
 

1 

 

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

 گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد 1
  

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

نفری از دانش آموزان تیزهوش کالس اول راهنمائی مدرسه تیزهوشان عالمه حلی که بر اساس تست  65جامعه آماری  شامل یک گروه . ریون استفاده گردید
تهران  01و  16و  7و  3نفر دانش آموزان کالس اول راهنمائی که بصورت تصادفی از مناطق  65مولی شامل داشتند و  یک گروه مع 131ریون بهره هوشی باالی 
از هر دو گروه نمونه آزمون استاندارد ایفرد با شرایط مساوی به عمل آمد که پس از جمع آوری اطالعات، رکوردهای به دست آمده به دو . انتخاب شدند می باشد
بین بهره هوشی و سطح آمادگی حرکتی دانش که نشان داد  نتایج آزمون . ارزشی و استفاده از رکوردهای خام محاسبه شد 111نمرات روش تبدیل رکورد به 

 .مشاهده شد( )داری در سطح ی آموزان تیزهوش ارتباط معن
 و آزمون ریون آزمون استاندارد ایفردبهره هوشی، آمادگی حرکتی ،  کلیدیواژه های

 مقدمه -1
نقش ورزش و فعالیتهای بدنی در بهداشت و سالمت جسمانی  امروزه  

و روانییی بشییر  ابییت شییده اسییت و هیییت تردیییدی در تییا یر ورزش در 
 بطور نمونیه ورزش . پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها وجود ندارد

را می توان عامل بسیار مهم در پیشگیری و درمان امراض قلبی عروقی 
روان پزشکان و روانکیاوان از ورزش بعنیوان کیاهش فشیارهای      .دانست

بیا توسیعه علیوم و پیشیرفت      .عصبی و روانی بیماران استفاده می کنند
علم روانشناسی و تعلیم و تربییت نررییه هیا و تیوریهیای مختلفیی در      

 .ان و جنبه های مختلف تشکیل دهنده آن مطرح شدارتباط با انس
این سوال همواره در ذهن کسانی که با ورزش و تربیت بدنی به نیوعی  
سرو کار دارند مطرح است که ورزش وتربیت بدنی چه تا یری بر هوش 
و قوای ذهنی افراد دارد؟ و این تا یرات تحت چه شرایطی صیورت میی   

با چه شدت و زمانی باید انجام پذیرد گیرد ؟ ویا چه نوع برنامه ورزشی 
تا در رشد و توسعه قیوای ذهنیی و در بیاال بیردن بهیره هوشیی میو ر        

اینگونه سواالت همواره در ذهین پووهشیگران بیوده کیه امیادگی      .باشد
 جسمانی و یا حرکتی یک فرد چه ارتباطی با هوش او دارد؟

ر سیطح  و آیا فردی که بیدنی آمیاده و قیوی دارد و از نریر حرکتیی د     
مطلوب و باالیی است دارای بهره هوشی باالیی است و در صیورتیکه از  
قابلیت های ذکر شده بر خوردار نباشد، بهره هوشی او در همان سیطح  
بوده یا خیر؟ البته نقش حرکت و جنیبش در شیکل گییری هیوش در     
سطوح اولیه پس از تولد انکار ناپذیر است ولیی سیوالی کیه در اذهیان     

این است که ایا این تا یر فقط در دوران کودکی اسیت؟  مطرح می شود 
و آیا پیشرفت و توسعه حرکتی و جسمانی در نوجوانی و یا حرکتیی در  
بزرگسالی  به موازات و هماهنگ با رشد و توسیعه ذهنیی اسیت؟  و ییا     

 .خیر

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

وییا  . دارند ارتباط و همبستگی معناداری با هوش و قوای ذهنیی دارنید  
مهارتهای ادراکی حرکتی ارتباط نسبتا باالیی بیا پیشیرفت تحصییلی و    

با توجه به مسائل مطروحه فیو  پاسیب بیه ایین      .[1] بهره هوشی دارد
هوشی تیا یر دارد و ایین فعالییت در    سوال که چه نوع فعالیتی در بهره 

چه سنی و با چه شدتی وبا چه روندی باید انجام شود محتاج پیووهش  
لذا در این راستا یدون طیرح هیای تحقیقیی تجربیی و     . و بررسی است

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

کارایی فرد را از لحاظ دویدن، چابکی، سرعت و تست ایفرد 
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

ام مهارتهای حرکتی پایه و مبداء تمکپارت و کتمن معتقدند
یادگیری ها می باشند و در تحقیقات خویش نتیجه گرفتند که 

پیشرفت تحصیلی و همچنین  –یادگیری حرکتی بر روی هوش 
کاجر ارتباط و   [خواندن و نوشتن دانش آموزان ا ر مثبت دارد

همبستگی قابل توجهی را بین فعالیتهای حرکتی و پیشرفت تحصیلی 
در مطالعات و تحقیقات  مقابل دنهوفدر  .در تحقیق خود گزارش نمود

خویش بین پایه های حرکتی  ورزشی و هوش کودک هیت ارتباطی را 
دانش آموز  11کرکندال وگروبر پیشرفت تحصیلی  .[3] مشاهده ننمود

دبیرستانی را با عملکرد حرکتی شان را با به کار بردن تحلیل 
مطالعه قرار  مورد( چند متغیره)همبستگی استاندارد رابطۀ چندتایی 
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نتیجه گرفت که بین پیشرفت تحصیلی و عملکرد حرکتی رابطه  داد و
 .معنی داری وجود دارد

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

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

 ارتباط بین هوش و آمادگی حرکتی

آموزان کالس سوم و  در تحقیقاتی که به روی دانش سینگروبرانک
چهارم انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که همبستگی معنی دار 

 .حرکتی وجود دارد –باالیی بین هوش و توانائی های ادراکی 

ساله در ارتباط با  1در تحقیقاتی که بین پسران  بنگستون
حرکتی و پیشرفت هوش به عمل آورده دریافت که  –پیشرفت ادراکی 

حرکتی و هوش همبستگی معنی دار و مو ری  –رفت ادراکی بین پیش
 .وجود دارد

کپارت و کمنن معتقدند که یادگیری حرکتی می تواند مبداء تمام 
. یادگیری باشد و در حقیقت عمل حرکتی اساس رشد عقالنی است
کپارت که یکی از پیشگامان طرح مساله حرکت درمانی است، در 

پیشرفت دانش آموزان در خواندن و  تحقیقات خود نتیجه گرفت برای
نوشتن و همچنین هوش ابتدا باید پایه مشکالت هماهنگی عصبی و 

را بوسیله ... جهت یابی و –حرکتی آن ها از قبیل دشواری های تقارن 
عضالنی برطرف کرد و در یک جمله  –تمرین حرکات مختلف عصبی 

ندن و یادگیری حرکتی بر هوش و پیشرفت تحصیلی و همچنین خوا
 .نوشتن ا ر مثبت دارد

: به عقیده دنهوف پایه های حرکت جهت رشد ادراکی عبارتست از
او . حالت تن، جهت یابی، برتری جانبی و آگاهی از موقعیت بدن در فضا

همچنین ادعا می کند که هنگام مشاهده کودک و سازگاری با مدرسه 
تفاوت و در می یابیم که بین پایه های حرکت ادراک و هوش کودک 

 [4] جدائی وجود ندارد

 مواد و روشها -0
گروه مجزا از دانش آموزان  0جامعه آماری این پووهش 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
دانش آموزان کالس اول راهنمائی مدرسه راهنمائی عالمه حلی 

دانش آموزان  1351متولدین شش ماهه اول سال ( مدرسه تیزهوشان)

 11این دانش آموزان همه ساله از بین . تیزهوش این پووهش هستند
هزار نفر از دانش آموزان کالس های پنجم ابتدائی تهران با  61الی 

صیل در کالس اول راهنمائی برگزیده می به باال جهت تح 11معدل 
شوند و تا کالس چهارم نرری 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

جامعه آماری دانش آموزان تیزهوش در این پووهش، دانش 
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  163311از بین  1376

نتخاب شدند، در مرحله جداسازی مراحل جداسازی شناسائی و سپس ا
. به باال داشتند، برگزیده شدند 11دانش آموز که معدل  353111ابتدا 

غیر کالمی آزمون های  –سپس از طریق آزمون های هوشی کالمی 
پیشرفته تحصیلی، آزمون های خالقیت، آزمون های تشریحی، آزمون 

برابرظرفیت های شناختی و آزمون های استاندارد دیگر به میزان دو 
آموزشگاه انتخاب شدند و در مرحله بعد از طریق مصاحبه و انجام یک 
سری آزمون دست ساز صاحب نرران 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
ی که در مدارس معمولی وزارت آموزش و پرورش در دانش آموزان

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

اینکه این دانش آموزان در مدارس معمولی در تهران تحصیل می کنند 
دل هوشبهر را کسب کردند، معا 41-110و در تست ریون رتبه بین 

 .جزء دانش آموزان تیزهوش محسوب نمی شوند

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

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

 ساله تهران است 11نش آموزان معمولی بهره هوشی دا

 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 
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این تعداد متولدین شش ماهه اول سال . بطور تصادفی انتخاب شدند
شرکت کردند ( آزمون های ایفرد)نفر در  65امی این بودند و تم 1351

رشته از مواد شش گانه را انجام نداده  0الی  1و تنها یکی از آزمونی ها 
 .اند

 نمونه دانش آموزان معمولی روش انتخاب -2-6
آموزش و پرورش تهران  01-16-7-3در این نمونه گیری مناطق 

مدرسه بطور تصادفی بطور تصادفی انتخاب شدند و از هر منطقه یک 
نفر از  13، 3نفر از منطقه  13در این نمونه گیری . در نرر گرفته شد

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 

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

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

باالی صفحه نوشته است در . کند صفحه اول کتابچه آزمون را باز کنید
سیوال یک و در پاسخنامه ستون اول شما سیوال نوشته است، نشان 
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 . نیز نامناسب هستند( 0و3)قطعه های . ستنده

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

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

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

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

 .سایر مشخصات خود را باالی پاسخنامه نوشته باشد

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

 . یری شدآزمون استاندارد سنجش آمادگی عمومی بدنی ایفرد اندازه گ

 نحوه جمع آوری اطالعات -2-7
اطالعات خام پووهش را رکوردهای آزمون آمادگی عمومی بدنی 

در این  داده های بدست آمدهتشکیل می دهد، ( )ایفرد 
رکورد پرش طول  انیه و دهم  انیه و ( سانتی متر)تحقیق به صورت 

 .است به سانتی متر اندازه گیری شده: جفتی

 های آماریروش  -2-8
از آمار توصیفی جهت طبقه بندی تنریم داده ها و در این پووهش 

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

 در دو گروه تحت بررسی پرش طولرکورد 

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   
 نمونه ها 

 تیزهوش
1/59  

2/58 56 16/03 158/4 

 P=0/05 56 12/89 154 معمولی

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 بررسی 1*1دو رکورد 

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   
 نمونه ها 

 تیزهوش
4/98 

2/58 56 0/643 10/76 

 P= 0/05 56 0/756 11/49 معمولی

اختالف معنی داری بین میانگین  نتایج آزمون تی نشان داد که
در دو گروه تحت بررسی حتی  متر رفت و برگشت 1*1دو رکوردهای 
 .(0جدول )  ارددوجود  در سطح 

نتیجه عملیات آماری روی اطالعات خام مربوط به اندازه  - 3 جدول
 در دو گروه تحت بررسیمتر سرعت  16دوی گیری رکورد 

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   
 نمونه ها 

 8/72 0/61 56 2/58 3/49 تیزهوش
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 P= 0/05 56 0/53 9/10 معمولی

نتایج آزمون تی نشان داد که اختالف معنی داری بین میانگین 
در دو گروه تحت بررسی حتی در متر سرعت  16دوی رکوردهای 

 (.3جدول ) وجود دارد  سطح 

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

شاخص  
 Tobs Teri df SD   ها

 نمونه ها 

 تیزهوش
4/85 

2/58 56 18/55 70/68 

 P= 0/05 56 17/57 54/04 معمولی

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

 .(1جدول )  ارددوجود  

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

 شاخص ها 

Tobs Teri df SD   
ها نمونه   

 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
در دو گروه تحت بررسی حتی  متر رفت و برگشت 1*1رکوردهای دو 

 .(6جدول )  وجود دارد در سطح 

رد می  فرض ( )به دست آمده  با توجه به 
می  γعدد همبستگی برابر . پذیرفته می شودشود و فرض
به دست آمده نشان می دهد که ارتباطی بین آمادگی  باشد و 

 .حرکتی در دانش آموزان تیزهوش وجود دارد

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

به دست آمده نشان می دهد که ارتباطی بین هوش و آمادگی  و 
 .حرکتی در گروه دانش آموزان معمولی وجود ندارد

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

به دست آمده نشان می دهد که ارتباطی بین بهره  میزان . می باشد
 میزان  .هوشی و آمادگی حرکتی دو گروه وجود دارد

درصد از تغییرات هوش بستگی به  13است و نشان می دهد که حدود 
 .داردآمادگی حرکتی دو گروه تیزهوش و معمولی 

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

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

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

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

بین میانگین  .دانش اموزان تیزهوش از نرر عددی بیشتر بود
( )در دو گروه تحت بررسی در سطح  1*1رکوردهای دوی 

متر  16بین میانگین رکوردهای دوی  .اختالف معنی داری مشاهده شد
اختالف معنی ( )تحت بررسیدر سطح  سرعت در دو گروه
بین میانگین رکوردهای آمادگی حرکتی در دو گروه  .داری مشاهده شد

 .اختالف معنی داری مشاهده شد( )تحت بررسی در سطح 
ماریکاهارت و کلی تون شی،  –جانسون  –دانشمندانی چون کلر 

ی جسمانی پیدا ارتباط معنی داری را بین هوش و فعالیت های آمادگ
نتایج این تحقیق یافته های آنان را تائید می نماید و در این . نکرده اند

پووهش بین اجرای فعالیت های آمادگی جسمانی با بهره هوشی ارتباط 
 .معنی دار مشاهده نشد

با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات پووهش گرانی 
توان چنین نتیجه گیری کرد که بین که در این حیطه انجام شد می 

پیشرفت تحصیلی و به طور کلی ضریب هوشی و آمادگی حرکتی 
ارتباط و همبستگی وجود دارد و افرادی که دارای هوش بهر باالتری 
هستند در آزمون آمادگی های عمومی ایفرد نمرات باالتری کسب می 

ارت ها و کنند و این می تواند بدین دلیل باشد که در این گونه مه
قابلیت ها فرد درگیری فکری و ذهنی داشته و به طور فعاالنه در 

لذا دانش آموزان تیزهوش در رشته های . اجرای مهارت شرکت می کند
چابکی، جنبش پذیری و سرعت دارد  –که فرد نیاز به سرعت عمل 

موفق ( متر رفت و برگشت 1*1سرعت و دوی  متر 16همانند دوی )
هایی که این گونه قابلیت ها را اندازه گیری می کند، ترند و در آزمون 

 .رکوردهای بهتری کسب می کنند

نتیجه گیری -1
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نتایج این تحقیق نشان داد که آزمون آمادگی عمومی ایفرد و قابلیت 
هایی که در این آزمون اندازه گیری می شود در بین دانش آموزان 
تیزهوش از رکوردهای بهتری برخوردار بوده اند و در رکوردهای 
آمادگی حرکتی دانش آموزان تیزهوش دارای رکوردهای باالئی بوده 

یوالن امر ورزش در وزارت آموزش و پرورش و بنابراین به مس. اند
همچنین مدیران تربیت بدنی توصیه و پیشنهاد می شود تا در گسترش 
آمادگی های عمومی بدن، علی الخصوص آمادگی های حرکتی دانش 
آموزان اهتمام ورزیده و با گنجاندن تمرینات حرکتی به رشد و توسعه 

و در این رابطه توصیه می آمادگی های حرکتی دانش آموزان بپردازند 
عضالنی  –شود فعالیت هایی که باعث باال رفتن هماهنگی های عصبی 
حرکتی در  –در دست و پا می گردد، و همچنین مهارت های ادراکی 
 .سطح مدارس در برنامه درس ورزش استفاده به عمل آید
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