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  چكيده
 شد و پس مشخّصي علوم پزشكي كشور ها نشگاهنخبگان ورزشي دا ورزشي و ي تحصيليها اين تحقيق، ابتدا ميزان شاخص  در:هدف

  . مورد بررسي قرار گرفت  با يكديگرها از آن رابطه بين اين شاخص
 1675 اين پژوهش جامعة آماري. گرديد اجرا پيمايشي شكل به  تحليلي بود كهـ روش اين تحقيق از نوع توصيفي :شناسي روش

ها به صورت تصادفي و   نفر از آن435  بودند كه1386ي علوم پزشكي در سال ها هالمپياد ورزشي دانشگا دانشجوي پسر شركت كننده در
 كه روايي و پايايي بسته بود  پاسخنامة ابزار اين پژوهش پرسش.  انتخاب شده بودندنمونة آماريبر اساس جدول مورگان به عنوان 

)83/0=α(ماريافزار آ  با استفاده از نرمها داده. د قرار گرفتيي آن مورد تأ SPSS 16بررسي شدند  .  
ي ها فهلّؤي شاخص تحصيلي با يكديگر و مها فهلّؤبود و بين متوسط كنندگان در حد م ورزشي شركت ي تحصيلي وها شاخص: ها يافته

 رابطه ،ي ورزشيها ي تحصيلي با شاخصها در حالي كه بين شاخص. )p>05/0 (ي مشاهده شددار معني رابطه ،شاخص ورزشي با يكديگر
  . ي مشاهده نگرديددار معني

 تحصيلي دانشجويان ورزشكار در وضعيت ورزشي حتي در سطح قهرماني عامل بازدارنده اي براي هاي يتفعالپرداختن به :يگير نتيجه
  .  نشده بوددار معني ،حتي ارتباط بين اين دو، از نوع مثبت بود هرچند كه از نظر آماري. شد ميي علوم پزشكي كشور محسوب نها دانشگاه

  
   دانشجويان، علوم پزشكي،ي ورزشي، نخبگان ورزشي ها  شاخص،ي تحصيلي ها شاخص: ي كليديها واژه

 
  

_____________________________________________________________ 
 ت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمانعضو هيأ. 1
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان. 2
 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 3
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  مقدمه
 شـواهد  . سـاخته اسـت  اهميت ورزشي را با هاي يتفعال تداوم  ، سالم و با نشاط    شيوة زندگي  روزافزون به حفظ     توجه

ت فعالي  ها  تي ناشي از شركت مداوم در برنامه      شناخ تحقيقي آثار سودمند فيزيولوژيكي و روان      بـدني را بـه خـوبي        يـ 
 به  ،كنند مي ورزشي را شروع      درصد افرادي كه يك برنامة     40ـ65 فقط   ها   با اين حال طبق گزارش     .اند  آشكار ساخته 

رزش بـه   شناسي و  ي مختلف ورزش به ويژه روان     ها  ترين مسائلي كه در حوزه     يكي از اساسي  . )5 (دهند ميآن ادامه   
مستقل شناخته شد،     مي عل ،شناسي  روان تقابلي از زماني كه      اين رابطة .  ذهن و بدن است    ، رابطة شود ميآن پرداخته   

شود كه بخواهيم كنش متقابل بين بدن        ميبه مشكل تبديل      ميتقابل ذهن و بدن هنگا    .  بوده است  توجهدر كانون   
ي  مـاد  گذارد؟ يا تجربة   ميي اثر   ي چگونه بر جسم ماد     غير ماد  ذهن. ي انسان را توضيح دهيم    ي غير ماد  ها  و جنبه 

  ها كند؟ پاسخ ميي باز بودن چگونه راهش را به حيطه ذهن غير ماددي به اين سئوال داده شده اسـت از آن  ي متعد
 كننـد  ميل  ، ذهن و بدن گهگاه تعام     )گرايان تعامل (كنند ميدانيم تعامل    مياي كه ما ن    جمله كه ذهن و بدن به گونه      

ي هـا   و ديـدگاه  ) 17 ()ي فيزيولـوژي روانـي    هـا   تقارني (ا موازي هستند   ام ؛كنند مي، ذهن و بدن تعامل ن     )ها  موردي(
ني ان و مخالفـ   ا داراي موافقـ   ،هـا    از اين ديدگاه   هريك. ستيپذير ن  ها در اينجا امكان     آن د ديگري كه ذكر همة    متعد

پاسـخ   دي در اين خصوص وجود دارد كه بـي        ي متعد ها  چنان جنبه  ا هم  ام ؛سازند ميهستند كه داليل خود را مطرح       
 است تعالي انسان وابسته به رشد       مشخّص ولي آنچه كه     ؛در خصوص آن وجود ندارد      مياست و يا توافق عمو     مانده

ـ     مبتني بر ،  )11 ( پايدار كه شعار بشر امروز است      توسعة. و تعالي در تمام ابعاد است      و تنهـا    اسـت  ت دانـايي و خالقي 
تربيـت نيـروي    توانمند كه قادر به       آموزشي يها  نظامو  ) 9 (زند مي در عصر الكترونيك رقم       را ها  تت رقابتي ملّ  مزي

، قان محقّ  آموزش همواره دغدغة   در حوزة . )15 (دستيابي به اين مهم هستند     در   مؤثّر از عوامل    ، باشند انساني كارآمد 
ت تواند   ميچه عواملي   ) 12 ( قرار دهد؟  تأثيرملكرد تحصيلي را تحت     تواند ع  مين بوده است كه چه عواملي       اي   كيفيـ 

ي هـا   بـاال حاصـل نظـام     . . .  جسماني، روانـي و    ،ي تحصيلي ها  دانشجويان با شاخص  ) 13 ( ببخشد؟ آموزش را ارتقا  
ي آتـي   هـا   يي را براي تعيين شرايط موجود و برنامه ريزي        ها   مالك ها  آموزشي كارآمد، هستند و ارزيابي اين شاخص      

كر عـد فـوق الـذّ     ي دو ب  هـا   مطالعاتي كه در اين حوزه وجود دارد هر كدام به بررسي بخشي از جنبـه              . آورد ميفراهم  
هـاي   ات تحقيقـي بـين سـال       سيستماتيك جامع به بررسي ادبي     در يك مطالعة  ) 2008 (1تروديو و شفارد  . اند  پرداخته
هـا   آن. ي تربيت بـدني و ورزش مـدارس پرداختنـد         ها   با برنامه   تحصيلي يتموفّق بين    در مورد رابطة   1966 ـ 2007

هـا نـشان داد كـه نـه تنهـا            ي آن هـا   ي اريك و گوگل استفاده نمودند يافته      اطّالعاتي  ها  براي بررسي خود از پايگاه    
ش  بلكه باعـث افـزاي     ؛ ندارد آموزان  دانش 2 منفي بر عملكرد تحصيلي    تأثيري ورزشي و تربيت بدني مدارس       ها  برنامه
 320با مطالعه بـر روي      ) 2008 (1پاتريك و همكارانش  . )31 (گردد مي آموزان  دانش 3 حافظه و رفتار كالسي    ،تمركز

_____________________________________________________________ 
1. Trudeau and Shephard 
2. Academic performance 
3. Concentration, memory and classroom behavior 
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 اين ارتباط به    . بااليي دارند  دار  معني ارتباط   ،يكديگر  و خودپنداره با   2دانشجوي چيني نشان دادند كه خودپنداره بدني      
توانـد   مـي بنابراين ايـن موضـوع      . است اهميتماعيشان داراي   خصوص پذيرش ادراك افراد از پذيرش اجت       ويژه در 

كند  ميآگاه عمل    اي نيمه  خودپنداره همچون وسيله  . )29 ( خودپنداره بدني را روي خود پنداره فرد تشريح نمايد         تأثير
ت موفّقر  تـصو .  انجـام دهـيم    ،دهـد  مـي توانيم آنچه را كه خودپنداره به ما اجازه ن         ميما ن . كه بر رفتار حاكم است     يـ، 

 توانـايي ان را نيـز دارد تـا          ، را داشـته باشـد     يتموفّق انتظار   ،اگر برنده . آورد مي در زندگي واقعي را به وجود        يتموفّق
 را در دسـت خودشـان       ها   اين است كه كنترل رويداد     ،ي برندگان ها  از ويژگي .  واقعي را بپذيرد   ت براي نتيجة  ليومسؤ
ي هـا   توانند باعـث دوام عملكـرد       بدني مي  هاي  يتفعالبر اين باورند كه     ) 2006 (3شكرامر و همكاران  . )1 (ندگير  مي

 بين مـشاركت    در يك مطالعة مروري، تحقيقاتي كه رابطة      ) 2004 (5ليندنر. )24 (سال شوند   در افراد بزرگ   4شناختي
او بـر ايـن بـاور بـود كـه           . د ورزشي را با عملكرد تحصيلي مطالعه كرده بودند، مورد بررسي قـرار دا             هاي  يتفعالدر  

ـ         ، از ارائة  اند  بسياري از مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته         ت ايـن    پاسخ دقيقي در اين خصوص كه بتواند ماهي
 آيـا   : اين سـئوال را مطـرح كردنـد        ، خود در مطالعة ) 2003 (6دبي لزلي و . )27 (اند  ارتباط را روشن سازد، ناتوان بوده     

سـطوح   ها بر اين باور هستند كه افزايش عملكـرد مغـز،           گذارند؟ آن  مي تأثيرعملكرد تحصيلي    بدني بر    هاي  يتفعال
تواننـد سـبب     مـي شوند و اين موارد      مي بدني نسبت داده     يتفعال اعتماد به نفس به افزايش       ،پنداره بدني  خود ،انرژي

، مـا   هـا   صوص برخـي از ايـن ارتبـاط       ي آشـكار در خـ     ها  ا با وجود مطالعات و يافته     ام ؛بهبود عملكرد تحصيلي شوند   
 رسـتگار و همكـارانش    . )26 ( پيـشنهاد داده شـده بيـابيم       اطّالعـات سويي بين    توانيم يك ارتباط مستقيم و هم      مين
  را مورد بررسي قرار دادنـد بـر        آموزان  دانش ورزشي عملكرد انگيزشي را با   ـ شناختي هايمتغير  بين ، رابطة )1387(

 در مـورد   افزايشي اورهايب اام دهد؛   مي كاهش را ورزشي عملكرد هوش، مورد در ذاتي ياساس اين مطالعه، باورها   
 بـر  را مـستقيم  اثر ،تالش بيشترين  ها بر اين باورند كه     آن چنين، هم شود؛ مي ورزشي عملكردباعث افزايش    هوش،
هـا بـا يكـديگر در         آن ي تحصيلي و ارتبـاط    ها  به بررسي برخي از شاخص     )1386 (زارعي. )6 (دارد ورزشي عملكرد

، اطّالعـات ي پژوهش او نشان داد كه دانشجويان از نظر آگاهي از فناوري             ها  دانشجويان تربيت بدني پرداخت يافته    
، ارتباطات و آشنايي با زبـان       اطّالعاتچنين بين آگاهي از فناوري        هم ؛برند مي مناسبي به سر ن    وضعيتارتباطات در   

اما بين خود پنداره تحصيلي     . ي وجود دارد  دار  معنينده شغلي رابطه مثبت و      يآ  يلي و بين خودپنداره تحص   و ،انگليسي
با هدف بررسي رابطـه بـين       ) 1385 ( و همكاران  باقرزاده. )7 (ي مشاهده نگرديد  دار  معنيو عملكرد تحصيلي رابطه     

اي را اجرا  ه تهران، مطالعهر ورزشكار دانشگادانشجويان پسر و دختر ورزشكار و غي آمادگي رواني آمادگي جسماني و

                                                                                                                             
1. Patrick & et al 
2. physical self-concept 
3. Kramer & et al 
4. Cognitive function 
5. Lindner 
6. Leslee and Debby 
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  شد كه بين آمادگي جسماني و آمادگي روانـي در دانـشجويان پـسر   مشخّص تجزيه و تحليل نتايج  پس از.نمودند

 ،ورزشـكار  دانشجويان پسر غيـر  ا بين آمادگي جسماني و آمادگي رواني ام؛ي وجود داشتدار معني ارتباط ،ورزشكار
 علـوم  دانـشگاه  ورزشكار غير و ورزشكار دانشجويان سفْنَ تعزّ) 1383 (خورند. )2 (ي وجود نداشت  دار  معنيارتباط  

ـ نَ تعـزّ   نشان داد كه بين    ،ي او ها  يافته. گرگان را مورد بررسي قرار داد      طبيعي منابع و كشاورزي  دانـشجويان  سفْ
 او در . نداشـت  وجود يدار  معني اختالف ،درصد 95 اطمينان با گرگان دانشگاه گروهي با انفرادي ورزشي يها  رشته

ـ نَ تعزّ سطح ارتقاي توانايي ،ورزشي يها  يتفعالي نمود كه    گير  اش چنين نتيجه   پايان مقاله   باشـند  مـي دارا   را سفْ
ـ ت نَ عزّ نشان دادند كه بين   ) 1383 (نوربخش، و پورقباد  . )4(  آمـوزان   دانـش  خودپنـداره و پيـشرفت تحـصيلي         ،سفْ

عملكـرد تحـصيلي    ) 1381 (خـي زاده و فرّ   علـي . )16 (گانـه وجـود دارد    ورزشكار و غيـر ورزشـكار همبـستگي چند        
. شوند و دانشجويان عادي را مورد مقايسه قـرار دادنـد   مي دانشجويان قهرمان ورزشي كه بدون كنكور وارد دانشگاه 

ودنـد  ي تحـصيلي بهتـر از دانـشجويان قهرمـان ب    ها ها نشان داد كه دانشجويان عادي در بيشتر زمينه ي آنها  يافته
 تـأثير بـستگي و      هم اي  مطالعهدر  ) 1381 (فردانش  و فراهاني. )10 ( نبوده است  گير  هرچند كه اين برتري زياد چشم     

ط ل ديـپلم م    معـد  ،)كنكـور  ( نظري و عملي آزمون ورود به دانـشگاه        ة نمر متغير سه   به وسيلة رفتار ورودي    و ه  توسـ
دانشجويان نظـام راه     كه   دادنتايج تحقيق نشان    . قرار دادند  بررسي    را مورد   تحصيلي با عملكرد تحصيلي    ةودپندارخ

 مـشاهده   چنـين   هم. بودن تفاوت از نظر آماري معنادار       اي   شوند كه  ميتري وارد دانشگاه     ضعيف  مي عل ةدور با پيشين  
ن نتايج نهايي پـژوهش نـشا     . بستگي مثبت و معناداري وجود دارد      و عملكرد تحصيلي هم     مي عل ةشد كه بين پيشين   

 رفتار ورودي دانشجويان حضوري، دانشجويان نظام راه دور در دروس نظـري             هاي  هبودن نمر   كه به رغم باالتر    داد
 مطالعات فوق  . )14 (اند  ت علوم انساني و علوم پايه نسبت به گروه حضوري عملكرد تحصيلي باالتري داشته             با ماهي

دهنـد كـه     مـي ها اشاره خواهد شد، نـشان        ين مقاله به آن   ي ا گير  كر و ساير مطالعاتي كه در بخش بحث و نتيجه         الذّ
شي وجود ندارد و در مورد ايـن   ورزهاي يتفعالدر خصوص رابطه بين عملكرد تحصيلي و پرداختن به    ميتوافق عمو 

مـوارد  . كي صورت پذيرفته است   اند    مطالعات ،به ويژه دانشجويان علوم پزشكي      دانشجويي حوزة پژوهشي در جامعة   
 : پژوهـشي بـا هـدف       موضوع و خال پژوهشي در اين حوزة       اهميت به   توجهقان را متقاعد ساخت تا با       ه محقّ ذكر شد 

بررسـي  ) ي علوم پزشكي كشور و ب     ها  نخبگان ورزشي دانشگاه   ورزشي و ي تحصيلي ها   تعيين ميزان شاخص   )الف
جهـت ارزيـابي    . و اجرا نماينـد   ريزي    اين پژوهش را برنامه    ،ي ورزشي ها  و شاخص  ي تحصيلي ها  رابطه بين شاخص  

ي دانشگاهي گذرانده   ها  معدل واحد + معدل كتبي ديپلم     (عملكرد تحصيلي ) الف: متغيري تحصيلي چهار    ها  شاخص
خودپنـداره  ) و ارتباطـات ج    اطّالعاتميزان آگاهي از فناوري     )  ب ،) دانشجويان تا زمان اجراي تحقيق     به وسيلة شده  

ي ورزشـي سـه     هـا    مورد بررسي قرار گرفتند و براي ارزيابي شـاخص         ،ان انگليسي   ميزان آشنايي با زب   )د تحصيلي و 
 ، دانـشگاه  ،شهرسـتان  :شـامل هفـت سـطح قهرمـاني        (سطوح قهرماني )  ب ، فرد به سال   سابقة ورزشي ) الف: متغير
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 مـورد   ،ت ورزشـي در هفتـه بـه سـاع         هـاي   يتفعالميزان پرداختن به    ) ج و) ، قاره اي، جهاني و المپيك     ملّياستان،  
  .  تنظيم گرديد،آيد مي به شرحي كه در ادامه فرضيهدر راستاي اهدف ذكر شده سه . بررسي قرار گرفتند

خودپنداره  ، و ارتباطات  اطّالعاتعملكرد تحصيلي، ميزان آگاهي از فناوري        (هاي تحصيلي  بين شاخص :  اول فرضيه
  . ي وجود ندارددار معنيط با يكديگرارتبا) تحصيلي و ميزان آشنايي با زبان انگليسي

 ورزشـي  هاي يتفعال سطوح قهرماني و ميزان پرداختن به        ، فرد سابقة ورزشي  (ي ورزشي ها  بين شاخص :  دوم فرضيه
  . ي وجود ندارددار معنيبا يكديگرارتباط ) در هفته
 ،تباطـات  و ار  اطّالعـات عملكـرد تحـصيلي، ميـزان آگـاهي از فنـاوري             (ي تحـصيلي  هـا   بين شاخص :  سوم فرضيه

 سطوح قهرماني و    ، فرد سابقة ورزشي  (ي ورزشي ها  و شاخص  )خودپنداره تحصيلي و ميزان آشنايي با زبان انگليسي       
  . ي وجود ندارددار معنيارتباط  ) ورزشي در هفتههاي يتفعالميزان پرداختن به 

  
  شناسي روش

 كه به شكل ميداني به شرحي كه پـس   تحليلي استـتوصيفي    روش،روشي كه اين تحقيق از آن بهره خواهد برد
المپيـاد    نفر از دانشجويان پسر شـركت كننـده در         1675 اين پژوهش را     جامعة آماري . گرديد از اين خواهد آمد اجرا    

 ،در شهر اصفهان برگزار گرديد     1386كه از پنجم لغايت پانزدهم مرداد ماه سال          ي علوم پزشكي  ها  ورزشي دانشگاه 
. بـود  مـي ي انفرادي و تي   ها   از رشته  مشخّصي  ها  ي اين پژوهش تصادفي با نسبت     گير  مونهروش ن . دادند ميتشكيل  

 453نامه بين دانشجويان داوطلب مشاركت در پژوهش توزيع گرديد كه از ايـن بـين تعـداد                    پرسش 500ابتدا تعداد   
نمونـة   نفـر،  435اد ي دريافتي، تعدها ي مخدوش از پرسشنامه   ها  پس از حذف پرسشنامه   . پرسشنامه عودت داده شد   

و  تحـصيلي  يهـا    شاخص : پيش بين  متغيرن پژوهش شامل    اي  اصلي يها  متغير.  اين پژوهش را تشكيل دادند     آماري
 عملكرد تحصيلي ) الف: متغيري تحصيلي چهار    ها  جهت ارزيابي شاخص  . باشد مي ي ورزشي ها  شاخص :مالك متغير

) ، ب ) دانشجويان تا زمـان اجـراي تحقيـق        به وسيلة رانده شده   ي دانشگاهي گذ  ها  معدل واحد + معدل كتبي ديپلم    (
 مـورد   ،ميزان آشنايي با زبـان انگليـسي         )د خودپنداره تحصيلي و   ) و ارتباطات، ج   اطّالعاتميزان آگاهي از فناوري     

سـطوح  )  ب ، فـرد بـه سـال      سـابقة ورزشـي   ) الف: متغيري ورزشي سه    ها  براي ارزيابي شاخص  . بررسي قرار گرفتند  
ميـزان  ) ج و) ، قـاره اي، جهـاني و المپيـك        ملّـي استان،  ، دانشگاه ،شهرستان :شامل هفت سطح قهرماني    (مانيقهر

 مـورد اسـتفاده     ها  ابزاري كه براي گردآوري داده    .  مورد بررسي قرار گرفتند    ، ورزشي در هفته   هاي  يتفعالپرداختن به   
نامه ارزيابي ميزان آگاهي   پرسش،)7 ( خود پنداره راجرزي ارزيابيها نامه اي بود كه از پرسش    نامه قرار گرفت، پرسش  

ي ورزشـي   هـا    تجربـه شـده شـاخص      نامـة  پرسش و )2005 (1 و ارتباطات دانشگاه بل اسكاتلند     اطّالعاتاز فناوري   
نامـه بـا     االت پرسـش  شناختي، سؤ   تي جمعي ها  ي مربوط به ويژگي   ها  به غير از پرسش   . اقتباس و تنظيم گرديده بود    

_____________________________________________________________ 
1. http://intranet.bell.ac.uk/c4/ICT Survey/Document Library/ICT Questionnaire .doc. 
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 در اختيـار    هـا   نامـه  ن پرسـش  ايـ    ، ابتـدايي  نامـة   پس از آماده شدن پرسش    . ارزشي ليكرت تنظيم گرديدند   طيف پنج   
ميـزان   (و روايـي آن   نماينـد    پـژوهش    نامـه،   ها خواسته شد كه در ارتباط بـا پرسـش          از آن . خبرگان قرار داده شدند   

 و حـذف و اضـافه       هـا   سؤال ، انشاي ها  هت با گزين  سؤاال، انطباق   ها  سؤال  ميمطابقت با اهداف پژوهش، محتواي عل     
اصـلي تنظـيم    نامـة   پرسـش ،ي نهـايي ها  نظرات خبرگان و بررسيآوري جمعپس از . اظهار نظر كنند )ها  نمودن آن 

 نفر از دانشجويان ورزشكار دانشگاه علوم پزشكي كرمـان          30جهت بررسي پايايي يك اجراي آزمايشي بين         .گرديد
 a =83. 0 آلفاي كرونباخ محاسـبه شـده     . نامه مورد بازآزمايي قرار گرفت     باره پرسش انجام شد و پس از دو هفته دو       

 در  هـا   تجزيه و تحليل داده   . نامه مورد استفاده در پژوهش بود       پايايي قابل قبول پرسش    دهندة  به دست آمد كه نشان    
اد نمونـه ماننـد سـن،       ات افر مشخّص ،در سطح آمار توصيفي   . استنباطي صورت گرفت   آمار دو سطح آمار توصيفي و    

 معـدل   ،ل ديـپلم   معـد  ، ورزشـي  ي آموزشي مرتبط بـا رشـتة      ها   دوره ، ورزشي  رشتة ، رشتة تحصيلي  تحصيلي،   ةدور
افـزار تجزيـه و تحليـل     گزارش گرديد و در در سطح آمار استنباطي با نـرم     ... دانشگاه و  واحدهاي گذرانده شده دورة   

 اطّالعات و ها متغير به نوع توجهار در ايران در زمان تحقيق بود و با افز  كه آخرين نسخه اين نرمSPSS 16 ،آماري
  . بستگي پيرسون استفاده گرديد ي تحقيق از آزمون ضريب همها فرضيهمورد نياز جهت آزمون 

  
  ها يافته
 ،ناختيشـ  تي جمعي ها   مربوط به ويژگي   اطّالعات ،ل در بخش او   .گردد ميي اين پژوهش در دو بخش ارائه        ها  يافته

 اطّالعـات  ،هـا    ايـن يافتـه    .گـردد  مـي ي ورزشي مورد ارزيابي ارائه      ها  ي تحصيلي و ميزان شاخص    ها  ميزان شاخص 
ي علـوم پزشـكي     ها   ورزشي دانشگاه  هاي  يتفعالريزان   ي مورد ارزيابي در اختيار برنامه     ها   ويژگي مفيدي را در زمينة   

 و بخـش دوم     ؛در اين خصوص انجـام دهنـد       تري تر و دقيق   ي جامع ريز دهد تا در آينده بتوانند برنامه      ميكشور قرار   
 هـا  يافتـه  .اند ي تحصيلي و ورزشي را بررسي نمودهها يي است كه ارتباط شاخص    ها  فرضيه مربوط به آزمون     ،ها  يافته

ر كنندگان د درصد شركت 9/35 ، سال 18ـ21ي  سنّكنندگان در دامنة  درصد شركت  4/48ي  نشان داد كه از نظر سنّ     
كنندگان    درصد شركت  6/4 و تنها   سال 26ـ29ي   سنّ كنندگان در دامنة     درصد شركت  1/11، سال 22ـ25ي   سنّ دامنة

ي تحقيـق نـشان   هـا  متغيري مربوط به   ها   برخي از يافته   1در جدول شمارة    . قرار داشتند   سال 30ـ52ي   سنّ در دامنة 
  . داده شده است
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  ي مورد بررسيها يرمتغ  برخي ازوضعيت توصيف .1  شمارةجدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  حد اكثر  حد اقل  متغيرنام 

  4. 1  7. 22  52  18  )سال (سن
 1. 5  5. 6  35  0  )سال (سابقة ورزشي

  8. 0  2. 2  7  1  سطوح قهرماني
 7. 4  1. 8  24  0  )ساعت ( ورزشي در هفتهيتفعالميزان 

2. 2  8. 15  20  10  ل كتبي ديپلممعد 
5. 1  6. 15  20  10  ي دانشگاهي گذرانده شدهها  واحدلمعد 
  1. 4  82. 17  25  5  پنداره تحصيليخود

  1. 6  29. 17  35  7   و ارتباطاتاطّالعاتميزان آگاهي از فناوري 
  1  80. 2  5 1  ميزان آشنايي با زبان انگليسي

  
 درصـد   6/47و  نـد   بودپنداره تحـصيلي ضـعيفي       درصد دانشجويان داراي خود    9/6كه   نشان داد    ها  يافته

 وضـعيت  1ة  نمودار شـمار  .  درصد داراي خودپنداره تحصيلي خوبي بودند      5/45 و   توسطداراي خودپنداره تحصيلي م   
 درصـد   62 حـدود    ،شـود  مـي طور كه در اين نمودار مـشاهده         دهد همان  مي را نشان    ها  ي تحصيلي آزمودني  ها  دوره

  . اند  مشغول به تحصيل بودهها  مابقي در ساير دورهي كارداني و كارشناسي وها  در دورهها آزمودني
  

کاردانی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

32.0
29.9

3.5

31.1

3.5
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

درصد

  
  كننده در المپياد ورزشي ي تحصيلي دانشجويان شركتها  دوره.1 شمارةنمودار
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 و ارتباطـات    اطّالعـات  درصد دانـشجويان داراي آگـاهي از فنـاوري           7/56 گرديد كه    مشخّصچنين   هم
 درصد داراي آگاهي از فنـاوري  13  و توسط و ارتباطات م   اطّالعاتداراي آگاهي از فناوري      درصد   30 ،ندضعيفي بود 
  . دهد مي اين موضوع را به خوبي نشان 2نمودار شمارة . و ارتباطات خوبي بودنداطّالعات

  

26.3
30.430

10.7

2.3

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم
  

  كننده در المپياد ورزشي  و ارتباطات دانشجويان شركتاطّالعات آگاهي از فناوري وضعيت .2  شمارةنمودار
  

 و نـد  درصد دانشجويان داراي ميزان آشنايي بـا زبـان انگليـسي ضـعيفي بود         6/32 نشان داد كه     ها  يافته
 درصد داراي ميـزان آشـنايي بـا زبـان انگليـسي      1/21 و توسط درصد داراي ميزان آشنايي با زبان انگليسي م  2/46

  . اين نشان داده شده است 3يافته در نمودار شمارة اين . خوبي بودند

اد  خيلی زـي
زياد 

متوسط 
کم

خيلی کم 

6.4
14.7

46.2

17.9
14.70%
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20%

30%

40%
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درصد    

  
  كننده در المپياد ورزشي  ميزان آشنايي با زبان انگليسي دانشجويان شركتوضعيت .3نمودار شمارة 
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ه را  بـا رشـته ورزشـي مربوطـ    ي آموزشي مرتبطها  دورهها درصد آزمودني  8/5تنها    نشان داد كه   ها  يافته
  . يگري بودند درصد فاقد كارت مرب2/94و  .يگري بودند و داراي كارت مربگذراندند

  درصـد داراي كـارت درجـة   5/37، يگري هستند نشان داد كه از بين افرادي كه داراي كارت مربها  يافته
ي با درجـات    اه   درصد داراي كارت   25 يك و     درصد داراي كارت درجة    25 ، دو  درصد داراي كارت درجة    5/12 ،سه

  . باالتر بودند
 و بـه هـيچ كـارديگري مـشغول           دانشجو بودند  كنندگان صرفاً   درصد شركت  8/84 نشان داد كه     ها  يافته

  . نمودند مي يتفعالها عالوه بر دانشجويي در شغل ديگري نيز   درصد آن2/15نبودند در حالي كه 
طور كه نمودار    همان. دهد ميزشي را نشان    كنندگان در المپياد ور     سطوح ورزشي شركت   4نمودار شمارة   

 بودند كه   يتفعال دانشگاه يا استاني داراي      ،شهرستان كنندگان در سطوح ورزشي     درصد شركت  8/92،  دهد مينشان  
 و باالتر   ملّي درصد در سطوح     2/7 تنها     اين در حالي است كه     . دانشگاهي بود  هاي  يتفعالبيشترين مقدار مربوط به     

  .  مشغول بودندتيفعالبه 

شهرستان دانشگاه
استان

ملی
آسيا

جهان
المپيک
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  كنندگان در المپياد ورزشي دانشجويان  سطوح ورزشي شركتوضعيت .4نمودار شمارة

  
 ورزشـي   وضـعيت ازه بـه    انـد     و ارتباطـات تـا چـه       اطّالعاتدر پاسخ به اين سئوال كه آگاهي از فناوري          

 درصـد  9/26نمايـد،    مـي كه هيچ كمكي ن    ان بر اين باور بودند    دهندگ  درصد پاسخ  1/24نمايد؟   مي كمك   ها  آزمودني
 درصد كمك خيلـي زيـاد را اعـالم          1/5 درصد كمك زياد و      9/17 ،توسط درصد كمك م   26 ، كمك كم  ها  آزمودني
  . نمودند
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عملكـرد تحـصيلي، ميـزان آگـاهي از فنـاوري            (هـاي تحـصيلي     نشان داد كه بين شـاخص      ها   يافته :ل او فرضيه
ي وجـود   دار  معنـي ارتبـاط   ،  با يكـديگر  ) خودپنداره تحصيلي و ميزان آشنايي با زبان انگليسي        ،و ارتباطات  اطّالعات

 آورده  فرضيه مربوط به اين     اطّالعات 2  جدول شمارة  در. د فرض تحقيق بود   ييدهندة عدم تأ     نشان ،اين يافته . داشت
  . شده است

  
  ي تحصيلي دانشجويانها بستگي شاخص آماري مربوط به هم اطّالعات .2جدول
  نتيجه  )r(بستگي هم  ميانگين  ي تحصيليها شاخص

 p >05/0، دار معني رابطة  20/0  82. 17  خودپنداره تحصيلي
ميزان آگاهي از فناوري 

   تحصيليعملكرد p >05/0، دار معني رابطة  24/0  29. 17   و ارتباطاتاطّالعات
ميزان آشنايي با زبان 

 p >05/0، دار معني رابطة  38/0  80. 2  انگليسي

ميزان آگاهي از فناوري 
 p >05/0، دار معني رابطة  12/0  29. 17   و ارتباطاتاطّالعات

ميزان آشنايي با زبان   خودپنداره تحصيلي
 p >05/0، دار معني رابطة  17/0  80. 2  انگليسي

ميزان آگاهي از 
 و اطّالعاتفناوري 

  ارتباطات
ميزان آشنايي با زبان 

 p >05/0، دار معنيرابطه   44/0  80. 2  انگليسي

  
ت فعال سطوح قهرماني و ميـزان پـرداختن بـه           ، فرد سابقة ورزشي  (ي ورزشي ها   بين شاخص  : دوم فرضيه هـاي   يـ 

 در. د فرض تحقيق بـود   يية عدم تأ  دهند  نشان ،اين يافته  .ي وجود داشت  دار  معنيارتباط  ،  با يكديگر ) ورزشي در هفته  
  .  آورده شده استفرضيهبوط به اين  مراطّالعات 3ة جدول شمار
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  ي ورزشي دانشجويانها بستگي شاخص  آماري مربوط به هماطّالعات .3جدول
  نتيجه  )r (بستگي هم ميانگين  ي ورزشيها شاخص

، دار معني رابطة  28/0  2/2  سطح قهرماني
05/0< p به سابقة ورزشي 

 ورزشي در يتفعالميزان   سال
، دار معني بطةرا  24/0  1/8  )ساعت (هفته

05/0< p 

  سطح قهرماني
 ورزشي در يتفعالميزان 

، دار معني رابطة  15/0  1/8  )ساعت (هفته
05/0< p 

  
 و اطّالعـات عملكرد تحصيلي، ميـزان آگـاهي از فنـاوري     (ي تحصيليها بين هيچ كدام از شاخص   : سوم فرضيه
 سـطوح   ، فرد سابقة ورزشي  (ي ورزشي ها  با شاخص  )خودپنداره تحصيلي و ميزان آشنايي با زبان انگليسي        ،ارتباطات

 ةدهنـد   نـشان ،اين يافته. ي وجود نداشت  دار  معنيارتباط   ) ورزشي در هفته   هاي  يتفعالقهرماني و ميزان پرداختن به      
  . باشد ميد فرض ج ييتأ
  

  يگير نتيجه بحث و
  اسـت كـه همـواره مـورد عالقـة           پژوهشي يها  ي افزايش عملكرد تحصيلي و عوامل مرتبط با آن از حوزه          ها  روش
 وضـعيت ال بـوديم كـه    جستجوي يافتن پاسخي براي اين سـؤ    ما در  ،در اين مطالعه  . باشد مي و    است قان بوده محقّ

ي علوم پزشكي كشور چگونـه      ها  ي ورزشي در دانشجويان نخبه ورزشي دانشگاه      ها  ي تحصيلي و شاخص   ها  شاخص
 مـشخّص  ،ل او فرضـيه  ورزشي ارتباطي وجود دارد؟ با آزمون        يها  ي تحصيلي و شاخص   ها  است؟ و آيا بين شاخص    

خودپنداره  ، و ارتباطات  اطّالعاتعملكرد تحصيلي، ميزان آگاهي از فناوري        (ي تحصيلي ها  شاخص  ميگرديد كه تما  
 در خـصوص رابطـة     مـا  يها  يافته .ي داشتند دار  معنيارتباط  ،  با يكديگر ) تحصيلي و ميزان آشنايي با زبان انگليسي      

 چنـين رابطـة      هـم  ،انگليسي زبان با ميزان آشنايي  تحصيلي و  عملكرد با ارتباطات و اطّالعات فناوري از آگاهي بين
در حالي كـه    . )7 (همخواني داشت  )1386 ( زارعي با مطالعة  انگليسي زبان با آشنايي ميزان و تحصيلي بين عملكرد 

و ) 3 ()1385 (زاده ي مطالعـه حاضـر بـا تحقيـق حـسن          اه  در بخش ارتباط بين خودپنداره و عملكرد تحصيلي يافته        
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 كـرد كـه   مـشخّص ) 2003 (1ي لـن و همكـارانش     هـا   يافتـه . )8 (همخـواني داشـت   ) 1383 (همكـاران  سنگاري و 
.  شناسايي نمايـد   ، تحصيلي مناسبي ندارند   وضعيت ي را كه  آموزان  دانش درصد   80نامه خودپنداره توانسته بود      پرسش

 د كـرد  ييـ پندارة تحصيلي را تأ   بيني عملكرد تحصيلي از طريق خود      لعات قبلي در خصوص پيش     نتايج مطا  ،اين يافته 
 دار معنـي  ارتبـاط  ، بدني و خودپنـداره بايكـديگر  پندارةنشان داد كه خود  ) 2008 ( پاتريك و همكارانش   مطالعة. )25(

. ي اين تحقيق همخواني دارد    ها  تهي متفاوت با ياف   ها  علي رغم آزمودني   نتايج تحقيقات ذكر شده   . )29 (بااليي دارند 
 سـطوح قهرمـاني و ميـزان        ، فرد سابقة ورزشي  (ي ورزشي ها   گرديد كه بين شاخص    مشخّص ، دوم فرضيهبا آزمون   

توانـد   مـي ايـن موضـوع     . ي وجـود داشـت    دار  معنـي ارتبـاط   ،  بـا يكـديگر   )  ورزشي در هفته   هاي  يتفعالپرداختن به   
  و راهيـابي بـه سـطوح       انـد   ارتقا نيافته  ،اران سطوح باال به صورت تصادفي      اين موضوع باشد كه ورزشك     دهندة  نشان

 ، اصلي اين پژوهش بود    فرضيه سوم كه    فرضيهآزمون  . باشد ميگذاري مضاعف    باالي ورزشي نيازمند تالش و وقت     
و  اطّالعـات عملكـرد تحـصيلي، ميـزان آگـاهي از فنـاوري       (ي تحـصيلي ها نشان داد كه بين هيچ كدام از شاخص 

 سـطوح   ، فرد سابقة ورزشي  (ي ورزشي ها  با شاخص  )خودپنداره تحصيلي و ميزان آشنايي با زبان انگليسي        ،ارتباطات
 نتـايج تحقيـق لينـدنر   . نداشـت  ي وجوددار معنيارتباط ، ) ورزشي در هفته هاي  يتفعالقهرماني و ميزان پرداختن به      

 تهديدي براي عملكـرد تحـصيلي محـسوب         ،منظّمورت   ورزشي به ص   هاي  يتفعالنشان داد كه شركت در      ) 2004(
ي ورزشي  ها  دي بر اين موضوع است كه برنامه      ييهم تأ ) 2008 (ي تروديو و شفارد   ها   يافته ،چنين هم. )27 (شود مين

 ، بلكـه باعـث افـزايش تمركـز        ؛ نـدارد  آمـوزان   دانش منفي بر عملكرد تحصيلي      تأثيرو تربيت بدني مدارس، نه تنها       
سـطوح   افـزايش عملكـرد مغـز،     ) 2003 (بنابر نظر لزلي و دبـي     . )31 (گردد مي آموزان  دانشر كالسي   حافظه و رفتا  

 نتايج مطالعه اي ديگر   . )26 (توانند سبب بهبود عملكرد تحصيلي شوند      مي خودپنداره بدني و اعتماد به نفس        ،انرژي
ت فعال بـا    آموزان  دانشري نسبت به     بدني بيشتر، عملكرد بهت    يتفعال با   آموزان  دانشنشان داد كه    ،  )2006( بـدني   يـ 

 نيز مويد رابطة  ) 2004 (2 نتايج آنجلو و پاول    ،همچنين. هرچند كه ميزان آن زياد گزارش نشده بود       ) 20 (كمتر دارند 
) 2007 (3ي مورينـو و همكـارانش     ها  يافته. )18 ( ورزشكار بود  آموزان  دانشبين عملكرد تحصيلي و ميزان مشاركت       

 ط  مدار معنـي  ارتبـاط مثبـت و  ) 2007 (4، فيند الي و بوكر)28 (ورزشي و اعتماد به نفس   يها   تارتباط صالحي توسـ 
  ورزش بـر خودپنـداره مثبـت       تـأثير ) 2004 (5كلومستن و همكارانش   و) 21(  ميگرايي و خودپنداره عمو    بين ورزش 

توانـد بـه دليـل تفـاوت رده تحـصيلي       يم با مطالعه حاضر عدم انطباق نتايج تحقيقات ياد شده  . را نشان دادند  ) 23(
در حالي كه نتايج تحقيق     .  ورزشي متفاوت باشد   يتفعالي ارزيابي وميزان    ها   تفاوت روش  ،)آموزان  دانش (ها  آزمودني

_____________________________________________________________ 
1 .Lane et al 
2. Angelo&Paul 
3. Moreno et al 
4. Findlay&Bowker 
5. Klomsten&et al 
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 شـدت  سـبك زنـدگي و       ،ي بـين خـود پنـداره      دار  معنـي  رابطـة   عـدم  دهنـدة   نشان) 2005 (1گيلسون و همكارانش  
 بدني  هاي  يتفعالنشان دادند كه    ) 2008 (2عالوه بر اين اشنايدر و همكارانش     . )22 (بود بدني در پسران     هاي  يتفعال

هـا هـيچ     آن  ميعمـو   ولي در افزايش خود پنـدارة      اند؛   مثبت داشته  تأثيردر افزايش آمادگي قلبي و عروقي نوجوانان        
ي تربيـت   هـا   شـركت در كـالس     هبر اين باورند ك   ) 2006 (3چنين داون و همكارانش    هم. )30 (ي نداشته است  تأثير

 همـان  . با نتايج تحقيق حاضر همخـواني داشـتند      ها  اين يافته . )19 (ي ندارد تأثير ، 4 تحصيلي يتموفّقبدني بر روي    
برخي . خورد ميات پژوهشي واحدي دراين خصوص به چشم ن       شود ادبي  ميكر مشاهده   طور كه در تحقيقات فوق الذّ     

ي ورزشـي   ها   نشان دهنده عدم ارتباط عملكرد تحصيلي با شاخص        ها  و برخي از يافته    نشان دهنده ارتباط     ها  از يافته 
توانيم اين پيشنهاد را بدهيم كه بايد تحقيقات بيشتري بر روي دانشجويان علـوم پزشـكي              ميما در اينجا    . باشند مي

ادله بيـشتري بـه قـضاوت       ها اجرا گردد تا بتوان در اين خصوص با            با آن  ها  جهت همخواني يا عدم همخواني يافته     
 ورزشـي حتـي در سـطح        هاي  يتفعالتوانند اين موضوع را بيان نمايند كه پرداختن به           مي ها  ولي اين يافته   ؛بپردازيم

  . شود مي تحصيلي دانشجويان ورزشكار محسوب نوضعيتاي براي  قهرماني عامل بازدارنده
  

  منابع
 ،اطّالعـات انتـشارات    ،داصـغر مـسد     علـي  تئوري تا عمل، ترجمة    ورزش از    شناسي  روان )1380 (مارك اچ  ،انشل. 1

 بين آمادگي جسماني و آمادگي رواني دانـشجويان         ة بررسي رابط  )1385 ( و همكاران   فضل اهللا  ،باقرزاده 81ص
 ،29 ة شـمار ،حركـت  پژوهـشي  و  مـي  علنامـة  ، فـصل غيـر ورزشـكار دانـشگاه تهـران     پسر دختـر ورزشـكار و  

 159ـ168ص
ـ      )1385 (بيده ز ،مرادي. دحمزهسي ،حسيني.  رمضان ،زاده حسن. 2  ي و عملكـرد تحـصيلي     ارتباط بين خودپنـداره كلّ
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  161ـ174 ص )21 پياپي (حركت، پژوهشي و  مي علنامة گرگان، فصل طبيعي منابع و
ـ  ترجمـة ، ورزشـي شناسـي  روانآمـوزش   )1382 (س و همكارانش  . گلين ،رابرتس. 4 دكاظم واعـظ موسـوي   محم، 

 226ص  ، تهران، انتشارات رشد،معصومه شجاعي
، آمـوزان   دانـش  ورزشـي  عملكـرد  گيزشـي بـا   ان ــ  شـناختي  هايمتغير ارتباط) 1387 (احمد و همكاران   ،رستگار. 5

  1387 تابستان )42 پياپي (2 شمارة ـ شانزدهم  سال،المپيك پژوهشي و  مي علنامة فصل
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 عملكرد تحصيلي   ، تحصيلي پندارة و ارتباطات با خود    اطّالعات بين آگاهي از فناوري      ةرابط )1386 (مريم ،زارعي. 6
 .نور  ارشد دانشگاه پيامنامة كارشناسي پايانگاه شهيد باهنر كرمان،  شغلي دانشجويان تربيت بدني دانش آيندة و

 ــ   علمـي  ماهنامـة . خودپنداره در نوجوانـان ورزشـكار      )1383 ( شهرام ،شفيعي. حسين ،زارعيان.  ماندانا ،سنگاري. 7
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ـ    آموزش و اشتغال وضعيتود   الگوهاي بهب  ةارائ) 1384 ( حسين ،فر صادق. 8  نمـا،  ،اي ي و حرفـه زايي در سـازمان فنّ
 . 1384،  چهارمة دور، دومةشمار ،ايران  مي و مدارك علاطّالعاتمركز  الكترونيكي ةمجلّ
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