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 بررسي رابطه وضعيت جسماني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي

 1ناهيد تقي پور
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر

 

 چكيده

 1931-39ابتدايي شهر اميديه در سال  ششم پايه پسر آموزان دانش تحصيلي عملكرد و جسماني وضعيت پژوهش با هدف بررسي رابطه

دانش آموز پسر است كه بر اساس جدول مورگان و به روش  07پيمايشي است. نمونه آماري شامل  -از نوع توصيفيانجام شد. پژوهش 

به عنوان  WHOتصادفي انتخاب شد. معدل هر دانش آموز به عنوان عملكرد تحصيلي و ميزان قد و شاخص توده بدني بر اساس شاخص 

انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد كه  11نسخه  SPSSاده ها با استفاده از نرم افزار وضعيت جسماني در نظر گرفته شد. تجزيه و تحليل د

بدني، اندكي داراي اضافه وزن هستند.  از نظر قد در وضعيت طبيعي و از نظر توده WHOدانش آموزان مورد مطالعه بر اساس شاخص 

 همبستگي مثبت معني دار وجود دارد. r= 051/7آموزان با ضريب  دانش تحصيلي عملكرد و جسماني همچنين بين وضعيت

 ابتدايي ششم پايه پسر آموزان تحصيلي، دانش جسماني، عملكرد كلمات كليدي: وضعيت

 مقدمه

 جهان در هدف اجتماعي يك و بشري حق يك عنوان به سالمت بوجود آمده، كه اي تازه جنبش با گذشته سال هاي طي در

 باشد مي بهداشت جهاني تعريف سازمان آن ها ترين مقبول كه دارد وجود متعددي سالمتي تعاريف است. براي شده شناخته

(. 1901است )توكلي،  كرده تعريف ناتواني بيماري و يا فقدان تنها و نه و اجتماعي رواني جسمي، رفاه كامل يك را سالمتي كه

 همه از را سالمتي جسمي و بدني بعد كه باشد اجتماعي مي و عاطفي روحي، رواني، جسمي، ابعاد مختلف داراي سالمتي

 و با عادي اندازه به بدن اعضاي همه اين كه و است بدن كردن كامل عمل بر دال جسمي سالمت. كرد درك توان آسانتر مي

 از كودكان رشد موقع به پايش. است كشوري هر هاي دغدغه از يكي ابعاد همه در كودك مناسب رشد. باشند معمولي عملكرد

 كه گذارند مي بر سالمتي تأثير زيادي بسيار عوامل. باشد مؤثر كشور بهتر آينده در تواند مي كه است مهمي حثمبا جمله

 .باشند مي...  و درماني خدمات بهداشتي اجتماعي، - اقتصادي وضعيت زندگي، زيست، سبك محيط وراثت، آن ها مهمترين

 دانش و بهداشت سطح سالمت ارتقاء و مسائل اين جهت هايي امهبرن آموزان و تدوين دانش و درمان بهداشت مسائل بررسي

 با مصادف كه را خود زندگي سالگي، قسمت مهمي از سال هاي 5-6اهميت است كه كودكان پس از  حائز نظر اين از آموزان

 هاي قداما و رشد منحني رسم كودك، منظم توزين. (1911گذرانند )ربابي،  مي مدرسه در آن هاست رواني و جسمي رشد

 چگونگي به بردن پي شيوه ترين آسان اقدام اين. گويند مي رشد پايش را كودك رشد وضعيت بهبود جهت الزم و موقع به

 اساسي اهداف از يكي آموزان دانش تحصيلي وضعيت بهبود(. 1906 درخشان،) است كودك سالمت ارزيابي حقيقت، در و رشد

 روان و تربيتي علوم تخصصي هاي رشته آيي پديد با و گذشته قرن يك حدود از. است معاصر پرورش و آموزش هاي نظام

 اين متخصصان هاي پژوهش از اي برجسته بخش آن بر موثر عوامل و آموزان دانش تحصيلي پيشرفت مطالعه تربيتي، شناسي

 كه است مؤثر آموزان نشدا تحصيلي پيشرفت در بسياري عوامل(. 1916 همكاران، و لواساني) است داده تشكيل را رشته دو

 جسمي، لحاظ از بايد آموز دانش بنابراين .(1931 همكاران، و كرامتي) است ها آن مهمترين عقالني و جسماني سالمت

 نظر هر از كه بود خواهد مفيد برايش زماني يادگيري و بگيرد ياد بخوبي بتواند تا باشد كرده كافي رشد...  و عقلي عاطفي،

                                                           
 ابتدايي پرورش و آموزش -تربيتي ومعل ارشد كارشناس - 1
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 كسل و آور خستگي برايش يادگيري باشد، نكرده كسب را آمادگي هايجنبه از بعضي اگر حتي او. باشد داشته الزم آمادگي

 دانش تحصيلي عملكرد و پژوهش هايي در زمينه بررسي وضعيت جسماني .كرد نخواهد پيشرفتي چندان و شد خواهد كننده

 جسمي سالمت ( به بررسي  وضعيت1911همكاران ) آموزان انجام شده است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود. رباني و

 مطالعه مورد دانش آموزان جسمي سالمت وضعيت كه داد سراوان پرداختند. نتيجه اين پژوهش نشان شهر پسر آموزان دانش

 شهر دبستاني كودكان اي تغذيه و جسماني وضعيت ارزيابي پژوهشي در مورد (1913همكاران) و نمي باشد. كريمي مطلوب

 وضعيت داراي %4/94 و طبيعي جسماني سالمت وضعيت از ها نمونه % 6/65 داد نشان تحقيق اين نتايج. دادند انجام سررام

 از انحراف همچنين. داشت وجود دار معني ارتباط پدر تحصيالت ميزان و جسمي سالمت وضعيت بين. بودند طبيعي غير

 آمادگي بين ارتباط عنوان با تحقيقي (1770) همكاران و 1ستليكا.  شد مشاهده پسران از بيش دختران در طبيعي وضعيت

 دانش كه داد نشان تحقيق اين نتيجه. انجام دادند ابتدايي پنجم و سوم كالس آموزان دانش در تحصيلي پيشرفت و جسمي

  1اولند سايرز  .نددار رياضي و خواندن در ويژه به بيشتري تحصيلي پيشرفت هستند بهتري جسماني آمادگي داراي كه آموزاني

 اين نتيجه. پرداختند ابتدايي آموزان دانش در تحصيلي پيشرفت و جسماني آمادگي عنوان با ( تحقيقي1773) همكاران و

 كه آموزاني دانش كه معنا بدين. دارد وجود مثبت همبستگي تحصيلي پيشرفت و جسماني آمادگي بين داد نشان تحقيق

 وضعيت رابطه بر اساس هدف پژوهش كه بررسي. هستند بيشتري تحصيلي پيشرفت ايدار دارند بهتري جسماني آمادگي

 ابتدايي است، فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: ششم پايه پسر آموزان دانش تحصيلي عملكرد و جسماني

 در محدوده طبيعي هستند. جسماني دانش آموزان مورد مطالعه از نظر  وضعيت -1

 رد تحصيلي دانش آموزان ارتباط وجود دارد.جسماني و عملك بين وضعيت -1

 ها روش و مواد

 آموزان است لذا تحقيق دانش تحصيلي عملكرد و جسماني حاضر به دنبال يافتن ارتباط بين وضعيت با توجه به اين كه تحقيق

 سال در كه ديهامي ابتدايي ششم پسر پايه آموزان دانش كليه شامل تحقيق آماري جامعه. است همبستگي -توصيفي نوع از

 اساس بر كه ابتدايي است ششم پسر پايه آموزان دانش از نفر 07 شامل آماري نمونه. هستند تحصيل به مشغول 39-1931

 جسماني پارامترهاي سنجش جهت متر و ديجيتال ترازو شامل پژوهش ابزار. شدند انتخاب تصادفي صورت به و مورگان جدول

WHO استاندارد اينموداره و( بدني توده و وزن قد،)
 انجام ميداني و اي كتابخانه مطالعات مرحله دو در تحقيق.  باشد مي 9

( اميديه  شهر)  مطالعه مورد منطقه بررسي به ابتدا محقق ميداني، مطالعات مرحله در اي كتابخانه مطالعات از پس.  شد

 با  قبلي هماهنگي طبق. نمود انتخاب تصادفي تصور به را  پسر آموز دانش 07  تعداد مورگان  جدول اساس بر  و پرداخته

 داده بندي دسته و آوري جمع از پس. شد انجام(  بدني توده و وزن قد،) جسماني سنجش كار اميديه بهداشت مسئوالن حضور

 صيفيتو آمار شامل ها داده تحليل و تجزيه. شد انجام 11نسخه  SPSS افزار نرم از استفاده با ها آن تحليل و تجزيه ها،

 .باشد مي( پيرسون همبستگي) استنباطي آمار و( معيار انحراف ميانگين،)

 نتايج

مي باشد  7و  -1( در محدوده 1)نمودار  WHOنشان مي دهد كه ميانگين قد دانش آموزان،  طبق نمودار قد  1بررسي جدول 

زان از نظر قد در محدوده طبيعي قرار مي ( دانش آمو1)جدول  WHO)عالمت ستاره در نمودار(  كه بر اساس جدول استاندارد 

BMIگيرند. از نظر توده بدني)
+ طبق نمودار توده 1+ و 1( با توجه به اين كه ميانگين توده بدني دانش آموزان در محدوده 4

( 9)جدول  WHO)در نمودار با عالمت ستاره مشخص است(، بر اساس جدول استاندارد  ( مي باشد1)نمودار  WHOبدني 

                                                           
1 - Castelli   

2 - Eveland-Sayers   

3 - World Health Organization  

4 - Body Mass Index 
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  نظر از مطالعه مورد آموزان دانش تحقيق را كه بيان مي كند 1نتيجه به دست فرضيه  اندكي داراي اضافه وزن هستند. 

 هستند را از نظر قد تأييد مي كند ولي از نظر نمايه توده بدني تأييد نمي كند. طبيعي محدوده در جسماني وضعيت

 دانش آموزان  ( ميانگين شاخص هاي بدني و معدل1جدول )

 شاخص آماري      

 متغير

 انحراف معيار دامنه تغييرات بيشترين كمترين ميانگين

 336/6 16 161 195 111/140 قد

 110/11 56 17 14 615/44 وزن

 160/4 11/17 15/91 70/11 749/17 توده بدني

 370/1 14/9 17/13 66/16 175/11 معدل
 

 
 WHO استاندارد ساله 5-13 رانپس سن به قد نمودار( 1)نمودار

 WHO( محدوده بندي قد طبق استاندارد 1جدول )

)كوتاه  -Z score9زير 

 قدي شديد(

 Zو   -Z score9بين 

score1- )كوتاه قدي( 

 Zو  -Z score1بين 

score9)طبيعي( + 

+ ) Z score 9باالي 

 خيلي بلند قد(

- - * - 
 

 
 WHO استاندارد ساله 5-13 سرانپ بدني توده نمايه نمودار( 1)نمودار

 

 WHO( محدوده بندي قد طبق استاندارد 9جدول )

)كوتاه  -Z score9زير 

 قدي شديد(

 Zو   -Z score9بين 

score1- )كوتاه قدي( 

 Zو  -Z score1بين 

score9)طبيعي( + 

+ ) Z score 9باالي 

 خيلي بلند قد(

- - * - 
 

 اطمينان سطح در پيرسون همبستگي آزمون از تحصيلي دانش آموزان عملكرد با جسماني وضعيت بين ارتباط بررسي جهت

 معني دار وجود ارتباط تحصيلي پيشرفت با جسماني وضعيت  بين كه دهد مي نشان 4 جدول بررسي. شد استفاده درصد 35
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 ارتباط آموزان دانش تحصيلي عملكرد و جسماني وضعيت بين كند مي بيان كه تحقيق 1 فرضيه آمده دست به نتيجه. دارد

 دارد را تأييد مي كند. وجود
 ( بررسي ارتباط بين وضعيت جسماني با عملكرد تحصيلي4جدول )

 سطح معني داري ضريب همبستگي ميانگين متغير

 71/7 051/7* 749/17 وضعيت جسماني

 175/11 تحصيلي عملكرد 

 درصد 35* سطح                                

 جه گيريبحث و نتي

 اين تحقيق از آمده دست به نتيجه .هستند طبيعي محدوده در جسماني وضعيت  نظر از مطالعه مورد آموزان دانش :1فرضيه 

كه حتماً بايد  گفت توان مي آمده دست به نتيجه درباره. كند نمي تأييد بدني توده نمايه نظر از و تأييد قد نظر از را فرضيه

رژيم غذايي، ورزش، و ... براي دانش آموزان در نظر گرفته شود تا بتوان وضعيت جسماني آن ها را در برنامه هايي مانند اصالح 

 .وضعيت طبيعي و استاندارد قرار داد

دارد. نتيجه به دست آمده از تحقيق اين فرضيه را  وجود ارتباط آموزان دانش تحصيلي عملكرد و جسماني وضعيت بين -1

 به نتيجه. است بوده اثرگذار ها آن تحصيلي عملكرد بر مطالعه مورد آموزان دانش جسماني وضعيت كه معني تأييد كرد. بدين

همسو و  (1773) همكاران و  1كوميتز و( 1773) 1سايرز ، اولند(1770)كاستلي ،(1903) فيروزي تحقيقات با آمده دست

 سالمت سايه در تحصيلي گفت كه پيشرفت مي باشد. در تبيين اين نتيجه مي توان (1717)  9روث مخالف تحقيق رودن

 همان طور كه از گذشته گفته اند، عقل سالم در بدن سالم است. .است ميسر عقالني و جسماني

 منابع

 قدس رضوي. آستان مشهد: جامعه، بهداشت پرستاري (.1901) ز زاده، ابراهيم م.ر؛ آرمات، ح؛ قوچاني، توكلي

 سال شرق، سراوان، طبيب شهر پسر آموزان دانش جسمي سالمت (. وضعيت1911)رباني، ح؛ محفوظ پور، س؛ روحاني، ك 

 .61-63، صفحات 1شماره  چهارم،

 شماره پنجم، سال همدان، پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله همدان، شهر ساله 11آموزان  دانش وزن و قد (. بررسي1906م. ر ) درخشان

 .11-14، صفحات 1

 طرح تهران، ابتدايي دوره آموزان تحصيلي دانش پيشرفت بر پرورشي بازي هاي و بدني فعاليت هاي راتاث بررسي(. 9731) ا فيروزي،

 .آذربايجان غربي پرورش و آموزش جامع

 و يتجرب علوم درس يليتحص شرفتيپ بر يمشاركت يريادگي ريتأث (.1931) ا ،يتيهدا ؛ع ف، نينو يتيعنا ؛ا رفعت، يدريح ؛ر.،ميكرامت 

 .19-31 صفحات ،44 شمارة ،يآموزش يها ينوآور فصلنامه حان،امت اضطراب

 دانشگاه ، مجله 1911سال  رامسر شهر دبستاني كودكان اي تغذيه و جسماني وضعيت (. ارزيابي1913كريمي، ه؛ سام، ش؛ سجادي، پ ) 

 .60-06، صفحات 1شماره  دهم، دوره بابل، پزشكي علوم
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Study relationship between  the physical position with academic 

performance six grade primary school  boy students 

 
*1Nahid Taghipour 

 

  1- Msc Elementary Instruction  

                                  

Abstract 

 
This research was done in order study relationship between  the physical position with Academic 

performance six grade primary school  boy students in Omidieh City. Study is Descriptive - 

Correlation.  Sample study include 70  boy students which table morgan and random selected. 

Average each student  indicative academic performance and length and BMI Index indicative physical 

position. Analysis  of data  was done by SPSS software version 18. Results were showed that students 

normal length but BMI a little extra weight. There were  relationship between physical position with 

academic performance. 

Keywords: physical position, academic performance, six grade primary school   
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