
 

بررسی ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی های جسمانی
 اسماعیل نصیری 1

 
 گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد 1

  

 چکیده
برای اجرای این تحقیق از آزمون استاندارد ایفرد و تست هوش . هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی های جسمانی می باشد      

ه بر اساس نفری از دانش آموزان تیزهوش کالس اول راهنمائی مدرسه تیزهوشان عالمه حلی ک 65جامعه آماری  شامل یک گروه . پیشرو ریون استفاده گردید
 01و  16و  7و  3نفر دانش آموزان کالس اول راهنمائی که بصورت تصادفی از مناطق  65داشتند و  یک گروه معمولی شامل  131تست ریون بهره هوشی باالی 
وری اطالعات، رکوردهای به دست آمده از هر دو گروه نمونه آزمون استاندارد ایفرد با شرایط مساوی به عمل آمد که پس از جمع آ. تهران انتخاب شدند می باشد

نشان داد که بین بهره هوشی و سطح آمادگی جسمانی  نتایج آزمون . ارزشی و استفاده از رکوردهای خام محاسبه شد 111به دو روش تبدیل رکورد به نمرات 
 .مشاهده نشد( )دانش آموزان ارتباط معناداری در سطح 

 ریون و آزمون  آزمون استاندارد ایفردآمادگی، بهره هوشی،  كلیدیواژه های

 مقدمه -1

امروزه بازی و فعالیت های بدنی سازمان یافته پرورشی برای تمام 
در مقاطع تحصیلی بعنوان یک نیاز مبرم آموزشی  دانش آموزان

 تربیتی برمحسوب می شود و بدین خاطر است که کارشناسان علوم 
 این باورند که بازی کودکان و نوجوانان را نباید کم اهمیت تلقی نمود،

به  مجموعه نظرات کارشناسان و دانشمندان موید این است که نیاز
نوجوان در کنار  پرورش اصولی متناسب با جسم و روح و فکرکودک و

 غریزه فراگیری علوم در واقع دو لبه یک قیچی اند که قطع یا نادیده
 .گرفتن هر یک نفی یا ناتوانی دیگری را در بر خواهد داشت

یکی از اجزاء تشکیل دهنده ارگانیزم انسان کیفیت بدنی و قابلیت 
های آمادگی جسمانی و حرکتی اوست از انجائیکه روانشناسان انسان را 

 حدود موفقیت و پیشرفت فرد در, محصول وراثت و محیط دانسته اند
تی، روانی و  اجتماعی را بستگی به میزان زمینه های مختلف زیس

تاثیرات آمادگی و رقابت های جسمانی و حرکتی و از سوی دیگر تحت 
 نفوذ تجربیات و فرصت های حرکتی دوران کودکی قرار دارند

در حال حاضر با توجه به نتیجه تحقیق محققان علوم تربیتی و تربیت 
عضالنی نیاز  هماهنگی عصبی،بدنی تردیدی نیست که مهارتهای که به 

ویا . دارند ارتباط و همبستگی معناداری با هوش و قوای ذهنی دارند
مهارتهای ادراکی حرکتی ارتباط نسبتا باالیی با پیشرفت تحصیلی و 

با توجه به مسائل مطروحه فوق پاسخ به این سوال  .بهره هوشی دارد
ن فعالیت در چه که چه نوع فعالیتی در بهره هوشی تاثیر دارد و ای

سنی و با چه شدتی وبا چه روندی باید انجام شود محتاج پژوهش و 
لذا در این راستا یدون طرح های تحقیقی تجربی و نیمه . بررسی است

تجربی بدون شک قادر نخواهیم بود نقش واقعی تربیت بدنی را در 
 .شکل گیر ی و تحول هوشی مشخص کنیم

ظ دویدن، چابکی، سرعت و تست ایفرد کارایی فرد را از لحا
استقامت که کامال جزو اهداف اولیه ی تربیت بدنی می باشند اندازه 
گیری می کند و مواد آن طوری انتخاب گردید گه هر قسمت جنبه 

 .خاصی از وضعیت جسمانی را ارزش یابی می نماید

تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیشتر در ارتباط 
 .بین حیطه های غیر ذهنی و حیطه های هوشی می باشدبا همبستگی 

دانش آموز دبیرستانی را با  11کرکندال وگروبر پیشرفت تحصیلی )
عملکرد حرکتی شان را با به کار بردن تحلیل همبستگی استاندارد 

مورد مطالعه قرار داد ونتیجه گرفت که ( چند متغیره)رابطۀ چندتایی 
 .رکتی رابطه معنی داری وجود داردبین پیشرفت تحصیلی و عملکرد ح

جاکوبسون در تحقیقی که بین دو متغیر ورزشکار بودن و استعداد 
تحصیلی انجام داده است به این نتیجه رسید که ورزشکاران دارای 

  تری نسبت به غیر ورزشکاران بودندنمرات پیشرفت تحصیلی باال

دالکوتر و کفارت در تحقیقات خود گزارش کردند برای اینکه دانش 
آموزان بتوانند به سطح پیشرفته تری در خواندن، نوشتن و ریاضیات 

جهت یابی را به  –برسند باید در ابتدا مشکالت هماهنگی از قبیل 
( تمرینات بدنی)وسیلۀ تمرین روی حرکت های مختلف عضالنی 

 .برطرف کنند

با توجه به تحقیقی که بر روی دو گروه از دانش آموزان عقب الیور
ما نده تحصیلی انجام داد به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که به 
عنوان گروه تجربی در برنامه های آن ها فعالیت های تربیت بدنی به 

هفته گنجانده شد، پیشرفت معنی داری را در مقایسه با  11مدت 
 اند که برنامه طبیعی را نگذرانده اند دانش آموزانی داشته



 

آمادگی  –انگیزش  –باری ارتباط چهار عامل پیشرفت تحصیلی 
عروقی را در بین دانشجویان مورد بررسی  –آمادگی قلبی  –حرکتی 
در این تحقیق نمرات پیشرفت تحصیلی با آمادگی حرکتی و . قرار داد

نین بر پرش طول این نمرات همچ. آمادگی قلبی همبستگی داشت
 جفتی و یک مایل دویدن همبستگی داشت

رابرت وبر در تحقیق خویش بین نمرات آمادگی جسمانی و  
پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبستگی معنی داری را به دست آورد

 (11/1=γ) 
کلر و جانسون ارتباط معنی داری بین اجزای فعالیت های حرکتی 

وسیله آزمون جانسون اندازه گیری شده بود  و آمادگی جسمانی که به
 با نمرات آزمون هوش پیدا نکردند

کودک هیچ ارتباطی  101بلومر، نایف و استراند با مطالعه به روی 
 بین رشد بدنی و پیشرفت تحصیلی فرد به دست نیاورد

 ارتباط هوش با رشد جسمانی

نشان داد که بین  "نشبلوم و همکارا"تحقیقات انجام شده توسط 
سن تقویمی، قد، وزن، قدرت عضالت دست، سرعت، )جسمانی رشد
 و استعداد هوشی همبستگی کمی وجود دارد( نیرو

گاتس در تحقیقات بعمل آمده خویش همبستگی قابل مالحظه ای 
.بینه بدست آورد –بین قد و وزن با نمرات آزمون هوش استانفورد 

خود نشان داد که وزن بدن در مقایسه با مک هال در تحقیقات 
عوامل دیگر جسمانی مقادیر کمتری از نمرات هوشی را به خود 

اختصاص می دهد

کودک در گزارش خود بیان کرد که  51بارلی با مطالعه بر روی 
بین نمرات هوش در ماه های اول زندگی و نمرات هوش در یک سالگی 

او بیان کرد . معنی داری وجود نداردبا رشد جسمانی آن ها همبستگی 
که ما قادر به پیش گویی نمرات آزمونئ هوش از روی رشد جسمانی 

 نیستیم

نلسون، سان و بیکر با استفاده از یک بررسی و مطالعه دراز مدت 
هیچ ارتباطی بین سرعت رشد بدنی و رشد ذهنی و فکری بدست 

 نیاورده اند

هیچ نوع ارتباطی را بین متغیرهای رشد  بارلی، اندرسون و دی
و استعداد ذهنی و هوشبهر گزارش ( وزن  –قد  –سن ) جسمانی 
 .نکرده اند

 ارتباط هوش و آمادگی جسمانی

از انستیتو تحقیقات مکزیک تحقیقی تحت و ریورااف جی دیاز"
عنوان ارتباط آمادگی جسمانی و تغییرات قلب و پالسما انجام داده اند 

این نتیجه رسیدند که بین افرادی که دارای آمادگی جسمانی و به 
باالیی هستند و افراد عادی از نظر فاکتورهای فوق اختالف معنی داری 
وجود دارد و ورزش تاثیر بسزائی در تقویت قلب و بهبود وضعیت 

 .پالسما دارد

نادر از دانشگاه کالیفرنیا، تحقیقی در  -وونو -پترسون -سابیز 
آمادگی جسمانی و وضعیت بیماری های قلبی و عروقی انجام زمینۀ 

دادند و نتیجه گرفتند این دو عامل ارتباط معکوس به همدیگر دارند؛ 
یعنی در مواردی که آمادگی جسمانی باالتر می باشد از میزان این 
بیماری ها کاسته شده و افرادی که این بیماری ها را دارند اکثراً از 

 .فی برخوردار نمی باشندآمادگی جسمانی کا

نفر انجام داد  363توکر در تحقیقی که بر روی  –ای  –الری 
رابطه بین آمادگی های جسمانی و سالمت ذهن و بهداشت روان را 
مورد اندازه گیری قرار داد و در پایان نتیجه گرفت افرادی که دارای 
 آمادگی جسمانی بهتری هستند، از لحاظ احساسات و عواطف کاملتر

 .می باشند

 مواد و روشها -0
گروه مجزا از دانش آموزان  0جامعه آماری این پژوهش شامل 

تیزهوش و معمولی کالس اول راهنمائی شهر تهران بوده اند که همگی 
 . ساله و به صورت تصادفی انتخاب شده اند 11

 جامعه آماری دانش آموزان تیزهوش -2-1
راهنمائی عالمه حلی دانش آموزان کالس اول راهنمائی مدرسه 

دانش آموزان  1351متولدین شش ماهه اول سال ( مدرسه تیزهوشان)
 11این دانش آموزان همه ساله از بین . تیزهوش این پژوهش هستند

هزار نفر از دانش آموزان کالس های پنجم ابتدائی تهران با  61الی 
به باال جهت تحصیل در کالس اول راهنمائی برگزیده می  11معدل 

شوند و تا کالس چهارم نظری در این مدرسه به تحصیالت خود ادامه 
نفر از طریق آزمون های  111از بین این نفرات همه ساله . می دهند

 .پیشرفت تحصیلی و مصاحبه انتخاب می شوند

خصوصیات جامعه آماری دانش آموزان تیزهوش از  -2-2
 نظر بهره هوشی

ین پژوهش، دانش جامعه آماری دانش آموزان تیزهوش در ا
در کالس اول راهنمائی در مدرسه  76-75آموزانی هستند که در سال 

این دانش آموزان در سال . راهنمائی عالمه حلی تحصیل می کنند
نفر از دانش آموزان کالس پنجم ابتدائی طی  16,311از بین  1376

مراحل جداسازی شناسائی و سپس انتخاب شدند، در مرحله جداسازی 
. به باال داشتند، برگزیده شدند 11دانش آموز که معدل  35,111ابتدا 

غیر کالمی آزمون های  –سپس از طریق آزمون های هوشی کالمی 



 

پیشرفته تحصیلی، آزمون های خالقیت، آزمون های تشریحی، آزمون 
های شناختی و آزمون های استاندارد دیگر به میزان دو برابرظرفیت 

مرحله بعد از طریق مصاحبه و انجام یک  آموزشگاه انتخاب شدند و در
سری آزمون دست ساز صاحب نظران علوم تربیتی و روانشناسی تعداد 

نفر پسر  011نفر دختر و  011نفر انتخاب شدند که از این تعداد  111
 .بودند

 (عادی)جامعه آماری دانش آموزان معمولی  -2-3
رورش در دانش آموزانی که در مدارس معمولی وزارت آموزش و پ

کالس اول راهنمائی در تهران تحصیل می کنند و متولد شش ماهه 
نمونه دانش آموزان معمولی این پژوهش هستند با توجه به  1351اول 

اینکه این دانش آموزان در مدارس معمولی در تهران تحصیل می کنند 
معادل هوشبهر را کسب کردند،  31-110و در تست ریون رتبه بین 

 .زان تیزهوش محسوب نمی شوندجزء دانش آمو

خصوصیات جامعه آماری دانش آموزان معمولی  -2-4
 از نظر بهره هوشی

دانش آموزان معمولی مورد مطالعه از نظر بهره هوشی جزء دانش 
آموزان تیزهوش نبوده و میانگین بهره هوشی آن ها نزدیک به میانگین 

 ساله تهران است 11بهره هوشی دانش آموزان معمولی 

 نحوه انتخاب نمونه ها -2-5
نفر از  011روش انتخاب نمونه دانش آموزان تیزهوش از بین 

نفر  65دانش آموزان کالس اول راهنمائی مدرسه عالمه حلی، تعداد 
این تعداد متولدین شش ماهه اول سال . بطور تصادفی انتخاب شدند

شرکت کردند ( آزمون های ایفرد)نفر در  65بودند و تمامی این  1351
رشته از مواد شش گانه را انجام نداده  0الی  1و تنها یکی از آزمونی ها 

 .اند

 (عادی)روش انتخاب نمونه دانش آموزان معمولی  -0-5

آموزش و پرورش تهران  01-16-7-3در این نمونه گیری مناطق 
بطور تصادفی انتخاب شدند و از هر منطقه یک مدرسه بطور تصادفی 

نفر از  13، 3نفر از منطقه  13در این نمونه گیری . فته شددر نظر گر
بطور تصادفی  01نفر از منطقه  16و  16نفر از منطقه  16، 7منطقه 

در این ( عادی)انتخاب شدند و جمعاً تعداد نمونه دانش آموزان معمولی 
 .نفر بودند 65تحقیق 

برای اندازه گیری میزان ضریب هوشی دو گروه تحت بررسی از 
بدین شکل بعد . زمون های ماتریس های پیشرونده ریون استفاده شدآ

از آماده شدن شرایط امتحان مطابق استاندارد تعیین شده به هر یک از 
بعد آزماینده اعالم می . آزمون شونده یک کتابچه و پاسخنامه داده شد

در باالی صفحه نوشته است . کند صفحه اول کتابچه آزمون را باز کنید
یک و در پاسخنامه ستون اول شما سئوال نوشته است، نشان سئوال 

می دهد در قسمت باالی صفحه شکلی می بینید که قسمتی از آن 
افتاده است، حاال قطعه های پائین را نگاه کنید آزماینده دست خود را 

نا مناسب ( 1و 6)قطعه های . به ترتیب روی قطعه ها می گذارد
چون طرح آنها با طرح . مناسب هستندنیز نا( 0و3)قطعه های . هستند

. چطور؟ این قطعه نیز نامناسب است( 5)شکل باال یکی نیست، قطعه 
؛ در پاسخنامه مقابل سئوال (1)بنابراین جواب سئوال یک عبارتست از 

جواب  "لطفاً ورق بزنید". می گذارید( *)عالمت ( 1)یک، روی حرف 
می شود؟ آزمون شونده همانطور که توضیح داده شد پس چه  0سئوال 

 51آزماینده می گوید در این کتابچه . است( 6)ها با هم می گویند 
دقیقه به سئوال ها  16سئوال تصویری است و از حاال فرصت دارید تا 

دقیقه پاسخنامه را به همراه کتابچه  16آزماینده در پایان . پاسخ دهید
آزمودنی، نام و  از همه آزمودنی ها تحویل می گیرد و دقت می کند که

 .سایر مشخصات خود را باالی پاسخنامه نوشته باشد

با توجه به اهداف این تحقیق، متغیر وابسته همان فاکتورهای 
این فاکتورها در پژوهش حاضر به وسیله . آمادگی جسمانی می باشد

 . آزمون استاندارد سنجش آمادگی عمومی بدنی ایفرد اندازه گیری شد

 آوری اطالعاتنحوه جمع  -2-7
اطالعات خام پژوهش را رکوردهای آزمون آمادگی عمومی بدنی 

در این  داده های بدست آمدهتشکیل می دهد، ( )ایفرد 
ثانیه و دهم ثانیه و تعداد انجام یک ( سانتی متر)تحقیق به صورت 

 .حرکت ارزیابی شده به شرح زیر است

در یک دقیقه به  تعداد دراز و نشست ها: رکورد دراز و نشست
 .عنوان نمره خام در نظر گرفته شد

تعداد کشش ها تا سرحد توان فرد و به : رکورد کشش بارفیکس
طور صحیح به عنوان نمره خام او محسوب شده، نمره خام یک به این 
معنی است که شخص در یک انجام این آزمون فقط قادر است یکبار 

 .زمون زمان مطرح نیستدر این آ. خود را از بارفیکس باال بکشد

 روش های آماری -2-8
از آمار توصیفی جهت طبقه بندی تنظیم داده ها و در این پژوهش 

تعیین شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی وترسیم نمودار 
 های مختلف استفاده شده است و از آمار استنباطی از جمله تی مستقل

همچنین . رای مقایسه میانگین های دو گروه استفاده شدب وابسته و
و برای ( نرمال پالت)جت بررسی طبیعی بودن نمونه ها از نمودار 

–آزمون فرض طبیعی بودن نمرات از آزمون غیرپارامتریک کولوگروف 
 .استفاده شد –اسمیرونوف 



 

 نتایج و بحث -3
نتیجه عملیات آماری روی اطالعات خام مربوط به اندازه گیری  -1 جدول

 رکورد کشش بارفیکس در دو گروه تحت بررسی

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   
 نمونه ها 
 تیزهوش

311/1  

63/0  65 75/1  03/1  

P= 0/05 65 31/1 معمولی  30/1  

اختالف معنی داری بین میانگین  نتایج آزمون تی نشان داد که
 دو گروه تحت بررسی حتی در سطح در رکورد پرش طول 

 .(1جدول )  وجود ندارد

نتیجه عملیات آماری روی اطالعات خام مربوط به اندازه گیری  -0جدول 
 در دو گروه تحت بررسیرکورد دراز و نشست رکورد 

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   

 نمونه ها 

 تیزهوش
0/85 

2/58 56 8/80 30/48 

 P= 0/05 56 7/79 29/14 معمولی

اختالف معنی داری بین میانگین  نتایج آزمون تی نشان داد که
رکوردهای دراز و نشست در دو گروه تحت بررسی حتی در سطح 

 .(0جدول )  وجود ندارد 

نتیجه عملیات آماری روی اطالعات خام مربوط به اندازه  - 3 جدول
 متر در دو گروه تحت بررسی 611گیری رکورد 

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   

 نمونه ها 
 تیزهوش

0/339 

2/58 56 12/83 168/5 

 P= 0/05 56 12/21 173/08 معمولی

اختالف معنی داری بین میانگین  نتایج آزمون تی نشان داد که
 دو گروه تحت بررسی حتی در سطح متر در  611رکوردهای 
 .(3جدول )  وجود ندارد

 

 

عملیات آماری روی اطالعات خام مربوط به اندازه گیری  - 1 جدول
 رکورد آمادگی جسمانی در دو گروه تحت بررسی

 شاخص ها

Tobs Teri df SD   

 نمونه ها 
 تیزهوش

0/485 

2/58 56 13/20 54/85 

 =P معمولی

0/05 
56 9/34 53/8 

اختالف معنی داری بین میانگین  نتایج آزمون تی نشان داد که
دو گروه تحت بررسی حتی در سطح رکوردهای آمادگی جسمانی در 

 .وجود ندارد 

نتیجه عملیات آماری روی اطالعات خام مربوط به اندازه  - 6جدول 
 گیری بهره هوشی در دو گروه تحت بررسی

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   

 نمونه ها 

 تیزهوش
4/85 

2/58 52 4/67 134/43 

 P= 0/05 56 4/2 103/75 معمولی

اختالف معنی دار بسیار باالیی بین  نتایج آزمون تی نشان داد که
وجود  بهره هوشی در دو گروه تحت بررسی حتی در سطح 

 .دارد

رد  فرض ( )به دست آمده  با توجه به 
به دست آمده  میزان . می باشد γعدد همبستگی . می شود

نشان می دهد که ارتباطی بین آمادگی های جسمانی و بهره هوشی 
 .دانش آموزان تیزهوش وجود ندارد

رد  فرض ( )به دست آمده  با توجه به 
γعدد همبستگی برابر . پذیرفته می شود می شود و فرض 

به دست آمده نشان می دهد که ارتباطی بین  است و  
 .آمادگی های جسمانی و بهره هوشی دانش آموزان معمولی وجود ندارد

رد  فرض ( )به دست آمده  با توجه به 
γعدد همبستگی برابر . ه می شودپذیرفت می شود و فرض 

به دست آمده نشان می دهد که ارتباط معنی  می باشد و  
داری بین بهره هوشی و آمادگی جسمانی در دو گروه تیزهوش و 

 .معمولی وجود ندارد

با بررسی نتایج رکوردها در هدف کلی چنین نتیجه گیری می شود که 
از آمادگی  "معمولی"آموزان  نسبت به دانش "تیزهوش"دانش آموزان 

 .بدنی بهتری برخوردار، و به طور کلی رکورد بهتری کسب نموده اند
در بخش اهداف ویژه تحقیق می توان به یافته های عینی تری دست 

بین میانگین رکوردهای کشش بارفیکس در دو گروه تحت . یافت
اختالف معنی داری مشاهده نشد، ولی ( )بررسی در سطح 



 

بین میانگین  .میانگین دانش آموزان تیزهوش از نظر عددی بیشتر بود
)رکوردهای دراز و نشست در دو گروه تحت بررسی در سطح 

اختالف معنی داری مشاهده نشد، ولی میانگین دانش آموزان ( 
 611بین میانگین رکوردهای دوی . تیزهوش از نظر عددی بیشتر بود

(  )تحت بررسی در سطح      متر استقامت در دو گروه 
اختالف معنی داری مشاهده نشد، ولی میانگین دانش آموزان تیزهوش 

بین میانگین رکوردهای آمادگی جسمانی در . از نظر عددی بیشتر بود
اختالف معنی داری ( )دو گروه تحت بررسی در سطح 

عددی بیشتر مشاهده نشد، ولی میانگین دانش آموزان تیزهوش از نظر 
 .بود

ماریکاهارت و کلی تون شی،  –جانسون  –دانشمندانی چون کلر 
ارتباط معنی داری را بین هوش و فعالیت های آمادگی جسمانی پیدا 

نتایج این تحقیق یافته های آنان را تائید می نماید و در این . نکرده اند
تباط پژوهش بین اجرای فعالیت های آمادگی جسمانی با بهره هوشی ار

 .معنی دار مشاهده نشد
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات پژوهش گرانی 
که در این حیطه انجام شد می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین 
پیشرفت تحصیلی و به طور کلی ضریب هوشی همبستگی وجود دارد و 

دگی های افرادی که دارای هوش بهر باالتری هستند در آزمون آما
عمومی ایفرد نمرات باالتری کسب می کنند و این می تواند بدین دلیل 
باشد که در این گونه مهارت ها و قابلیت ها فرد درگیری فکری و 

لذا . ذهنی داشته و به طور فعاالنه در اجرای مهارت شرکت می کند
 –دانش آموزان تیزهوش در رشته های که فرد نیاز به سرعت عمل 

متر سرعت و  16همانند دوی ) بش پذیری و سرعت دارد چابکی، جن
موفق ترند و در آزمون هایی که این ( متر رفت و برگشت  1*1دوی 

گونه قابلیت ها را اندازه گیری می کند، رکوردهای بهتری کسب می 
همچنین این تحقیق نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در . کنند

کشش ) دگی جسمانی همانند رشته های استقامت و آزمون های آما
با دانش آموزان ( دراز و نشست  –متر استقامت  611دوی  –بارفیکس 

معمولی اختالفی ندارند و رکوردهایشان در رشته های استقامتی بهتر 
 .نیست

نتیجه گیری -1

نتایج این تحقیق نشان داد که آزمون آمادگی عمومی ایفرد و قابلیت 
ری می شود در بین دانش آموزان هایی که در این آزمون اندازه گی

بنابراین به مسئوالن . تیزهوش از رکوردهای بهتری برخوردار بوده اند
امر ورزش در وزارت آموزش و پرورش و همچنین مدیران تربیت بدنی 

 ا در گسترش آمادگی های عمومی بدنتوصیه و پیشنهاد می شود ت
اهنگی های عصبی اهتمام ورزیده و فعالیت هایی که باعث باال رفتن هم

 –عضالنی در دست و پا می گردد، و همچنین مهارت های ادراکی  –
 .حرکتی در سطح مدارس در برنامه درس ورزش استفاده به عمل آید
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