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 و خلق و خوي دانشجویان دختر روي با شدت متوسط بر اشتها، ترکیب بدنهفته پیاده 6تعیین تأثیر 

) 4جمشید داسار –)3(حمیده امیري – )2(شیرین دیده راست – )1(مریم چراغی
   )5شکوفه زیادلو –

  کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش )1(
 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش )2(
 زشکارشناس ارشد فیزیولوژي ور )3(
 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی )4(
 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش )5(

 maryamcheraqi@yahoo.com*تویسنده مسئول: مریم چراغی                            

  

  چکیده

دانشجویان دختر  بر اشتها، خلق و خوي و ترکیب بدنهفته پیاده روي با شدت متوسط  6هدف : هدف از این تحقیق تأثیر  
  بود.

) کیلوگرم و 91/54±77/9) سال، وزن (20/19±14/1نفر از دانشجویان با میانگین سنی( 30روش ها : تعداد 
گیري اي کوثر گنبد کاووس به روش نمونه) سانتیمتر از میان دانشجویان دختر دانشگاه فنی و حرفه71/160±02/6قد(

) تقسیم شدند. گروه تجربی پس از =15nو کنترل(  )=15nدردسترس انتخاب شده و با روش تصادفی به دو گروه تجربی(
- 50دقیقه با شدت متوسط ( 30جلسه و هر جلسه  3اي هفته، هفته 6روي را به مدت هاي اولیه، پروتکل تمرینی پیادهآزمون

ا از آزمون هدرصد)، گروه کنترل بدون پروتکل به اجراي آزمون اولیه و پس آزمون پرداختند. به منظور طبیعی بودن داده 75
) p≤0/05وابسته ( tمستقل و  tها از آزمون هاي  اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت. براي تعیین همسانی داده -کولموگروف
  استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون اشتها اختالف معناداري مشاهده نشد، ولی بین  یافته ها:
آزمون و پس آزمون خلق و خوي اختالف معناداري مشاهده شد. و همچنین بین میانگین پیش آزمون و پس  میانگین پیش

گروه تجربی نیز اختالف معناداري  (درصد چربی، توده چربی، شاخص توده بدن و توده بدون چربی)آزمون ترکیب بدن 
  مشاهده نشد

یاده روي تاثیري بر روي میزان اشتها و ترکیب بدنی آزمودنی ها توان نتیجه گرفت تمرینات پبه طور کلی مینتیجه گیري:  
با این حال می تواند تاثیر مثبتی بر خلق و خوي دختران دانشجو داشته باشد و موجب بهبود کیفیت زندگی و  نداشته است.

  گردد. جلوگیري از افسردگی و مشکالت روانی افراد

  خلق و خوي. نی،ترکیب بدروي، اشتها، پیادههاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

تحرك در کشورهاي توسعه یافته باعث بروز مشکالت زیادي از جمله چاقی و اضافه رواج سبک زندگی  ماشینی بی
رود. عوامل )، خصوصاً چاقی ناحیه شکمی که یکی از عوامل سندروم متابولیکی نیز بشمار می13وزن شده است(

شوند پاسخ افراد مختلف به یک روش درمانی متفاوت ند که موجب میگوناگونی در چاقی و اضافه وزن دخیل هست
هاي درمانی باشد، به عنوان مثال، کنترل انرژي و کالري دریافتی در تمامی وعده هاي غذایی از جمله روش

هاي خداوند است که ترین نعمتترین عامل پیشرفت و بقاي جامعه است و یکی از با ارزشسالمتی مهم). 20است(
شود و تأمین آن وظیفه فردي و عمومی است با توجه به شیوع چاقی در بسیاري از ها محسوب میق انسانح

هاي مهم بهداشتی هاي مرتبط با آن، پیشگیري از آن باید از اولویتکشورهاي دنیا و ایران و با در نظر گرفتن بیماري
خوش تحوالت بسیار شده است. به وم ورزشی دستدر این مسیر، تربیت بدنی و عل). 6و سالمت عمومی قرار گیرد(

هاي تمرینی و نتایج حاصل از آن بود. فعالیت ورزشی از توان شاهد تغییرات چشمگیري در شیوهطوري که می
و انرژي دریافتی از  طور غیرمستقیم، با تعدیل اشتها طور مستقیم، با افزایش انرژي مصرفی و بهعواملی است که به

-تحقیقات متعددي اثر فعالیت ورزشی را بر اشتها مورد بررسی قرار داده).40کند(مطلوب جلوگیري میاضافه وزن نا
اند. در چندین مطالعه با وجود بی اثر بودن فعالیت ورزشی بر میزان انرژي دریافتی، کاهش قابل توجهی در میزان 

در طول تمرین و براي مدت کوتاهی بعد از  اشتهایی ناشی از تمرین فقطگرسنگی بعد از تمرین مشاهده شد. این بی
رسد که بعد از تمرین با شدت کم درصدحداکثراکسیژن مصرفی) مشاهده شد و به نظر نمی60تمرین شدید (بیش از
). در تحقیقی گزارش شد که به دنبال افزایش هزینه انرژي ناشی از ورزش، انرژي دریافتی 16نیز وجود داشته باشد(

که در تحقیقی دیگر گزارش شد که به ). درحالی53نیز افزایش یافت ولی اشتها تغییري نکرد( مدتدر دوره کوتاه
). 33دقیقه شنا، اشتها درطول ورزش و بالفاصله بعد از آن کاهش و در زمان بعد از ورزش افزایش یافت( 60دنبال 

و  ه طور غیرمستقیم، با تعدیل اشتهاطور مستقیم، با افزایش انرژي مصرفی و بفعالیت ورزشی از عواملی است که به
دهند حتی موقعی که اشخاص شروع به کند، مطالعات نشان میانرژي دریافتی از اضافه وزن نامطلوب جلوگیري می

ي تمرینی دارند در از افرادي که برنامه %50کنند و تقریباً هاي تمرینی را بسیار کم دنبال میکنند، برنامهفعالیت می
دهد مهم گذارند. بنابراین تشخیص نوع فعالیت ورزشی که اشتها را کاهش مین را کنار میماه آ 6مدت 

)، درك قطعی در مورد تأثیر آن بر 31بدنی است(ترین روش فعالیتروي محبوب). از آنجا که پیاده40باشد(می
-مهم برنامه کنترل وزن میاشتها، تعادل انرژي و کنترل وزن ضروري است. بنابراین اگر چه ورزش جزء کلیدي و 

رسد هنوز اطالعات زیادي در مورد رابطه پیچیده بین ورزش و کنترل اشتها مورد نیاز است تا نظر می باشد، اما به
اگر چه تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر روي سالمتی به خوبی چگونگی اثرات ورزش بر کنترل وزن مشخص گردد. 

قدار فعالیت بدنی و فواید سالمتی آن مورد بحث و جاي سوال دارد. ابهاماتی از اثبات شده است. با این حال بین م
قبیل مقدار، نوع، زمان و شدت فعالیت در بیشتر تحقیقات وجود داشته است، برخی از این ابهامات مربوط به 

هاي متفاوت وهناپایداري علوم زیستی و فیزیولوژیکی و برخی مربوط به تمرکز بر نتایج سالمتی مختلف توسط گر
دقیقه با شدت متوسط و  30). حداقل فعالیت بدنی مورد نیاز براي حفظ و ارتقاي سالمتی در بزرگساالن 6باشد(می

روي را فعالیت بدنی مناسب براي کاهش وزن معرفی بسیاري از محققان پیاده. )28(روز در هفته گزارش شده است 5
روي ورزشی سالم، در دسترس و اند؛ چرا که پیادهسالمت افراد پرداختهاند و به اهمیت این ورزش بر پیشرفت کرده

گردد دهد. سبب می). فعالیت بدنی منظم نظیر پیاده روي به فرد انرژي بیشتري می47مورد توجه عالقه است(
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ي، یک گام روعضالت کالري اضافی را بسوزانند و افرد احساس بهتري داشته باشند بنابراین، شروع یک برنامه پیاده
روي خطر ابتال به طیف ). بی شک پیاده1مثبت در جهت کنترل سالمتی و کمک به پیشگیري از بیماري است(

دهد و بسیاري از فواید سالمتی را را  کاهش می 2هاي قلبی عرقی و دیابت نوع ها به ویژه بیماريوسیعی از بیماري
شود. براي وند آمادگی جسمانی و سالمتی افراد محسوب می). ترکیب بدن از اجزاي اصلی در ر30کند(فراهم می

اي است. لذا متخصصان علوم ورزشی بررسی اینکه افراد ممکن است داراي چربی اضافه باشند داراي اهمیت ویژه
گیري وزن بدن لحاظ جسمانی شخص، جدا از اندازهبدن باید بعنوان بخشی وابسته به نیمرخ آمادگیارزیابی ترکیب

بدن (خصوصاً سنجش درصد چربی) یکی از . به دلیل همبستگی زیاد سالمتی با میزان چربی، ارزیابی ترکیبگردد
گردد هاي ویژه، بعضاً زود گذر اطالق می). خلق و خو به موقعیت2آید(جسمانی به شمار میاجزاي اساسی در آمادگی

تنش، که احساس سفتی و کوفتگی در گروهی از نماید. این عبارتست از: که در پاسخ به محرکی محیطی بروز می
). افسردگی، که حالتی روانی است که با احساس 3باشد که نتیجه آن احساس ناکامی شدید است(عضالت می

شود. عالئم آن شامل کندي غمگینی، تنهایی، ناامیدي، ضعف عضالنی، تندي نفس و سرزنش خود مشخص می
). خشم، عصبی 12خوابی و بی اشتهایی است(یري، قطع تماس با دیگران، بیگحرکتی یا گاهی تهیج، کناره - روانی

طور پرخاشگرانه و سرزندگی اصطالحی است براي بیان سرزندگی ذهنی و بدنی، شاد و شدن یا رفتار کردن به
 گیري مختلف نسبت به زمان، مکان یا شخص). گیجی(سردرد) اختالل هوشیاري است که با جهت10پرانرژي بودن(

هاي تمرینی را کنند، برنامهدهند حتی موقعی که اشخاص شروع به فعالیت میمطالعات نشان می). 3کند(تظاهر می
گذارند. ماه آن را کنار می 6ي تمرینی دارند در مدت از افرادي که برنامه %50کنند و تقریباً بسیار کم دنبال می

). بررسی تأثیرات فعالیت جسمانی بر بیماران داراي مشکالت 40باشد(بنابراین تشخیص نوع فعالیت ورزشی مهم می
)، 1984)، اکیل و همکاران(1988مورگان و اوکانر( ).32() مورد بررسی قرار گرفته است1981روانی از سال(

شود )، اظهار کردند که ورزش و فعالیت شدید بدنی باعث افزایش اندرفین پالسما می1984) و گراسمن(1984الن(
تحقیقات متعدد انجام گرفته در ارتباط با آمادگی جسمانی و سالمت  ).12بهتر شدن خلق و خو همراه است(که با 

ها روي خطر ابتال به طیف وسیعی از بیماريپیاده). 32(روانی نشان دهنده ارتباط مثبتی بین این دو است
گرچه بسیاري از مردم از سودمندي فعالیت ). امروزه ا30دهد() را کاهش می2هاي قلبی عروقی و دیابت نوع (بیماري

طور عمده مردم به سمت ورزشی در تندرستی آگاه هستند، متأسفانه سطح فعالیت ورزشی کاهش یافته است و به
ریزي و شود اما طرحهاي ورزشی اصوالً موجب افزایش توانایی حرکتی انسان میتمرین). 40روند(تحرکی پیش میبی

باشد. تحقیقات فراوانی در مورد شدت و شیوه مناسب اصولی و مناسب یک اصل مهم می اجراي برنامه تمرینی
توان به استفاده از دو نوع تمرین تناوبی و تداومی تمرین براي افزایش توان هوازي انجام شده که از آن جمله می

عوامل موثر بر سالمتی؛ مانند هاي منظم جسمانی بر طور کلی، تأثیر مفید شرکت در فعالیتبه). 32،38اشاره نمود(
). بررسی 35عروقی، کنترل وزن و بهبود حاالت خلقی مورد تائید قرار گرفته است(هاي قلبیکاهش اضطراب، بیماري

عنوان یک فعالیت رایج روي (بهتحقیقات در زمینه تأثیر پیادهدهد که هاي انجام شده توسط محقق نشان می
بدنی متفاوت به فعالیت که افراد با ترکیبباشد. با توجه به اینبسیار محدود می ومعمول) و اثربخشی آن بر اشتها

هاي منظم جسمانی بر طور کلی، تأثیر مفید شرکت در فعالیتبه). 11دهند(هاي متفاوتی میورزشی یکسان پاسخ
هبود حاالت خلقی مورد عروقی، کنترل وزن و ب -هاي قلبیعوامل موثر بر سالمتی؛ مانند کاهش اضطراب، بیماري

اکثر پزشکان و متخصصان تربیت بدنی نقش فعالیت بدنی بر سالمت جسمی  و روانی را  ).33(تائید قرار گرفته است
دانند و بر این نکته تأکید دارند که داشتن زندگی فعال با کاهش عالئم استرس، افسردگی، اضطراب و مثبت می
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هاي ورزشی، پژوهشگر بر به سبب اهمیت فعالیت بدنی و نقش آن در فعالیت). لذا 9اثرات منفی روانی مرتبط است(
 روي را بر اشتها، ترکیب بدن و حاالت خلقی مورد بررسی قرار دهد. آن است تا تأثیر پیاده

  
  روش پژوهش

ی امکان آید از این رو،  کنترل اثر تمام عوامل مخل در پژوهش میدانپژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به شمار می
باشد. جامعه آماري این پس آزمون و اعمال متغیر مستقل می –باشد. طرح پژوهش، از نوع پیش آزمون پذیر نمی

 18ها دانشجویی با دامنه سنی  بین اي کوثر (گنبد) ساکن در خوابگاهو حرفهتحقیق دانشجویان دختر دانشکده فنی 
ها تنها پروتکلی بوده که محقق اصی نداشته و فعالیت بدنی آنسال بودند. این دانشجویان سابقه ورزشی خ 22تا 

اجرا کرده است. روش نمونه گیري پژوهش به این ترتیب بود که پس از فرا خوان و نصب آگهی دعوت به همکاري 
نفر از دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب  30اي (گنبد) تعداد و حرفههاي دانشجویی دانشکده فنی در خوابگاه
  Beltضربان قلب آزمودنی ها، به وسیله یک نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.  15نفردر گروه شاهد و  15شدند که 

ساخت کشور فنالند و یک ساعت مچی نمایشگر ضربان قلب استفاده شد. روش کار  GN 0531 مدل   Polarنوع 
پ به نفرات هر گروه ( شدت کم و شدت زیاد) ها در ناحیه جناغ سینه، پایین سینه چ  Beltبه این صورت بود که 

شد و مقدار حداکثر ضربان قلب به وسیله ساعت مچی نمایشگر ضربان قلب نمایش داده می شد. و بدین بسته می
- آزمون توان هوازي با استفاده از تست یک مایل دویدن اندازه گردید.وسیله شدت تمرین در هر جلسه کنترل می

متر است که با استفاده از کرنومتر در پیست دو و میدانی انجام شد. در این تحقیق،  1609گیري شد، این تست 
استفاده شد. بعد از اجراي پیش  )VAS(براي ارزیابی احساسات ذهنی درباره اشتها، از پرسشنامه مربوط به اشتها 

دقیقه با شدت متوسط(  30لسه جلسه و هر ج 3اي هفته، هفته 6روي را به مدت آزمون، گروه تجربی تمرینات پیاده
متر واز هفته  2800هاي اول و دوم در مسافت روي در هفته)، برنامه پیادهpolar)، ضربان سنج پوالر50٪-75٪

هاي پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده). 11متر را در پیست دو و میدانی اجرا کردند( 3200سوم تا آخر در مسافت 
نیز براي مقایسه بین گروه  tاز آزمون اف اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها، حاضر در ابتدا از آزمون کلموگر

 دار بین گروه ها در مراحل پیش آزمون و پس از آزمون، استفاده گردید.آزمایش و کنترل جهت بررسی تفاوت معنی
اري توسط کامپیوتر و با ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. محاسبات آمو براي تعیین اختالف بین گروه

همچنین سطح معنی داري در پژوهش فوق برابر با  صورت گرفت.  2007Excelو 21spssاستفاده از نرم افزار
05/0 ≤  P .در نظر گرفته شد  

  

  یافته ها

 نفر در هر گروه). تغییرات متغیرهاي مورد   بررسی15نفر مورد مطالعه قرار گرفتند ( 30در این مطالعه در مجموع 
نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس در هر دو گروه در جداول نشان داده شده است.  

توان هوازي گروه  (درصد چربی، توده چربی، شاخص توده بدن و توده بدون چربی)آزمون اشتها و ترکیب بدن 
پس آزمون خلق و خوي اختالف معناداري تجربی اختالف معناداري مشاهده نشد. اما بین میانگین پیش آزمون و 

  مشاهده شد. 
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  هاي اشتها بین دو گروه آزمایش و کنترلبراي مقایسه میانگین خرده مقیاسt. نتایج آزمون 1جدول

  t  متغیرها
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفاوت میانگین 
  ها

 10 26/0 28 14/1  خرده مقیاس گرسنگی در پیش آزمون
 - 33/15 17/0 28  -40/1 ي در پیش آزمونخرده مقیاس احساس سیر

 - 33/15 690/0 28 - 16/2 خرده مقیاس احساس پري در پیش آزمون
 -12 680/0 28  -89/1 خرده مقیاس میل به غذا در پیش ازمون

 0 1 28 0 خرده مقیاس گرسنگی درپس آزمون
 66/8  454/0 28 76/0 خرده مقیاس سیري درپس آزمون

 -66/0 954/0 28 -690/0 آزمونخرده مقیاس پري در پس 
 خرده مقیاس میل به غذا درپس آزمون

  42/0 28 678/0 33/3 

  

  

  

  براي مقایسه میانگین شاخص هاي ترکیب بدن بین گروههاي آزمایش و کنترل t. نتایج آزمون 2جدول

  تفاوت میانگین ها  سطح معناداري درجه آزادي  tمقدار   متغیر
  82/3  98/0  28  71/1  درصد چربی آزمون اولیه
  76/2  175/0  28  39/1  درصد چربی ازمون نهایی

  21/4  046/0  28 08/2  توده چربی آزمون اولیه
  01/3  11/0  28  65/1  توده چربی آزمون نهایی

  41/1  326/0  28 999/0  توده بدون چربی آزمون اولیه
  72/1  233/0  28 21/1  توده بدون چربی آزمون نهایی

  85/2  04/0  28 14/2  لیه شاخص توده بدن آزمون او
  84/2  03/0  28  24/2  شاخص توده بدن آزمون نهایی
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  براي مقایسه میانگین خرده مقیاسهاي خلق و خو بین دو گروه آزمایش و کنترلt . نتایج آزمون 3جدول

  t  متغیرها
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفاوت میانگین 
  ها

 -53/0 78/0 28 - 274/0  خرده مقیاس اضطراب و تنش در پیش آزمون
 - 80/10 000/0 28  -49/0 خرده مقیاس اضطراب و تنش در پس آزمون

 -93/0 686/0 28 - 409/0 خرده مقیاس افسردگی و سرافکندگی در پیش آزمون
 -13/9 000/0 28  -78/5 خرده مقیاس افسردگی و سرافکندگی در پس آزمون

 - 46/1 556/0 28 -59/0 خرده مقیاس خصومت و خشم در پیش آزمون
 -46/10 000/0 28 - 01/6 خرده مقیاس خصومت و خشم  در پس آزمون

 - 86/1 388/0 28 -87/0 خرده مقیاس فعالیت و نیرومندي  در پیش آزمون
 -73/9 000/0 28 13/5 خرده مقیاس فعالیت و نیرومندي  در پس آزمون

 86/2 171/0 28 40/1 خرده مقیاس خستگی و بی حالی  در پیش آزمون
 - 33/6 000/0  28 - 21/6 خرده مقیاس خستگی و بی حالی  در پس آزمون

 40/2 344/0 28 96/0 خرده مقیاس سردرگمی و اغتشاش  در پیش آزمون
 - 60/5 001/0  28 -57/3 خرده مقیاس سردرگمی و اغتشاش  در پس آزمون

 
 

  بحث و نتیجه گیري
روي با شدت متوسط بر روي خلق و خوي دانشجویان فته پیادهه 6دهد که هاي انجام شده نشان مینتایج بررسی

تأثیر داشته در حالی که بر روي اشتها و ترکیب بدن (درصد چربی، توده چربی، شاخص توده بدن و توده بدون 
ها، چربی) بدون تأثیر بوده است. براي بررسی میزان تأثیراین پروتکل تمرینی بر روي عوامل  منتخب در آزمودنی

  گیرند.طور مجزا مورد بحث قرار میها بهتورفاک
روي با شدت متوسط بر اشتهاي دانشجویان دختر تأثیر معناداري هفته پیاده 6نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

ندارد. نشان داده شده است که احساس ذهنی گرسنگی، سیري و سایر احساسات مربوط به اشتها و میل به غذاهاي 
شناختی تحت تأثیر قرار گیرد، بنابراین در بررسی نتایج سط عوامل مختلف فیزیولوژیکی و روانویژه ممکن است تو

هایی وجود دارد که شود، باید این عوامل مورد توجه قرار گیرند. همچنین مکانیزمانجام می VASحاصله از مقیاس 
هاي طوالنی ، مکانیزمگروه 3که به  دهدبدنی در تنظیم احساس سیري و گرسنگی را نشان مینقش احتمالی فعالیت

هایی مثل هاي پس جذبی که به اکسید شدن درشت مغذيمدت شامل لپتین و انسولین، میان مدت شامل سیگنال
هاي پس از دریافت غذا که قبل از هاي کوتاه مدت شامل سیگنالهاي چرب آزاد همراه است و مکانیزمگلوکز و اسید

). نتایج 41شود(شود، تقسیم میاي در پاسخ به دریافت غذا ارسال میروده-ايهها از بخش معدجذب سیگنال
) که تقریباً 1390) محمدي (1997)، ایمبولیت و همکاران (1997هاي وسترترپ و همکاران (پژوهش حاضر با یافته

تسوفلیو و همکاران ). و با نتایج 11،30،52ورزشی این پژوهش مشابه بود همخوانی دارد ( با شدت و مدت فعالیت
). 11،17،52) همخوانی ندارد (2009) و (2008) و کینگ (2007)، کینگ و همکاران (1390)، محمدي (2003(
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هاي پژوهش محمدي و کینگ زنان و مردان توان در چند عامل جست و جو کرد آزمودنیعلل تفاوت در نتایج را می
ها از وزن برخوردار بودند در حالی که در پژوهش حاضر آزمودنی با اضافه وزن وچاق بودند که از درصد چربی باالیی

روي با شدت متوسط بر هفته تمرینات پیاده 6و اما نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  .طبیعی برخوردار بودند
و هیکسون هاي گراویستگاه والتر درصد چربی بدن دانشجویان دختر  تأثیر معناداري ندارد. این نتایج با یافته

)، کانین و همکاران 1379نیا (هاي رحمانی)، همخوانی دارد، و با یافته1995)، جردیجین و همکاران (1991(
)  همخوانی ندارد.  در پژوهش 1390)، محمدي (1995)، راست و همکاران (1992)، اوورند و همکاران (2004(

مصرفی در نظر گرفته شده بود که به نسبت حداکثر اکسیژن  ٪120و  ٪100اوورند و همکارانش شدت تمرین 
درصد ضربان قلب) در پژوهش حاضر، از شدت باالتر برخوردار بوده که احتماالً در نتیجه آن  50-75شدت تمرین 

هزینه کلی انرژي روزانه و متابولیسم پایه به نسبت باالتري افزایش یافته است. که به نوبه خود موجب صرف هزینه 
ها متشکل از زنان ز و کاهش معناداري در درصد چربی شده است. در پژوهش محمدي آزمودنیبیشتر در طول رو

چاق بودند که داراي اضافه وزن وداراي درصد باالي چربی بودند. همچنین باتوجه به اینکه تمام افراد گروه با هم 
نبوده که موجب تحریک چربی اي کردند احتمال دارد شدت تمرین اعمال شده براي هر فرد به اندازهتمرین می

یکی دیگر از علل تواند مزید بر علت باشد. ها میسوزي به میزان کافی شود، ضمن عدم کنترل دقیق تغذیه آزمودنی
تفاوت در نتایج تحقیقات مختلف احتماال میزان وزن و درصد چربی افراد شرکت کننده در آغاز پژوهش می 

اکم بر بدن می دانیم که رهایی اسید هاي چرب به داخل خون از محل ذخایر ). بنا بر قوانین متابولیکی ح21باشد(
افزایش و سپس به  تدریج کاهش می  maxvo 2درصد   50بافت چربی، متناسب با افزایش شدت فعالیت ورزشی تا 

شجویان روي با شدت متوسط بر توده چربی بدن دانهفته پیاده 6همچنین نتایج پژوهش نشان داد که  ). 14یابد (
در چند پژوهش تاثیر تمرین پیاده روي برکاهش وزن مورد تردید قرار گرفته است. دختر تأثیر معنا داري ندارد. 

) نشان داد، تمرین ترکیبی(قدرتی + هوازي) بیشترین کاهش 2009نتایج حاصل از پژوهش گروبی و همکارانش (
وازي ایجاد می کند. بنابراین پژوهش، مالحظه وزن، کاهش دور کمر و کاهش درصد چربی را نسبت به تمرین ه

گردید که افزودن تمرینات قدرتی بر تمرینات هوازي و رژیم غذایی، آثار بیشتري بر بهبود ترکیب بدنی افراد چاق 
) بر ترکیب بدنی و توان هوازي دختران دانشجو انجام 1379نیا و حجتی (رحمانیدر پژوهشی که توسط  ).27دارد(

اهش معنی دار درصد چربی و افزایش معنی دار توان هوازي را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد، نتایج ک
یرات وزن بدن، وزن چربی و وزن بدون چربی با وجود کاهشی که داشتند اما این کاهش نشان داد، در حالی که تغی

) نشان 2004هاهمخوانی ندارد. فرناندز و همکارانش (). نتایج پژوهش حاضر با برخی از پژوهش8معنی دار نبود (
چربیوجود دارد به طوري دادندتفاوت قابل مالحظه اي بین گروه اول و دوم در مورد کل توده ي چربی بدن و درصد 

و  ). در پژوهشی دیگر توسط برایان23که میزان کاهش مقادیر مذکور در گروه با تمرین هوازي چشمگیرتر بود(
زن چاق میانسال مبتال به سندرم متابولیک  27هفته اي کاهش وزن در  16) اثر تمرینات هوازي 2008همکاران (

فعالیت هوازي شدید در کاهش چربی شکمی و ترکیب بدن موثرتر است  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که
 –) و همکاران به بررسی آثار تمرینات ورزشی ترکیبی (قدرتی 2009اي دیگر توسط الماهگوب (). در مطالعه14(

 استقامی) بر شاخص هاي ترکیب بدنی، سالمت جسمی و نیمرخ چربی نوجوانان کند ذهن پرداختند. نتایج حاضر از
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). همچنین 21این پژوهش بهبود ترکیب بدنی و فاکتورهاي آمادگی جسمانی در نوجوانان کند ذهن را نشان داد(
). در 5،4) همخوانی ندارد (1384) و تقیان (1386با مشاهدات جعفري (بررسی تاثیر پیاده روي بر ترکیب بدنی 

که مدت تمرین یکی از مهمترین عوامل باشد، دقیقه می 60پژوهش جعفري و تقیان مدت تمرین در هر جلسه 
در ارتباط دقیقه بوده است.  30باشد، در پژوهش حاضر مدت تمرین گذار بر درصد چربی و توده چربی بدن میتأثیر

روي با شدت متوسط بر شاخص توده بدن هفته پیاده 6نتایج این پژوهش نشان داد که  با شاخص توده بدن
اسیتون وهمکاران ها با پژوهش حاضر همخوانی دارد، ري ندارد. نتایج برخی از پژوهشدانشجویان دختر تأثیر معنا دا

) در مطالعه اي که اثر فعالیت قدرتی و فعالیت هوازي بر ترکیب بدنی را مقایسه می کرد، دریافتند که 2006(
). وینستو و 43فعالیت قدرتی در تغییر کل توده بدنی و درصد چربی نسبت به فعالیت هوازي برتري دارد (

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر میزان اکسید  75درصد و45) با مقایسه تاثیر شدت تمرین هوازي 2002همکاران(
اسیون افراد چاق نتیجه گرفتند که تمرینات کم شدت میزان اکسید اسیون چربی را بیشتر از تمرینات شدید می 

) 2010ها همخوانی ندارد،در پژوهشی، استسیولیس و همکاران (). نتایج پژوهش حاضر با برخی از پژوهش53افزاید (
بار تکرار در هفته موجب کاهش چشمگیر وزن  3دقیقه با  60نشان دادند دو ماه فعالیت هوازي با شدت باال به مدت 

).گرچه فعالیت هوازي یکی از عوامل مهم در بهبود ترکیب بدنی افراد 49شود(، توده چربی بدنی میBMIبدن ، 
تواند به دلیل تاثیر پروتکل هاي مختلف احتماالً میمبتال به چاقی و یا اضافه وزن است، این تفاوت در نتایج پژوهش

هاي متفاوت تمرینی، مدت، شدت، تکرار، عدم کنترل رژیم غذایی و عدم پایبندي آزمودنی ها به مقررات طرح هاي 
و در نهایت در ارتباط  طبیعی بودند. BMI ند که داراي وزن و در پژوهشحاضر افرادي بود هاآزمودنیمطالعاتی باشد.

روي با شدت متوسط بر توده بدون چربی هفته پیاده 6با توده بدون چربی بدن نتایج این پژوهش نشان داد که 
یري بدنی بر توده بدون چربی تنها در جلوگرسد که نقش فعالیتدانشجویان دختر تأثیر معنا داري ندارد. به نظر می

هاي  قبلی را از کاهش و تحلیل رفتگی توده بدون چربی در طول دوره کاهش وزن باشد. این یافته، نتیجه پژوهش
دهد. این گی فعالیت را در کاهش توده بدون چربی گزارش کردند، مورد تأیید قرار میکه نقش محافظت کننده

)، 1379نیا (توان به پژوهش رحمانیاز جمله آنها می ها با اکثر تحقیقات انجام شده قبلی همخوانی دارد کهیافته
)، 1991)، راست و همکاران (1993)، کینگ و همکاران (1995)، جردیجن و همکاران(1991گرویسگاه و همکاران (

روي با شدت متوسط بر هفته پیاده 6و اما در ارتباط با بررسی خلق و خو نتایج این پژوهش نشان داد که  اشاره کرد.
)، 2001هاي حاصل از نابتانی و همکاران (و خوي دانشجویان دختر اثر معناداري دارد. که این  نتایج با یافته خلق

)، نوریس 1992)، اشتاین و موتا (1991)، بلومنتال و همکاران (2002)، سان و همکاران (2005ماتوسکا و همکاران (
زاده همخوانی دارد. )، و آیتی2001)، کینگ و همکاران (1999لورنزو ()، دي2004)، گاسگافسکا (1990و همکاران (

). لنوکس و همکاران در پژوهش خود از 37) همخوانی ندارد (1990هاي حاصل از لنوکس و همکاران (و با یافته
رسد که تأثیر ورزش بیشتر به عنوان نقش محافظت کننده از افراد فعال غیر افسرده استفاده کرده بودند. به نظر می

دهد و براي افراد غیر فعال تأثیر مثبتی خواهد هاي فعال و ورزشکار را نشان مینفی شدن خلق و خو آزمودنیم
ها داراي ناراحتی روانی، کم تحرك و یا بیمار بودند. در پژوهش حاضر ها انجام گرفته آزمودنیداشت. در اکثر پژوهش

  ها افراد کم تحرك بودند.آزمودنی
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روي موجب سوزاندن کالري بیشتر توسط عضالت، کنترل اشتها و احساس بهتر در ظیر پیادهفعالیت بدنی منظم ن
روي، یک گام مثبت در جهت کنترل سالمتی و کمک به پیشگیري از شود. بنابراین، شروع یک برنامه پیادهفرد می

هاي قلبی عروقی و دیابت يها به ویژه بیمارروي خطر ابتال به طیف وسیعی ازبیماريشک، پیادهبیماري است. بی
به یافته هاي پژوهش و مطالب با توجه و ). 30کند(دهد و بسیاري از فواید سالمتی را فراهم میرا کاهش می 2نوع

به این که پیاده روي یک روش غیر دارویی و کم هزینه ارائه شده توسط سایر محققان در این زمینه و با توجه ویژه 
هاي اقتصادي و اجتماعی پذیرفته شده است به ها و گروهده و به خوبی توسط همه فرهنگدر ارتقاء کیفیت زندگی بو

رسد که می توان با رعایت کامل رژیم غذایی از این نوع تمرینات به عنوان روشی جهت تحقق اهداف مربوط نظر می
  به کاهش وزن و برخی دیگر از اهداف مرتبط با سالمتی استفاده نمود.
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ABSTRACT 
The purpose of this study, 6 weeks of moderate-intensity walking on appetite, mood 
and body composition were female students. 30 students with a mean age of 
(19/20±1/14), weight (54/91±9/77 kg), and height (160/71±6/02 cm) among female 
students in vocational Kosar Dome randomly selected in the same way: experimental 
group (n=15) and controls (n=15). Experimental group after the initial test, the 
training protocol for six weeks walking, three sessions a week, 30minutes per session 
at average intensity(50-75%  Polar stethoscope). The ultimate test conducted during a 
separate swssion. Control group without the protocol, began to do the initial test and 
final test. Because of the natural order of the data, Kolmogrov-Smirnov was 
studied.Statistical approach for determining the consistency of their data, 
independent-t and dependent-t (p≤ 0/05). The results of this study showed that there 
was no significant difference between the average pre-test and post-test appetite, but 
between the pre-test and post-test were significantly different mood. And also 
between the pre-test and post-test, body composition (body fat percentage, fat mass, 
body mass index and fat-free mass) in the experimental group there was no significant 
difference. In general it can be concluded training hike impact on appetite and body 
composition in subjects not. However, it can have a positive impact on the mood of 
female students and improve the quality of life and prevent depression and mental 
health problems for people. 

  
Key words: walking, body composition, appetite, mood 
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