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Abstract 

Background and Objective: The maximum aerobic capacity (VO2max) is 
one of the criteria that can be used to create a balance between work and 
worker. The assessment of individuals’ physical work capacity can be used 
to assign individuals in jobs proportional to their capacities in order to 
maintain their health and physical capacity and improve their productivity 
and efficiency. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 120 
women with the age range of 21-49 years working in hospitals located in 
Isfahan, Iran. The participants were evaluated through the Single 
Stage Treadmill Walking Test by Ebbeling. The data were collected using 
the General Health Questionnaire-28, Occupational Fatigue Scale, and Job 
Satisfaction Questionnaire. Data analysis was performed in SPSS software 
(version 22) using the Pearson correlation and t-test. 
Results: According to the results, the mean VO2max, physical working 
capacity, and general health were obtained as 38.89±1.85 ml/kg-1.min-1, 
4.10±0.47 kcal/min, and 25.43±12.09 kcal/min, respectively. In addition, the 
mean scores of occupational fatigue and satisfaction were 85.87±32.35  
and 57.48±13.01, respectively. The results also indicated a significant 
relationship between VO2max and age, weight, body mass index, 
occupational fatigue, and job satisfaction (P<0.05). 
Conclusion: As the findings indicated, occupational fatigue and satisfaction 
were associated with VO2max among workers. Consequently, it is 
recommended to not only consider the compatibility of physical factors in 
the workplace, but also give special attention to mental aspects, since they 
affect the workers’ physical domain and productivity. 
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 General) با سالمت عمومی (MAX2VOبررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازي (

Healthهاي اصفهان)، خستگی و رضایت شغلی در زنان شاغل در بیمارستان 

 5، زهرا کولیوند4، حدیث نوروزي1زهرا اردودري، 3قاسم یادگارفر، ،*2اله حبیبیاحسان، 1مسلم مومبینی

 اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه 1
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراناي، دانشکده استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه 2
 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 3
 آباد، اصفهان، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، گرایش  4
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایراناي، گروه مهندسی بهداشت حرفهبهداشت حرفهکارشناس  5

ل: ایمی .اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانگروه مهندسی بهداشت حرفه ،اله حبیبیاحسان * نویسنده مسئول:
habibi@hlth.mui.ac.ir 

 
 

 10/12/1396 تاریخ دریافت مقاله:
 23/03/1397 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده
براي ایجاد تناسب از جمله معیارهایی است که از آن ) max2VOبیشترین ظرفیت هوازي ( سابقه و هدف:

دهی و توان جسمانی افراد و نیز افزایش تولید و بهره شود. جهت حفظ تندرستیبین کار و کارگر استفاده می
)، افراد را در مشاغل PWC: Physical Work Capacityتوان از طریق سنجش ظرفیت انجام کار فیزیکی (می

 ها قرار داد.متناسب با توانایی آن
-49نفر از زنان شاغل در بیمارستان با محدوده سنی  120این مطالعه مقطعی در ارتباط با  ها:مواد و روش

مورد ارزیابی قرار گرفتند. براي  Ebbelingاي مرحلهسال انجام شد و این افراد به وسیله آزمون تک 21
، )General Health Questionnaire 28:-GHQ-28(هاي سالمت عمومی ها از پرسشنامهوري دادهآجمع

ها به وسیله نیز دستگاه تردمیل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده خستگی شغلی، رضایت شغلی و
 .صورت گرفت T-testو  Pearson Correlationهاي با استفاده از آزمونو   SPSS 22فزارانرم

ترتیب ظرفیت هوازي، ظرفیت فیزیکی کار و سطح سالمت عمومی به نیشتریبمطابق با نتایج  :هایافته
کیلوکالري در دقیقه و میانگین  43/25±09/12 و 10/4±47/0، بر کیلوگرم در دقیقه لیترمیلی 85/1±89/38

. دست آمدبه 48/57±01/13و  87/85±35/32ترتیب برابر با و انحراف معیار نمره خستگی و رضایت شغلی به
 :Body Mass BMI(با سن، وزن، شاخص توده بدنی  max2VOشایان ذکر است که در این مطالعه بین 

Index(خستگی و رضایت شغلی ارتباط معناداري به لحاظ آماري وجود داشت ،. 
 max2VOتوان گفت از آنجایی که خستگی و رضایت شغلی با آمده میدستمطابق با نتایج به گیري:نتیجه

هاي تناسب فیزیکی در محیط کار، به گردد عالوه بر توجه به جنبهکارگران در ارتباط است، توصیه می
 وري شاغالن تأثیرگذاراي شود؛ زیرا بر جنبه فیزیکی و در نتیجه بر بهرههاي روانی نیز توجه ویژهجنبه

 باشد.می
 

 زنان شاغل در بیمارستان، سالمت عمومی، ظرفیت انجام کار فیزیکی ؛بیشترین ظرفیت هوازي واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
هدف اصلی علم ارگونومی، ایجاد تناسب بین انسان و محیط 

هاي مداخالت باشد؛ از این رو براي ارزیابی اثربخشی برنامهمی
ارگونومیک به ابزارهایی نیاز است که اطالعات الزم در مورد 

. براي ایجاد چنین ]1[تناسب یا عدم تناسب را فراهم آورند 
سو مصرف انرژي در مشاغل مختلف را م است از یکتناسبی الز

یري گتعیین نمود و از سوي دیگر توان جسمی کارکنان را اندازه

گیري توان جسمی از مباحث مهم گردد؛ به همین دلیل اندازه
المللی کار نیز شود که سازمان بینعلم ارگونومی محسوب می
. به عبارت دیگر، با سنجش ]2[بر آن تأکید نموده است 

و را توان اهاي ذهنی، فیزیکی و فیزیولوژیکی انسان میویژگی
هاي فیزیولوژیک وي به کار متناسب و در حد توان و اندازه

 .]3[گمارد 
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 انو همکار مومبینی

در ایران آمار دقیقی در مورد میزان اشتغال نیروي کار در 
ر اروپا زنان بیشترین درصد بخش درمان وجود ندارد؛ اما د

طوري که دهند؛ بهشاغالن در مراکز غیرنظامی را تشکیل می
دهند. وجه تمایز کار درصد از این نیروها را زنان تشکیل می 75

بودن کلیه وظایف در بیمارستان نسبت به صنایع، دستی
با نوع شغل افراد شاغل در بیمارستان متناسب  .]4[باشد می

. کار ]5[روز هستند مجبور به انجام کار در تمام ساعات شبانه
ویژه شغل پرستاري از جمله مشاغلی هستند در حوزه درمان و به

هاي فیزیکی و روانی (نوبت کاري، سختی و بار کاري که محرك
ها تهدیدي براي هاي ناخواسته) آنکاريبیش از حد و اضافه

 .]6[گردند آسایش و سطح کیفیت زندگی این افراد محسوب می
هاي انسان و نوع کاري که انجام ناسب بین توانمنديعدم ت

. ]7[گردد دهد موجب ایجاد مشکالت و مسائل مختلفی میمی
چگونگی انتخاب نیروي کار مورد نیاز و مطابقت سختی کار 

شده با توانایی جسمی و روانی افراد از جمله اهداف مهم در محول
 "فیزیولوژي کار"باشند که به ارگونومی و مدیریت سازمانی می

فیزیولوژیکی  با سنجش افراد از نظر. ]9،8[معروف هستند 
اي متناسب با آستانه فیزیولوژیک وي توان هر فرد را در حرفهمی

به کار گمارد تا عالوه بر حفظ سالمتی و توان جسمی، میزان 
 . ]3[وري افزایش یابد تولید و بهره

 1962را در سال  PWCاصطالح  Binkنخستین بار پروفسور 
تواند حداکثر میزان انرژي است که شخص می PWCمطرح کرد. 

بدون آنکه به سالمتی خود آسیب برساند، در طول شیفت کاري 
 .]3[هشت ساعته مصرف نماید 

max2VO  ه تواند بکه میاست بیشترین مقدار اکسیژنی
دستگاه تنفسی جذب شود و از طریق خون در اختیار  وسیله

عنوان یک هب max2VO. باید توجه داشت که قرار گیرد هاماهیچه
ی مورد تنفس -گیري حد عملی سیستم قلبیاستاندارد براي اندازه

 معموالً max2VOاز سوي دیگر،  .]10،3[توجه قرار گرفته است 
وگرم وزن کیلبر لیتر اکسیژن یا میلیو  با واحدهاي لیتر در دقیقه

 بوده بین افراد مختلف، متغیرو  ]11[شود دقیقه بیان می دربدن 
، ، روانییانفاکتورهاي جسمو تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون 

 .]10-21[ محیطی و ژنتیکی قرار دارد
صورت مستقیم یا غیرمستقیم هتوان بمیرا  ظرفیت هوازي

 در معموالً ارزیابی مستقیم ظرفیت هوازياز ود. نمگیري اندازه
گیري غیرمستقیم اندازه و شودافراد جوان و ورزشکار استفاده می

وامع براي ج ،کندبر فرد وارد می را کمتري یکه فشار فیزیولوژیک
 .]11[ باشدمیتر مناسب کاري

 ي رافشار بیش از حد max2VOگیري روش مستقیم اندازه
 و ]14،13،11[آفرین تواند خطرمی کند کهمی تحمیل ه فردب

نیازمند است  قیمتیبه تجهیزات گرانو  ]15-17[ گیر باشدوقت
باشد که این روش صحت باالیی . شایان ذکر می]17-15،10[

با  ؛روش مستقیم استبا روش غیرمستقیم مشابه . ]11،10[دارد 
دست از کار  PWCاین تفاوت که شخص قبل از رسیدن به 

با توجه به رابطه خطی میان ضربان . در این روش ]3[کشد می
 و ]18،15،3-21[سختی کار و اکسیژن مصرفی  ،قلب

بودن حداکثر ضربان قلب که در رابطه با سن شخص مشخص
رمول با استفاده از ف براي زنان حداکثر ضربان قلب( شودتعیین می

age-220 توان می) آیددست میهبmax2VO را برآورد نمود 
مورد  max2VOگیري منظور اندازهوسایلی که به. ]24-22،3[

دوچرخه ارگومتر، نوار  :ند ازهست عبارت گیرنداستفاده قرار می
 .]26،25،15،3[ نقاله و پلکان

ارزیابی صحیح توانایی کار شاغلین از دیدگاه اقتصادي براي 
هاي افزایش کارفرمایان حائز اهمیت است و تقویت آن یکی از راه

مفهوم  .باشدها میوري منابع انسانی در صنایع و سازمانبهره
هاي کاري و انتخاب کارکنان توانایی کار اساس طراحی ایستگاه

باشد؛ به عبارت دیگر، اگر مناسب براي مشاغل مختلف می
هاي فیزیکی و روانی کارگران و کارکنان منطبق بر توانمندي

ها نباشد، باعث بروز مشکالت ایمنی و نیازهاي شغلی آن
هاي مربوط به برکناري بهداشتی، کاهش تولید و افزایش هزینه

 .]27[شود کارگران و کارکنان می
شده در ارتباط با مشاغل با وجود مطالعات مختلف انجام

براي  ايبیمارستانی و غیر بیمارستانی در مردان، تاکنون مطالعه
با فاکتورهاي  max2VOتعیین ارتباط بین فاکتورهاي جسمی 

انجام نشده  ) در زنان شاغل در بیمارستانیعمومروانی (سالمت 
است. در این مطالعه سعی بر سنجش این ارتباط بود تا در صورت 
وجود ارتباط مستقیم بین فاکتورهاي مذکور، عالوه بر مدنظر 

هاي فیزیکی تناسب کار، به تناسب روانی کار با قراردادن جنبه
ده، شمطالب بیانبا توجه به  اي شود.پرسنل زن نیز توجه ویژه

)، max2VOتعیین حداکثر توان هوازي (مطالعه حاضر با هدف 
) و شناخت GH)، سالمت عمومی (PWCظرفیت کار فیزیکی (

شاخص توده بودنی، خستگی و اي مانند سن، وزن، عوامل زمینه
هاي اصفهان در کارکنان زن شاغل در بیمارستان رضایت شغلی

 انجام شد.
 

 هامواد و روش
نفر  120مقطعی در ارتباط با  -تحلیلی -این مطالعه توصیفی

 1394هاي شهر اصفهان در سال از زنان شاغل در بیمارستان
نمونه مورد نیاز براي این مطالعه با سطح صورت پذیرفت. تعداد 

و با درنظرگرفتن  =2dدرصد، طول فاصله اطمینان  95اطمینان 
حدود  N=z2*sd2/d2ول ها با استفاده از فرمامکان ریزش داده

 صورتنفر برآورد گردید که با توجه به مطالعات قبلی به 96
. ]28،9[سال قرار گرفتند  49تا  20هاي سنی تصادفی در گروه
منظور حصول اطمینان از نتایج باشد که بهشایان ذکر می

نفر  120اعتبار مطالعه، حجم نمونه به آمده و افزایش دستبه
 افزایش یافت.

ها، کنندگان قبل از انجام آزمونالزم به ذکر است که شرکت
ها اطمینان داده شد فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند و به آن
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  خستگی و رضایت شغلی ررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازي با سالمت عمومی،ب       

شده محرمانه بوده و در اختیار هیچ نهادي آوريهاي جمعکه داده
آن دسته از افرادي که از  قرار نخواهد گرفت. شایان ذکر است

 به ندبردعروقی و یا مشکالت تنفسی رنج می -هاي قلبیناراحتی
 مطالعه وارد نشدند.

ها توسط پرسشنامه و بخش این مطالعه بخشی از دادهدر 
منظور گیري مستقیم گردآوري شدند. بدیندیگر از طریق اندازه

ل از مراحل تکمیل پرسشنامه و انجام آزمون بر روي تردمی
بعد از ظهر در دو بیمارستان منتخب شهر  14الی  9ساعت 

آزمون بر روي تردمیل، فرم از شروع  اصفهان انجام شد. پیش
نامه کتبی، پرسشنامه سالمت عمومی، خستگی، رضایت رضایت

 و گرفتد قرار افرافرم اطالعات دموگرافیک در اختیار شغلی و 
تکمیل  هاي مذکور رافرمها و پرسشنامهتا شد خواسته  هاآناز 
 .دنکن

 
شنامه .1 ستفادهپرس  هاي مورد ا

شنامه سالمت عمومی ( ف. پرس  )GHQ-28ال
براي تعیین میزان سالمت عمومی افراد از در این مطالعه 

ه پرسشناماین . روایی و پایایی شداستفاده  GHQ-28پرسشنامه 
فرم  .]29[ است است یید قرار گرفتهأمتعدد مورد ت در مطالعات

توسط  1979در سال که  الی پرسشنامه سالمت عمومیؤس 28
Goldberg  وHillier مقیاس زیر چهاردربرگیرنده  ،تدوین یافت

عالئم جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در کارکرد 
 .]29[باشد میاجتماعی و افسردگی شدید 

عنوان نقطه برش در نظر گرفته به 6ها نمره زیرمقیاسدر 
دست آورند، و کمتر از آن را به 6شود و افرادي که نمره می
 7شوند و افرادي که نمره عنوان فرد سالم در نظر گرفته میبه

و باالتر را کسب نمایند مشکوك به اختالل هستند. با این نمره 
و  7/84±7/2برابر با ترتیب برش حساسیت و ویژگی آزمون به

 2/8±7/2بندي کلی معادل درصد و اشتباه طبقه 7/2±7/93
نمره سالمت عمومی کل داراي  براین،عالوه .]29[ باشدمی

گذاري افرادي که نمره است و در این روش نمره 23نقطه برش 
و  24و کمتر را دریافت نمایند، سالم و افرادي که نمره  23

باالتر را کسب نمایند مشکوك به اختالل هستند. حساسیت، 
بندي کلی با این نمره برش ویژگی و میزان اشتباه طبقه

درصد  3/12±4/2و  3/92±4/2، 5/70±4/2ترتیب برابر با به
 .]29[ باشدمی

 
شنامه رضایت شغلی  Rothe وBrayfield ب. پرس

 Rotheو  Brayfield توسط 1951ل سا در پرسشنامه این
  و شده ساخته افراد شغلی رضایت میزان سنجش منظورهب

 از پرسشنامه این در. است ايگزینهپنج  ؤالس 19داراي 
 را خود هاينگرش و احساس تاشود می خواسته دهندگانپاسخ

مشخص کنند.  ايدرجهپنج  مقیاس روي بر شغلشان به نسبت
هاي براي گزینه 16،14،13،10،8،6،4،3،2،1،18هاي در گویه

 "وافقمم شدتبه و موافقم بالتکلیفم، مخالفم، مخالفم، شدتبه"
 صورتبه هاگویه بقیه شود.لحاظ می 5و  4،3،2،1 نمره ترتیبهب

 در پرسشنامهاین  پایاییگردند. می گذارينمره برعکس
 .]30[مطالعات متعدد در ایران تأیید گردیده است 

 
ستگی شغلی سوئدي شنامه خ SOFI- :20( پ. پرس

20-Swedish Occupational Fatigue Inventory(: 
 20نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدي داراي 

ناراحتی "، "تالش جسمانی"، "فقدان انرژي"آیتم و پنج بعد 
باشد. هر آیتم می "آلودگیخواب"و  "فقدان انگیزش"، "جسمانی

(با  10اي از صفر (اصالً) تا درجه 11با استفاده از مقیاس لیکرت 
حداقل و حداکثر نمره گردد. گذاري میتوافق بسیار زیاد) نرخ

باشد. پایایی و روایی این پرسشنامه در می 200ترتیب صفر و به
 .]31[مطالعات مختلف تأیید شده است 

 
دازه2  )max2VOگیري حداکثر ظرفیت هوازي (. روش ان

با استفاده از آزمون تردمیل (مدل  max2VOدر این مطالعه 
T 9670 و روش (Ebbeling مراحل این کار  .]24[ تعیین شد

 در ادامه به تفصیل بیان شده است.
تا  4/3طور متوسط در سرعتی بین در این آزمون تردمیل به -1

 مایل بر ساعت تنظیم شد. 4
با توجه به سن فرد، حداکثر ضربان قلب بر حسب تعداد در  -2

دست آمد به HRmax=220-ageدقیقه با استفاده از فرمول 
دیده محسوب درصد که ضریبی براي افراد آموزش 70و در 

 ، ضرب گردید.شودمی
شدن در شیب صفر درصد در چهار دقیقه اول، فرد براي گرم -3

درصد حداکثر  60-70و سرعتی که ضربان قلب او را بین 
 ضربان قلب باال ببرد، شروع به دویدن نمود.

، فرد دویدن را با همان سرعت اول با پس از چهار دقیقه اول -4
درصد به مدت چهار دقیقه ادامه داد. سپس میانگین  5شیب 

ثانیه آخر دو دقیقه پایانی ثبت شده و در  30ضربان قلب 
 نهایت سرعت نهایی یادداشت گردید.

ضربان قلب و سرعت نهایی در رابطه زیر قرار داده شد و  -5
max2Vo  زن ر کیلوگرم وبلیتر اکسیژن میلیبر حسب واحد

 محاسبه گردید.بدن در دقیقه 
 

VO2max (ml/kg/min)=15.1+21.8 (Speed in mph)-
0.327 (SSHR in bpm)-0.263 (Speed*Age in 
Year)+0.00504 (SSHR in bpm*Age in 
Year)+5.98*(Gender: Female=0, Men=1)  
 

 Speed in mph : سرعت دوچرخه بر حسب مایل بر
 ساعت 
 SSHR in bpm :شده ضربان قلب تثبیت 
 max2VOحداکثر ظرفیت هوازي : 
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 Genderجنسیت : 
 

آوردن حداکثر ظرفیت هوازي ابتدا الزم است دستبراي به -6
 :]24[تبدیل گردد  در دقیقهبه لیتر بر  max2VOواحد 

 
VO2max (lit/min)=VO2max (ml.kg-1.min-1

 )/1000 
*Weight (kg)  
 

 Weight وزن بر حسب کیلوگرم : 
 

آمده دستبه max2VOمقدار  PWCدر نهایت براي تعیین 
ضرب گردید تا  5 بر حسب لیتر بر دقیقه از مرحله قبل در عدد

 ) محاسبه شود.Aerobic Capacity :ACحداکثر توان جسمی (
حرارتی تقریبی مصرف یک لیتر ارزش  5 در این رابطه عدد

اکسیژن در بدن است؛ به این معنا که از مصرف یک لیتر اکسیژن 
 در نهایت ظرفیت کار. شودکیلوکالري انرژي تولید می 5 در بدن،

بر حسب  )×۳۳/۰PWC=AC(فیزیکی هر فرد از طریق رابطه 
 .]32[کیلوکالري در دقیقه تعیین گردید 

در شرایط در مطالعه حاضر قد با استفاده از متر نواري 
 گیرياندازهو براي  ]16[گیري شد اندازه شده و استانداردتعریف

ستفاده گردید. الزم به ذکر است که ترازوي دیجیتال ااز  وزن
ن کفش وبا لباس سبک و بد افراد حاضر در مطالعهقد و وزن 

باید خاطرنشان ساخت که براي  .شدگیري اندازهو دستکش 
 از دستگاهترتیب گیري ضربان قلب و فشار خون بهاندازه

Sport Tester  مدلPolar  و دستگاه فشارسنج خون استفاده

شد. شاخص توده بدنی نیز از تقسیم وزن بر مجذور قد بر 
 .]33[دست آمد حسب کیلوگرم بر متر مربع به

شده با استفاده از هاي گردآوريپس از انجام آزمایشات، داده
با دو نمونه مستقل،  T-Testو آنالیز  SPSS 22افزار نرم

Spearman تحلیل واریانس و ضریب همبستگی مورد تجزیه و ،
منظور توصیف تحلیل قرار گرفتند. شایان ذکر است که به

میانگین و انحراف معیار همرا با اطمینان حدود  هاي کمی ازداده
هاي کیفی از نسبت و درصد استفاده گردید و براي داده 95

 درصد بهره گرفته شد. 95اطمینان حدود 
 

 هافتهیا
میانگین سن، سابقه کار، وزن، قد و شاخص توده بدنی افراد 

نشان داده شده است. تعداد و درصد  1مطالعه در جدول مورد 
شده (سالمت عمومی، رضایت شغلی و خستگی رهاي مطالعهمتغی

قابل مشاهده  2کننده نیز در جدول شغلی) در افراد شرکت
 باشد.می

و نمره سالمت  BMIبا سن، وزن، قد،  max2VOرابطه بین 
گونه که در این نشان داده شده است. همان 3عمومی در جدول 

توان هوازي در شود با افزایش سن، حداکثر جدول مشاهده می
یابد. در این جدول براساس نمره سالمت عمومی افراد کاهش می

آن، اختالف میانگین حداکثر ظرفیت هوازي  هايو زیرشاخص
در افراد سالم و مشکوك به اختالل از نظر آماري معنادار 

طوري که حداکثر ظرفیت هوازي در افراد سالم باشد؛ بهمی
 بیشتر است.

 
ها، خستگی شغلی و رضایت میانگین اطالعات دموگرافیک، حداکثر توان هوازي، ظرفیت کار فیزیکی، نمره سالمت عمومی کل و زیرمقیاس: 1جدول 

 نفري 120شغلی در جمعیت مورد مطالعه 
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 49 21 29/6 47/34 حسب سالسن بر 

 78/1 50/1 05/0 61/1 قد بر حسب متر
 88 42 22/8 06/64 وزن بر حسب کیلوگرم

BMI 53/33 58/17 95/2 52/24 بر حسب کیلوگرم بر متر مربع 

 23 2 71/6 20/11 سابقه کار 
max2VO 45 07/33 85/1 89/38  لیتر بر کیلوگرم در دقیقهبر حسب میلی 

max2VO 21/3 70/1 28/0 48/2 در دقیقهلیتر  بر حسب 
PWC  30/5 80/2 47/0 10/4 بر حسب کیلوکالري در دقیقه 

 70 6 09/12 43/25 نمره سالمت عمومی کل

 17 00 98/3 20/8 مقیاس عالئم جسمانی

 21 00 51/4 10/7 مقیاس عالئم اضطرابی و اختالل خواب

 18 1 78/2 92/6 مقیاس اختالل در کارکرد اجتماعی

 19 00 66/3 20/3 مقیاس عالئم افسردگی

 151 109 04/8 30/127 ضربان قلب

 184 16 35/32 87/85 خستگی شغلی

 80 24 01/13 48/57 رضایت شغلی
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  خستگی و رضایت شغلی ررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازي با سالمت عمومی،ب       

 کنندهدرصد و فراوانی اطالعات دموگرافیک افراد شرکت: 2جدول 
 متغیر زیرگروه تعداد درصد

 بله 24 20
 شغل دوم

 خیر 96 80
 بله 41 2/34

 کردنورزش
 خیر 79 8/65
 بله 9 5/7

 سیگارکشیدن
 خیر 111 5/92

 مجرد 24 20
 تأهل

 متأهل 96 80
 روزکار 66 55

 نظام کاري
 شیفت 54 45

 اداري 45 5/37
 نوع کار

 اجرایی 75 5/62
 تردیپلم و پایین 23 2/19

 فوق دیپلم 14 7/11 تحصیالت
 باالترلیسانس و  83 2/69

 
 max2VOو نمره سالمت عمومی با  BMIرابطه بین سن، وزن، قد، : 3جدول 

 max2VO)لیتر بر کیلوگرم در دقیقهمیلی(  
 متغیر

 گروه تعداد درصد میانگین انحراف معیار MAX MIN سطح معناداري

001/0 
45 11/37 59/1 28/40 8/30 37 29-20 

هاي سنیگروه  16/41 07/33 67/1 74/38 2/39 47 39-30 

87/39 92/33 34/1 66/37 30 36 49-40 

001/0 

45 65/37 60/1 03/40 3/18 22 ≤55 

هاي وزنیگروه  
75/43 78/36 33/1 97/38 2/34 41 64-56 
97/41 42/34 73/1 01/39 5/22 27 69-65 
29/42 07/33 23/2 84/37 25 30 ≥70 

022/0 

16/41 65/37 03/1 20/39 15 18 ≤155 
هاي قد بر حسب گروه

مترسانتی  
45 78/36 57/1 24/39 6/31 38 160-156 

75/43 07/33 35/2 02/38 7/26 32 165-161 
29/42 11/34 76/1 17/39 7/26 32 166≥ 

001/0 

67/39 67/39 0 67/39 8/0 1 <5/18 

BMI   هايگروه 
45 42/34 75/1 28/39 3/58 70 99/24-5/18 

41/41 92/33 55/1 71/38 3/33 40 99/29-25 
16/41 07/33 36/2 62/36 5/7 9 ≥30 

001/0 
 0-23سالم  64 3/53 73/39 60/1 49/36 45

 نمره سالمت عمومی
 24-84بیمار  56 7/46 93/37 66/1 07/33 69/40

001/0 
 0-6سالم  51 5/42 57/39 86/1 11/34 45

جسمانیمقیاس عالئم   
 7-21بیمار  69 5/57 39/38 69/1 07/33 94/41

001/0 
 0-6سالم  65 2/54 52/39 59/1 49/36 45

 خواب
 7-21بیمار  55 8/45 15/38 88/1 07/33 29/42

001/0 
اختالل در کارکرد  0-6سالم  49 8/40 63/39 54/1 49/36 45

 7-21بیمار  71 2/59 38/38 89/1 07/33 75/43 اجتماعی

001/0 
 0-6سالم  100 3/83 15/39 68/1 92/33 45

 مقیاس عالئم افسردگی
 7-21بیمار  20 7/16 59/37 14/2 07/33 46/40

 >Test-T ** 05/0P آزمون آماري: * 
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 انو همکار مومبینی

شود، بین خستگی مشاهده می 4 در جدولگونه که همان
همبستگی منفی وجود دارد و با افزایش  max2VOشغلی با 

یابد؛ اما بین رضایت شغلی و کاهش می max2VOاین متغیر، 
max2VO شود؛ در نتیجه بین همبستگی مثبتی مشاهده می

ارتباط معناداري به لحاظ  max2VOرضایت و خستگی شغلی با 
آماري وجود دارد. از سوي دیگر با افزایش خستگی شغلی، 

یابد و با افزایش رضایت حداکثر ظرفیت هوازي کاهش می
کند. باید شغلی، حداکثر ظرفیت هوازي افزایش پیدا می

خاطرنشان ساخت که در این مطالعه بین ضربان قلب و حداکثر 
عناداري مشاهده نگردید ظرفیت هوازي ارتباط آماري م

)714/0P= .( 
 کردن،رابطه بین شغل دوم، ورزش 5در جدول 

بررسی  max2VOسیگارکشیدن، تأهل، نظام کاري و نوع کار با 
شود بین گونه که در این جدول مشاهده میشده است. همان

بودن، تأهل و نظام کاري با ظرفیت هوازي شغلهدو متغیرهاي
حاظ آماري وجود دارد. شایان ذکر است که ارتباط معناداري به ل

براین، باشد. عالوهشغله باالتر میظرفیت هوازي در افراد یک
ظرفیت هوازي در افراد روزکار و مجرد بیشتر از افراد متأهل و 

کار است. در این مطالعه بین سطح تحصیالت، نوع کار و شیفت
 د.نگردیسابقه مصرف سیگار با ظرفیت هوازي ارتباطی مشاهده 

 
 max2VOرابطه بین ضربان قلب، خستگی و رضایت شغلی با  :4جدول 

VO2max (میلیلیتر بر کیلوگرم در دقیقه) 
 متغیر

 میانگین انحراف معیار r MAX MINضریب همبستگی  سطح معناداري
 ضربان قلب 30/127 04/8 109 151 -034/0 714/0
 خستگی شغلی 87/85 35/32 16 184 -335/0 001/0
 رضایت شغلی 48/57 01/13 24 80 331/0 001/0

P<0/05* 
 

 VO2maxکردن، سیگارکشیدن، تأهل، نظام کاري و نوع کار با ارتباط بین شغل دوم، ورزش :5جدول 
max2VO )لیتر بر کیلوگرم در دقیقهمیلی( 

 متغیر زیرگروه
 میانگین انحراف معیار سطح معناداري

001/0 
 بله 78/37 76/1

 شغل دوم 
 خیر 17/39 78/1

001/0 
 بله 68/39 82/1

 کردن ورزش
 خیر 49/38 75/1

989/0 
 بله 90/38 12/1

 سیگارکشیدن 
 خیر 89/38 90/1

001/0 
 مجرد 17/40 57/1

 تأهل 
 متأهل 57/38 79/1

013/0 
 روزکار 27/39 01/2

 نظام کاري 
 شیفت 43/38 53/1

429/0 
 اداري 72/38 31/1

 نوع کار
 اجرایی 39 12/2

 
بحث

 47/34در مطالعه حاضر میانگین سنی جامعه مورد مطالعه 
سال بود و اکثر افراد در محدوه طبیعی شاخص توده بدنی قرار 

ترتیب برابر با بهPWC و max2VOداشتند. همچنین میانگین 
کیلوکالري در  10/4لیتر بر کیلوگرم در دقیقه و میلی 89/38

 ریمقادو همکاران  Ugajskaمطالعه  براساس دست آمد.دقیقه به
باشد که با نتایج مطالعه می 6/33±8/9 با برابر max2VOنیانگیم

میانگین نمره سالمت عمومی  .]28[حاضر اختالف اندکی دارد 
کل، خستگی و رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه نیز معادل 

دست آمد. به 48/57±01/13و  35/32±87/85 ،09/12±43/25

توان آمده از نمره کل سالمت عمومی میدستبراساس نتایج به
گفت که نسبت افراد سالم با درصد اندکی بیشتر از افراد مشکوك 
به اختالل روانی است. نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که از بین 

هاي هاي سالمت عمومی، میانگین نمره در زیرمقیاسزیرمقیاس
خواب و اضطراب و اختالل در کارکرد اجتماعی  عالئم جسمانی،

) فراتر رفته 6شده (عدد در افراد مورد مطالعه از نقطه برش تعیین
تر از است و تنها میانگین نمره زیرمقیاس عالئم افسردگی پایین

آمده در این مطالعه در دو دستباشد. نتایج بهنقطه برش می
هاي مطالعه تهزیرمقایس عالئم جسمانی و اضطراب با یاف
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  خستگی و رضایت شغلی ررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازي با سالمت عمومی،ب       

Kessler  از سوي دیگر، نتایج  .]33[و همکاران همخوانی دارد
و همکاران که در مطالعه  Stanfeldهاي پژوهش حاضر با یافته

دادند که هرچه سابقه کار کمتر باشد، اختالالت روانی  خود نشان
در این  .]34[باشد شود همسو نمیکمتري در زنان مشاهده می

مطالعه همانند نتایج پژوهش فخار و همکاران، ارتباط معناداري 
به لحاظ آماري بین اختالالت روانی در افراد متأهل و مجرد وجود 
داشت و افراد متأهل بیشتر به اختالالت روانی دچار گشته بودند 

و همکاران مشاهده  Ugajskaدر مطالعه از سوي دیگر،  .]35[
 دیابظرفیت هوازي کاهش میگردید که با افزایش سن، حداکثر 

در این  .]28[که این مهم با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد 
بر حسب  max2VOمطالعه مقادیر میانگین و انحراف استاندارد 

ر مطالعه د آمدهدستاز میانگین به لیتر بر کیلوگرم در دقیقهمیلی
Ugajska  با توجه به محاسبه ظرفیت  .]28[و همکاران بیشتر بود

توان ) از طریق بیشترین ظرفیت هوازي میPWCکار فیزیکی (
نتیجه گرفت که ظرفیت کار فیزیکی بر حسب کیلوکالري در 

همانند میزان میانگین حداکثر آمده در این مطالعه دستدقیقه به
و  Ugajska آمده در مطالعهدستظرفیت هوازي از میانگین به

در پژوهش حاضر برخالف مطالعه  .]28[ باشدهمکاران بیشتر می
و  max2VOمقیسه و همکاران، بین بیشترین ظرفیت هوازي 

نتایج مطالعه  .]36[ضربان قلب ارتباط معناداري مشاهده نگردید 
حاضر حاکی از آن بودند که با افزایش سابقه کار و شاخص توده 

یابد. شایان ذکر است بدنی، نمره سالمت عمومی کل افزایش نمی
باشند ها با نتایج سایر مطالعات ناهمخوان میکه این یافته

حاصل از این پژوهش مشاهده همچنین مطابق با نتایج  .]37،29[
شد که بین ظرفیت هوازي افراد با رضایت از کار و احساس 
خستگی در حین کار ارتباط معناداري وجود دارد که این نتایج 

به نظر  .]38،1[باشد هاي سایر مطالعات مغایر مینیز با یافته
 ها ناشی از تفاوت در جامعه آماري باشد.رسد وجود این تفاوتمی

 

 گیرينتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سالمت عمومی روان 
و حداکثر ظرفیت هوازي ارتباط معناداري به لحاظ آماري وجود 

هاي مطالعات قبلی مبنی بر ارتباط حداکثر دارد. این نتایج، یافته
ظرفیت هوازي با وزن، قد، سن و شاخص توده بدنی را تأیید 

ص گردید که خستگی و نماید. همچنین، در این مطالعه مشخمی
رضایت شغلی از جمله عوامل مؤثر بر سالمت عمومی و بیشترین 

رسد که در بحث سالمت باشند. به نظر میظرفیت هوازي می
اي نسبت به نیروهاي زن شاغل در روان نیازمند نگاه ویژه

بیمارستان هستیم. با توجه به اینکه در این بخش مطالعات کمی 
ت هوازي، توان فیزیکی، سالمت عمومی در مورد بیشترین ظرفی

ها صورت پذیرفته الزم است، توصیه و پارامترهاي تأثیرگذار بر آن
شود مطالعات بیشتري توسط پژوهشگران انجام شود. می

هاي فیزیکی تناسب کار، کردن به جنبههمچنین عالوه بر توجه
 اي صورت گیرد.به تناسب روانی کار با پرسنل نیز توجه ویژه

ترتیب، اهمیت سنجش حداکثر ظرفیت هوازي و توانایی دینب
انجام کار افراد شاغل در بیمارستان در معاینات قبل از استخدام 

منظور کسب اطمینان از توانایی فیزیکی انجام ها بهاي آنو دوره
شده متناسب با شغل در این گروه از افراد شاغل آشکار امور محول

رتبط با حداکثر ظرفیت هوازي، باشد. شناسایی عوامل ممی
ها از دیگر اي تأثیرگذار بر آنسالمت عمومی و عوامل زمینه

نمودن عوامل اثرگذار ترتیب بهینهبدین. مزایاي این پژوهش بود
انی و روانی باالتر بر متغیرهاي مذکور جهت کسب توانایی جسم

 گردد.توصیه می
بودن آن و توان به مقطعیمیمطالعه  ینهاي ااز محدودیت

در نتیجه عدم توانایی مشاهده تأثیر عوامل مختلف در گذر زمان 
از تأثیر عوامل  حاکی مختلفمطالعات اشاره کرد. از سوي دیگر، 

باشند یمو تغذیه بر حداکثر ظرفیت هوازي  گوناگون نظیر ژنتیک
که امکان سنجش این متغیرها در پژوهش حاضر وجود نداشت. 

بودن مطالعات توان به کمموجود می هاياز دیگر محدودیت
شده در ارتباط با زنان شاغل و سنجش حداکثر ظرفیت انجام

 هوازي در این گروه اشاره نمود.
 

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد در رشته این مطالعه برگرفته از پایان

اي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد مهندسی بهداشت حرفه
نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود وسیله است. بدین 394737

هاي اصفهان را از مسئوالن و تمامی پرسنل درمانی بیمارستان
 د.نماینمیاعالم 
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