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فعالیــت فیزیکــی دانشآموزان
در دبیرســتان مــا ،عاملــی
بــرای افزایــش نشــاط و

ارتقــای عملکــرد تحصیلــی
آنهــا اســت

دکتر عطااله پورعباسی -پزشک ،پژوهشگر طب تربیتی ،بنیاد طب تربیتی
و سالمت مدارس
دکتر محبوبه سادات ابراهیم نژاد  -سرپرست مرکز بهداشت درمانی
شهید شاه آبادی تهران

چکیـده
پژوهــش حاضــر جهــت یافتــن رابطــه بیــن میــزان فعالیــت فیزیکــی دانــش آمــوزان و نشــاط آنهــا و بــه تبــع ارتقــای عملکــرد تحصیلــی ایشــان
طراحــی و اجــرا شــد .بــرای ایــن منظــور  45نفــر از دانــش آمــوزان پایــه دوم متوســطه بــرای شــرکت در ایــن مطالعــه انتخــاب شــدند .میانگیــن
فعالیــت فیزیکــی آنهــا از طریــق پرسشــنامه ثبــت شــد .بــا کمــک دو مشــاوری کــه اشــراف کافــی بــر ایــن دانــش آمــوزان داشــتند ،نمــره ای تحــت
عنــوان نمــره نشــاط بــه هــر دانــش آمــوز داده شــد .میانگیــن نمــرات درســی هــر دانــش آمــوز هــم بــه عنــوان شــاخصی بــرای عملکــرد تحصیلــی او
اســتفاده شــد .اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت ســامت و شــاخصهای رشــد هــر دانــش آمــوز از پرونــده ســامت او اســتخراج گردیــد .پــس از بررســی
و تحلیــل دادههــا مشــخص شــد کــه نمــره نشــاط در آن دســته از دانــش آموزانــی کــه بیشــتر از  30دقیقــه در روز فعالیــت
فیزیکــی دارنــد بــه طــور معنــی داری از آنهایــی کــه فعالیــت فیزیکــی کمتــر دارنــد باالتــر اســت .همچنیــن عملکــرد
تحصیلــی دانــش آمــوزان بــا نمــره نشــاط  5و باالتــر بهتــر از ســایرین بــود کــه البتــه ایــن تفــاوت از نطــر آمــاری
معنــی دار نبــود .در مجمــوع بــه نظــر میرســد یکــی از مهمتریــن راههــای ارتقــای ســطح نشــاط و ســامت
روانــی دانــش آمــوزان ،بــاال بــردن میــزان فعالیــت فیزیکــی آنهــا اســت و نظــام آمــوزش و پــرورش بایــد بــا
برنامــه ریزیهــای منســجم در مــدارس بــه ایــن امرمهــم رســیدگی کنــد .چــرا کــه ارتقــای ســطح نشــاط
دانــش آمــوزان ،ارتقــای عملکــرد تحصیلــی ایشــان را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت.
کلید واژگان :فعالیت فیزیکی ،عملکرد تحصیلی ،نشاط ،دانشآموز
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در دنیــای امــروز بــه علــت گســترده شــدن اســتفاده از وســایل دیجیتــال و زندگــی ماشــینی ،فعالیــت فیزیکــی انســانها در ردههــای ســنی
مختلــف بــه میــزان زیــادی کاســته شــده اســت .از ســوی دیگــر نقــل و انتقــاالت غیرفعــال نیــز تــا حــدود زیــادی فرصتهــای مفیــد جهــت
فعالیتهــای فیزیکــی اجبــاری را نیــز زایــل کــرده اســت .کــم شــدن فعالیــت فیزیکــی در ردههــای ســنی مختلــف آثــار متفاوتــی را بــر ســامت
انســان میگــذارد .بــه عنــوان مثــال چاقــی و اضافــه وزن یکــی از تبعــات کــم شــدن فعالیــت فیزیکــی در انســان اســت کــه ممکــن اســت او را
در هــر ســنی درگیــر کنــد .فعالیــت فیزیکــی در کودکــی و نوجوانــی موجــب اســتحکام اســتخوانها و پیشــگیری از پوکــی اســتخوان میشــود
و در ســنین میانســالی و پیــری بــا افزایــش حساســیت گیرندههــای وضعیــت باعــث کاهــش زمیــن خوردنهــا و شکســتگیهای اســتخوانی
میشــود .کمــا اینکــه در ســنین بــاال نیــز بــه میــزان زیــادی از ایجــاد پوکــی اســتخوان جلوگیــری میکنــد]1[.
فعالیــت فیزیکــی بــا بــه جریــان انداختــن خــون در عضــات و پوســت موجبــات تقویــت و رشــد هماهنــگ آنهــا را فراهــم میکنــد و در ریههــا
عــاوه بــر اینکــه تبــادل گازهــای تنفســی را ســرعت میبخشــد ،امــکان اســتفاده از فضاهــای بســته شــده هوایــی را فراهــم و در نتیجــه ظرفیــت
تنفســی را زیــاد میکنــد.
کــودکان و نوجوانــان بــه ســبب شــرایط ســنی و موقعیــت خــاص خــود بســیار مســتعدند کــه بــا خطــر کاهــش میــزان فعالیــت فیزیکــی مواجــه
شــوند ]2[ .امــروزه الگــوی ســرگرمی کــودکان بــه جــای دویــدن و بــازی کــردن در کوچــه و پــارک بــه بازیهــای کامپیوتــری و دیجیتــال تغییــر
پیــدا کــرده و کــودکان زمــان زیــادی از وقــت خــود را صــرف ایــن بازیهــا کــرده و بنابرایــن از فعالیــت فیزیکــی محــروم خواهنــد شــد .ازســوی
دیگــر فعالیــت درســی و مطالعــه عامــل دیگــری اســت کــه بــه اجبــار فعالیــت فیزیکــی دانــش آمــوزان را محــدود میکنــد .بــه نظــر میرســد
فعالیــت فیزیکــی بــا افزایــش جریــان خــون مغــز میتوانــد در بهبــود عملکــرد ذهنــی و در نتیجــه بهبــود عملکــرد تحصیلــی نقــش داشــته باشــد.
همچنیــن دانــش آمــوزان بــا فعالیــت فیزیکــی متناســب حوصلــه بیشــتری بــرای حضــور در کالس و مطالعــه دروس دارنــد .بنابرایــن کــم شــدن
فعالیــت فیزیکــی در نهایــت تأثیــر نامطلوبــی بــر عملکــرد تحصیلــی خواهــد داشــت .طراحــی و اجــرای ایــن پژوهــش بــرای پاســخ دادن بــه همیــن
ســؤال اســت کــه آیــا میــزان فعالیــت فیزیکــی در دانــش آمــوزان ارتباطــی بــا عملکــرد تحصیلــی ایشــان دارد یــا خیــر؟ از ســوی دیگــر اینکــه
میــزان فعالیــت فیزیکــی بــا حوصلــه و نشــاط دانــش آمــوزان و انگیــزه ایشــان بــرای حضــور در کالس درس ارتباطــی دارد یــا خیــر نیــز از جملــه
ســؤاالت پزوهشــی اســت کــه مولفــان ســعی در پاســخ بــه آن هــم دارنــد .مســلماً نتایــج ایــن مطالعــه بــه نهادهــای ذیربــط در برنامــه ریزیهــای
آموزشــی و برنامههــای تربیــت بدنــی مــدارس کمــک خواهــد کــرد.

روش کار

دانــش آمــوزان شــرکت کننــده در ایــن طــرح  45نفــر بــوده کــه در
پایــه دوم متوســطه تحصیــل میکردنــد .ســن ایشــان بیــن  16تــا
 17ســال بــود .شــرکت کننــدگان از نظــر ســطح اقتصــادی اجتماعــی
بــا یکدیگــر همتــراز شــدند .هیــچ یــک از افــراد مبتــا بــه بیمــاری
خاصــی کــه محدودکننــده فعالیــت فیزیکــی باشــد نبودنــد .همچنیــن
حجــم دروس و میــزان فعالیــت درســی در منــزل هــم در بیــن افــراد
بــا یکدیگــر تفــاوت معنــی داری نداشــت.
اطالعــات مربــوط بــه ســامت و شــاخصهای رشــد هــر دانــش آمــوز
از پرونــده ســامت وی اســتخراج شــد.
ثبت میزان فعالیت فیزیکی
جهــت ثبــت میــزان فعالیــت روزانــه ،پرسشــنامه ای طراحــی و
بــه دانــش آمــوزان داده شــد و از ایشــان خواســته شــد کــه کلیــه
فعالیتهــای فیزیکــی خــودرا اعــم از ورزش ،فعالیــت در زنگهــای
تفریــح و پیــاده رویهــای خــود را برحســب دقیقــه در ایــن برگههــا
بــه صــورت روزانــه ثبــت کننــد .ایــن پرسشــنامه بــرای هــر دانــش
آمــوز بــه مــدت هفــت روز تکمیــل شــد .ســپس میــزان فعالیــت در
روزهــای مختلــف برحســب دقیقــه محاســبه و میانگیــن هفــت روز
بــرآورد شــد .ایــن عــدد بــه عنــوان میانگیــن فعالیــت فیزیکــی روزانــه
هــر دانــش آمــوز در نظــر گرفتــه شــد.

برآورد عملکرد تحصیلی
میانگیــن نمــرات درســی دانــش آمــوزان از ابتــدای ســال تحصیلــی تا
زمــان انجــام پژوهــش بــه عنــوان عملکــرد تحصیلــی در نظــر گرفتــه
شــد .همچنیــن میانگیــن نمــرات بــه تفکیــک دروس اختصاصــی
(ریاضیــات) و عمومــی (زبــان و ادبیــات) نیــز موجــود بــود.
برآورد میزان نشاط
جهــت بــرآورد میــزان نشــاط دانــش آمــوزان ،از دو مشــاوری کــه بــر
فعالیــت دانــش آمــوزان اشــراف و نظــارت کافــی داشــتند خواســته شــد
بــدون آگاهــی از میــزان فعالیــت هــر دانــش آمــوز و بــا توجــه بــه روحیه
و خلــق و خــو ،بــه هــر دانــش آمــوز نمــره ای بیــن  0تــا  10بدهــد.
نمــره  0بــه معنــای حداکثــر رخــوت و خمودگــی و کســالت و نمــره 10
حداکثــر نشــاط و ســرحالی اســت .همچنین مشــاوران از نمرات نشــاطی
کــه دیگــری بــه دانــش آمــوزان مـیداد اطالعــی نداشــتند .میانگیــن دو
نمــره ای کــه مشــاوران بــرای هــر دانــش آمــوز در نظــر گرفتنــد بــه
عنــوان شــاخصی بــرای میــزان نشــاط دانــش آمــوز در نظــر گرفتــه شــد.
تجزیه و تحلیل اطالعات
پــس از جمــع آوری دادههــا بــه وســیله نــرم افــزار  16 Spssمــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
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تعــداد  45نفــر از دانــش آمــوزان ســال دوم
دبیرســتان در ایــن مطالعــه مــورد بررســی
قرارگرفتنــد .اطالعــات و مشــخصات ظاهــری
ایشــان در جــدول زیــر خالصــه شــده اســت.

قد

وزن

نمایه توده بدن
فعالیت فیزیکی روزانه
میانگین نمرات درسی
نمره نشاط

حداقل

حداکثر

میانگین

45

100

60.9

155

15.3
5
29.3
2

183

36.7
112
83.5
9

170

20.9
35.08
54.5
5.68

دانش آموزان براساس نمایه توده بدن به دو دسته تقسیم شدند .افراد با نمایه باالی  26.8دارای اضافه وزن و افراد با نمایه زیر .26.8
میانگیــن نمــره نشــاط در افــراد بــا فعالیــت فیزیکــی روزانــه  30دقیقــه بــه بــاال ( )6.22نســبت بــه افــراد بــا میانگیــن فعالیــت فیزیکــی زیــر 30
دقیقــه ( )5.06بــه طــور معنــی داری باالتــر بــود)0.05<P( .
میانگیــن نمایــه تــوده بــدن و همچنیــن میانگیــن نمــرات درســی در افــراد بــا فعالیــت فیزیکــی روزانــه  30دقیقــه بــه بــاال ( )21.1نســبت بــه افــراد
بــا میانگیــن فعالیــت فیزیکــی
نمرات درسی نمایه توده بدن نمره نشاط
تعداد افراد
زیــر  30دقیقــه ( )20.7تفــاوت
فعالیت فیزیکی روزانه زیر  30دقیقه
5.06
20.7
54.5
21
معنــی داری نداشــت کــه
فعالیت فیزیکی روزانه باالی  30دقیقه
6.22
21.1
54.4
24
جزئیــات آن در جــدول زیــر
آورده شــده اســت.
از ســوی دیگــر میــزان فعالیــت فیزیکــی در افــراد بــا نمــره نشــاط  5و باالتــر ( 40.2دقیقــه) نســبت بــه افــراد بــا نمــره نشــاط  4بــه پاییــن (22.9
دقیقــه) بــه طــور معنــی داری بیشــتر بــود)0.05<P( .
همچنیــن میانگیــن نمــرات درســی در افــراد بــا نمــره نشــاط  5و باالتــر ( )56.07بیشــتر از افــراد بــا نمــره نشــاط زیــر  5بــود ( )50.6کــه البتــه
ایــن تفــاوت بــه لحــاظ آمــاری معنــی دار نبــود.
نمایــه تــوده بــدن در افــراد بــا نمــره نشــاط زیــر  )22.1( 5نســبت بــه افــراد بــا نمــره نشــاط  5و باالتــر ( )20.5بیشــتر اســت کــه ایــن تفــاوت نیــز
بــه لحــاظ آمــاری معنــی دار نبــود.
میانگیــن نمــرات درســی در افــراد دارای اضافــه وزن ( )50.3نســبت بــه افــراد بــدون اضافــه وزن ( )55.9کمتــر گــزارش شــد کــه البتــه ایــن
تفــاوت نیــز معنــی
فعالیت فیزیکی روزانه میانگین نمرات درسی
نمایه توده بدن
تعداد
دار نبــود.
نمره نشاط  4به پایین
50.62
22.29
22.11
14

31

نمره نشاط  5به باال

نتیـجه گیـری

20.58

40.27

56.07

همانگونــه کــه از نتایــج بــه دســت آمــده فهمیــده میشــود دانــش آموزانــی کــه روزانــه بیــش از  30دقیقــه فعالیــت فیزیکــی دارنــد نســبت بــه
ســایر دانــش آمــوزان ،افــرادی ســرحال تــر و بــا نشــاط تــر هســتند .بــه ایــن ترتیــب میتــوان اســتنباط کــرد کــه یکــی از راههــای افزایــش نشــاط
و ســرحالی دانــش آمــوزان ،بــاال بــردن میــزان فعالیــت فیزیکــی روزانــه آنهاســت .ایــن نکتــه مهــم مــورد تأییــد ســایر محققــان نیــز کــه در ایــن
حیطــه فعالیــت پژوهشــی دارنــد نیــز میباشــد.
 A Sagatunو همــکاران در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نوجوانــان پســر و دختــر کــه در هفتــه  5تــا  7ســاعت فعالیــت فیزیکــی دارنــد
پایینتریــن میــزان مشــکالت روانــی را در  15 – 16ســالگی دارنــد .همچنیــن ایــن دانــش آمــوزان در  18 – 19ســالگی نیــز مشــکالت روانــی
کمتــری را تجربــه خواهنــد کــرد]3[.
 Bray SRو همــکاران نیــز گــزارش کردهانــد دانــش آموزانــی کــه فعالیــت فیزیکــی ندارنــد نمــرات پاییــن تــری را در آزمــون ســنجش ســامت
روانــی میآورنــد و بــرای حــل ایــن مشــکل  2برابــر بیشــتر بــه پزشــک مراجعــه میکننــد]4[ .
 Florianiو همــکاران معتقدنــد کــه علــی رغــم فراهــم بــودن محیــط مــدارس بــرای فعالیــت فیزیکــی بــه نظــر نمیرســد کــه دانــش آمــوزان
فعالیــت فیزیکــی کافــی داشــته باشــند .او در پژوهشــش گــزارش کــرد کــه میــزان فعالیــت فیزیکــی بــا بهبــود ســطح بهداشــت روانــی دانــش آموزان
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مقـالههـای علمـی -پژوهشـی
همــراه بــوده اســت .همچنیــن او محــدود کــردن تماشــای تلویزیــون را یکــی از راههــای افزایــش فعالیــت فیزیکــی دانــش آمــوزان میدانــد]5[.
 Piko BFو همــکاران در پژوهــش خــود گــزارش کردهانــد کــه دانــش آمــوزان فعالتــر بــه لحــاظ فیزیکــی از نظــر خودشــان در ســطح باالتــری از
ســامت بــه ســر میبرنــد .عالیــم افســردگی نیــز در ایــن گــروه کمتــر مشــاهده شــده و رضایتمنــدی ایشــان از زندگــی بیشــتر اســت]6[.
میــزان فعالیــت فیزیکــی دانــش آمــوزان در مدرســه بــا رضایتمنــدی ایشــان از زندگــی در ســالهای آینــده عمــر نیــز رابطــه دارد Zulling .و
همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه کــم کــردن فعالیــت فیزیکــی در کاهــش رضایتمنــدی از زندگــی نقــش مهمــی داد]7[.
 Chen Xو همــکاران نیــز در ژاپــن بــا بررســی دانــش آمــوزان گــزارش کردهانــد کــه کــودکان بــا ســبک زندگــی نامطلــوب ماننــد نخــوردن صبحانــه،
کــم بــودن فعالیــت فیزیکــی ،تماشــای زیــاد تلویزیــون ،دیــر خوابیــدن در شــب بــه احتمــال بیشــتری نســبت بــه بقیــه در آینــده کیفیــت زندگــی
پاییــن خواهنــد داشــت]8[ .
در کشــور مــا ایــران نیــز بــا توجــه بــه ایــن کــه  %34دختــران نوجــوان و  %23.7پســران بــه نوعــی مبتــا بــه یــک اختــال روانــی هســتند]9[ .
بــه نظــر میرســد اصــاح برنامههــای تربیــت بدنــی مــدارس و افزایــش میــزان فعالیــت فیزیکــی نوجوانــان میتوانــد نقــش مهمــی در کاهــش
مبتالیــان بــه اختــاالت روانــی داشــته باشــد .اتفاق ـاً  M Bonhauserدر پژوهــش خــود نتیجــه گرفتــه اســت کــه برنامههــای مدرســه محــور در
جهــت افزایــش فعالیــت فیزیکــی در نوجوانــان بــا ســطح اقتصــادی اجتماعــی پاییــن تأثیــر معنــی داری در تناســب جســمانی و ســطح ســامت
روانــی نوجوانــان دارد]10[ .
البتــه نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه شــواهد نشــان میدهــد فعالیــت فیزیکــی از نــوع شــدید و حرفــه ای ممکــن اســت در مــواردی آثــار منفــی
در پــی داشــته باشــد FB Tao .در پژوهــش خــود فعالیــت فیزیــک متوســط را بــه عنــوان یــک عامــل پیشــگیری بــرای افســردگی در دانشآمــوزان
مطــرح کــرده اســت ،امــا معتقــد اســت فعالیــت فیزیکــی شــدید یــک عامــل خطــر بــرای بــروز اختــاالت روانــی ،مصــرف نوشــیدنیهای الکلــی
و افــکار خودکشــی اســت]11[.
از بخــش دیگــری از نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه یکــی از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان
میــزان نشــاط و ســرحالی ایشــان اســت .مــدارس و نظــام آمــوزش و پــرورش بایــد در کنــار برنامــه ریــزی جهــت افزایــش میــزان فعالیــت فیزیکــی
دانــش آمــوزان بــه عنــوان راهــکاری بــرای افزایــش نشــاط ایشــان ،بــه روشهــای دیگــری نیــز بــرای ارتقــای ســطح نشــاط ایشــان بیندیشــند.
توصیــه میشــود جهــت رســیدن بــه نتایــج معنــی دارتــر در ایــن زمینــه ،پژوهشهایــی بــا حجــم نمونــه باالتــر و در مقاطــع تحصیلــی مختلــف
طراحــی و اجــرا گــردد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان بــا اطمینــان بیشــتری از نتایــج در برنامــه ریزیهــای کالن آموزشــی اســتفاده کــرد.
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