
های آمادگی جسمانی در بین و فاکتور بررسی رابطه بین مزاج و شاخص توده بدنی

 دانشجويان آجا

 2، عباس فرو ی پردنجانی1، مريم کوشکی جهرمی1محمد امين صفری

تربيت بدنی و عـلـوم ورزشـی،  دپارتمان-2تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران. دپارتمان-1

 دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران. نويسنده مسئول. 

هـای در طب سنتی ايران مزاج کيفيتی است که در نتيجه کنش و واکنش بين کيفـيـت مقدمه:

آيد. هدف از اين تحقيق بررسی رابطه بين مزاج و شاخص توده بدنی و متضاد عناصر به وجود می

 های آجا بود. آموختگان منتخب دانشگاههای آمادگی جسمانی در بين دانشفاکتور

نفر از دانشـجـويـان  133منظور همبستگی بود که بدين -اين تحقيق از نوع توصيفی روش کار:

های نيرو زمينی امام علی)ع( و نيرو هوايی شهيد ستاری که به صـورت ورزشکار دانشگاهمنتخب 

صورت هدفمند در دسترس بوسيله پرسشنامه تعـيـيـن داوطلبانه در تحقيق شرکت کردند، و به 

ها در سـه مزاج و بر اساس نوع مزاج به دو گروه سرد و گرم تقسيم شدند. سپس از همه آزمودنی

-های رست، نشستن و رسيدن اصـالحجلسه در سه روز با فاصله يک هفته بين هر جلسه، آزمون

متر، آزمون پرش سارجنت، آزمون ايلی نويز و آزمون کوپر گـرفـتـه  36شده هوگو، دوی سرعت 

نسخه  SPSSافزار ها از آزمون ضريب همبستگی پيرسون و از نرمشد. جهت تجزيه و تحليل داده

 استفاده شد.  22

(، =314P 3در دانشگاه نيروزمينی امام علی )ع( ) سرعتو   BMIنتايج نشان داد بين  ها:يافته

P

PP بـيـن

BMI و انعطاف( 32 3پذيری در گروه سردP= و بين )BMI پـذيـری دانشـگـاه و انـعـطـاف

 داری وجود دارد.( رابطه معنا=316P 3نيروهوايی شهيد ستاری )

توان اظهار داشت که مزاج فرد به عنوان يـک عـامـل با توجه به نتايج می گیری:بحث و نتیجه
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 مقدمه

های مختلف علوم مـانـنـد عـلـوم امروزه علوم ورزشی از حيطه

ورزشـکـاران پزشکی جهت بهبود عملکرد ورزشکاران يـا  ـيـر

های پزشکی، طـب سـنـتـی استفاده کرده است. يکی از حيطه

شود که نوع مزاج در نظر گرفته می 7است. در طب سنتی ايران 

های مفرد(، سرد و تـر، عبارتند از سرد، گرم، تر، خشک )مزاج

هـای مـرکـب( و سرد و خشک، گرم و تر، گرم و خشک )مزاج

(. مزاج يک ويژگی فردی است و فاکتورهای مختلفـی 1معتدل )

مثل سن، جنس، محيط و ترکيب بدنی فرد بر وری آن تـأثـيـر 

جايی که انسان معتدل حقيقی به طور مطلق وجود دارد و از آن

ی کم و بيـش يکـــی از ايــن نـدارد و هرکـس گرفـتار  لبه

ها دو های مفرد که در آنهاست، مزاج کامالً معتدل و مزاجمزاج

خـورنـد. طبيعت کامالً با هم در تعادلند، به ندرت به چشم مـی

های گـرمـی افزايش سرعت بيشتر کارها و اعمال يکی از نشانه

مزاج است و برعکس، هر گاه ضعف و سستی و کندی در اعمال 

(. عالوه بر اين اکثر افـراد 2ديده شود نشانه سردی مزاج است )

دموی مزاج مزومورف )عضالنی و تنومند( و اکثر افراد بلـغـمـی 

های (. بررسی3)مزاج اندومورف )دارای بافت چربی زياد( هستند 

دهد که بين سردی و گرمـی مـزاج و مـيـزان اوليه نشان می

که هرچه توده بـدون ارتباط وجود دارد به طوری متابوليسم پايه

چربی )عضله( بيشتر باشد هزينه انرژی پايه باالتر است و چـون 

افراد گرم مزاج دارای توده عضالنی بيشتری نسبـت بـه افـراد 

سردمزاج هستند در نتيحه هزينه انرژی پايه در افراد گرم مـزاج 

همچنين با توجه به تـأثـيـر (.  4باالتر از افراد سرد مزاج است )

رود که نـوع مزاج بر عوامل جسمانی و روانی مختلف انتظار می

بدنی مؤثـر های آمادگی جسمانی و شاخص تودهمزاج بر شاخص

-رابطه معنی 1375باشد. در تحقيق صفری و همکاران در سال 

هـای داری بين گرمی و سردی مزاج با مشارکت در فـعـالـيـت

ورزشی در پسران جوان گزارش کردند که نشان دهـنـده ايـن 

تواند به عنوان يک عـامـل موضوع است که گرمی مزاج فرد می
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باشد، که هر کدام از ها میای از فاکتورجسمانی مجموعهآمادگی

های گوناگون اهميت متفاوتی دارند و ورزشکاران ها در ورزشآن

های خاص مربوط به رشته ورزشی بايست سازگاریهر رشته می

(. موضوع آمادگی جسمانی و ترکيب بدنی 5خود را کسب کنند )

ای برخوردار است، از ايـن رو های مسلب از اهميت ويژهدر نيرو

الزم است که اين مباحث علمی برای مسئولين تربيت بـدنـی و 

های مسلب در ورزش، فرماندهان و سامانه بهداشت و درمان نيرو

ها، فرماندهان مـراکـز های مختلف به روز باشد و عالوه بر آنرده

های مختلف نيز با اين علوم آشنايی کامل داشـتـه آموزشی رده

-های آمادگـی. لذا با توجه به اينکه نوع مزاج و فاکتور( 6)   باشند

رسد که بـيـن باشد بنظر میهای فردی میجسمانی جزو ويژگی

( 7داری وجود داشته باشد )ها ارتباط معنانوع مزاج و اين فاکتور

ای مفيد برای کسب موفقيت ورزشکاران نظامی با و بتوان توصيه

ها ارائه داد. قدرت انفجاری، سـرعـت و توجه به مزاجشان به آن

چابکی نيز به طور کارآمد در حرکات اهميت دارد، در نـتـيـجـه 

هـا های خاص در مانورنقش مهمی در درست اجرا کردن تکنيک

و عمليات نظامی توسط دانشجويان و پـايـوران ارتـش دارد. 

همچنين ارزيابی ظرفيت جسمانی ورزشکاران يکی از مهمتريـن 

ها بـه مـنـظـور مسايل در جهان ورزش است. بسياری از آزمون

انتخاب روش بازی يا نظارت بر تأثير تمرينات ورزشی استـفـاده 

 2336در سال   هان و همکاران(. در تحقيقی که دو 7شود )می

با موضوع تأثير مزاج و اضطراب بر عملکرد ورزشی انـجـام شـد 

هـای نتايج نشان دادند که محيط ورزشی و همچنيـن ويـژگـی

شخصيتی ورزشکاران از جمله اضطراب و مزاج بر روی عملـکـرد 

. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط ( 8)   گذاردورزشی آنان تأثير می

های آمادگی جسمـانـی در بـيـن و فاکتور BMIنـوع مزاج با 

 آموختگان آجا می پردازد.دانش

 

 روش کار

 جامعه آماری اين تحقيق، کليه دانشجويان پسـر دو دانشـگـاه

ارتش )دانشگاه نيروی زمينی امام علی)ع( و دانشـگـاه نـيـروی 

 1374-1375هوايی شهيد ستاری( ايران که در سال تحصيلی 

نـفـر  53نفر ) 133  که از اين تعداد،مشغول به تحصيل بودند. 

 25نفر در دانشگاه افسری امام علی)ع( و  25دارای مزاج سرد )

نفر دارای مـزاج  53نفر در دانشگاه نيرو هوايی شهيد ستاری( و 

نـفـر در  25نفر در دانشگاه افسری امام علی)ع( و  25گرم )

دانشگاه نيرو هوايی شهيد ستاری(( به صـورت هـدفـمـنـد در 

 دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل: متـر نـواری بـرای 

ها، متر ديـواری بـرای گيری مسافت بين موانع در آزموناندازه

گـيـری وزن ها، ترازو به منظـور انـدازهگيری قد آزمودنیاندازه

گـيـری زمـان دويـدن سنج به منظور انـدازهها، زمانآزمودنی

هوازی، آزمون گيری توان بیها، آزمون رست برای اندازهآزمودنی

گيری سرعـت، آزمـون پـرش متر برای اندازه 36دوی سرعت 

گيری قدرت انفجاری، آزمون کـوپـر بـرای سارجنت برای اندازه

شـده هوازی، آزمون نشستن و رسيدن اصـالحگيری توان اندازه

پذيری، آزمون چهار در نه بـرای گيری انعطافهوگو برای اندازه

گيری چابکی و پرسشنامه مزاج به منظور تعيين گرمـی و اندازه

 ها.سردی مزاج آزمودنی

 1عبارت عينی است و از  13پرسشنامه تعيين نوع مزاج شامل  

به عـنـوان  17شود. نمره بيشتر يا مساوی گذاری مینمره 3تا 

به عنوان مزاج سـرد در نـظـر  14مزاج گرم و کمتر يا مساوی 

تـوسـط  1372شود. روايی اين پرسشنامه در سـال گرفته می

(. همچنين روايی ايـن 7مجاهدی و همکاران تأييد شده است )

(، بوسيلـه ضـريـب 1375پرسشنامه توسط صفری و همکاران )

درصد  α  71گيری شد برابر آلفای مساوی آلفابی کرونباخ اندازه

(. همچنين پايايی اين پرسشنـامـه تـوسـط 13گزارش گرديد )

(، با استفاده از روش آزمـون 1374دهنوی و همکاران )محبی

بدست امـده  82 3براون  -مجدد با ضريب همبستگی اسپيرمن

 (. 11است )

قبل از انتخاب داوطلبان، در مورد نوع مزاج و نحوه اجرای طرح  

ها توضيب داده شـد و از تحقيقاتی به طور کامل برای آزمودنی

ها خواسته شد تا در صورت تمايل به شرکت در آزمون و بـا آن

ی خود را تحويل محقق دهند. در ابتـدا نامهآگاهی کامل رضايت

( سرد يـا گـرم بـودن مـزاج 7با استفاده از پرسشنامه مزاج )

های هر گروه، در ها مشخص گرديد. مشخصات آزمودنیآزمودنی

-ها بدون کفش و با حداقل لباس، اندازهيک فرم تهيه و وزن آن

ها خواسته شد کـه در سـه گيری شد. سپس از همه آزمودنی

هـای جلسه در سه روز با فاصله يک هفته بين هر جلسه، آزمون

که جسمانی را انجام دهند به طوریهای آمادگیمرتبط با فاکتور

 رست و آزمون نشـستن و رسيـدن اصـالح در جلسه اول آزمون

هـوازی گيری توان بیشده هوگو را که به ترتيب به منظور اندازه

شوند را انجام دادند. همچنـيـن در پذيری استفاده میو انعطاف

متر، آزمون پرش سارجنت و  36دوی سرعت  جلسه دوم آزمون

گـيـری آزمون چهار در نه متر که به ترتيب به مـنـظـور انـدازه

شوند را انجام دادند سرعت، قدرت انفجاری و چابکی استفاده می

و در نهـايت در جلـسه سوم آزمـون کوپر را که به مـنـــظـور 

 شود را انجام دادند. گيری توان هوازی استفاده میاندازه

به منظور تعيين ميانگين و انحراف معيار از آمار توصيفی و در 

هـای بخش آمار استنباطی به منظور  بررسی رابطه بين متغـيـر

تحقيق از آزمون ضريب همبستگی رگرسيون و نيز به مـنـظـور 

استفاده شـد.  مستقل tها از آزمون ها بين دانشگاهمقايسه متغير

 22نسخه  SPSSافزار ها از نرمها و آزمونجهت محاسبه آماره

 استفاده شد. 
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 هايافته

 درگيری شده های اندازهنتايج مربوط به آمار توصيفی متغير

 هاآمار توصیفی آزمودنی -1جدول شماره 

  

 آورده شده است. 1جدول شماره 

نيروهوايی شهيدستاری و دانشگاه نيروزمينی امام علی )ع( در در هر دو دانشـگـاه نتايج مربوط به آزمون همبستگی پيرسون 

 آورده شده است. 2جدول شماره 

بر اساس نتايج جداول فوق بين شاخص توده بدنی و مـزاج در 

دانشگاه نيروی زمينی امام علی )ع( و نيرو هوايی شهيد ستـاری 

داری وجود ندارد و هر دو دانشـگاه به صورت جمعی رابطه معـنا

(3 35≥ .) 

همچنين نتايج مربوط به آزمون همبستگی پيرسون مربوط بـه 

هـای آمـادگـی رابطه بين شاخص توده بدنی و مزاج و شاخـص

 آورده شده است. 3جسمانی در جدول شماره 

در دانشـگـاه  سرعتو   BMIبر اساس نتايج جدول فوق بين 

و قـدرت  BMI(، بـيـن  314 3نيروزمينی امام علی )ع( )

(، بيـن  326 3انفجاری در دانشگاه نيروهوايی شهيد ستاری )

BMI (، بين  317 3هوازی در گروه گرم )و توان بیBMI  و

(=313p 3هوازی در دانشگاه نيروزمينی امام علی )ع( )توان بی

 

 

 متغیر مزاج سرد مزاج گرم

   نيرو زمينی نيروی هوايی نيروی زمينی نيروی هوايی

 تعداد 25 25 25 25

 سن 38 64±23 3 33 75±23 3 88 72±17 3 72 73±17 3

 قد 38 52±175 7 84 82±177 5 76 78±177 7 28 47±177 5

 وزن 24 57±71 8 71 31±83 1 88 54±73 6 32 53±67 1

 شاخص توده بدن 24 38±23 2 66 68±22 2 43 83±22 1 75 66±21 4

 نمره سردی و گرمی 76 67±11 3 68 55±12 3 44 53±17 3 48 15±23 1

 سرعت 63 36±6 3 82 53±5 3 58 47±6 3 71 57±5 3

 قدرت 72 55±46 1 83 75±37 7 78 22±45 7 64 73±43 5

 هوازیتوان بی 87 73±238 76 73 74±353 87 32 87±244 57 31 83±363 127

 توان هوازی 43 41±14 3 46 75±14 3 62 64±11 3 85 87±13 1

 چابکی 84 37±13 1 56 34±7 1 54 83±13 3 34 36±7 1

 پذيریانعطاف 72 66±43 4 23 83±42 4 14 88±41 4 63 63±43 6

 شاخص توده بدنی و مزاج ضريب همبستگی پیرسون ماناداری

 نفر دانشگاه شهيدستاری( 53شاخص توده بدن و مزاج ) -372 3 623 3

 نفر دانشگاه امام علی( 53شاخص توده بدن و مزاج ) -217 3 131 3

 نفر هر دو دانشگاه( 133شاخص توده بدن و مزاج ) -217 3 238 3

23 
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های آمادگی جسمانی و مزاج در دو و شاخص BMIنتايج آزمون همبستگی پیرسون مربو  به رابطه بین  -3جدول شماره 

 در هر دو دانشگاهگروه سرد و گرم و 

 گیریبحث و نتیجه

هـای آموختگان منتخب دانشگـاهآمادگی جسمانی در بين دانش

آجا بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که ميانگين شاخـص تـوده 

بدنی بين تمامی گروه ها )گرم و سرد، گرم و گرم، سرد و سـرد( 

توان نتيجه گيری کرد که داری ندارد. از همين رو میتفاوت معنا

شاخص توده بدنی گروه گرم و گروه سرد در هـر دو دانشـگـاه 

 داری ندارنـد.شهيد ستاری و امام علی)ع( با يکديگر تفاوت معنا

بدنـی و آمـادگـی ( ارتباط نمايه توده2337ضيائی و همکاران)

جسمانی در دانشجويان پزشکی را مورد مطالعه قرار دادند و بـه 

دار معـکـوس بـا وزن، اين نتيجه رسيدند که همبستگی معنی

شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر بـه دور 

شکم داشتند. اين نتيجه بدان معنی اسـت کـه هـرچـه وزن، 

شاخص توده بدن، درصد چربی و نيز نسبت دور کمـر بـه دور 

بيشتر باشد فرد از آمادگی جسمانی کـمـتـری (  WHRباسن )

باشد کـه در (. البته ذکر اين نکته مهم می12برخوردار است )

تحقيق ما چون همه افراد جزو دانشجويان منتخب ورزشی بودند 

از تناسب خوب بدنی و نيز وزن مناسب برخوردار بودند و شايـد 

يکی از داليل اينکه شاخص توده بدنی دانشجويان در دو دانشگاه 

 داری نداشتند به همين دليل بود. با يکديگر تفاوت معنا

پذيری در و انعطاف BMIنتايج تحقيق حاضر نشان داد که بين 

داری وجود دارد و چون رابطـه از نـوع ها رابطه معناگروه سرد

 BMIباشد نشان دهنده اين موضوع است که هر چه منفی می

باشد. عالوه بر اين ميانگـيـن پذيری کمتر میباالتر باشد انعطاف

   ضريب همبستگی پیرسون ماناداری

 نفر مزاج گرم( 53شاخص توده بدن و سرعت ) 324 3 867 3

 نفر مزاج سرد( 53شاخص توده بدن و سرعت ) 332 3 823 3

 نفر دانشگاه نيرو هوايی شهيد ستاری( 53شاخص توده بدن و سرعت ) 357 3 676 3

 نفر دانشگاه نيرو زمينی امام علی( 53شاخص توده بدن و سرعت ) -211 3 *314 3

 نفر مزاج گرم( 53شاخص توده بدن و قدرت انفجاری ) -387 3 548 3

 نفر مزاج سرد( 53شاخص توده بدن و قدرت انفجاری ) -337 3 777 3

 نفر دانشگاه نيروی هوايی شهيد ستاری( 53شاخص توده بدن و قدرت انفجاری ) -182 3 *326 3

 نفر دانشگاه نيروی زمينی امام علی( 53شاخص توده بدن و قدرت انفجاری ) 347 3 745 3

 نفر مزاج گرم( 53شاخص توده بدن و توان هوازی ) 173 3 238 3

 نفر مزاج سرد( 53شاخص توده بدن و توان هوازی ) -343 3 785 3

 نفر دانشگاه نيروی هوايی شهيد ستاری( 53شاخص توده بدن و توان هوازی ) 372 3 525 3

 نفر دانشگاه نيروی زمينی امام علی( 53شاخص توده بدن و توان هوازی ) 174 3 227 3

 نفر گرم( 53هوازی )شاخص توده بدن و توان بی 188 3 *317 3

 نفر سرد( 53هوازی )شاخص توده بدن و توان بی 366 3 648 3

 نفر دانشگاه نيروهوايی شهيد ستاری( 53هوازی )شاخص توده بدن و توان بی 127 3 372 3

 نفر دانشگاه نيروزمينی امام علی )ع(( 53هوازی )شاخص توده بدن و توان بی 348 3 *313 3

 نفر گرم( 53شاخص توده بدن و چابکی ) 136 3 463 3

 نفر سرد( 53شاخص توده بدن و چابکی ) 136 3 464 3

 نفر دانشگاه نيروهوايی شهيد ستاری( 53شاخص توده بدن و چابکی ) 331 3 833 3

 نفر دانشگاه نيروزمينی امام علی )ع(( 53شاخص توده بدن و چابکی ) 217 3 *313 3

 نفر گرم( 53پذيری )شاخص توده بدن و انعطاف 337 3 778 3

 نفر سرد( 53پذيری )شاخص توده بدن و انعطاف -184 3 *323 3

 نفر دانشگاه نيروهوايی شهيد ستاری( 53پذيری )شاخص توده بدن و انعطاف -177 3 *316 3

 نفر دانشگاه نيروزمينی امام علی )ع(( 53پذيری )شاخص توده بدن و انعطاف 144 3 318 3
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ها )گرم و سرد، گرم و گرم، سـرد پذيری بين تمامی گروهانعطاف

گيـری توان نتيجهداری ندارد. از همين رو میو سرد( تفاوت معنا

پذيری گروه گرم و گروه سرد در هر دو دانشگـاه کرد که انعطاف

داری ندارنـد. شهيد ستاری و امام علی)ع( با يکديگر تفاوت معنا

نـيـاز هايی با دامنه باال پـيـشپذيری برای اجرای مهارتانعطاف

های سريع را به راحـتـی شود فرد بتواند حرکتاست و باعث می

ها وابسته به بزرگی يا دامـنـه اجرا کند. اجرای موفق اين حرکت

تر از دامنه حرکتی مورد نياز -حرکتی مفصل است که بايد بزر 

ديدگی بـه باشد. بنابراين، ورزشکار برای ايمنی و دوری از آسيب

 (.1387پذيری نياز دارد )بومپا،بهبود انعطاف

نتايج اين تحقيق نشان داد که بين شاخص توده بدنی و چابکـی 

داری وجـود دارد و نشـان در دانشگاه امام علی)ع( رابطه معنا

دهنده اين موضوع است که هر چه شاخص توده بدنـی بـاالتـر 

باشد. اما نتايج نشان داد کـه بـيـن باشد چابکی نيز باالتر می

شاخص توده بدنی و سرعت در هيچ کدام از گروه های سـرد و 

های نيرو زمينی امام علی)ع( و نيرو هوايی شهيد گرم در دانشگاه

در تحقيقـی کـه تـوسـط داری وجود ندارد. ستاری رابطه معنا

با موضوع ارتباط بين مـزاج،  2334اندرسون و همکاران در سال 

بـدنـی در استراحتی، ترکيب بدن و فـعـالـيـتهزينه انرژی  ير

دختـران انجام شد نتايج نشـان دادند که بيـن هزيـنـه انـرژی 

کالری بودن( ارتباط مستـقـيـمـی استراحتی و مزاج گرم )پر ير

کالری بودن )مـزاج کند که پروجود دارد و تحقيق پيشنهاد می

تواند نقش مهمی را در جلوگيری از گسترش چاقی ايفا گرم( می

تواند توجيه کننده اين مـوضـوع (. نتايج اين تحقيق می13کند )

تر باشد فـرد از وزن کـمـتـری باشد که هرچه مزاج فرد گرم

تواند در اجرای حرکات سرعتـی بـرای برخوردار است و اين می

فرد مزيت بزرگی محسوب شود و نتيجه اين تحقيـق در مـورد 

مزاج نسبـت بيشتر بودن چابکی دانشجويان منتخب ورزشی گرم

 مزاج را تا حدودی توجيه کند.به سرد

نتايج اين تحقيق نشان داد که بين شاخص توده بدنی و قـدرت 

داری انفجاری در دانشگاه نيرو هوايی شهيد ستاری رابطه معـنـا

وجود دارد و نشان دهنده اين موضوع است که هر چه شـاخـص 

باشد. موفقيت توده بدنی باالتر باشد قدرت انفجاری نيز باالتر می

ها و عمليات نظامی تا حد زيـادی ها و مانوردر بسياری از ورزش

های ورزشکاران و قدرت عضالنی آنان بستگی به توان انفجاری پا

تواند سريـع و بـا دارد، يعنی فرد بايد قادر باشد تا آنجا که می

نيروی زيادی از قدرت خود استفاده کند به عبارت ديگـر تـوان 

بااليی داشته باشد. به هر حال با توجه به اثر عوامل متعـدد بـر 

بدنی و اجرا، توده عضالنی، دمـای توان انفجاری از جمله فعاليت

عضله، سرعت انقبا  عضله، نوع انقبا  و دامنه حرکت مفصـل 

های ورزشی گوناگون توان فرد در يک رشته ورزشی، يا در رشته

 (. 14های نظامی متفاوت است )و نيز مانور

نتايج اين تحقيق نشان داد که بين شاخص توده بدنی و تـوان 

هـای هوازی در هيچ کدام از گروه های سرد و گرم در دانشگـاه

نيرو زمينی امام علی)ع( و نيرو هوايی شهيد سـتـاری رابـطـه 

داری وجود ندارد. توان هوازی معيار خوبی برای رسـانـدن معنا

ها هنگام فعاليت و مصرف هر چه خون  نی از اکسيژن به بافت

ها است. به همين علت درجه بااليی از بيشتر اکسيژن اين بافت

هـا و ها و نـيـز مـانـورآمادگی قلبی تنفسی در بيشتر ورزش

رسـد های نظامی که در مدت زمان طوالنی به انجام میعمليات

ضروری هستند. حداکثر اکسيژن مصرفی، بيشـتـريـن مـقـدار 

اکسيژنی است که فرد هنگام تمرين و فعاليت بيشينه به مصرف 

رساند و عاملی برای پيشگويی موفقيت ورزشـکـار و نـيـز می

اند. در دسـتـرس های استقامتی معرفی کردهها در فعاليتسرباز

بودن مواد  ذايی مناسب، جريان خون و تنفس جـز  عـوامـل 

اصلی فيزيولوژيايی و مؤثر بر حداکثر اکسيژن مصرفی محسـوب 

شوند. از آنجا که حداکثر اکسيژن مصرفی بر حسب کيلوگرم می

شود، تغييرات وزن بدن نيز بـر نسبت به وزن بدن سنجيده می

حداکثر اکسيژن مصرفی تأثير گذار است. به عـالوه تـنـظـيـم 

مايعات بدن، حجم پالسـمايی و حجم همـوگلوبين را تـغـيـيـر 

جـايـی دهد که خود عامل تغيير ظرفيت خـون در جـابـهمی

 (. 15اکسيژن است )

هـوازی در و توان بـیBMIنتايج اين تحقيق نشان داد که بين

های نيرو زمينی امام علـی)ع( و نـيـرو های گرم دانشگاهگروه

داری وجود دارد و نشان دهنـده هوايی شهيد ستاری رابطه معنا

در گروه گرم باالتر باشد توان BMIاين موضوع است که هر چه

داری وجود دارد در دانشگاه نيرو زمينی امام علی)ع( رابطه معنا

در دانشـگـاه  BMIو نشان دهنده اين موضوع است که هر چه 

تـر هوازی پـايـيـننيرو زمينی امام علی)ع( باالتر باشد توان بی

های و عمليات نظـامـی در است. ممکن است بسياری از رقابت

فواصل زمانی نزديک به هم دنبال شود. در چنين مواردی کـه 

هوازی دارای اهميت بسيـار فواصل زمانی کوتاه هستند، توان بی

بااليی است و هر عاملی که بتوان شاخص خستگی را کـاهـش 

هوازی شود نه تنها از لـحـاظ دهد و يا منجر به افزايش توان بی

تواند در ايـجـاد زمـيـنـه نيروزايی حائز اهميت است، بلکه می

باشد و تـحـت عـنـوان ترکيبی از دو عامل سرعت و قدرت می

شود. توان در ترين زمان ممکن تعريف میکاربرد نيرو در کوتاه

اجرای حرکات بدنی مانند پرتاب بدن يا جسم در هـوا دارای 

ای است. قدرت عالوه بر اينکه يکی از اجزای مـهـم اهميت ويژه

توان است به عنوان يکی از عوامل مهم آمادگی جسمانی جهـت 

با توجه به اينکه دانشگاه نيرو زمينی با توجـه بـه نـيـاز 

های نظامی با پای پياده نسبت به نيرو هوايی، بر بيشتر به مانور

تر نسبـت روی حرکات جسمانی و بدنی و آمادگی جسمانی باال

22 
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به نيرو هوايی تأکيد بيشتری دارند؛ اين موضوع که توان هوازی، 

هوازی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی در دانشجويـان توان بی

منتخب ورزشی دانشگاه نيرو زمينی نسبت به نيرو هوايی باالتـر 

 است قابل توجيه باشد.  

توان ابراز داشت که مزاج يک ويژگی فردی است به طور کلی می

بدنی بر های مختلفی مثل سن، جنس، محيط و ترکيبو فاکتور

-روی آن تأثير دارد. مزاج گرم سبب بزرگی قفسه سينه و انـدام

های سطحـی، بـزرگـی عضـالت و ها، پهنا و برجستگی وريد

گردد و برعکس در مزاج سرد تمامی ها به مفاصل مینزديکی آن

های مذکور در ميزان کمتر از متوسط جامعه قرار دارنـد شاخص

های سـرد و های افراد با مزاج(. در خصوص مزاج و ويژگی18) 

هـوازی، تـوان تر بودن ميانگين توان بـیتوان گفت باالگرم می

مـزاج هوازی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی در افـراد گـرم

مزاج در تحقيق حاضر، احتماال به دليل بـاال نسبت به افراد سرد

های ذاتی اين افراد که در بـاال بودن بافت عضالنی و نيز ويژگی

مزاج باشد. احتمـاال در به برخی از آنان اشاره شد، در افراد گرم

تر بودن حجم عضله اسيد الکـتـيـک مزاج به دليل باالافراد گرم

هـای شود و در نتيجه بهبود عملکرد پروتئيـنبيشتری توليد می

(. 17تـر اسـت )انقباضی و عملکرد شبکه سارکوپالسمی مؤثـر

مـزاج رخـوت و همچنين همانطور که گفته شد افـراد سـرد

کنند و در حـالـت سسستی بيشتری در بدن خود احساس می

ها در خون آن PHطبيعی به علت  لبه سيستم سردی در بدن 

-مزاج کاهش مـیتر از افراد گرمپاسخ به يک فعاليت شديد زود

يابد اما به دليل حجم کمتر عضله ميزان کلی تـولـيـد اسـيـد 

هوازی آنان الکتيک در اين گروه کمتر است و در نتيجه توان بی

نسبت به افراد سرد مزاج کمتر است. البته به منظور اظهار نظـر 

 (.17باشد )قطعی در اين زمينه نياز به تحقيقات بيشتری می

توان اين موارد را ابراز های پژوهش حاضر میاز جمله محدوديت

( از آنجا که جامعه آماری پژوهـش را دانشـجـويـان 1داشت: 

دهند، لذا در تعميم نتايـج های آجا تشکيل میمنتخب دانشگاه

برای ساير افراد جامعه بايد رعايت جانب احتياط را مـد نـظـر 

 ( اين مطالعه محدود به سن و جنس خاص بوده است.2داشت. 

 

 تشکر و قدردانی

دريغ فرماندهان محترم و هـمـکـاران نويسندگان از زحمات بی

گرامی شامل آقايان جمشيد فوالدی، مرتضی شهری، عبدالرضـا 

آريان فرد، حريرفروش، مهرداد نوحی، دکتر فکوريان و منـفـرد 

که طی اين طرح با مجری همکاری نمودند نهايـت تشـکـر را 

 دارند.
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The relationship between Temperament, BMI and physical fitness factors between Students the 
Islamic Republic of Iran Army  

Safari MA (Ph.D Candidate), Koushkie-Jahromi M (Ph.D), foroughi Pordanjani A (Ph.D Candidate)* 
 

Abstract 
Introduction: The aim of this study was to examine the relationship between BMI and Temperament 
and physical fitness factors between Students the Islamic Republic of Iran Army. 
Methods: This research was a descriptive-correlational study. For this purpose, 100 students selected 

into two groups: cold and hot. Then, all subjects were taken in three sessions in three days, 
one Week interval between each session, Rast test, Sit and reach Hugo corrected test, 36m speed test, 
Sargent jump test, Illinois Test and Cooper test. In order to determine the mean and standard 
deviation of descriptive statistics, Pearson correlation coefficient were used in inferential statistics. 
Data were analyzed using SPSS version 22 software.  
Results: he result showed that between BMI and Speed in the Emam Ali university (p=0/014), 
between BMI and Explosive power in the Shahid Sattari university (p=0/026), between BMI and 
Anearobic power in hot group (p=0/019),  between BMI and Anearobic power in the Emam Ali uni-
versity (p=0/013),  between BMI and Agility in the Emam Ali university (p=0/013),  between BMI 
and Flexibility in cold group (p=0/020),  between BMI and Flexibility in the Shahid Sattari university 
(p=0/016) There is a significant relationship.  
Conclusion: According to the results, it can be concluded that the Temperament of an individual can 
affect physical fitness factors as an external factor. 
Keywords: Temperament, Military athlete, Physical Fitness Factors 
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