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بررسی ارتباط حداکثرظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
تاریخ دریافت59/11/11 :

تاریخ ویرایش56/70/11 :

تاریخ پذیرش56/75/26 :

چکیده
زمینه و هدف :آموزش عالی نقش عمدهای در توسعهی منابع انسانی و تربیت افراد متخصص دارد و اُفت تحصیلی زیانهای علمی ،فرهنگ ی و اقتص ادی زی ادی
متوجه دولتها وخانوادهها میکند .شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه اس ت .تمرین ات م نمم فیزیک ی از مه مت رین
بخشهای سبك زندگی سالم و مرتبط با عملکرد بهتر تشخیص داده شده است .توانایی فیزیکی با میانجیگری توانایی شناختی موجب پیشرفت تحصیلی میش ود.
تحقیق حاضر گامی درجهت آزمون این فرضیه و سنجش تاثیر مستقیم و غیر مستقیم حداکثرظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی در دانشجویان میباشد.
روش بررسی 397 :نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این مطالع ه ش رکت کردن د .نمون هه ا پ از
مطالعه و امضای رضایت نامه ،پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور را پاسخ و تست شناختی استروپ پیچیده وتست پله چستر را انجام دادند .دادههای ب ه دس ت
آمده از این آزمونها توسط نرمافزار  SPSS22و از طریق تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مثبت و معنیدار در سطح  9درصد بین توانایی فیزیکی با توانایی ش ناختی و عملک رد تحص یلی را تش خیص داد .نت ایج
تحلیل مسیر نشان داد اثر علی کلی حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی  ،7/995مقدار تأثیر مستقیم حداکثر ظرفیت ه وازی ب ر عملک رد تحص یلی 7/979و
مقدار تأثیری که با میانجیگری توانایی شناختی بر عملکرد تحصیلی میگذارد  7/790میباشد.
نتیجهگیری :مشابه تحقیقات پیشین ارتباط مثبت بین توانایی فیزیکی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی تأیید شد .ح داکثر ظرفی ت ه وازی ه م ب ه ص ورت
مستقیم و هم غیر مستقیم با میانجیگری توانایی شناختی ،عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد .اگر تم امی متغیره ای می انجی (ک ه ت ا کن ون شناس ایی
نشدهاند) به درستی شناسایی و در این الگو جانمایی شوند ضریب اثر کل حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی افزایش م ییاب د و ق وام الگ وی فعل ی ارتق ا
خواهد یافت.
کلیدواژهها :حداکثر ظرفیت هوازی ،توانایی شناختی ،عملکرد تحصیلی ،دانشجویان.

مقدمه
آموزش نقشی اساسی در توسعه سرمایه انسانی ایف ا
میکند .کسب دانش و مهارت ،افراد را قادر م یس ازد
بهرهوریشان را افزایش داده و کیفی ت زندگیش ان را
بهبود بخشند [ .]1از طرف ی ارگون ومی عل م طراح ی،
اصالح و بهینهسازی محیط ،مش اغل و تجهی زات ب ه
گونه ایست که متناسب با مح دودیتها و قابلیته ای
انسان بوده و به دنبال دو هدف کلی ایمنی ،سالمت و
تولید ،بهرهوری میباش د [ .]2درواق ع میت وان گف ت
آموزش و ارگونومی میتوانند کمكکنندهی یکدیگر در
تحقق اهداف مشترکشان باشند.
عملکرد تحصیلی ،مجموعه رفتارهایی است ک ه در
دو بعد پیش رفت و ی ا پس رفت تح صیلی در زمین ه

کسب معلومات در نمام آموزشی نش ان داده میش ود.
البت ه ای ن عملک رد م یتوان د در ارتب اط ب ا عوام ل
دیگ ر تح صیلی از قبی ل فعالی ته ای کالس ی و
دانشگاهی و ارتباط با همکالسیها و اساتید نیز نش ان
داده شود [ .]3عملک رد تحص یلی از عوام ل متع ددی
تأثیر میپذیرد که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به
چهار دسته شامل عوامل فردی ،عوام ل آموزش گاهی،
عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کردهاند [.]0
عوامل فردی شامل دو دسته کلی توانایی فیزیکی و
توانایی شناختی میباشند ،توانایی فیزیکی به عملک رد
قلب ،عروق خون ی  ،ری ه و عض الت اش اره دارد .
یکی از قدیمیترین و معتبرترین شاخصه ای ب رآورد
توانایی فیزیکی ،ظرفیت ه وازی اس ت ک ه از طری ق

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشکده سالمت ،ایمنی ومحیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،ایران.
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اندازهگیری حداکثر ظرفیت ه وازی ( )vo2maxقاب ل
ب رآورد م یباش د [ .]9ظرفی ت ه وازی عبارتس ت از
بیشترین مقدار اکسیژنی که میتواند در واحد زم ان (1
دقیقه) به وس یلهی دس تگاه ت نف ج ذد ش ده و از
طریق خون در اختیار ماهیچههای عملکننده قرارگیرد
[.]6
در بیشتر تحقیقاتی که بر روی دانشآموزان انج ام
شده ارتباط مثبت ب ین آم ادگی فیزیک ی و دس تاورد
تحصیلی نشان داده ش ده اس ت [ ]5 -0در اس تدلل
این ارتباط ،توانایی شناختی ب هعنوان عام ل می انجی
ب ین توان ایی فیزیک ی و عملک رد تحص یلی ف ر
میشود [ .]17توانایی شناختی به توانایی ف رد ب رای
انجام وظایف ذهنی مانن د ادرا دادهه ای حس ی و
پردازش اطالعات ،تص میمگیری ،قض اوت و توان ایی
حافمه اشاره دارد [ .]17میزان توانایی شناختی و توجه
از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی میباش ند ک ه در
مطالعات متعددی ازجمله درس ریاض ی ی ا روخ وانی
دانش آموزان ابتدایی [ ]11و دانش جویان [ ]12م ورد
بررسی قرار گرفته است .از مطالعات و آزمایشات انجام
شده در این زمینه چنین برداشت میشود ک ه فعالی ت
بدنی از طریق مکانیس مهای ف را مولک ولی مختل ف
مانند ن وروننز ،1س یناپتوننز 2و آنژی وننز 3و از طری ق
تعامل با هورمونها ،پیامبرهای ثانوی ه و فاکتوره ای
بالندگی عصبی از نقصان فعالیت ش ناختی پیش گیری
میکند [ .]13در نتیجه تمرینات ورزشی ،میزان جریان
خ ون و در نتیج ه اکس یژن موج ود در مغ ز ،تع داد
س لولهای مغ ز در ناحی ه هی وکام و ترش ح
مولکولهای حفاظتی مانند ( 0BDNFن وعی ف اکتور
رشد است که نورونهای مغ ز را در مقاب ل آس یب و
صدمه مقاوم میکند و به بقای آنها کمك میکند .این
مولکول همچنین میتواند از تباهی سلول ه ا در اث ر
بیماریه ای آلزایم ر و پارکینس ون جل وگیری کن د)
Neurogenesis
Synaptogenesis
3 Angiogenesis
0 Brain Derived Neurotrophic Factor
1
2

دو ماهنامه

روش بررسی
دانشجویان مشغول به تحص یل در دوره کارشناس ی
این دانشگاه  3077نفر ب ود ک ه ب ا اس تفاده ازج دول
کوکران در سطح اطمین ان  59درص د و ب ا توج ه ب ه
مطالعات مشابه و پیشینه تحقی ق و ب ا لح ای ری زش
نمونه تعداد  397نفر نمونه برای انجام مطالعه در نم ر
گرفته شد.
پ از دادن آگاهی اولیه در مورد مطالعه به ش رکت
کنندگان و اخذ رضایت نامه از آنها افراد مورد نم ر ب ا
تکمیل پرسشنامه اطالعات دموگرافی ك وارد مطالع ه
شدند .معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ش امل ع دم من ع
پزشکی برای انجام ورزش ،عدم ابتال به بیماری ه ای
اسکلتی-عضالنی که مانع اجرای ص حیح تس ت پل ه
بشود ،عدم ابتال به بیماری ه ای قلب ی-ری وی ،ع دم
مصرف داروه ای مس کن خ واد آور ،ع دم اب تال ب ه
کوررنگی و عدم استعمال دخانیات بود .نمونه گی ری و
مراحل اجرایی پژوهش با مراجع ه ب ه دانش کده ه ای
مختلف تح ت پوش ش دانش گاه (س المت ،بهداش ت،
پیراپزشکی ،توانبخشی) و همچن ین در خوابگ اهه ای
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افزایش مییابد .مجموعه این فرآیندها میتواند موجب
بهبود حافمه و به تعویق انداختن بیماری آلزایمر شوند
[.]10
در مطالعات گذشته رابطهی ب ین توان ایی فیزیک ی،
توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی ،دو به دو و بیش تر
در دانش آموزان م ورد آزم ون ق رار گرفت ه اس ت .در
مطالعات مروری با جمع بن دی چن ین پژوهشه ایی،
فرضیه تاثیر غیر مستقیم توانایی فیزیکی ب ر عملک رد
تحصیلی با میانجی گری توانایی شناختی مطرح ش ده
[]17؛ اگرچه در حد فرضیه باقی مانده اس ت .تحقی ق
حاض ر گ امی درجه ت آزم ون و ارزی ابی فرض یهی
ارتباطی این سه متغیر یعنی سنجش ت اثیر مس تقیم و
غیر مستقیم ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی ب ا در
نمر گرفتن نقش می انجی ب رای توان ایی ش ناختی در
دانش جویان دانش گاه عل وم پزش کی ش هید بهش تی
میباشد.

بررسی ارتباط حداکثرظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد...

دو ماهنامه

تناسب سنی و جنس یتی ای ن آزم ون س طح ظرفی ت
هوازی فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد [.]16
س نجش توان ایی ش ناختی :ب رای ارزی ابی توان ایی
شناختی از تست توجه انتخابی استروپ پیچیده استفاده
شده است .این تست برمبنای مشخصات جم ع بن دی
شده از مطالعات مشابه طراحی و س اخته ش ده اس ت.
استروپ ،فراهم آورندهی مقیاس ی از مهارش ناختی ی ا
توانایی مهار چیزی که از پ یش ش دیداآ آموخت ه ش ده
(پاسخ غالب) به نفع یك پاسخ غیرمعم ول میباش د و
به طور گسترده جهت بررسی مراحل کنت رل توج ه در
جمعیت های مختلف کودکان ،دانشجویان ،بزرگسالن
و بیماران نرولونیك استفاده شده است [ .]15-10چهار
رنگ سبز ،زرد ،آب ی و قرم ز در ای ن آزم ون اس تفاده
میشود که به ترتی ب ب ا کلی دهای  V,B,N,Mو ب ا
استفاده از برچسب های رنگی روی کلی دهای متن اظر
مشخص می شوند .آزمون اصلی اس تروپ پیچی ده ب ا
 017محر (اسامی رنگهای سبز ،آبی ،زرد ،قرمز)ک ه
در  27بلو  20تایی شامل  12محر همخوان (اسم
و رنگ نمایش داده ش ده همس ان ب ود) و 12مح ر
ناهمخوان (اسم رنگ با رنگ نمایش داده شده متض اد
بود) طراحی شده است [.]27
دادههای به دست آمده توسط نرمافزار  SPSS22و
از طریق تحلی ل مس یر م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار
گرفتند.
یافتهها
در این مطالعه  397نفر از دانشجویان دانشگاه عل وم
پزشکی شهید بهشتی شرکت داشتند که  03/1درص د
آنها دختر و  26/5درصد آنها پسر بودند .جامعه مورد
مطالع ه ج وان ب وده و دارای می انگین س نی
 27/60±1/65سال بودند.
آم ار توص یفی ح داکثر ظرفی ت ه وازی ،توان ایی
شناختی و عملکرد تحصیلی در جامع هی دانش جویان
مورد مطالعه در جدول شماره  2نشان داده شده است.
همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود بین
میانگین زمان پاسخ در آزمون شناختی استروپ پیچیده
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دانشجویی انجام شد و افراد داوطلب واج د معیاره ای
ورود در مطالعه شرکت نمودند.
سنجش عملکرد تحصیلی :عملکرد تحصیلی شرکت
کنندگان به وس یله پرسش نامه عملک رد تحص یلی 01
گویهای اقتباسی از پژوهشهای ف ام و تیل ور ()1555
که برای جامع ه ای ران اعتباری ابی ش ده اس ت م ورد
س نجش ق رار گرف ت .پای ایی پرسش نامه ط ی
پ ژوهشه ای متع ددی (قلت اش و همک اران1315 ،؛
کریمی و فرحبخش )1357،مورد سنجش ق رار گرفت ه
است .این پژوهشها ض ریب آلف ای کرونب ا را ب ین
 7/00ت ا  7/10گ زارش دادهان د .نم ره ده ی در ای ن
پرسشنامه بر اساس لیکرت  9درجهای میباش د نم ره
کمتر از  127نشان دهنده عملکرد تحصیلی ض عیف و
نمره بالتر از  109بیانگر عملکرد تحصیلی قوی ونمره
بین  100تا  121بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط است
[.]19
س نجش ظرفی ت ه وازی :در ای ن مطالع ه ب رای
سنجش حداکثر ظرفیت هوازی ،از آزم ون پل ه چس تر
استفاده شد .این تست یك آزمون تحت بیشینه پ یش
بینی حداکثر ظرفیت تنفسی است ک ه در س ال 2770
توسط سایک و روبرتز ارائه گردی د [ .]16مط ابق ب ا
پروتوکل موجود ،سرعت بال و پ ایین رف تن از پل ه از
طریق ضربه های شنیداری مترونوم تنمیم می گ ردد.
این آزمون از پنج مرحله دو دقیقه ای تشکیل شده که
به تدریج بر سختی آن در هر مرحله اضافه میشود به
طوریکه سرعت ب ال و پ ائین رف تن از مرحل ه اول ت ا
پنجم به ترتیب برابر است با  37 ،29 ،27 ،19و  39بار
در دقیقه .پ از پایان هر مرحله ،تعداد ضربان قلب با
استفاده از دستگاه ضربان سنج & (Beurer GmbH
) Co, Germanyبر روی نموگرام چس تر و در س طح
مربوطه ثبت شد .س خطی که نزدیکترین فاصله را
با نقاط بدست آمده دارد ترسیم ش ده و امت داد آن ب ه
نقطه حداکثر ض ربان قل ب مج از س نی ف رد متص ل
میشود .امتداد عمودی این نقطه بر روی محور افق ی
می زان ح داکثر ظرفی ت ه وازی ف رد را ب ر حس ب
 mlo2/kg/minنشان م یده د و ب ر اس اس ج دول
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060/01

13/35

009/72

03/01

107/30

16/02

با حداکثر ظرفیت هوازی همبستگی معکوس و معن ی
دار در سطح  7/79وجود دارد.
همچنین آزمون همبستگی پیرسون نش ان داد ب ین
حداکثر ظرفیت هوازی و زم ان پاس خ و تع داد پاس خ
صحیح در آزمون شناختی استروپ پیچیده با عملک رد
تحصیلی همبستگی معنادار وجود دارد.
تحلیل مسیر یك روش پیشرفتهی آماری است ک ه
به کمك آن میتوانیم ع الوه ب ر ت اثیرات مس تقیم،
تاثیرات غیرمستقیم هر یك از متغیرهای مس تقل ب ر
متغیر وابسته را شناس ایی کن یم .ب ا توج ه ب ه نت ایج
رگرسیون و سطح معناداری  Fرگرس یون ک ه بی انگر

نمودار  -1اندازه ضرایب بتا متغیرهای مستقل بر عملک رد تحص یلی و
حداکثر ظرفیت هوازی بر توانایی شناختی
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7/735

7/060

7/121

7/716

-7/270

7/777

-7/312

7/777

1

-

7/961

7/777

()mlo2/kg/min

جدول  -0میزان تأثیر مس تقیم ،غی ر مس تقیم و ک ل ح داکثر ظرفی ت
هوازی بر عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی
متغیر
مستقیم
حداکثر ظرفیت هوازی

7/979

غیر
مستقیم
7/790

کل
7/995

این بود که بین متغیرها رابط هی خط ی وج ود دارد،
زمان پاس خ در آزم ون ش ناختی اس تروپ پیچی ده و
حداکثر ظرفیت هوازی در رابطه با عملکرد تحص یلی
وارد رگرسیون ش دند .می زان ض ریب ت أثیر ح داکثر
ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی  7/979و ض ریب
تأثیر زمان پاسخ در آزمون شناختی استروپ پیچیده بر
عملکرد تحصیلی  -7/265بدس ت آم د .در مرحل هی
بعد زمان پاسخ در آزمون ش ناختی اس تروپ پیچی ده
بهعنوان متغی ر وابس ته وارد رگرس یون ش د و ت أثیر
حداکثر ظرفیت هوازی بر روی آن س نجیده ش د ک ه
این ضرایب تأثیردر نمودار شماره  1نش ان داده ش ده
است.
همان طور که در جدول شماره  0مشاهده میشود،
حداکثر ظرفیت هوازی هم به صورت مس تقیم و ه م
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حداکثر ظرفیت هوازی
()mlo2/kg/min
تعداد پاسخ صحیح آزمون
شناختی استروپ
زمان پاسخ در آزمون شناختی
استروپ پیچیده ()ms
نمره عملکرد تحصیلی

02/05

0/9

ضریب
همبستگی

جدول  -2آمار توصیفی ح داکثر ظرفی ت ه وازی ،توان ایی ش ناختی و
عملکرد تحصیلی در جامعه مورد مطالعه
انحراف معیار
میانگین
متغیر

تعداد پاسخ صحیح
در آزمون شناختی
استروپ پیچیده
زمان پاسخ
درآزمون شناختی
استروپ پیچیده
()ms
حداکثر ظرفیت
هوازی

سطح معنی
داری

سن(سال)
قد(سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی()kg/m2

1/65
1/29
10/1
3/0

ضریب
همبستگی

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای جمعیت ش ناختی در جامع ه م ورد
مطالعه
انحراف معیار
میانگین
متغیر
27/60
161/9
63/50
22/0

جدول  -3همبستگی بین تونایی شناختی و حداکثر ظرفی ت ه وازی ب ا
عملکرد تحصیلی و توانایی شناختی با حداکثر ظرفیت هوازی
عملکرد تحصیلی
حداکثر ظرفیت هوازی
(mlo2/kg/min
متغیر

سطح معنی
داری
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به صورت غیر مس تقیم ب ر عملک رد تحص یلی ت أثیر
میگذارد.

دو ماهنامه

عملکرد حافمه رابطه دارد [.]33
ارتب اط مثب ت ب ین آم ادگی فیزیک ی ب ا دس تاورد
تحصیلی در مطالعات پیشین تأیید ش ده اس ت [.]1-0
در تحققات مختلف انجام شده بر روی دانش آم وزان،
ارتباط مثبت بین آمادگی فیزیکی و دستاورد تحص یلی
نشان داده شده است [.]31-30
ارین وهمکاران ( )2712با جمع بن دی  129مطالع ه
به این نتیجه رسیدند ک ه ب یش از نیم ی از مطالع ات
ارتباط مثبت بین عملکرد فیزیکی و پیشرفت تحصیلی
را تایید کردهاند .کمتر از نیمی از مطالع ات م ورد نم ر
ارتباطی بین عملک رد فیزیک ی و پیش رفت تحص یلی
تشخیص نداده و  1/9درصد آنها ارتباط منفی بین این
دو متغیر گزارش کردهاند [.]17
یکی از مهمترین دستاوردهای این تحقیق اثبات این
فرضیه است که حداکثر ظرفیت هوازی هم به ص ورت
مستقیم و هم غی ر مس تقیم (ب ا می انجیگری توان ایی
شناختی) بر عملکرد تحصیلی ت أثیر م یگ ذارد .البت ه
احتمال متغیرهای دیگری نیز بهعنوان میانجی مط رح
هستند که پیشنهاد میگردد مطالعات آت ی ب ر مبن ای
بررسی نقش سایر متغیرها برنامه ریزی شوند.
نتایج تحلیل مسیر اهمیت نقش میانجیگری توانایی
شناختی در رابطهی ب ین ظرفی ت ه وازی و عملک رد
تحصیلی را نشان میدهد .فعالیت فیزیکی میتواند ب ا
افزایش میزان جریان خون و در نتیجه اکسیژن موجود
در مغز ،تعداد س لولهای مغ ز در ناحی ه هی وکام و
ترشح مولکولهای حفاظتی ،برک ارایی ش ناختی اف راد
تاثیر بگذارد .میزان اکس یژن موجود در مغز بر تفک ر،
حافمه ،یادگیری ،قوه اس تدلل ،ه وش ،تمرک ز و
توانایی های حرکت ی و بص ری ت اثیر م ی گ ذارد
[ .]13از س وی دیگ ر توان ایی ش ناختی بهت ر موج ب
عملکرد تحصیلی قابل قبول ت ری میش ود [ .]35در
اغلب پژوهشها ،مثل مطالعهی ریچارد و یا لیس ون و
همکاران توانایی شناختی بهعنوان عاملی برجسته برای
دستیابی به موفقیت تحصیلی ب ه ش مار م یآی د [،07
 .]01از طرف ی توان ایی ش ناختی و نم ره عملک رد
تحص یلی دانش جویان م ورد مطالع ه رابط ه آم اری
دوره  ،51شماره  ،5فروردین و اردیبهشت 5931
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر تأثیر مثبت حداکثر ظرفی ت ه وازی و
توانایی شناختی بر عملکرد تحصیلی را مورد تأیید قرار
می دهد و مدل ارائ ه ش ده در م ورد ارتب اط ح داکثر
ظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد تحص یلی
را ارزیابی و تأیید م یکن د .طب ق ای ن م دل توان ایی
فیزیکی هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گ ری
توانایی شناختی موجب پیش رفت تحص یلی م یش ود.
یافتهها نشان میدهد که توانایی شناختی میتواند تأثیر
ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار
دهد .مطالع ات متع ددی بی ان ک ردهان د ک ه فعالی ت
فیزیک ی ،ت أثیر س ودمندی ب ر عملک رد ش ناختی در
میانسالن و اف راد س الخورده داش ته اس ت [.]22 ،21
برای مثال وان بوکستل و همکاران ( )1500در مطالعه
خود ارتباط مثبتی بین حداکثرظرفیت هوازی و سرعت
پردازش اطالعات بدست آوردند[ .]23همچنین توانایی
فیزیکی بال باعث حفاظت در برابر اختالل ش ناختی و
زوال عقل ی در اف راد مس ن ش ده اس ت [.]29 ،20
موکگوتو ( )2771ب ه ارزی ابی رابط هی ب ین آم ادگی
فیزیکی و عملکرد شناختی در  67دانشآم وز ( 0ت ا 5
ساله) پرداخت و نشان داد که آمادگی فیزیکی میتواند
ع املی در س رعت پ ردازش اطالع ات م ن جمل ه
تصمیمگیری حتی در بچهها باشد [ .]26در توجیه این
مسئله به ارتباط فعالی ت فیزیک ی ب ا بهب ود عملک رد
سیسیتم عصبی [ ]20و همچنین مکانیسم هایی مبنی
بر افزایش جریان خون در مغز اشاره ش ده اس ت،23[.
 ]25 ،21برای مثال بیان شده است که ورزش میتواند
سبب بهبود عملکرد خاص در لب فرونتال و هی وکام
مغز گردد .به این ترتیب انتمار میرود که عملکردهای
شناختی مرتبط با بخش های مذکور مغ ز ،ب ا اف زایش
آمادگی فیزیکی بهبود پیدا کنند ( .]32-37در مطالعهی
دیگری نیز ذکر شده است که س طوح ب التر آم ادگی
قلبی -عروقی با اف زایش حج م هی وکامی و بهب ود
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 یعن ی هرچ ه ق در توان ایی.معنیدار و مثبتی داش تند
 عملکرد تحصیلی بالتری هم،شناختی فرد بالتر باشد
 این نتیج ه همس و ب ا مطالع اتی مانن د.کسب میکند
مطالعهی اسمرتنیك و همکاران است که این موض و
 از مهت رین ت وانه ا و.]35[ را مورد تأیید قرار دادهاند
کارکردهای الگوی بدست آمده این است که زیر بن ای
ساختاری در روابط بین متغیرهای پژوهش ایجاد کرده
 بهبود عملکرد تحص یلی موج ب پ رورش اف راد.است
کارآم دتر ب رای حض ور در جامع ه و اف زایش کیفی ت
عملکرد شغلی نیروی کاری میشود که قرار است وارد
.بازار کار شوند
این مطالعه تأثیر سایر متغیر های میانجی را در الگو
 اگر در وضعیت آرمانی تمامی متغیرهای.انکار نمیکند
می انجی (ک ه ت اکنون شناس ایی نش دهان د) در الگ و
جانمایی و متغیرهای مزاحم کنترل شوند ض ریب اث ر
کل ح داکثر ظرفی ت ه وازی ب ر عملک رد تحص یلی
افزایش مییابد و قوام الگوی فعلی ب ه دلی ل انطب اق
.بیشتر با واقیت ها ارتقا مییابد
تقدیر و تشکر
نویس ندگان مقال ه از همک اری ص میمانه تم امی
دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه ک ه م ا را در
 تش کر و ق دردانی،انجام ای ن تحقی ق ی اری نمودن د
 این مقاله برگرفته از پای اننام ه کارشناس ی.مینمایند
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Abstract
Background and aims: Higher education plays an important role in the development of
human resources and professional expertise. However, academic failure could expose
families and governments with numerous scientific, cultural and economic problems.
Identification of important factors relevant to academic achievement requires further
researches. Regular physical exercise is among the most important contributor of a healthy
lifestyle which is known to be associated with better performance. Physical ability with
intermediation of cognitive ability leads to academic achievement. This study is a step
towards assessing this hypothesis by evaluating direct and indirect effects of aerobic
capacity on students’ academic performance.
Methods: 350 bachelor students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were
participated in this study. After studying and signing consent form, they completed Faam
and Taylor Academic Performance Questionnaire and accomplished complex Stroop
Cognitive Test as well as Chester Step Test. Data was analyzed using "SPSS22" through
path analysis.
Results: Pearson correlation test showed a positive and significant relationship between
physical ability with cognitive ability and academic performance. Path analysis showed that
the maximum aerobic capacity had an overall causal effect of 0.505 on academic
performance while its mediated effect by cognitive ability was 0.054.
Conclusion: In line with previous researches, positive relationship between physical ability,
cognitive ability and academic performance were approved. The maximum aerobic capacity
can affect academic performace. However, if other possible intermediate variables (not yet
identified) are correctly identified and located in this template, total effect coefficient of
maximum aerobic capacity on academic performance will increases and consolidation of
current template will promote.
Keywords: Maximum Aerobic Capacity (Vo2 max), Cognitive ability, Academic
performance, students.
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