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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

he concept of intelligence has 

traditionally been used to describe the 

ability to adapt effectively to the 

environment and to learn from 

experiences. However, there are 

divergent views on what intelligence is 

and how it should be measured 

(Sternberg & Grigorenko, 2001). 
Practical intelligence and tacit 

knowledge are new concepts that have 

been the subject  of  extensive  research 

 

for nearly two decades (Cianciolo et al., 2006). Berg 

et al. (1998) described practical intelligence as the 

ability to solve problems that individuals face in their 

daily lives (Muammar, 2006). 

This ability allows an individual to adapt or adjust 

promptly in the pursuit of the important goals of 

personal life or eventually seek a new environment. 

As a common theme in various definitions of 

practical intelligence, it indicates one's ability to cope 

with problems and situations in daily life. In other 

words, it can be described as "intuition" or "common 

sense". A key element in practical intelligence is tacit 

knowledge (Lievens & Chan, 2017). 
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A B S T R A C T 
 
Objective The purpose of this study was to investigate the effectiveness of body psychotherapy on the 

practical intelligence capabilities of elementary students. 

Methods  In this regard, pre-test and post-test design with control group was used and this was a quasi-

experimental study. The population of the study consisted of four elementary public school students of 

(two for males and two for females) in District Six of Mashhad who were studying during 2018-2019 

academic year. Using availability sampling, 42 elementary students were randomly assigned to two 

groups: 10 boys and 10 girls in the control group, 12 boys and 10 girls in the experimental group who 

received body psychotherapy. Body psychotherapy was provided to the experimental group in 36 sessions 

of 60 minutes for 3 months and during this period the control group was put on the waiting list. The 

measuring tool used in this study was Goodenough Intelligence Test. Covariance analysis was used to 

analyze the data.  

Results  By applying two-group covariance analysis test to compare post-test differences between 

the two groups, with pre-test control, the results showed that body psychotherapy had a significant 

effect on increasing the practical intelligence capabilities of elementary students (p<0.05). 

Conclusion Therefore, Body psychotherapy can play an essential role on increasing the practical 

intelligence capabilities of elementary students. 
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The effective use of these skills in solving regular and 

practical problems can be regarded as an indicator of one's 

practical intelligence (Hedlund, Wilt, Nebel, Ashford, & 

Sternberg, 2006). 

   Sternberg et al. have proposed the concept of practical 

intelligence for the school. By integrating triarchic theory 

of intelligence and multiple intelligence theory, tacit 

knowledge theory distinguishes three types of tacit 

knowledge for the school: tacit knowledge about oneself, 

about assignments and interpersonal relationships (Heng, 

2000). Tomporowski et al. also reviewed studies that 

looked into the relationship between motor activity, 

intelligence, and academic achievement in children 

(O’Callaghan, Williams, Bor, & Najman, 2012). 

Body Psychotherapy (BPT) is also a process that utilizes 

movements to integrate one's emotional, cognitive, social, 

and physical dimensions (Pratt, 2004). It is an umbrella 

term that encompasses other psychotherapies, using 

explicit body techniques to foster a dialogue between the 

patient and the psychotherapist about what he/she is 

experiencing and understanding. In physical 

psychotherapy, the body is seen as a means of 

communication and exploration (Röhricht, Papadopoulos 

& Priebe, 2013). 

The purpose of this study is to investigate the effectiveness 

of physical psychotherapy in the practical intelligence 

capabilities of elementary students. It aims to investigate 

whether body psychotherapy can improve intelligence 

quotient obtained from the Goodenough test of students. 

 

2. Materials and Methods 
 

This is an applied research in terms of its purpose that 

uses a quasi-experimental method with pretest-post-test 

design for data collection. The statistical population of 

this study consisted of elementary students (7-12 years 

old) selected from 4 public schools (two boy-specific 

and two girl-specific schools) in district 6 of Mashhad 

during 2018-19 academic year. According to the 

Department of Education, the statistical population 

comprised a total of 1292 students. 

According to Yalom (2005), the ideal size for a 

treatment group is 7 or 8 members, but a range of 5 to 

10 members is also acceptable. Due to the nature of 

research, which falls in the category of the quasi-

experimental designs, and considering the dropouts of 

subjects, a total of 44 students studying in the first to 

sixth grades were selected using convenience sampling 

and randomly divided into two groups: 11 male and 11 

female students as the control group, and 12 male and 

10 female students as the experimental group, who 

received physical psychotherapy intervention. 

 
 

3. Results 
 

Since the dependent variable was interval and a 

pretest had been used, we adopted covariance analysis to 

test research hypotheses. 

Table 1 depicts the adjusted means. As can be seen, there 

is a significant difference between the adjusted means in 

the experimental and control groups such that the 

adjusted means in the experimental group were higher (P 

<0.05). Therefore, it can be concluded that practical 

intelligence is significantly increased by body 

psychotherapy intervention. 

 

Table 1. Adjusted mean of Goodenough test at posttest 

 

Sig Mean Difference Group 

0.001 13.27 Control Experimental 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The debate over the possibility raising intelligence 

level is rooted in extensive studies in the field of 

neuroscience (Jaušovec & Jaušovec, 2012). Many 

studies have clearly shown that physical activity alters 

brain-specific structures and actions, leading to 

alterations in cognitive function (Donnelly et al., 

2016). Neuropsychological research has also reflected 

the importance of physical activity in brain 

development, suggesting that cognitive and motor 

skills evolve together (Kyhälä, Reunamo & Ruismäki, 

2012). 

Therefore, based on the findings of this study, it can 

be stated that research findings align with theoretical 

foundations related to movement therapy and the 

theory of mental flexibility. Physical psychotherapy 

recruits three broad areas of humanistic, 

psychoanalysis, and movement therapy to help 

students whose neuronal and synaptic capacities are 

altered based on their plasticity of brain in terms of 

structure and function, and ultimately, these 

neuropsychological changes increase the level of 

cognitive and intelligent abilities.  
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 مقاله پژوهشی
 

 آموزان ابتداییدانشهای هوش عملی بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت
 

       3کاظم رسول زاده طباطبائیسید و    2ایمان اهلل بیگدلی* ،     1فاطمه غنائی 

 
 

 .، ایرانمشهد، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 1

 ، ایران.، مشهداستاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 2

 .، ایرانتهران، روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهراندانشیار گروه . 3

 

 

 مقدمه:

مؤثر با  قیتطب ییتوانا فیتوص یبرا یاز مفهوم هوش به طور سنت

 یهادگاهیحال، د نیاز تجربه استفاده شده است. با ا یریادگیو  طیمح

شود  یریگاندازه دیو چگونه با ستیهوش چ نکهیدر مورد ا یمختلف

محمدی، انتصار ؛ شاه2001، 1)استرنبرگ و گریگورنکو وجود دارد

عملی و دانش ضمنی،  هوش .(1398فومنی، حجازی و اسدزاده، 

ها پرداخته مفاهیم جدیدی هستندکه نزدیک به دو دهه است که به آن

طور که استرنبرگ همان. (2006و همکاران،  2)سیانسیولوشده است 

هوش  یاصل یهااز مؤلفه یکی یکرده است، دانش ضمن فیتعر

در ارتباط با هوش عملی  و یدانش ضمن نیاست و تفاوت ب یعمل

 هوش عملیاست، و  «دانستن» ،دانستن و انجام دادن است. دانش

و  حیشامل دانش صر هوش عملیاست.  «دانستن و انجام دادن»

)فلتوویچ،  است یفراشناخت یهاییاز توانا یعیوس فیط نیهمچن

ساختار هوش  و همکاران 4استرنبرگ .(2006، 3پریتوال و اریکسون

 کردند.  یمعرف 1980را در اواسط دهه  5یعمل

 
1. Grigorenko 
2. Cianciolo 

3. Feltovich, Prietula & Ericsson 

4. Sternberg 
5. Practical intelligence 
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 ها:کلیدواژه

روان درمااانی باادنی، هوش عملی، 

 .دانش آموزان ابتدایی
 

 

 چکیده

 

 آموزان ابتدایی انجام شده است.های هوش عملی دانشدرمانی بدنی بر قابلیتروان این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی هدف
 

آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آزمون و پسآزمایشی بود و در این راستا، طرح پیشاین پژوهش از نوع شبه هاروش

 -97شهر مشهد بود که در سال تحصیلی  6دو دخترانه( در  ناحیه  -مدرسه دولتی)دو پسرانه 4آموزان ابتدایی آماری پژوهش شامل دانش

آموزان مقطع ابتدایی در دو گروه به صورت تصادفی نفر از دانش 42گیری در دسترس نمونه مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از1398

نفر دختر در گروه آزمایش تحت مداخلۀ روان درمانی بدنی  10نفر پسر و  12نفر دختر در گروه کنترل،  10نفر پسر و  10گمارش شدند: 

ماه ارائه گردید و در این مدت گروه کنترل  3ای به مدت دقیقه 60جلسه  36 قرار گرفتند. دوره روان درمانی بدنی برای گروه ازمایش در

در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوش گودیناف بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل 

 ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. داده
 

آزمون، نتایج نشان داد های پس آزمون دو گروه، با کنترل پیشتحلیل کواریانس دو گروهی برای مقایسه تفاوتبا اجرای آزمون    هایافته

  (.p<05/0های هوش عملی دانش آموزان ابتدایی تأثیر معناداری داشته است )که روان درمانی بدنی در افزایش قابلیت
 

 .مهمی در افزایش قابلیت های هوش عملی دانش آموزان ابتدایی داشته باشد بنابراین روان درمانی بدنی می تواند نقش  گیرینتیجه

3. شماره 10. دوره 1400پائیز   فصلنامه پژوهشی 
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تناسب  یافراد در جستجو ییبه گفته استرنبرگ، توانا یهوش عمل

، 1)باسیژسکا است تیوضع کی یهاخود و خواسته نیمطلوب ب

حل  ییرا توانا ی( هوش عمل1998و همکاران ) 2برگ .(2015

ند کرد فیتوص ،کنندروزمره تجربه می یکه افراد در زندگ یمشکالت

  .(2006، 3)معمر

تحقق اهداف مهم  نهیدهد تا در زمبه فرد اجازه می ییتوانا نیا  

به دنبال  تیدر نها ایشود  میتنظ ای، به سرعت سازگار یشخص یزندگ

 فیموضوع مشترک در تعار کیبه عنوان  .باشد دیجد طیمح کی

فرد در مواجهه با  ییکه به توانا شودمطرح می، یمختلف هوش عمل

ساده  یزبانو به روزمره اشاره دارد.  یزندگ یهاتیمشکالت و موقع

ک عنصر ی .کرد فیتوص «5میعقل سل» ای «4شهود»توان آن را می

 .(2017، 6)لیونز و چان است یدانش ضمن یدر هوش عمل یاصل

 اطیح» یتجربه زندگ قیاز طر ،به دانش یابیدست ییتوانا یهوش عمل

، یرسمری)دانش غ یبه اصطالح مکتب زندگو ، یشخص «خلوت

 ۀله در وهلأمس یک درک یبرا .(2015باسیژسکا، ) ( استیضمن

 جدابتوانند اطالعات مربوطه را از اطالعات نامربوط  دیاول، افراد با

را به دانش موجود ربط دهند و اطالعات را  دی، اطالعات جدردهک

 یها برامهارت نیدار جمع کنند. استفاده مؤثر از امعنا ریتصو کیدر 

از شاخص  کیتوان به عنوان و روزمره را می یحل مشکالت عمل

)هدلوند، ویلت، نبل، آشفورد و  شخص دانست یهوش عمل

  .(2006، 7استرنبرگ

مدرسه مطرح  یرا برا یاسترنبرگ و همکاران مفهوم هوش عمل 

 یهوش چندگانه، تئور هیسه گانه هوش و نظر هیبا ادغام نظر اند.کرده

کند: می کیرا تفک یمدرسه سه نوع دانش ضمن یبرا یدانش ضمن

 نیو روابط بتکالیف  در مورد خود، در مورد یدانش ضمن

به طور خالصه، هوش عملی توانایی استفاده  .(2000، 8)هنگیفرد

از  یک. ی(1391پور، )بهرامی، یوسفی، و آتش از هوش در عمل است

عملی  ، هوشیلیتحص شرفتیدر پ یفرد هایتفاوتعوامل  نیمهمتر

آموزان رود که دانشانتظار می .(2017، 9)مالیخ است یکالم ریغ یا

بدانند چگونه وقت خود را به انجام تکالیف اختصاص دهند؛ و چگونه 

امتحانات آماده نمایند؛ چگونه برای امتحان مطالعه کنند خود را برای 

ای از هایی با حوزههایی از این دست؛ داشتن چنین مهارتو مهارت

)بهرامی و  توانایی ذهنی، تحت عنوان هوش عملی ارتباط دارد

تا با سازد . هوش عملی دانش آموزان را قادر می(1391همکاران، 

های موجود تمحیط خود متناسب با دانش موجود و استفاده از مهار

  .(2010، 10)جوزف محیط جدید باشند دنبال یکسازگار شوند و یا به

از نقاط  یریگتوانند با بهرهکند که افراد میینشان م استرنبرگ خاطر 

شکل دادن  امحیط یبا  یسازگارقوت، جبران نقاط ضعف خود و 

، 11)باوم، برد و سینگ خود را توسعه دهند یخود، هوش عمل طیمح

وجود دارد که  یضمن دهیعق نیباستان، ا انیونانی از زمان .(2011

)تومپروسکی،  مرتبط است یفکر یهاییبا توانا یبدن تیفعال

سزایی در هثیر بأت های بدنیفعالیت .(2008، 12دیویس، میلر و ناگلیری

، 13)اَلِکساندِر و لِبارون شناخت، یادگیری، خلق و خو و انگیزه دارد

ی لیتحص جینتا بهبودمنجر به  یبدن تیفعالهمچنین  .(2011

-اَندِرسون، نِئومارک-)فاکس، بارشود می آموزان نوجواندانش

های حرکتی یک رویکرد مؤثر و فعالیت (2010، 14سِزتاینِر و وال

شود که دارای مشکالت یادگیری آموزانی محسوب میبرای دانش

نشان  (2014و همکاران ) 16کال. (2017، 15دانفی)موالن و هستند 

تواند، نتیجۀ تحصیلی های بدنی در مدرسه میدادند که فعالیت

. در این (2014، 17کال، نیلسون و لیندِن)آموزان را بهبود بخشد دانش

های بدنی، نشان دادند که فعالیت (2012و همکاران ) 18وِررِتراستا 

های حرکتی وسطح پردازش اطالعات های عضالنی، مهارتظرفیت

. (2012، 19)وِررِت، گای، بِرتیائوم، گاردینِر و بیلیو بخشدرا بهبود می

شود و های جسمانی منجر به بهبودی ناشی از آسیب میفعالیت

دهد و همچنین عملکرد حافظه نیز عملکرد شناختی را افزایش می

این افزایش منجر به افزایش  هوش و عملکردهای  یابد.افزایش می

 . (2013آباد و کارشکی، )غنائی چمنشود هوشمندانه می

که با  است یندیفرآ کیبه عنوان  هم (BPT) 20روان درمانی بدنی 

سازی هیجانی، شناختی، اجتماعی استفاده از حرکات، باعث یکپارچه

 ی جامع است کهاصطالح و (2004، 21پرت)شود و فیزیکی فرد می

 یهاکیبه صراحت از تکن گیرد وها را در برمییروان درمانسایر 

 ،و روان درمانگر ماریب نیدر حال توسعه ب یگفتگو تیتقو یبدن برا

 . شوددر مورد آنچه در حال تجربه و درک است استفاده می
 

1. Baczyńska 

2. Berg 

3. Muammar 
4. intuition 

5. common sense 

6. Lievens & Chan 
7. Hedlund, Wilt, Nebel, Hedlund & Ashford 

8. Heng   

9. Malykh 
10. Joseph 

11. Baum, Bird & Singh 

12. Tomporowski, Davis, Miller & Naglieri 
13. Alexander & LeBaron 

14. Fox, Barr‐Anderson, Neumark‐Sztainer & Wall 
15. Mullane & Dunphy 

16. Käll 

17. Nilsson & Lindén 
18. Verret 

19. Guay, Berthiaume, Gardiner & Béliveau 

20. Body psychotherapy 

21. Pratt 
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ارتباط و اکتشاف  یبرا یالهیبدن به عنوان وس در روان درمانی بدنی،

. (2013، 1روهریچت، پاپادوپولوس و پرایب) شوددر نظر گرفته می

ی انجمن  روان درمانی بدنی اصطالح روان درمانی بدنی به وسیله

ای برای ابداع شد؛ و به عنوان مشخصه 1991در سال 2(EABPاروپا )

که واجد دانش نظری روان درمانی، هایی همه روان درمانی

ها و مداخالتی که از نوع ای از تکنیکشناسی و دارای پیشینهفراروان

. افزایش آگاهی از (2014، 3استانتون)بدنی هستند، پذیرفته شده است 

بدن  به عنوان یک عنصر حیاتی در پیچیدگی فرآیند درمانی مطرح 

است که  یاز روان درمان تفاوتشاخه م کیبدن  یمانروان دراست. 

توسعه  1930در دهه  ،شیرا لهلمیکار وطور ویژه از و به  یاز روانکاو

به دنبال انجام . (2012، 4بونینگ، وستلند و سوت ول) است افتهی

در  5ت مشبکالیتشک کیبا تحرهایی، مطرح شده است که پژوهش

های حسی و ادارکهمه و  ابدییم شیافزا یاریشو، ه6ساقه مغز

 نی را دارند؛ و ایکاتیتحر نیچن توانایی ایجاد حرکات جدید

مورد استفاده  یبدن یروان درمان تواند دریاست که م یمهم سمیمکان

 مربوط یندهایفرا یبدن یمختلف روان درمان یکردهای. روردیقرار گ

و  هیجاناتدهد. یمورد توجه قرار م یمختلف یتوجه را به روشهابه 

هستند.  یقابل دسترس یبه راحت یبدن یدر روان درماننیز،  احساسات

روان و  ؛درک کرد گرانیتوان از طرف دیرا م هیجانیعالئم 

ی آموزش متفاوت اریبس هایبه روش رامهارت  نی، ادرمانگران بدنی

مبتال به عالئم اختالل  مارانیثبات به بروان درمانگران بدنی . دهندمی

استدالل چنین  کنند.میکمک  یدر زندگ 7سانحه استرس پس از

در توسعه  ،ادیبه احتمال ز یبدن یروان درمان اتیکه تجرب شودمی

 .(2015، 8گوتوالد)د کن یکمک مبه بیمار دیجد یعصب یرهایمس

های هدف از این پژوهش بررسی نقش روان درمانی بدنی بر قابلیت

آموزان ابتدایی بود و این که آیا روان درمانی بدنی هوش عملی دانش

موزان را آتواند هوشبهر به دست آمده از آزمون گودیناف دانشمی

 .افزایش دهد یا خیر

 

 روش پژوهش

های کاربردی و از نظر این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش

های شبه آزمایشی دوگروهی با ها جز روشآوری دادهجمع

 آزمون است که در نمودار زیر نشان داده شده است:  آزمون و پسپیش
E   O1 × O2 

C   O1 - O2 

جامعۀ آماری در این پژوهش گیری: نمونهجامعه، نمونه و روش 

 4سال از  12-7آموزان ابتدایی با دامنۀ سنی عبارت است از دانش

شهر مشهد که در سال  6دو دخترانه( ناحیه  -مدرسه دولتی)دو پسرانه

در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند و بر  1398 -97 تحصیلی 

نفر  1292برابر با اساس آمار آموزش و پرورش حجم جامعه آماری 

عضو  8یا  7آل یک گروه درمانی را ی ایده( اندازه2005بود. یالوم )

نفر عضو نیز پذیرفته  10تا  5ی بین داند و مطابق با نظر وی دامنهمی

آزمایشی است های شبهاست. با توجه به ماهیت پژوهش که جز طرح

در مقطع اول آموز نفر دانش 44ها مجموعا و با رعایت افت آزمودنی

گیری در دسترس انتخاب گردید که تا ششم ابتدایی به کمک نمونه

آموز پسر و نفر دانش 11طور تصادفی در دو گروه جای گرفتند: به

نفر دانش آموز  12عنوان گروه کنترل، نفر دانش آموز دختر به 11

آموز دختر که به عنوان گروه آزمایش تحت مداخلۀ دانش 10پسر و 

ها از ابزارهای آوری دادهجهت جمعمانی بدنی قرار گرفتند. روان در

 ذیل استفاده شد:

های فلورانس گودیناف با کار در زمینۀ آزمون: 9آزمون گودیناف

 1926ی کودک شناخته شده است و در سال شناختی و مطالعهروان

)گودیناف( را نیز ابداع کرده است. این آزمون برای  آزمون آدمک

به عنوان  1940سال یر کالمی کاربرد دارد و در سنجش هوش غ

 نیا .(2010، 10)جولی مورد استفاده قرار گرفت ینیابزار بال نیسوم

است و فرض  یشناخت ییتوانا گیریزارهای قدیمی اندازهز ابا آزمون

 یریگشکل بهکه ی، در رشد فکر یفرد یهااست که تفاوت نیبر ا

آزمون . کندمنعکس می کند راکمک میچهره انسان  اتیجزئ

حضور اعضا ترسیمی عدم  ایحضور  یابیارز آیتم از 51شامل  آدمک

)کلوم،  است رهیآرنج و غمانند چشمان، بازوها، پاها، انسان  بدن

آزمون آدمک گودیناف برای  .(2007، 11مندوزا و ابد -فلورس

د. روش اجرا در این آزمون شوسال به کار برده می 13تا  3کودکان 

به این صورت است که به کودک یک مداد نرم همراه با پاک کن و 

از شما »شود: شود و به او گفته مییک برگ کاغذ سفید داده می

خواهم زیباترین تصویر یک آدم را بکشید. دقت زیادی در این می

های نقاشی شده یک در ازای هر یک از قسمت«. امر به خرج دهید

گیرد که مجموع نمرات گرفته شده سن عقلی مره به کودک تعلق مین

کند. کاهیل معتقد است که در اکثر مطالعات پایایی او را تعیین می

 ( به دست آمده است.. 84/0آزمون گودیناف باالی )
 

 

1. Röhricht, Papadopoulos & Priebe 

2. European Association for Body Psychotherapy 
3. Staunton 

4. Boening, Westland & Southwell 

5. reticular formation 
6. brainstem 

7. Posttraumatic stress disorder symptoms  

8. Gottwald 
9. Goodenough 

10. Jolly   

11. Colom, Flores-Mendoza &Abad
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و ضریب بازآزمایی پس از  80/0پایایی این آزمون به روش تنصیف 

به دست آمده است. اعتبار آن نیز با استفاده از  75/0دوازده هفته 

 74/0تا  36/0بینه بین -ضریب همبستگی این آزمون با استنفورد

در بررسی این مقیاس با گزارش شده است. اکبرزاده و همکاران 

 -مقیلس هوش کودکان پیش دبستانی وکسلر و مقیاس هوش بینه 

را گزارش  50/0سیمون، ضرایب همبستگی معنادار و باالتر از 

 (1393)خشوعی و میرلوحی،  اندکرده

این پروتکل مطابق با ی جلسات روان درمانی بدنی: بسته

ودک برای داشتن تجربۀ آزاد بنا شده است، اما حرکت سازی کآماده

ای در برنامۀ درمان وجود خواهد داشت. و تمرین از پیش تعیین شده

و  میده شیرا افزا ۀ کودکاست که محدوده و عمق تجرب نیهدف ا

 رییتغ ریپذبالقوه و انعطاف یهاییرا به سمت توانااو  یخودآگاه

درمانگر اجازه خواهد داد که  .(2013روهریچت و همکاران، )میده

کودک از حرکت و تمرین به عنوان یک مدل استفاده نماید و از 

 آزادی برای انجام هر کاری که بخواهد لذت ببرد. 

له، در هر جلسه مرح 10روان درمانی بدنی در طی یک قالب کلی از 

طراحی شد. در هر جلسه تغییرات ایجاد شده در مورد حجم تنفسی، 

ی تنفس صحیح، تنش عضالنی، هماهنگی ریتم تنفس با نحوه

ها به چپ و راست نسبت به جلسات قبل حرکات و حرکت چشم

 بررسی شد.  

 4در این پژوهش پس از معرفی نحوه اجرا و روش پژوهش: 

دو دخترانه( توسط آموزش و پرورش ناحیه  -نهمدرسه دولتی)دو پسرا

آموزان جهت شهر مشهد، به طور در دسترس از والدین دانش 6

شرکت خودشان و فرزندشان در این فرآیند پژوهشی دعوت به عمل 

ها به طور تصادفی در دو آمد. پس از مشخص شدن افراد نمونه، آن

متغیر مستقل، هر گروه)آزمایش و کنترل( جای گرفتند. قبل از اعمال 

ی آزمون هوش گودیناف مورد ارزیابی اولیه قرار دو گروه به وسیله

 3ای ماه، هفته 3گرفتند. سپس در مرحلۀ بعد گروه آزمایش به مدت 

جلسه( در فرآیند روان درمانی بدنی مشارکت  36ای)دقیقه 60جلسۀ 

رائه ای انمودند و به گروه کنترل در طی این دوره هیچ گونه مداخله

نشد. بالفاصله بعد از اتمام جلسات گروه آزمایش، ارزیابی مجدد از 

های انجام شده گروه کنترل و گروه آزمایش انجام شد و نتایج ارزیابی

آموزانی که آموزان ارائه گردید. در انتها برای دانشبه والدین دانش

مند به شرکت در جلسات روان درمانی جز گروه کنترل بوده و عالقه

 60ی جلسه 3ای ماه، هفته 1بدنی بودند، این جلسات به مدت 

جلسه( برگزار گردید. الزم به ذکر است که دو نفر از  12ای)دقیقه

آموزان گروه کنترل)یک دختر و یک پسر( به دلیل عدم دانش

های آماری کنار گذاشته شدند و به این ترتیب همکاری از تحلیل

 .نفر تقلیل یافت 42نمونۀ نهایی مورد پژوهش به 

 

 نتایج

نتایج میانگین و انحراف استاندارد آزمون گودیناف در گروه آزمایش 

 و کنترل به ترتیب در جدول زیر گزارش شده است:

 

 آزمون گودینافتوزیع  میانگین و انحراف استانداردنتایج  .1جدول
 

 متغیروابسته گروه آزمایش گروه کنترل

   پیش آزمون  آزمونپس  پیش آزمون  پس آزمون

SD M N SD M N SD M N SD M N 
 گودیناف

94/21 69/93 20 79/21 38/99 20 17/14 97/107 22 82/14 63/100 22 
 

ای بودن متغیر وابسته و برای آزمون فرضیۀ پژوهشی با توجه به فاصله

استفاده گردید. ابتدا آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده از پیش

های آزمون تحلیل کوواریانس بررسی و نتایج آن نشان فرضپیش

ها (، همگنی واریانسP>05/0دهندۀ نرمال بودن دو توزیع)

(22/0=,P 53/1=Fو همچنین همگنی شیب خط رگرسیون ) 

(69/0=,P 16/0 =Fاست. بنابراین، می ) توان از تحلیل کوواریانس

 :آن در جداول زیر آمده است استفاده کرد که نتایج

 
 

 تحلیل کوواریانس آزمون گودینافنتایج  .2 جدول
 

Eta Ssig F df SS متغیرها 

 پس آزمون 48/8782 1 75/74 0001/0 65/0

 گروه 88/1842 1 68/15 001/0 29/0

 خطا 261/4582 39   

 کل 709/445380 42   
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رغم معناداری پیش آزمون های جدول فوق، علیبا توجه به داده

اختالف میانگین آزمون گودیناف دو گروه کنترل و آزمایش در 

است  آزمون داشتهمرحله پس آزمون تفاوت معناداری با مرحلۀ پیش

(05/0<P  1و42= 68/15وF لذا روش ) روش روان درمانی بدنی

 توانایی افزایش هوش عملی را داشته است.

 

 یافته آزمون گودیناف در پس آزمون گروه آزمایش و کنترلتعدیل . میانگین3جدول
 

SD M گروه 

33/2  52/107  آزمایش 

45/2  23/94  کنترل 

ها انجام شده است.کوواریانس براساس این میانگینهای تعدیل شده نمایش داده شده است که تحلیل میانگین 3در جدول 
 

 یافته آزمون گودیناف در پس آزمونتعدیل . میانگین4جدول
 

Sig Mean Difference گروه 

 آزمایش کنترل 27/13 001/0

 

است که بین های تعدیل شده نمایش داده شده میانگین 4در جدول 

های تعدیل شده در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار میانگین

 تر استوجود دارد و میانگین تعدیل شده گروه آزمایش بیش

(05/0P<بنابراین، می .) توان نتیجه گرفت که هوش عملی با

 یابد.ی روان درمانی بدنی به طور معناداری افزایش میمداخله

 

 گیریبحث و نتیجه

مطالعات وسیع در سطح هوش، از  شیدر مورد احتمال افزا بحث

 ؛2012و جااّسّوِک، 1 جااّسّوِک). شودیم یناش اعصابحوزه علوم 

 های متعددیپژوهش. (1397درآمدی و کامکاری، کیومرثی، شریفی

ساختارها و های بدنی، که فعالیت اندبه طور واضح نشان داده

در  راتییتغمنجر به ایجاد  و داده رییخاص مغز را تغ هاینشک

 قاتیتحقو  (2016و همکاران،  2داِنلی) شودیم یعملکرد شناخت

 زیدر رشد مغز ن های بدنیفعالیت تیبه اهم روانشناختی نیز، عصب

در  یو شناخت یحرکت یهامهارتکنند که و مطرح می دناشاره دار

. نتایج (2012، 3کیهاال، رِنامو و رویسمَکی)یابندتکامل می کنار هم

درمانی بدنی بر نمره هوش این پژوهش مبنی بر تأثیر روان

نخیت دارد. نتیجۀ این پژوهش آموزان ابتدایی با مبانی نظری سدانش

آباد و کارشکی ی تحقیقات متعددی از جمله غنائی چمنبا نتیجه

ها به این نتیجه رسیدند که هوش عملی ( همخوان است. آن1390)

تواند از طریق حرکات موزون ورزشی افزایش یابد می

اظهار داشت که از  4. گودارد(1390آباد و کارشکی، چمن)غنایی

کند و همچنین طریق بدن، مغز اطالعات حسی را از محیط دریافت می

دهد؛ بنابراین، او به از طریق محیط است که تجارب خود را بروز می

و  5)بلیث، بورتهای هوش یا بدن تأکید کرد رابطۀ متقابل قابلیت

 نیب یعنی ؛دارند یکیجسم و ذهن با هم ارتباط نزد .(2009بلیث، 

های فعالیت. امروزه ردو هوش رابطه وجود دا یحرکت یآمادگ

و  یحرکت ی، آمادگیجسمان یبا هدف توسعه آمادگ حرکتی،

، 6بِگام) شودیانجام م هیجانیو  ی، اجتماعی، فکریرشد ذهن نیهمچن

به دنبال انجام پژوهشی مطرح کردند که  7هافتای فی و .(2015

های مهم حرکتی مغز مسبب احتمالی اختالالت آسیب بعضی از حیطه

توانند هوشمندی و سازش با دیگران ها میهیجانی است. این آشفتگی

را که شاخص سازگاری و فرآیندهای مربوطه است، تحت تأثیر قرار 

اگر چه که تمام تکالیف  .(2013آباد و کارشکی، )غنائی چمن دهند

شود که شوند، اما اغلب فراموش مییادگیری در مغز جایگزین می

)بلیث  کندت حسی را از محیط دریافت میمغز از طریق بدن، اطالعا

های بدنی اند که فعالیتشواهد نشان داده .(2009و همکاران، 

 یحفظ سالمت مغز و عملکرد شناخت یکارآمد برا یتواند روشیم

در برابر  ی توانایی محافظتباشد، حت یماریب ای یعاد طیدر شرا

 .ی را نیز داردعصب یهایماریو ب یشناختعملکرد کاهش 

 
1. Jaušovec 

2. Donnelly 

3. Kyhälä, Reunamo & Ruismäki  
4. Goddard   
5. Blythe & Beuret 

6. Begum 
7. Hoff 

 

.97-107(، 3) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....عملی های هوشبررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت(. 1400. )و همکاران فاطمه غنائی

3. شماره 10. دوره 1400پائیز   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


105 

 

 به طور مداوم و است که مغز پستانداران نیدر حال حاضر، اعتقاد بر ا

 یریپذ. انعطافاست یریپذانعطاف دارایی در تمام مراحل زندگ

 یدیجد یهادهد مهارتیاجازه م سیستم عصبی مرکزی به ی،عصب

 یسازماندهرا تلفیق و بازیابی کرده و منجر به  ، خاطراتردیبگ ادیرا 

کاسیلهاس، )شود  عاتیپس از ضا یو بهبود یعصب یهامجدد شبکه

زایی فرآیندی است که باعث نورون . (2016، 1توفیک و دِ مِللو

های جدید متولد شده، زنده مانده و در مدارهای شود نورونمی

عصبی بالغین یکپارچه شوند و پتانسیلی برای تغییرپذیری و ترمیم در 

 هایآورد. این ظرفیت باالخص یکی از ویژگیمغز بالغین را فراهم می

و اپیتلیوم   )OB(2برجسته در تشکیالت هیپوکامپ، پیاز بویایی

   .( 2009، 4وَلی، مولِن، شولتز، ساگدالو و فیرِستین)است  3بویایی

توان اظهار کرد که لذا با عنایت به یافتۀ حاصل از این پژوهش می

ی های پژوهشی با مبانی نظری مربوط به حرکت درمانی و نظریهیافته

دارد. روان درمانی بدنی با به کارگیری  پذیری ذهنی سنخیتانعطاف

گری و حرکت درمانی به نگر، روان تحلیلسه حوزۀ وسیع انسانی

ها های نورونی و سیناپسی آنکند که ظرفیتآموزان کمک میدانش

از لحاظ کنش و ساختار، تغییر  5پذیری مغزبراساس ویژگی انعطاف

ی باعث افزایش سطح شناختیافته و در نهایت این تغییرات عصب روان

 شود. ها های شناختی و هوشی آنقابلیت

توان به این اشاره کرد که، های پژوهش حاضر میاز محدودیت

آموزان از تمام مدارس شهر مشهد به صورت تصادفی انتخاب دانش

های شهر نشده، بلکه مدارس به صورت در دسترس و از یکی از ناحیه

آموزان شرکت کننده دارای دانشاند. همچنین، مشهد گزینش شده

اند، بنابراین باید در تعمیم نتایج به دست سال بوده 12تا  7رنج سنی 

آمده به سایر سنین محتاط بود. پژوهش انجام شده تأثیر روان درمانی 

آموزان مورد بررسی های هوش عملی دانشبدنی را بر روی قابلیت

به دست آمده را به سایر توان نتایج قرار داده است؛ بنابراین، نمی

های چندگانه تعمیم داد. بنابراین، ضرورت دارد: که در هوش

گیری از بین تمام مدارس واقع در شهر مشهد های آتی، نمونهپژوهش

های هوش انجام شود تا اثربخشی این روش درمانی بر روی قابلیت

هایی در سطح آموزان که هر کدام دارای تفاوتعملی تمامی دانش

رهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نوع مدرسه نیز هستند مورد بررسی ف

شود که تأثیر روان درمانی بدنی بر قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

های چندگانه نیز مورد بررسی قرار های سایر هوشروی ارتقاء قابلیت

 گیرد.

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شاارکت .اساات شااده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصااول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشاتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری ، عمومی هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر
 

 

1. Cassilhas, Tufik & de Mello  
2. olfactory bulb (OB) 

3. olfactory epithelium 

4. Valley, Mullen, Schultz,  Sagdullaev & Firestein 

5. Plasticity of brain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

.97-107(، 3) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....عملی های هوشبررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت(. 1400. )و همکاران فاطمه غنائی

3. شماره 10. دوره 1400پائیز     

 

 فصلنامه پژوهشی

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


106 

 

  منابع

(. 1391)ید حمید. س، پورآتش و .لیرضاع ،یوسفی دیقه،ص، بهرامی

تاثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی 

های پژوهشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی. دانش
  .350-339(، 2)10، آموزش و یادگیری

http://tlr.shahed.ac.ir/article_2376.html 

(. عملکرد 1393.)اداتسخری ف ،میرلوحیهدیه سادات و م ،خشوعی

های هوشی دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایی در مقیاس

 .44-37(، 1)15، توانبخشیوکسلر، الیتر و گودیناف. 
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article- ۱-۱۲۸۷ -fa.html 

دی، مهدی؛ انتصارفومنی، غالمحسین؛ حجازی، مسعود و محمشاه

 بر حسی یکپارچگی برنامه تأثیر (.1398اسدزاده، حسن. )

 آموزاندانش تحصیلی عملکرد و توجه غیرکالمی، هوش

های مجله ناتوانیریاضی.  یادگیری اختالل دارای
  .115-93(، 1)9، یادگیری

http://jld.uma.ac.ir/article_835.html 

حرکات  ری(. تاث1390. )سینح ی،کارشک علی و د،آباچمن ییغنا

. یدبستانشیکودکان پ ینیبر هوش ع یموزون ورزش

 . 14-8، (1)1 ،و مشاوره ینیبال یشناسروان یهاپژوهش
https://tpccp.um.ac.ir/article_29400.html 
کیومرثی، فیروز؛ شریفی درآمدی، پرویز و کامکاری، کامبیز. 

 هایمقیاس دوم نسخه سنجیروان هایویژگی (.1397)

 ناتوانی به مبتال آموزاندانش در رینولدز هوش سنجش

  .98-76(، 2)8، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری.  های
 http://jld.uma.ac.ir/article_758.html 
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