفاده از این 
آزمون بھ برآورد تــوان ھــوازي پرداختنــد. آنھــا بــین 

د شــده از آزمــون بــدون حداكثر اكســیژن مصــرفي بــرآور

                                                
2 - Jackson et al 

 - ١ par (physical activity rating) 
 
2 -George et al 
 
3 -PFA (perceived Functional activity) 
 
4 - Mathews et al 
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میــزان  ننــوار گــرداحاصــل از V02max فعالیــت ورزشــي و
میلي لیتــر بــھ  SEE=8/64و خطاي معیار  r=/074ھمبستگي ، 

ازاي ھر كیلوگرم وزن بدن در دقیقھ را بھ دست آوردنــد 
بین حــداكثر اكســیژن  ٧، وو و وانگ ٢٠٠٢). در سال ۵١(

 ورزشــي برآورد شــده از آزمــون بــدون فعالیــت و مصرفي
V02max    حاصل از نوار گردان میــزان ھمبســتگيr=0/76  و

میلي لیتر بــھ ازاي ھــر كیلــوگرم  SEE=4/96خطاي معیار 
  .)١٩وزن بدن در دقیقھ را بھ دست آوردند(

 V02max ، بــین ٢٠٠٣و ھمكــارانش در ســال  ٨دوستمان آلن
 V02maxآزمــون بــدون فعالیــت ورزشــي (مــدل جكســون) و 

 = rقیم (نوار گردان)، میزان ھمبســتگي اندازه گیري مست
براي زنــان بــھ دســت آوردنــد  r = 0/64براي مردان و  0/69

ر تحقیقي د ٢٠٠٥ر سال دو ھمكارانش  ٩نین جوركاچھم).٧(
 نــوار V02maxو  بدون فعالیت ورزشــي مونآز V02maxبین 

را بــھ دســت  SEE = 1/97 و  r= 0/77 میزان ھمبســتگي گردان

 ).١٣آوردند(
شگران مطالعات مذكور معتقدند این روش، روش بسیار ژوھپ

مــي باشــد. از آنجــا كــھ  V02maxمناسبي براي بــرآورد 
در آزمــون بــدون فعالیــت ورزشــي بــدون  V02maxتعیــین 

ھیچگونھ فعالیتي برآورد مي شود و براي تمــامي افــراد 
ي كھ بھ بیمــاري ابل استفاده بوده مخصوصًا براي افرادق

بــاال مبــتال مــي باشــند،  نر خــوفشــاقلبــي و عروقــي و 
بنابراین وجود چنین آزموني براي تمرین و ارزشیابي از 

 اھمیت زیادي برخوردار است.
ھمچنین ، این آزمون كھ یك آزمون میداني مناســب بــراي 
برآورد توان ھوازي بیشینھ است تا كنون در ایران كمتر 
معرفي شده است، لذا معرفي و تعیین روایي و پایایي آن 

ر گروھھاي سني و جنسي باعث مــي شــود تــا بتــوان بــا د
حقیقاتي فراگیر كھ اطمینان از این آزمون در طرح ھاي ت

استفاده كرد. بر  ھا خیلي زیاد مي باشندتعداد آزمودني
كھ آیا آزمــون  اساس، سؤال اصلي این پژوھش آن استاین 

بــا اســتفاده از  V02maxبدون فعالیت ورزشي در بــرآورد
ر ؟ داردي زنان بسكتبالیست ایراني روایــي دآزمودنیھای

 این صورت پایایي آن چھ قدر است

                                                
5 - wu & wang  
8 -Dustman  et al 
9 - jurka et al 
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 روش شناسي 
توصیفي و از نوع ھمبستگي است. جامعــھ  حاضر روش تحقیق

ســت نفــر ورزشــكاران بسكتبالی ١۴۴آماري این تحقیق را 
لیــگ در مسابقات باشگاھي  ١٣٨۴اند كھ در سال زني بوده

شــتھ انــد. از ایــن میــان شھر تھران شركت دادستھ اول 
ھدفــدار و در دســترس بــھ عنــوان  نفر بھ روش ٣٠تعداد 

ابتــدا، در پرسشــنامھ اي  نمونھ آماري انتخــاب شــدند.
ــكي  ــابقھ پزش ــماني، س ــعیت جس ــھ وض ــوط ب ــات مرب اطالع
ازمودنیھا و ھمچنین رضایت شركت در تحقیق جمع آوري شد 
و پس از كسب مجوز در ورود بــھ مطالعــھ، آزمــودني ھــا 
ــون و  ــل جكس ــدني (پروتك ــت ب ــدون فعالی ــنامھ ب پرسش

با اســتفاده از ) را تكمیل كردند. سپس ١٩٩٠ھمكارانش، 
دستگاه گــاز آنــاالیزر و فعالیــت روي نــوارگردان طبــق 

آنھــا بــھ طــور مســتقیم و دقیــق  V02maxپروتكل بروس، 
نقطھ سھ  ٢بي زیر پوستي اندازه گیري شد. سپس ضخامت چر

با كالیبر سنجیده و بــا قــرار  ،سرباز و ساق پاي راست
دادن مقادیر آنھا در فرمول محاســبھ درصــد چربــي بــدن 
اسالتر، اصالح شده لمن بھ شرح زیر درصد چربــي آزمــودني 

، اطالعــات مربــوط در بــا قــرار دادن محاســبھ شــد.  ھا
آنھــا غیــر  V02maxمعادلھ برآورد توان ھوازي بیشینھ، 
رفي بر حسب میلــي مستقیم برآورد شد. حداكثر اكسیژن مص

لیتــر بــھ ازاي ھــر كیلــوگرم وزن بــدن در دقیقــھ بــا 
     استفاده از معادلھ زیر برآورد گردید.

        معادلھ درصد چربي بدن
  56100   %BF/)نقطھدوجمع(

 
 معادلھ بدون فعالیت ورزشي:

50/513 – 90/289age) – (0/552%FAT) + (1/589  Par) ( =V02max  
 زنان

میزان فعالیت بدني             FAT%= در صد چربي بدن
 =PAR              =سنAge 

سنجش توان ھوازي با استفاده از آزمون بدون فعالیت 
 ورزشي

با استفاده از ازمون بدون  V02maxبرآورد بھ منظور 
فعالیت ورزشي ابتدا از آزمودني خواستھ شد با توجھ بھ 

با توجھ  ، عددي را(PAR)پرسشنامھ میزان فعالیت بدني 
یك ماه گذشتھ بھ خود  بھ فعالیت بدني خود در ھفتھ در
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اختصاص دھد. در این پرسشنامھ از مقیاس رتبھ بندي از 
استفاده شد (صفر براي افرادي كھ در ھیچ  ٧صفر تا 

براي  ٧گونھ فعالیت بدني در ماه گذشتھ شركت نكردند و 
ساعت در فعالیت ھاي  ٣افرادي كھ در ھفتھ بیشتر از 

دني شركت مي كنند. سپس میزان چربي بدن با استفاده ب
كالیپر بھ روش دو نقطھ اي محاسبھ شد. براي ھر از 

آزمودني، عدد مربوط بھ ھمراه سن آزمودني ھا كھ در 
 V02maxبرگھ مشخصات فردي درج شده، در فرمول محاسبھ 
 V02maxویژه آزمون بدون فعالیت ورزشي قرار داده شد و 

 استفاده از این فرمول محاسبھ شد.  آزمودني ھا با

روش اندازه گیري توان ھوازي با استفاده از دستگاه 
 گاز آناالیزر

پس از انتخاب آزمودني ھا از آنھا خواستھ شد تمرینــات 
 V02maxساعت قطع كنند و براي تعیین  ۴٨خود را بھ مدت 

 ساعت قبل از ازمون از خوردن پرھیز كنند.  ٢دست كم 
از چند دقیقھ گرم كردن روي دســتگاه نــوار آزمودني پس 

گردان رفتھ تا قبل از شروع كار رسمي بھ منظور آشنایي 
با دستگاه، یك دقیقھ كار غیر رسمي انجام دھــد. تمــام 
جلسات آزمون در مركز سنجش قابلیتھاي جســماني آكــادمي 

گــراد  درجھ سانتي ٢۶ملي المپیك در صبح ھا و در دماي 
 انجام شد. %۵٠و رطوبت نسبي 

آزمودني ھا در حالي كھ ماسك تنفسي، یونیت قابــل حمــل 
pu دستگاه بي سیم، دستگاه مخابره كننده ضربان قلب و ،

باتري كھ توسط كمربندھاي حمایت كننده بھ آنھــا متصــل 
شده بود بر روي  ترد میل قــرار گرفتنــد. بــراي ســنجش 

V02max ه گاز آناالیزر از پروتكل با  استفاده از دستگا
 بروس استفاده شد. 

 وش آمارير   
در این تحقیق براي مطالعھ ارتباط بین متغیرھاي مــورد 

ون و بھ منظور تعیــین پیرسنظر تحقیق از ضریب ھمبستگي 
لفاي كرونبــاخ و در ســطح معنــي ري آاپایایي از روش آم

استفاده و براي انجام محاسبات آمــاري از  = ٠۵/٠داري
 استفاده شد. excelو  Spss10م افزارھاي نر

 ھایافتھ
 تجزیھ و تحلیل آماري یافتھ ھاي تحقیق نشان دادند:
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سنجیده شده بھ روش آزمــون بــدون فعالیــت V02maxبین  .١
ط معني داري وجود ورزشي و دستگاه گاز آناالیزر ارتبا

 )١دارد. (جدول 
 آزمون بدون فعالیت ورزشي وV02max. ھمبستگي بین١جدول 

 دستگاه گاز آناالیزر  
متغیرھا                                            

      شاخص آماري
ضریب 
 ھمبستگي

 Pارزش 
ضریب 
 SEE تعیین

max2V0  سنجیده شده
آزمون بدون با 

 فعالیت ورزشي

 
٧۶۴/٠ 

 
٠٠/٠ 

 
۵٨٣/٠ 

 
٩۶/٣ 

V02max  سنجیده شده
دستگاه گاز با 

 آناالیزر
 

    

 ر است.معني دا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حاصل از تكرار آزمون بدون فعالیت ورزشــي  max2V0بین  .٢

 ارتباط معني داري وجود دارد.
آزمون بدون فعالیــت  V02max. ھمبستگي بین تكرار ٢جدول

 ورزشي

متغیرھا                                            
      شاخص آماري

ضریب 
 ھمبستگي

 Pارزش 
ضریب 
تعیین 

)z٢( 

maxz0V  سنجیده شده با
تكرار آزمون بدون 

 فعالیت ورزشي

٩۶/٠ 
 

٠٠/٠ 
 

٩٢/٠ 
 

 .معني دار است 
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 بحث و نتیجھ گیري:
بــا  max2V0یافتھ ھاي تحقیق نشــان مــي دھــد در بــرآورد

استفاده از آزمون بدون فعالیت ورزشي و دســتگاه گــازه 
دارد كھ  وجود (r=0/76)آناالیزر ھمبستگي معني داري معادل 

 (r=0/71)) بــا ضــریب ھمبســتگي ١٩٩٠با یافتھ ھاي جكسون (
). ھمچنین نتایج این پژوھش با یافتھ ھــاي ١٢ھمسو است(

) در بررســي ١٩٩٩تحقیقات ماتیوس و ھمكارانش در ســال (
ضــریب  V02max آزمــون بــدون فعالیــت ورزشــي در بــرآورد

 ).١۵را بھ دست آوردنــد، مطابقــت دارد( (r=0/74) ھمبستگي
چنانچھ مشاھده مي شود تفاوت اندكي در ضــریب ھمبســتگي 
این تحقیقات با تحقیق حاضر مشاھده مي شود كھ بھ نظــر 

ایــن ي یھــاندمي رسد علت این تفــاوت آن اســت كــھ آزمو
تحقیقات، از نظر دامنھ سني و میــزان فعالیــت بــدني و 

ي تحقیــق حاضــر تفــاوت یھــاندجنسیت و تعــداد بــا آزمو
 در تحقیق جكسون و ھمكارانش، افراد دارند. براي مثال،
نفر مرد و زن بودند كــھ دامنــھ  ١٣٩٣شركت كننده حدود 

ســال بــوده و ھمچنــین میــزان  ٧٠تــا  ٢٠سني آنھا بین 
 ).١٢فعالیت بدني افراد نیز متفاوت بوده است(

ــال     ــین ١٩٩٧در س ــتگي ب ــارانش، ھمبس ــرج و ھمك  ج
V02maxرا كھ بر  دان و آزمون بدون فعالیت ورزشينوارگر

 (r=0/85)روي دانشجویان تربیت بدني انجام دادند، معــادل 
بھ دست آوردند كھ بھ ضریب ھمبستگي تحقیق حاضر نزدیــك 
است. دلیل اصلي این تفاوت احتماالً ناشي از مقیاس جدول 

رتبھ بنــدي  ١٠از صفر تا  الیت بدني جرج است كھ فع دك
ت بــدني از شده است، ولي در تحقیق حاضر جدول كد فعالی

رتبھ بندي شده است. ھمچنین جرج و ھمكــارانش  ٧صفر تا 
ھاي مرد و زن استفاده كرده و ضمنًا از شاخص ینداز آزمو
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توده بدني بھ جاي درصد چربي بدن استفاده كــرده انــد. 
ــارانش اســتفاده از  ــق جــرج و ھمك ــم در تحقی ــھ مھ نكت
آزمونھــاي بــا آمــادگي ھــوازي زیــاد بــوده اســت. وي 

زیادي داشتند، بھ  V02maxن تربیت بدني را كھ دانشجویا
عنوان آزمودني انتخاب كرده است. بھ ھمین دلیل، وي در 
پرسشنامھ یا جدول كــد فعالیــت بــدني جكســون اصــالحاتي 

 ١٠را از صفر تا  شنامھ اوسایجاد كرده و رتبھ بندي پر
 ده است.رتبھ بندي كر

گزارش  (r=0/85)میزان روایي تحقیق جرج و ھمكارانش معادل 
 ).٨شده است(
كــھ در  ١٠و ھمكــارانش یافتھ ھاي پــژوھش ورمــا ھمچنین،

آزمون بدون فعالیت ورزشــي  V02maxمطالعھ خود ھمبستگي 
بھ دست آورده اند،  r=0/72و آزمون نوارگرادان را معادل 

 ).١٨بھ ضریب ھمبستگي تحقیق حاضر نزدیك است(
 02maxVو ھمكــارانش ھمبســتگي بــین  ١١مالك ٢٠٠۵در سال 

نوار گردان و آزمون بدون فعالیت ورزشي را كھ بــر روي 
بدســت  (r=0/82)ورزشكاران استقامتي انجام دادند، معادل 

گي تحقیــق حاضــر نزدیــك آوردند، كھ بــھ ضــریب ھمببســت
ھمچنین یافتھ ھاي پژوھش جوركــا و ھمكــارانش  ).١۴است(

آزمون بدون فعالیــت  V02maxكھ در مطالعھ خود ھمبستگي 
بــھ دســت  r=0/75ي و آزمون نــوار گــردان را معــادل ورزش

 ).١٣اند با پژوھش حاضر مطابقت دارند( آورده
بھ طور كلي مي توان نتیجھ گرفت كھ نتایج تحقیق حاضــر 
با ھمھ پــژوھش ھــاي انجــام شــده در ایــن بــاره ھمســو 

، ١٩٩٧، جـــرج ١٩٩٠، جكســـون١٩٩۵ ١٢،ھیـــل٢٠٠٢اســـت(وو
 ).١٣۵١٩٩والي

ھمبســتگي در برخــي مــوارد  ریبولــي از نظــر مقــدار ضــ
ھــا عمــده و فــاحش تفاوتي ھایي مشاھده مي شود ولتفاوت

ھــا را مــي ا وجود این ، علت اصلي این تفــاوتنیستند ب
، یكسان نبــودن ھان با سن و جنس آزمودني ھاي پژوھشتوا

ھا از نظر تغذیھ ، میزان فعالیت بــدني، شرایط آزمودني
دني و ســایر عوامــل میزان درصد چربي بدن، شاخص توده ب

 از جملھ عوامل انگیزشي در ارتباط دانست.

                                                
10 -Verma et al 
11 -Malek et al 
12 -Hill 
13 -Valley 
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 بھ عالوه، متفاوت بودن نوع آزمونھایي كــھ بــراي ســنجش
V02maxھا استفاده شــده انــد، و سایر متغیرھاي آزمودني

ن ل احتمالي در ایجاد ایــین علمي تواند یكي از مھم تر
 ھا باشد. در عین حال، چنانچھ عنوان شد متغیرھايتفاوت

 مھم موثر در آزمون بدون فعالیت ورزشي ھنگــام بــرآورد
V02max: عبارتند از 

سن، جنس، درصد چربي بدن، شــاخص تــوده بــدني و میــزان 
دھنــد ســن رابطــھ  ميفعالیت بدني مطالعات زیادي نشان 

دارد و این بدان معني اســت كــھ بــا  V02maxمعكوسي با 
ھــر ده  .بھ طور متوسط دركاھش مي یابد vo2maxافزایش سن

میلي لیتر بھ ازاي ھر كیلــوگرم وزن بــدن  ۴حدود   سال

١٠در دقیقھ در افراد بالغ كاستھ مي شود( ). با وجــود ٩

این بھ دلیل آنكھ در تحقیق حاضر نمونھ ھاي مورد نظــر 
سالھ بوده اند بھ نظر نمــي  ٢٩تا  ١۶زنان بسكتبالیست 

چنــدان مــوثر بــوده باشــد.  V02maxرسد سن در بــرآورد 
  V02max نیــز در  جــنسنین، مطالعات نشان داده اند ھمچ

موثر است. در مقایسھ با زنان، مردان بــھ طــور متوســط 
V02max ) در تحقیق حاضر ھر چنــد ١۶،١٢بیشتري دارند .(

آزمودنیھا زن بوده اند ولي احتمال دخالت عامل جنســیت 
نباید چندان تاثیري بر ھمبستگي ھاي بھ دست  V02maxبر 

باشد، چون ھمھ متغیرھاي مورد سنجش فقط در  آمده داشتھ
 یك گروه آزمودني و آن ھم زنان انجام شده است.

مطالعات مختلفي نشان مي دھنــد تركیــب بــدني از جملــھ 
، متغیرھاي مھــم (BMI)درصد چربي بدن و شاخص توده بدني 

 مي باشند. V02maxبرآورد 
بررسي نتایج این پژوھش نشان مــي دھــد ایــن آزمــون از 

ایي و پایایي قابل قبــول برخــوردار اســت. زمانیكــھ رو
از طریق آزمایشگاه امكان پذیر نباشد مي  V02max برآورد

توان از آزمــون مــذكور اســتفاده كــرد و از آنجــا كــھ 
V02max  در آزمون بدون فعالیــت ورزشــي بــدون ھیچگونــھ

فعالیتي برآورد مي شود، براي ھمھ افراد قابل استفاده 
  - براي افرادي كــھ بیماریھــاي قلبــي  مي باشد، مخصوصاً 
دارند، آزمون مناسبي بــراي بــرآورد  خونعروقي و فشار 

V02max  مي باشد. ھمچنین، این آزمون براي برآورد توان
ھوازي افراد در مطالعات و طــرح ھــاي تحقیقــات ملــي و 
جامع كھ تعداد آزمودنیھا خیلــي زیــاد مــي باشــند مــي 

ر بــھ ضــرورت ســنجش نظــند  استفاده شود. ھمچنین ، توا
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در ورزشكاران در مراحل گوناگون تمریني  V02maxھمیشگي 
، در صورت امكانپذیر نبودن سایر آزمونھــا، از آزمــون 

آنھــا اســتفاده  V02maxبدون فعالیت ورزشي براي ســنجش 
شود. ھمچنین مي توان در تحقیق مشــابھي زنــان بیشــتري 

صــحت  اعم از ورزشكار و غیر ورزشكار آزمــون شــوند تــا
نتایج آزمون باز بیني شــود و اطمینــان بیشــتري بــراي 

 بــھ max2V0استفاده از آزمون بدون فعالیت ورزشــي ســنجش
ارمغان آورد . با وجود این، پژوھش مذكور فقط بــر روي 
زنان بسكتبالیست انجام شــده اســت، لــذا بــراي تعمــیم 
نتایج ضروري است تا پژوھش ھاي مشابھ دیگــري در گــروه 

گروھھاي سني پســران و مــردان نیــز انجــام  سني زنان و
 شود.

بھ عالوه، از آنجا كھ در كشورمان تجھیزات آزمایشــگاھي 
سنجش حداكثر اكسیژن مصرفي كم اســت لــذا الزم اســت تــا 

مورد اســتفاده در  max2V0  سنجش روایي و پایایي روشھاي
سایر كشورھا در داخل كشور نیز تعیین شــود تــا امكــان 

ي افراد جامعھ در مواقــع مقتضــي بــا سنجش آمادگي ھواز
سھولت امكان پذیر شود. بنابراین، پیشنھاد مي شــود در 

ملي ورایي و پایایي ھمھ آزمونھاي بــدون فعالیــت  يطرح
مأخــذ آزمونھــاي معتبــر بــھ  V02maxورزشي ویژه ســنجش 

آزمایشگاھي مشخص شود تا پژوھش ھاي ھمھ گیري شناسي در 
 ون جامعھ میسر شود.بخش آمادگي ھوازي اقشار گوناگ
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؛ آزمــون ١٣٨٢دي، محمدرضا: سیاھكوھیان، معرفت؛ رك -١
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