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  اهمیت موضوع
اطالعات کنونی در خصوص چگونگی تنوع شدت و نوع مشارکت ورزشی و چگونگی بسط این ارتباطات بـا سـایر          

هـا بـه افـزایش کـارایی مـداخالت       درك بهتـر ایـن متغیر     . ی محدود اسـت   تنفس -عوامل سالمت مانند آمادگی قلبی    
   .ایان خواهد نمودگذاري سالمت عمومی کمک ش فعالیت بدنی و نیز سیاست

  

  )شرح مساله(مقدمه 
باور عمومی بر آن است که فعالیت بدنی و تمرینات ورزشی سـطوح متوسـط تـا شـدید تغییـرات مطلـوبی را در                   

فعالیـت بـدنی اغلـب    . داردهاي قلبی عروقی در پی  سطوح آمادگی قلبی تنفسی و در پی آن عوامل خطرزاي بیماري          
سـازمان بهداشـت جهـانی در    . کند همراه اسـت  هاي شدت، مدت و تواتر که روي هم حجم فعالیت را بیان می        با واژه 
انجـام ایـن   . کنـد   دقیقه در روز فعالیت بدنی متوسط تا شدید را براي سالمت افراد تجویز می   60 حداقل   2010سال  

هـاي ورزشـی    هاي اوقات فراغت و مشارکت هاي ورزشی دانشگاه، فعالیت برنامه ان فعالیت بدنی از طرق مختلف در میز
جویان ورزشی عموماً نسبت به همساالن خود از نظر جسمانی فعـالتر   بر طبق تعریف، مشارکت . پذیر خواهد بود   امکان

   .نمایند بوده، مصرف انرژي بیشتري داشته و زمان بیشتري را صرف فعالیت بدنی سطوح متوسط تا شدید می

  ها ترین یافته مهم
 تنفسی و سطح - ز آزمون کا اسکوئر بیانگر این بود که افرادي که از آمادگی قلبیها با استفاده ا تحلیل داده

یافته و نیافته و  هاي ورزشی سازمان داري نسبت به سایرین در فعالیت طور معنی فعالیت بدنی مطلوب برخوردارند به
 حتی اگر رقابت بدون نتایج رگرسیون مشخص کرد که). P>05/0( تري دارند هاي رقابتی مشارکت فعال نیز ورزش

با استفاده ). P>05/0( باشد  تنفسی افراد می- کننده آمادگی قلبی انگیزه برد و باخت صورت پذیرد به نوعی تضمین
 ساعت فعالیت بدنی متوسط 3شد افرادي که روزانه هاي مختلف فعالیت بدنی مشخص  از آزمون آنالیز واریانس گروه

نتایج موجود حاکی از آن است که ). P>05/0(  تنفسی برخوردار بودند-تا شدید انجام داده بودند از آمادگی قلبی
 ساعت فعالیت بدنی با شدت متوسط 5/2روزانه ( سبک زندگی فعال هاي رقابتی به همراه اتخاذ مشارکت در ورزش

   .دهد تنفسی را افزایش می -شانس برخورداري از آمادگی قلبی) ورزش رقابتی دقیقه 30و 
  


