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 چكيده
هاي  هاي بدن و اهميت كنترل اسيديته بدن در فعاليت مزاج شاخصي كيفي است و با توجه به اهميت نوع مزاج در دستگاه رانياسنتي  طبدر  سابقه و هدف:

ي و شاخص خستگي و شاخص تودة هواز هاي توان بي غيرهوازي، در اين تحقيق به دنبال اين موضوع هستيم كه آيا پاسخ يك جلسه فعاليت ورزشي بر شاخص
 بدن با تداخل مزاج گرم و سرد در دانشجويان دانشگاه شيراز و دانشجويان دانشگاه ارتش متفاوت است؟

ش بر اساس نفر از دانشجويان دانشگاه ارت 28نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز و  31منظور تعداد   اين تحقيق از نوع نيمه آزمايشي بود كه بدين :ها مواد و روش
 عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. سپس مشغول به تحصيل بودند، به 93-94در دسترس بر اساس مزاج كه در سال تحصيلي  مند هدفصورت  جدول مورگان و به

منظور تجزيه و تحليل  ند. بههوازي و شاخص خستگي انجام داد هاي توان بي گيري شاخص منظور اندازه فاصله يك هفته دو بار تست رست را به ها به همة آن
 استفاده شد.  22نسخه  SPSSافزار  و نرمواريانس چندمتغيره مانوا ها از آزمون  داده
) بدون در =003/0pهوازي ( و مجموع توان بي )=05/0p(هوازي ، حداكثر توان بي)=003/0p(هوازي  تفاوت معنادار بين ميانگين توان بي نتايج نشان دادها:  يافته

 دو هر در گرم مزاج يدارا انيدانشجو در توان حداكثر شاخص حاضر قيتحق در گريد يسو ازرفتن نوع مزاج ميان دانشجويان دو دانشگاه وجود داشت. نظر گ
 اما معنادار نبود. بود سرد مزاج يدارا انيدانشجو از باالتر دانشگاه

منظور اظهارنظر  هوازي و شاخص خستگي تأثير ندارد. به هاي توان بي تنهايي بر شاخص اج بهتوان گفت نوع مز دست آمده مي با توجه به نتايج بهگيري:  نتيجه
 قطعي در اين زمينه نياز به تحقيقات بيشتري است.

 هوازي، شاخص خستگي، مزاج، شاخص تودة بدني، طب سنتي ايراني ورزش، توان بي ها: كليدواژه
 

 
 
 
 

 :مقدمه
وري در هر سن و هاي ورزشي، امري ضر انجام فعاليت

لحاظ آمادگي باالي  جنس است. با توجه به سن دانشجويان به
يابي به بهترين پتانسيل اجرا و قبول  بدني از نظر دست

هاي بدني و  تر، ضرورت فعاليت هاي اجتماعي جدي مسئوليت
ترين وضعيت جسماني، امري بديهي  كسب بهترين و مطلوب

هاي اصلي هر  ايهدهد. جوانان و دانشجويان سرم جلوه مي
روند و سالمتي آنان بايد مورد توجه  شمار مي اي به جامعه

ساله  مسئولين جامعه باشد. در همين راستا همه

هاي زيادي براي تأمين سالمتي آنان صورت  گذاري سرمايه
چنين بايد فرصتي براي آنان ايجاد كنند تا  و هم گيرد مي

از اثرات مثبت آن هاي جسماني خود را افزايش دهند و  قابليت
مانند كسب انرژي، قدرت، استقامت، تعادل و ديگر عوامل 

. از طرف ديگر نيروي انساني )1(آمادگي جسماني استفاده كنند 
هاي جهان و از اركان  هاي ارتش ارزشمندترين گنجينه

شود و موفقيت يا ناكامي در  هاي نظامي محسوب مي سازمان
عالوه بر تسليحات و تكنولوژي   ها و عمليات مأموريت

قيمت، به سالمتي جسمي و رواني و ميزان آمادگي  گران

 98تير : افتيدر خيتار
 98دي  تاريخ پذيرش:
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. از گذشته تا كنون، آمادگي )2(دارد جسماني نيروها بستگي 
جسماني نظاميان نقش مهمي در پيروزي يا شكست داشته 

اي از آمادگي جسماني الزم است  است. براي هر نظامي، درجه
دست  هاي بدني به توان از طريق انجام فعاليت كه آن را فقط مي

حركتي و ظرفيت  -. تشخيص آمادگي جسماني)3(آورد 
اي مهم نيروهاي مسلّح كشور است ه عملكردي افراد از دغدغه

طور مستقيم با كارايي و عملكرد نيروي نظامي در  چرا كه به
 . )4(ارتباط است 

هاي مختلف  با اين وجود امروزه علوم ورزشي از حيطه
علوم مانند علوم پزشكي جهت بهبود عملكرد ورزشكاران يا 

هاي پزشكي،  غيرورزشكاران استفاده كرده است. يكي از حيطه
 مكاتب از بسياري مانند ايراني سنتي پزشكي سنتي است. طب

 بيماري، و متيسال تشخيص محور گذشته هاي تمدن طبي

 مبناي بر را خود درماني و سالمتي حفظ هاي توصيه

 از بسياري مكتب اين. است نهاده بنيان فردي هاي تفاوت

 قالب در را انساني جوامع اعضاي روحي و جسمي هاي تفاوت

آن  متغيرهاي فراوان دقت با و بندي دسته» مزاج« كليدي كلمة
. در طب سنتي ايراني مزاج )6 ،5(است  كرده ارائه و بررسي را

آمده  ذخيرة خوارزمشاهيطور كه در  كيفيتي است، كه همان
شود  است، از مخلوط شدن عناصر چهارگانه در بدن پديدار مي

هر فردي  يرانيا طبديدگاه از . )7(قسم است  9و داراي 
توان دو نفر را   فردي است و هرگز نمي داراي مزاج منحصربه

. )8(ها، مشابه هم در نظر گرفت  رغم شباهت ظاهري آن علي
توان دريافت كه رفتارها، تمايالت و اعمالي كه تحت  لذا مي

تأثير مزاج فردي قرار دارند، در افراد مختلف متفاوت است و 
هاي فردي در نظر  را در زمرة تفاوت شايد بتوان مزاج فرد

از ميان عواملي كه در تعيين مزاج نقش دارند،  .گرفت
شوند،   هاي اوليه كه شامل صفات سردي و گرمي مي طبيعت

هاي ثانويه مورد توجه بوده است و امروزه نيز  بيش از طبيعت
در بررسي افراد از اين رو گيرند.  بيشتر مورد استفاده قرار مي

مزاج پرانرژي،  فراد گرماشود كه  ين صفات مشاهده ميداراي ا
گرا هستند و احساسات خود را سريعاً در  پركار و فعال و برون

ها و  مزاج سوزش اندام دهند. در افراد گرم ظاهر بروز مي
شود. نبض  احساس حرارت ناگهاني و بدون علت مشاهده مي

در مقابل ها برجسته و فراخ هستند.  در اين افراد سريع و رگ
در افراد داراي مزاج سرد، سستي و ناتواني، كمبود انرژي و 
احساس ضعف شايع است. با اين حال كاهش سرعت و توان 

عنوان ناتواني و بيماري در نظر  در محدودة سالمتي را نبايد به
گرفت. از سوي ديگر افراد سرد و تر در انجام كارها كند 

رت تا پايان روز انرژي ند هستند و افراد سرد و خشك نيز به
ها باريك و  كافي براي انجام كار دارند. در افراد سردمزاج رگ

طوري  ها جريان دارد. به نبض آرام است و خون اندكي در آن
پريدگي در چهرة افراد سرد و تر كامالً  كه سفيدي و رنگ

ميزان اسيدي  به تأثير مزاج بر . با توجه)12-9 ،7(مشهود است 
رود كه  انتظار مي )14(ها  و برخي هورمون )13(بودن خون 

هاي آمادگي جسماني از جمله توان  نوع مزاج بر شاخص
هوازي و شاخص خستگي مؤثر باشد اما بتوان با  بي

 .)7(اي و تمريني اين تأثير را كنترل كرد  هاي تغذيه دستكاري
توان از جمله عوامل آمادگي جسماني است كه در 

هاي ورزشي گوناگون بسيار تأثيرگذار است. موضوع  عملكرد
آمادگي جسماني و تركيب بدني در نيروهاي مسلح از اهميت 

رو الزم است كه اين مباحث  اي برخوردار است، از اين ويژه
بدني و ورزش، فرماندهان و سامانة  براي مسئوالن تربيت علمي

روز  هاي مختلف به بهداشت و درمان نيروهاي مسلّح در رده
هاي  ها، فرماندهان مراكز آموزشي رده باشد و عالوه بر آن

مختلف نيز با اين علوم آشنايي كامل داشته باشند. در خصوص 
لذا  .يافت نشدتأثير نوع مزاج بر عملكردهاي ورزشي، تحقيقي 

هاي آمادگي جسماني جزو  با توجه به اينكه نوع مزاج و فاكتور
رسد كه بين نوع مزاج و  نظر مي باشد به هاي فردي مي ويژگي

. با توجه )15(ها ارتباط معناداري وجود داشته باشد   اين فاكتور
به تحقيقات محدود در زمينة مزاج و عملكردهاي ورزشي و 
همچنين از آنجايي كه فاكتورهاي آمادگي جسماني و شاخص 
تودة بدني از عوامل مهم و تأثيرگذار بر اجراي عملكرد 

هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران كه  دانشجويان دانشگاه
باشند،  د، ميوظيفة حراست از ميهن عزيزمان را بر عهده دارن

نياز به بررسي و مطالعة هر چه بيشتر دربارة چگونگي رابطة 
  شود. ها ميان محققان ورزشي احساس مي بين آن
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هاي روزانة دانشجويان كه شامل  با توجه به حجم برنامه
هاي علمي، عقيدتي، امنيتي، نظامي و ورزشي است،  كالس

مان، ي برنامة ورزشي كه در حداقل زبند زمانطراحي و 
. با علم )16(حداكثر بازده را داشته باشد اهميت خاصي دارد 

به اينكه در دانشگاه نظامي به آمادگي جسماني و ورزيدگي 
شود و لذا با توجه به اينكه  هاي كاركنان تأكيد مي اندام

التحصيلي وارد بدنة  دانشجويان افسري (ارتش)، پس از فارغ
هاي نظامي شده و نظر به نقش مهم آمادگي و سالمت  يگان

ع و حفظ امنيت داخلي جسماني و رواني كاركنان نظامي در دفا
و خارجي كشور، اين پژوهش با هدف مقايسه و تأثير پاسخ 

هاي مجموع توان،  يك جلسه فعاليت ورزشي بر شاخص
هوازي و شاخص خستگي با  ميانگين توان و حداكثر توان بي

تداخل مزاج گرم و سرد در دانشجويان دانشگاه شيراز و 
يران صورت دانشجويان دانشگاه ارتش جمهوري اسالمي ا

 .گرفت
 ها: مواد و روش

با توجه به ماهيت موضوع و اهداف اين تحقيق (مقايسة 
هوازي، شاخص خستگي و شاخص تودة  هاي توان بي شاخص

بدني با تداخل مزاج بين دانشجويان دانشگاه شيراز و ارتش)، 
 تجربي بود. پژوهش حاضر از نوع نيمه

ها ها و روش انتخاب آن ، آزمودنيآماري ةجامع
دانشجويان پسر دانشگاه  ةآماري اين تحقيق، كلي ةجامع

و نيروي زميني امام علي (ع) و نيروي هوايي شهيد شيراز 
بدني  تربيت 1393-1394بودند كه در سال تحصيلي ستاري 
نفر در سه دانشگاه درس تربيت  600كردند (را اخذ  1 عمومي
بر اساس  را اخذ كرده بودند)، كه طبق جدول مورگان و1بدني 

صورت داوطلبانه  دانشگاه بهاز هر سه دانشجوي پسر  200آن 
 مزاج ةنام با استفاده از پرسش. در اين تحقيق شركت كردند

سپس  شد؛ها مشخص  سرد يا گرم بودن مزاج آزمودني )17(
امام علي نفر از دانشگاه  13( نفر 28از دانشگاه شيراز و نفر  31

 هاي ارتش نفر دانشگاه شهيد ستاري) از دانشگاه 15(ع) و 
. مالك ورود به انتخاب شدند در دسترس مند صورت هدف به

، سالمت كامل 1تحقيق شامل گرفتن درس تربيت بدني 

جسماني و رواني كه از طريق مركز سالمت دانشگاه تأييد 
 24الي  20شوند، تكميل فرم رضايت داوطلبانه، دامنة سني بين 

سال و همچنين مالك خروج نيز شامل بيماري و ترك تحقيق 
 بود. به هر دليل

مالحظات اخالقي از ابتداي طراحي پروتكل مدنظر قرار 
نندگان، محرمانگي ك . موارد مرتبط با حقوق شركتگرفت

. همچنين شدها لحاظ  آزمون بودن خطر اطالعات، بي
رساني را  برگ اطالع ،نيز قبل از ورود به مطالعه ها آزمودني
  .كردندآگاهانه را امضا  ةنام و فرم رضايت كردندمطالعه 

پژوهش ابزار
 ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر تست رست بود.

هوازي بيشينه، توان  توان بي هوازي، گيري توان بي براي اندازه
از آزمون رست استفاده  هوازي متوسط و شاخص خستگي بي
متري در يك پيست تعيين شد و در  40. يك فاصلة )18( شد

با كنز متر نيز  35ابتدا و انتهاي آن كنز قرار داده شد، انتهاي 
متر را  40ها بايد كنز دوم، يعني فاصله  مشخص شد. آزمودني

. اين كار شود متر ثبت مي 35زمان  هدف قرار دهند، اما مدت
متر، سرعت  35ها قبل از اتمام  به اين دليل است كه آزمودني

متر دويدن)، آزمودني  35خود را كاهش ندهند. بين هر مرحله (
طه شروع برگردد و مرحلة بعد را ثانيه فرصت دارد تا به نق 10

سنج زمان دويدن  اجرا كند. هنگام اجراي آزمون، دو نفر با زمان
ثانيه را محاسبه كردند و يك نفر نتايج  10متر و بازگشت  35

ثانيه را محاسبه كرد، موظف بود  10را ثبت كرد. كسي كه زمان 
دستور شروع را به آزمودني بدهد. در ضمن، قبل از اجرا به 

ها توضيح داده شد كه بايد آزمون را با نهايت سرعت  آزمودني
و توان اجرا كنند و همچنين پيش از هر چيز وزن آزمودني 

دست آمده در  گرفته شد. پس از ثبت نتايج دو گروه، ارقام به
هوازي (باالترين توان  فرمول قرار داده شد و اوج توان بي

شاخص خستگي نيز هوازي و  دست آمده)، ميانگين توان بي به
 محاسبه شد.
 2مسافت× هوازي = وزن آزمودني  توان بي: هوازي توان بي

 3زمان ÷ 
باالترين توان در ميان شش توان بيشينه:  هوازي توان بي

 دست آمده از هر آزمودني به
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 6هاي  ميانگين توان = مجموع توانمتوسط:  هوازي توان بي
 6÷ تكرار 

توان  –ان حداكثرشاخص خستگي = (تو: شاخص خستگي
 مرحله دويدن 6زمان كل براي ÷ حداقل) 

 ة مزاجنام پرسش

عبارت عيني است و  10ة تعيين نوع مزاج شامل نام پرسش
سوال اول مربوط به سردي و  8شود.  گذاري مي نمره 3تا  1از 

 19گرمي مزاج است كه مجموع نمرات اگر بيشتر يا مساوي 
باشد،  14تر يا مساوي عنوان مزاج گرم و اگر كم باشد، به

 نامه پرسششود. روايي اين  عنوان مزاج سرد در نظر گرفته مي به
يد شده است يتوسط مجاهدي و همكاران تأ 1392در سال 

)17 ،23 .( 
 ي پژوهشاجرا روش

 آزمون اجراي در مورد نحوة داوطلبان، انتخاب از قبل
 اه آن از و شد داده توضيح ها آزمودني براي كامل طور به

 با و آزمون در شركت به تمايل صورت در تا شد خواسته
. با استفاده دهند محقق تحويل را خود نامة رضايت كامل آگاهي

ها  سرد يا گرم بودن مزاج آزمودني )17( مزاج ةنام از پرسش
 13(نفر  28از دانشگاه شيراز و نفر  31و سپس  شدمشخص 

نفر دانشگاه شهيد ستاري) از  15امام علي (ع) و نفر از دانشگاه 
انتخاب  در دسترس مند صورت هدف به هاي ارتش دانشگاه

هاي ورود به  عالوه بر مزاج سرد و گرم، ساير مالك .شدند
عدم چاقي يا الغري مفرط، سالمت كامل تحقيق شامل 

انجام فعاليت ورزشي و عدم عضويت در  منظور بهجسماني 
 مشخصات .فعاليت ورزشي منظم بود ةهاي ورزشي يا سابق تيم

 كفش بدون آنها وزن و تهيه فرم يك در گروه، هر هاي آزمودني
 خواسته ها آزمودني از سپس. گيري شد اندازه لباس، حداقل با و

 مجدداً بعد هفتة يك كنند. را اجرا رست آزمون ترتيب هب شد
همانند شرايط دفعة پيش از نظر ساعت و مكان اجراي تست 

 خواسته ها گرفته شد. از آزمودني ها آزمون رست از آزمودني
 بين فاصلة در دارويي از استفاده به مجبور چنانچه شد

 در تا دهند اطالع محقق به هستند آزمون پس و آزمون پيش
  گروه از ها آزمودني اين دارويي، تداخالت امكان صورت

هوازي  توان بي هوازي، گيري توان بي براي اندازه .شوند حذف
از آزمون  هوازي متوسط و شاخص خستگي بيبيشينه، توان 

ها توضيح  . قبل از اجرا به آزمودني)1(نمودار درست استفاده ش
و توان اجرا كنند.  داده شد كه بايد آزمون را با نهايت سرعت

 دست آمده در فرمول هب اعداده، پس از ثبت نتايج دو گرو
هوازي و شاخص خستگي كه در  بي مربوط به محاسبة توان

قسمت ابزار پژوهش مربوط به آزمون رست توضيح داده شد؛ 
دست  (باالترين توان بهبيشينه هوازي  و توان بيقرار گرفت 

 محاسبه شد. اخص خستگيو شمتوسط هوازي  آمده)، توان بي
 اطالعات ماريآ تحليل و تجزيه روش

منظور تعيين ميانگين و انحراف معيار از آمار توصيفي و  به
واريانس چندمتغيره مانووا استفاده در بخش آمار استنباطي از 

باكس براي -منظور مقايسة متغيرها ابتدا از آزمون ام به شد.
سپس از آزمون لون براي ها و  بودن واريانس داده تعيين همگن

گروهي متغيرهاي وابسته استفاده  همگن بودن واريانس درون
در نظر گرفته شد. براي محاسبة  >05/0pسطح معناداري شد. 
 استفاده شد. 22نسخه  SPSSافزار  ها از نرم ها و آزمون آمار

 ها: يافته
ين و انحراف ها كه شامل ميانگ هاي توصيفي آزمودني داده

آورده شده  1باشد، در جدول  مي BMIو  وزن، قد ،سن اريمع
 است.

مقايسة ميانگين مجموع توان، ميانگين توان، حداكثر  براي
توان و شاخص خستگي در دانشجويان دو دانشگاه ارتش و 

واريانس چندمتغيره  ها از شيراز با درنظر گرفتن مزاج آزمودني
ها از  اريانسمانووا استفاده شد. براي محاسبة يكساني ميانگين و

باكس استفاده شد و با توجه به نتايج اين -آزمون نرماليتي ام
باكس از -شده آزمون ام آزمون، سطح معناداري مقدار محاسبه

 ةها مفروض ) در نتيجه داده=879/0pبود ( تر بزرگ 05/0
توان از تحليل  اند و مي ها را زير سوال نبرده همگني واريانس

ها در آزمون  توجه به همگني واريانس استفاده كرد. با واريانس
يابيم كه در ميانگين متغيرهاي  از آزمون پيالي درمي باكس،-ام

) =574/0p) و تعامل بين مزاج و دانشگاه (=338/0p(مزاج 
كه ها معنادار نشده است؛ درحالي بين واريانس داده تغييرات
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 . نمودار روند مطالعه1نمودار

آوري  مطالعة مقاالت و جمع
 اطالعات در مورد هدف تحقيق

انتخاب دانشگاه شيراز، شهيد 
 ستاري و امام علي (ع)

ها و اخذ مجوز  مراجعه به دانشگاه
 پژوهش

 انتخاب جامعة پژوهش

ة مزاج و انتخاب نام پرسشتكميل 
 نمونة پژوهش

 رست آزمونمرحلة اول 

مدت يك  نجام برنامة تمريني بها

 رست آزمونمرحلة دوم 

 ها تجزيه و تحليل داده

و  600حجم جامعه برابر با 
نفر و  200نمونة برابر با 

حجم نمونه بر اساس مزاج 
برابر با دانشگاه شيراز 

نفر) و دانشگاه شهيد 40(
ه نفر) و دانشگا 20ستاري (

 نفر) 20امام علي (ع) (

دويدن با حداكثر سرعت و 
متر براي  35ميزان  توان به

 مرتبه 6

 
دويدن با حداكثر سرعت و 

 6متر براي  35ميزان  توان به
 مرتبه
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 كنندگان مطالعة حاضر تمام شركت BMIها، سن، قد، وزن و  . مشخصات توصيفي تعداد آزمودني1جدول

تعداد  نام دانشگاه
 آزمودني

 سن
-انحراف±ميانگين

 استاندارد

 قد
استاندارد انحراف±ميانگين  

 وزن
 استاندارد انحراف±ميانگين

BMI 
 دارداستان انحراف±ميانگين

71/22±59/2 31 دانشگاه شيراز  37/6±87/176  69/10±52/71  17/3±92/22  
61/20±49/0 28 دانشگاه ارتش  71/5±5/173  99/5±29/69  83/1±02/23  

 
 

) معنـادار  =011/0pواريانس تغييرات در متغير نـوع دانشـگاه (  
كـه   با استفاده از آزمون لون مشخص شـد همچنين  شده است.

)، ميـانگين  =424/0pمتغيرهاي مجموع توان ( ميانگين واريانس

) و شــاخص =547/0p)، حــداكثر تــوان ( =424/0pتــوان (
ــتگي ( ــتن =540/0pخســ ــن هســ ــدول  د) همگــ .)2(جــ

 
 مقدار آزمون نرماليتي لون در هر متغير وابسته .2جدول

ميزان خطا  2درجة آزادي  1درجة آزادي  Fمقدار  نام متغير
)05/0<p( 

728/0 شاخص خستگي  3 55 540/0  
947/0 مجموع توان  3 55 424/0  
947/0 ميانگين توان  3 55 424/0  
715/0 حداكثر توان  3 55 547/0  

 
از سوي ديگر تفاوت معنادار در متغيرهاي مجموع توان 

)003/0p=  ،1= df ،843/9=)1،55(F ميانگين توان ،(
)003/0p=  ،1= df ،843/9=)1،55(F و حداكثر توان (
)05/0p= ، 1= df ،289/3=)1،55(F بين دو دانشگاه وجود (

 05/0p>  ،1=dfكه در متغير شاخص خستگي ( داشت درحالي
 ،116/0=)1،55(F تفاوت معنادار مشاهده نشد. همچنين در (

هاي مجموع توان،  گروهي در شاخص هاي ميانگين درون تفاوت
ميانگين توان، حداكثر توان و شاخص خستگي با توجه به نوع 

يابيم كه مجموع و ميانگين توان  ج و نوع دانشگاه درميمزا
، از )دو هر(هاي گرم و سرد  دانشجويان ارتش در مزاج

كه حداكثر  دانشجويان دانشگاه شيراز بيشتر بوده است، درحالي
هاي گرم و سرد، هر  توان دانشجويان دانشگاه شيراز در مزاج

در متغيرهاي  با اين وجود .دو، از دانشجويان ارتش بيشتر بود
ذكرشده تنها در مقايسة دو دانشگاه نتايج معنادار شد و در 

 .)3تا  1(شكل  نشدمتغير نوع مزاج معنادار 
همچنين براي ارزيابي همبستگي ميان متغير شاخص تودة 
بدن با متغيرهاي مجموع و ميانگين توان، حداكثر توان و 

اين  نتايجشاخص خستگي از همبستگي پيرسون استفاده شد. 
كدام از متغيرهاي مجموع و ميانگين توان،  آزمون نشان داد؛ هيچ

حداكثر توان و شاخص خستگي با شاخص تودة بدن 
). از سويي ديگر همبستگي 3همبستگي معنادار ندارند (جدول 

معنادار ميان متغيرهاي حداكثر توان و شاخص خستگي وجود 
 ).4) (جدول p>05/0داشت (
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 . مقايسة مجموع توان بين دو دانشگاه با در نظر گرفتن نوع مزاج1شكل

 

 
 . مقايسة ميانگين توان بين دو دانشگاه با در نظر گرفتن نوع مزاج2شكل

 

 
 تن نوع مزاج. مقايسة حداكثر توان بين دو دانشگاه با در نظر گرف3شكل
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 . نتايج تحليل همبستگي پيرسون بين متغير شاخص تودة بدن با متغيرهاي مجموع و ميانگين توان، حداكثر توان و شاخص خستگي3جدول

  )BMIشاخص تودة بدن ( متغيرها
R P 

 469/0 096/0 مجموع توان
 469/0 096/0 ميانگين توان
 093/0 221/0 حداكثر توان

 347/0 125/0 شاخص خستگي
 
 

 . نتايج تحليل همبستگي پيرسون بين دو متغير حداكثر توان و شاخص خستگي4جدول

  حداكثر توان متغيرها
R p 

 **000/0 658/0 شاخص خستگي

** p<0/0 
 

 بحث:
هدف اصلي از انجام اين پژوهش، مقايسة پاسخ فعاليت 

هوازي و شاخص خستگي با تداخل سردي و  بدني بر توان بي
هاي شيراز و  ي مزاج در دانشجويان غيرورزشكار دانشگاهگرم

ارتش بود. نتايج تحقيق حاضر نشان داد تفاوت معناداري ميان 
دانشجويان دو دانشگاه ارتش و شيراز بدون در نظر گرفتن 
مزاج در متغيرهاي مجموع و ميانگين توان و حداكثر توان 

تگي وجود داشته است، اما تفاوت معناداري در شاخص خس
هوازي و همچنين  مشاهده نشد. همچنين بين مزاج با توان بي

ميان مزاج با شاخص خستگي افراد در هر دو گروه از نظر 
آماري ارتباط معناداري وجود نداشت؛ با اين وجود وقتي توان 

هوازي دانشجويان دو دانشگاه با هم مقايسه شد، مجموع و  بي
با در نظر گرفتن نوع  هوازي دانشجويان ارتش ميانگين توان بي

مزاج بيشتر از دانشجويان دانشگاه شيراز بود. اما از سوي ديگر 
هوازي در دانشجويان دانشگاه شيراز بيشتر از  حداكثر توان بي

دانشجويان ارتش بود؛ هرچند كه با در نظر گرفتن نوع مزاج 
اين متغيرها بين دو گروه معنادار نشدند. همچنين همبستگي 

دار ميان دو متغير حداكثر توان و شاخص خستگي مثبت و معنا

مجموع و  وجود داشت اما ميان شاخص تودة بدن با متغيرهاي
ميانگين توان، حداكثر توان و شاخص خستگي همبستگي 

تا كنون عواملي از قبيل سن، جنس،  معنادار وجود نداشت.
وزن، قد، تركيب و تودة بدن و ميزان فعاليت جسماني و ارتباط 

ا با نوع مزاج مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اصلي از ه آن
بدني بر اساس  بيني فعاليت )، پيش1395صفري ( انجام پژوهش

سردي و گرمي مزاج در دانشجويان غيرورزشكار بود. نتايج آن 
تحقيق نشان داد بين مزاج با سطح فعاليت بدني فرد از نظر 

تر  مزاج ه فرد گرمآماري ارتباط معناداري وجود دارد يعني هرچ
باشد نمرة شاخص ورزشي وي كه جزء سه شاخص فعاليت 

در تحقيق حاضر نيز شاخص  .)1(بدني است بيشتر است 
حداكثر توان در دانشجويان داراي مزاج گرم در هر دو دانشگاه 
باالتر از دانشجويان داراي مزاج سرد بود. همچنين در 
متغيرهاي مجموع و ميانگين توان مزاج گرم با تفاوت اندكي 

توان دليل اين تناقض را در  تر از مزاج سرد بود كه مي پايين
اي بودن آن و  جلسه تمرين و همچنين تك نوع، شدت و مدت
ها در دو تحقيق دانست. با اين وجود نوع  تفاوت نوع آزمودني

مزاج در هر دو گروه دانشجويان معنادار نشد. هدف اصلي از 
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)، بررسي ارتباط بين مزاج يا 1392زاده ( انجام پژوهش مهدي
حقيق طبيعت فرد با ميزان پرداختن به فعاليت بدني بود. نتايج ت

نشان داد بين مزاج با سطح فعاليت بدني فرد ارتباط معنادار 
عبارتي پژوهش وي نشان داد كه مزاج فرد  وجود دارد. به

كنندة انگيزة او براي پرداختن به ورزش و  تواند تعيين مي
رسد تمايل به انجام  نظر مي رو به  فعاليت بدني باشد. از اين

بدني كه نوعي رفتار فردي  فعاليت بدني يا پرداختن به فعاليت
است، با خصوصيات جسماني و رواني افراد داراي مزاج گرم 

صورت قطعي آن را بيان  توان به سو است؛ اما نمي يا سرد هم
)، 1396. بر اساس نتايج مطالعة محمدي فارساني ()19(كرد 

مزاج، داراي ميزان متابوليسم پاية  رسد كه افراد گرم نظر مي به
بيشتر و افراد سردمزاج، داراي متابوليسم پاية كمتري هستند 

)، با موضوع 1395. نتايج تحقيق صفري و همكاران ()20(
بيني عادات غذايي بر اساس نوع مزاج در دانشجويان نشان  پيش

معنادار  داد بين مزاج و عادات غذايي فرد از نظر آماري ارتباط
تر باشد نمرة عادات  وجود دارد. يعني هرچه مزاج فرد گرم

. نتايج تحقيق صفري و )1(غذايي آن بدتر و بيشتر است 
)، در بررسي رابطة پنج عامل بزرگ شخصيت 1396همكاران (

با مزاج دختران جوان نشان داد بين مزاج فرد و پنج عامل 
بزرگ شخصيت در دختران غيرورزشكار از نظر آماري ارتباط 

. در پژوهشي كه سردار و همكاران )21(معنادار وجود دارد 
هاي  )، با هدف بررسي رابطة بين ميزان شيوع آسيب1395(

ورزشي و مزاج ورزشكاران از ديدگاه طب ايراني در 
هاي سنگين و سبك انجام داد، نشان داد كه بين ميزان  ورزش

هاي ورزشي و مزاج از نظر آماري ارتباط معناداري  شيوع آسيب
. شايد دليل آن را بتوان در تعداد اندك افراد )22(وجود ندارد 

سردمزاج و باال بودن افراد داراي مزاج گرم در اين پژوهش پيدا 
هاي  ها در انسان حاالت و كنش كرد چرا كه هر يك از مزاج

رواني و جسمي -كند كه بر سيستم روحي مختلفي را ايجاد مي
هاي جسماني  گذارد. با اين حال با نگاهي به ويژگي او تأثير مي

يابيم كه اين افراد داراي  مزاج درمي و رواني افراد گرم
خصوصياتي هستند كه الزمة انجام فعاليت بدني و ورزش 

تحرك، كند، داراي سطح  كه افراد سردمزاج كم هستند. درحالي
رسد تمايل به  نظر مي تر، آرام و محتاط هستند. به انرژي پايين

شود نيز با مزاج فرد  ر تلقي ميانجام فعاليت بدني كه يك رفتا
رسد تمايل به انجام  نظر مي ارتباط داشته باشد. از اين رو به

فعاليت بدني و ورزش كه نوعي رفتار فردي است، با 
 بهسو است.  مزاج هم خصوصيات جسماني و رواني افراد گرم

 يبدن تيفعال به مزاجان گرم به نسبت سردمزاج افراد گريد انيب
 و تيفعال نظر از مزاج گرم افرادرو  نياز ا دارند؛ ازين يشتريب

 يورزش تيفعال ديباو  دارند، يشتريب تحرك جوش و جنب
 .باشند داشته ميمال

تواند  عالوه بر اين ورزش يكي از عواملي است كه مي
صورت گذرا عالئم مزاجي را تحت تأثير خود قرار دهد. با  به

ق و همچنين نتايج دست آمده در اين تحقي توجه به نتايج به
تواند  )، احتماالً مزاج فرد مي1395تحقيق صفري و همكاران (

كنندة انگيزة او براي پرداختن به ورزش و فعاليت بدني  تعيين
باشد. با اين وجود بحث قطعي در اين زمينه نياز به تحقيقات 

 . )1(بيشتر دارد 
)، طي پژوهشي به تعيين 1391رضا احمدوند و همكاران (

هاي آنتروپومتري با عوامل آمادگي جسماني  ارتباط شاخص
نيروي دريايي وابسته به سالمت دانشجويان دانشگاه افسري 

ارتش جمهوري اسالمي ايران پرداختند و نشان دادند بين 
گيري آنتروپومتري و بيشتر عوامل آمادگي جسماني  اندازه

)، 1390. تحقيق ابراهيم عطري ()23(ارتباط معنادار وجود دارد 
، شاخص تودة بدن، توان با موضوع رابطة بين تركيب بدن

هاي نخبة  هوازي و حداكثر اكسيژن مصرفي در واليباليست بي
هوازي با تركيب بدن، حداكثر  دانشگاهي نشان داد بين توان بي

اكسيژن مصرفي و شاخص تودة بدن رابطة معنادار وجود دارد 
و همچنين بين حداكثر اكسيژن مصرفي با تركيب بدن و 

بخت و  . نيك)24(وجود ندارد  اي شاخص تودة بدن رابطه
)، اثر برنامة تمرينات منتخب بر توان هوازي، 1390همكاران (

هوازي، شاخص تودة بدن و درصد چربي بازيكنان  توان بي
هاي تهران را مورد بررسي  نونهال دختر نخبة بدمينتون باشگاه

 8قرار دادند. نتايج تحقيق مذكور نشان داد كه تمرينات منتخب 
طور معناداري باعث افزاش توان هوازي گروه  ، بهاي هفته

كه تأثير قابل توجهي بر مقادير توان  تجربي شد، درحالي
هاي  هوازي، درصد چربي و شاخص تودة بدن آزمودني بي
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)، با 1393اي كه مازني ( . در مطالعه)25(گروه كنترل نداشت 
هوازي، شاخص تودة بدن  عنوان مقايسة توان هوازي، توان بي

و درصد توزيع چربي دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار 
رسد تمرينات ورزشي كه دانشجويان در  نظر مي انجام داد به

اند، بيشتر به  دوران دانشجويي و در محيط دانشگاه انجام داده
ها كمك كرده است  زي و درصد چربي آنهوا بهبود توان بي

هاي گذشته، از داليل تناقض  . با توجه به نتايج پژوهش)4(
هاي ذكرشده در زمينة عدم  نتايج اين تحقيق با پژوهش

همبستگي معنادار ميان شاخص تودة بدن با متغيرهاي مورد 
اي بودن تمرين و همچنين نوع  جلسه  توان به تك آزمايش مي

تمرين اشاره كرد. در تحقيق ديگر مك مانوس و همكاران 
هفته تمرين منظم ورزشي بر توان هوازي و  8)، تأثير 1997(

هوازي را مورد بررسي قرار دادند و گزارش كردند كه توان  بي
هاي  اي در آموزش طور قابل مالحظه هوازي به هوازي و بي

كه در گروه كنترل،  گروه تجربي افزايش داشته است درحالي
كور مشاهده نشد كدام از دو مورد مذ افزايش معناداري در هيچ

)، تأثير تمرينات 2001. در پژوهش ديگري ملهيم ()26(
هوازي بررسي و گزارش كرده  تكواندو را بر توان هوازي و بي

اي  است كه تمرينات تكواندو بر توان هوازي تأثير قابل مالحظه
دهد  درصد توسعه مي 28هوازي را به ميزان  ندارد، اما توان بي

. نتايج تحقيقات ذكرشده در تأييد نتيجة پژوهش حاضر )27(
ژوهش حاضر عالوه بر وجود تفاوت كه در پ طوري است به

هوازي، متغيرهاي  معنادار بين دو گروه دانشجويان در توان بي
 حداكثر توان و شاخص خستگي نيز همبستگي معنادار داشتند. 

جهت  شود يم دست آمده پيشنهاد هبا توجه به نتايج ب
ترغيب افراد به فعاليت ورزشي و انجام تحقيقاتي كه تأثير 

ررسي در آن بهاي مختلف  زشي بر شاخصهاي ور فعاليت
هاي افراد با توجه  بودن پاسخ حتماً موضوع اختصاصي ،شود مي

هر گونه توصية  منظور به نوع مزاج در نظر گرفته شود. اما به
قطعي يا كاربردي بر اساس اين نتايج در جهت استعداديابي، 

ين ريزي ورزشي نياز به تحقيقات بيشتري در ا تحقيقي يا برنامه
زمان با بررسي تأثير  . همچنين هم)28(خصوص است 

هاي تمريني مختلف، برنامة تمريني طراحي شود كه  برنامه
تر از برنامة تحقيق حاضر باشد و مزاج فرد  شديدتر و طوالني

دليل  عنوان يك تفاوت فردي در نظر گرفته شود. اگرچه به به
گيري  كمبود پيشينه و ادبيات تحقيق در اين زمينه، براي نتيجه

 تر نياز به تحقيقات بيشتر است. ر و دقيقبهت
 گيري: نتيجه

طور كلي نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين  به
هوازي و مزاج رابطة معنادار وجود ندارد با  هاي توان بي مؤلفه

هوازي بيشتري  اين وجود افراد داراي مزاج گرم از توان بي
يالتي كه توان دريافت كه رفتارها و تما برخوردار بودند و مي

تحت تأثير مزاج فردي قرار دارند، در افراد مختلف متفاوت 
هاي فردي در  است و شايد بتوان مزاج فرد را در زمرة تفاوت

منظور اظهارنظر قطعي در اين زمينه نياز به  نظر گرفت. البته به
تحقيقات بيشتر است. همچنين توجه به توسعة كلية عوامل 

هاي  تاري افراد در كالسهاي رف آمادگي جسماني و شاخص
ها و تمرينات ورزشكاران، امري  تربيت بدني عمومي دانشگاه

هاي درسي و  ناپذير است. با توجه به تفاوت در برنامه اجتناب
هاي كشور، تحقيق بيشتر براي  تمرينات ورزشي دانشگاه

 رسد.  نظر مي يابي به ديدگاهي مطمئن، ضروري به دست

 هاي تحقيق محدوديت
العه محدود به دانشجويان دانشگاه شيراز و دو اين مط

دانشگاه نيروي زمين امام علي (ع) و نيروي هوايي شهيد 
ستاري بود و امكان دسترسي و ورود به دانشگاه نيروي دريايي 
نوشهر وجود نداشت. همچنين در اين پژوهش هوش، ترس و 

نامه قابل  استرس ناشي از پركردن اطالعات مربوط به پرسش
 ل نبود.كنتر

 تشكر و قدرداني:
مقالة حاضر برگرفته از طرح پژوهشي مصوب دانشگاه 

 IR.JUMS.REC.1398.058علوم پزشكي جهرم با كد اخالق 
باشد؛ لذا نويسندگان مقاله، مراتب تقدير و تشكر خود را از  مي

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم و همچنين 
مشيد فوالدي، جناب آقاي بزرگواراني چون جناب آقاي امير ج

سرهنگ مرتضي شهري، جناب آقاي عبدالرضا آريان فرد، 
جناب آقاي ناخدا حريرفروش، جناب آقاي سرهنگ مهرداد 

 نوحي، جناب آقاي دكتر فكوريان مدير تربيت بدني دانشگاه 
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نيروي هوايي شهيد ستاري، جناب سرگرد منفرد مدير تربيت 
علي (ع) و كلية دانشجويان بدني دانشگاه نيروي زميني امام 

 ها كه در انجام اين طرح تحقيقاتي محققان  عزيز در اين دانشگاه

 

 دارند. را ياري كردند، اعالم مي

 تضاد منافع
 گونه تضاد منافعي را اعالم نكردند. نويسندگان مقاله هيچ
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