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 مقدمه

ر سراسر جهان درحال افزایش تحرکی دمیزان کم
 آشکار هزمیناینمزایای فعالیت بدنی در و است
. ص ،1110 ،0پاترسون و بوث آنتونی، ،اکلای) باشدمی

. (101 .ص ،1111 ،و همکاران 1استودن ؛0011
در  را تبحر حرکتی نقش مهمیبرمبنای مطالعات، 

 ،استودن و همکاران) کندمیفعالیت جسمانی ایفا 
حرکتی بنیادی برای  هایمهارت .(101 .ص ،1111

طول عمر الزامی شرکت در ورزش و فعالیت بدنی در
 ،1101 ،3و لوکاس ویبسون ،روبینسون لوگان،) است
چگونه به  کندمیدرک  شخص کههنگامی. (313 .ص

های حرکت در فعالیت ،ترین شکل حرکت کندابتدایی
حرکت  ا  اما صرف ؛شودمی آسان ویمختلف برای 
مستلزم برآورد نیازها نخواهد بود و  ،برای یک فرد

دستیابی  به ،زشور و های روزانهبرای انجام فعالیت
نیاز حرکتی بنیادی  هایمهارتای از به سطح بهینه

استودن و ) شودمیکه تبحر حرکتی نامیده  باشدمی
 .(30 .ص ،1101، 4کارلی ؛100 .ص ،1111، همکاران

داشتن تبحر حرکتی برای فعالیت بیشتر و سلامتی 
تحرکی باعث شده است تا اما کم ؛باشدمیالزامی 

، اکلای و همکاران) تبحر حرکتی نیز کاهش یابد
 .ص ،1111، همکاران و استودن ؛0011. ص ،1110
توجه طول عمر رشد و نمو درفرایند به . اگر (100

نوزادی با تغییرات سریع در  ةدور یابیم کهکنیم، درمی
 که سرعت رشد کندکه یک فرد به شودمیرشد باعث 

اما با ورود  یابد؛یکودکی کاهش م ةاین اتفاق در دور
. رسدمیرشد و نمو به اوج خود  ،نوجوانی ةدور به

یافته  رشد و نمو کاهش ،در اواخر این دوران درادامه و
 .شودمیمتوقف  جوانیدورة و تقریبا  با ورود به 

رشد در سراسر عمر ادامه طورکلی، باید گفت که به

                                                           
1. Okely, Anthony, Booth & Patterson 

2. Stodden 

3. Logan, Robinson, Wilson & Lucas 
4. Carley 

 و گالاهو) گذاردزوال می به رو جوانیو در اواسط  دارد
. (1101 ،و شهرزاد قدیری ،بهرام :ترجمه ،1ازمون
از یک فرد که جاییازآنگفت  توانمی ،وجودبااین

 پیشرفتجسمی و نمو  لحاظکودکی تا جوانی به
 ،جوانیبا افزایش سن از کودکی تا  ،بنابراین ؛کندمی

اما تبحر حرکتی در  یابد؛یتبحر حرکتی نیز بهبود م
راستا، دراینشده است.  فاوت گزارشسنین مختلف مت

رفتن یورتمه که ندنشان داد (1101) و همکاران دیاز
 .باشدمیبهتر از کودکان  جواناندر نوجوانان و 

کردن در کودکان و نوجوانان بهتر از پرتاب ،همچنین
نسبت به کودکان و  جواناننیز  لگدزدندر  .بود جوانان

، 3موررا و رجاز ، ،دیاز) ندنوجوانان عملکرد بهتری داشت
این  شودمطرح میی که اتسؤال حال، .(01 .ص ،1101
عملکرد حرکتی که  شودمیچه چیزی باعث  که است

که یک دلیل اینو متفاوت باشد؟  ،در سنین مختلف
ساله عملکرد  00 فرد یک نسبت یه ساله نهکودک 

یک تفسیر از این  بتوان شایدبهتری دارد چیست؟ 
در این  هاعامل تفاوت .یافت 7مدل نیوول را درمورد 
 و گالاهو) استشده  تفاوت در قیود عنوان ،مدل
و  (1101 ،و همکاران بهرام: ترجمه ،ازمون
طول زندگی از قیود مختلفی بهره د درافرا کهجاییازآن
 کهاین دلیلبهیک کودک  گفت که توانمی ،برندمی

عملکرد  باشد؛میبرای حرکت برخوردار  بهتریاز قیود 
باید به  فرضیهاما این  ؛است داشته رکتی بهتریح

 کهاین دیگر، با توجه بهازسوی آزمون گذاشته شود.
شده ن طور کامل شناختهبنایی رشد بههای زیرمکانیسم
عوامل مؤثر  که رسدمینظر منطقی به ،بنابراین است؛

بر رشد در سنین مختلف بررسی گردد تا علت 
 ،1110، همکاران و اکلای) شودها مشخص تفاوت
. (100 .ص ،1111، همکاران و استودن ؛0011 .ص
یکی از عواملی که باعث تفاوت  ،لاساس مدل نیووبر

                                                           
5. Galahu & Ozmoon. 

6. Díaz, Rojas & Morera 
7. Neuel 
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های ویژگی ،شودمیدر تبحر حرکتی افراد مختلف 
 و بهرام: ترجمه ،ازمون و گالاهو) استفردی 
 تعالی و درش با که یعوامل از . یکی(1101 ،همکاران

عنوان قید و به بوده مرتبط حرکتی و جسمانی قوای
، فرمیلانی) است هوش ،شودمیفردی در نظر گرفته 

 را فرد ظرفیت ،بهرة هوشی. (0ـ331 .صص ،1103
 دهدمی نشان مفاهیم و هاایده دلایل، برای درک

 این بر پژوهشگران. (0ـ331 .صص ،1103، فرمیلانی(
 دقت دلیلبه بالاتر بهرة هوشی با افراد که هستند باور
 ةحافظ بودنفعال نیز و بیشتر تمرکز قدرت و

 به نسبتبالاتری  اجرای و یادگیری قدرت ،مدتکوتاه
 (.0ـ331 .صص ،1103، فرمیلانی) دارند عادی افراد
هوش را شکل  (رشدی هاینظریهپیشگام ) 0پیاژه

. داندمی خود خاصی از سازگاری بین شخص و محیط
سازگاری مستلزم تعاملی است که در آن شخص باید 

در ارتباط عملی با  را شخصی خود نیازهای ایگونهبه
 و اورنگی محمدی) نمایدانتظارات محیط هماهنگ 

 کنندمیکه اشخاص رشد  تدریجبه. (1103، خوارزمی
 ارهایپیوسته باید ساخت طوربه، یابندمیو تحول 

تا بتوانند  دهی کنندروانی خود را از نو سازمان
 نمایندبا محیط خود ارتباط برقرار  مؤثر ایگونهبه
. پیاژه معتقد است که این (1103 ،محمدی اورنگی)

یا  سازیبرونیا جذب و  سازیدرونفرایند از طریق 
 .(1103، اورنگی محمدی) گیردمی صورتانطباق 

 گوییپاسخ جهتدر دور سالیان از بسیاری دانشمندان
 نموده تلاش بهرة هوشی و حرکتی تبحر بین ةرابط به
 .اندرا گزارش کرده متناقضی و مختلف نتایج و

 هیچدر پژوهش خود، ( 0033) 1رایان راستا،دراین
 کهاین فرض با) تحصیلی پیشرفت بین را ایرابطه
 تکالیف در عملکرد و (باشد بهرة هوشی ةهنددنشان
 :ترجمه ،3لی و اشمیت) نکرد مشاهده تعادلی

                                                           
1. Piyaje 

2. Rayan 
3. Echmit & Li 

 و (0033) 4استارت. (1111، قاسمی و طلبحمایت
 را بستگیهم کمتریننیز  (0071) 1جیسون و توماس

 در حرکتی و ذهنی هایتوانایی هایآزمون بین
 ،لی و اشمیت) ندکرد گزارش جوانان و کودکان
اما برخی از  ؛(1111، قاسمی و طلبحمایت: ترجمه
، کانتر) اندها به نتایج متناقضی دست یافتهپزوهش
، مردانی و خلج ،نظرپوری ؛0001 .ص ،1101، 3ارکت
 .ص ،1101، 7کاکولا و هرناندز ؛031 .ص ،1103
 شناختی توانایی با نزدیکی ارتباط ،حرکتی تبحر. (111
 .ص ،1111، 1گیسون و اسمیت داوسون، پیک،) دارد
، 0مورسیلو و باروس گانکالوس، گابارد، بوبیو، ؛371
 .ص ،1101، کاکولا و هرناندز ؛311 .ص ،1110
 هوش اطارتبدر پژوهشی به بررسی کانتر  .(111

 فوتبال بازیکنان بین در بازی سطح با غیرکلامی
 کرد گزارش را یمعنادار و مثبت ارتباط و پرداخت

 کرد اشاره وی ،وجودبااین. (0001 .ص ،1101، کانتر)
 قبیل از شناختیروان و ذهنی هایظرفیت ارتباط که

 حرکتی تبحر و رفتار با( بهرة هوشی) غیرکلامی هوش
 .ص ،1101، کانتر) نشده است شناخته طور کاملبه

 اورنگی محمدی مطالعات،این  برمبنای .(0001
ارتباط بین  در پژوهش خود عنوان نمود که( 0301)

 سال 01ـ04 کودکانو تبحر حرکتی در  بهرة هوشی
. با توجه به (1103، اورنگی محمدی) باشدمینمعنادار 
بهرة  ةزمیندر ینتایج متناقض ،شدهعنوانمباحث 
با  ،بنابراین شده است؛ و تبحر حرکتی گزارش هوشی

ارتباط  و جوانانتبحر حرکتی  زمینةکه دراینتوجه به 
مطالعات  ،بهرة هوشیتبحر حرکتی نوجوانان با 

تی در تبحر حرک کهو نیز اینمحدودی وجود دارد 
به ذهن سؤالی که  باشد،ختلف، متفاوت میسنین م

                                                           
4. Estart 

5. Tomas & Jeyson 

6. Konter 
7. Hernandez & Caçola 

8. Piek, Dawson, Smith & Gasson. 

9. Bobbio, Gabbard, Gonçalves, Barros & 
Morcillo  



 2931 پاییز ،12 شمارة ورزشی، شناسیروان مطالعات                                                                                  81

این است که آیا عامل سن و برخورداری افراد  رسدمی
ارتباط  تواند عامل تفاوت درمتفاوت می بهرة هوشیاز 

سنی مختلف  هایگروهتبحر حرکتی  با بهرة هوشی
قیود فردی  کهاینبا توجه به دیگر، ازسوی ؟باشد
بر تبحر حرکتی در  تأثیرگذارمل یکی از عواعنوان به

 عنوانبه بهرة هوشی آیا ،است شدهمطرح مدل نیوول 
یکی از دلایل تفاوت در تبحر  تواندمی یک قید فردی

با ذکر است که شایان ؟حرکتی سنین مختلف باشد
 ارتباط این درکه ای مطالعه ،پژوهش ةتوجه به پیشین

به  با توجه ،ینبنابرادست نیامد؛ گرفته باشد به صورت
 نیزبودن تبحر حرکتی در سنین مختلف و متفاوت
 نظربهضروری  ه،زمینایندر مطالعاتبودن محدود

عامل تفاوت در تبحر حرکتی سنین  که رسدمی
با تبحر  تفاوتمختلف از طریق بررسی ارتباط عوامل م

 پژوهش حاضردر  راستا،. دراینحرکتی آشکار کرد
 گرفتهکی از قیود فردی در نظر ی عنوانبه بهرة هوشی

با واردکردن عامل  حاضر پژوهش ،بنابراین ؛است شده
که آیا ارتباط تبحر  استاین فرض  در پی بررسی سن

متفاوت است  ،در سنین مختلف بهرة هوشی حرکتی با
 پژوهشبا انجام این ذکر است که شایان ؟خیریا 
 هزمینینادرپذیر آسیبسنی  هایگروهگروه یا  توانمی

برای  را های تمرینی مؤثریو برنامهنمود را شناسایی 
در  هاآن بهرة هوشیمطابق با  افزایش تبحر حرکتی

هدف از  ،شده. مطابق با مباحث مطرحگرفتنظر 
بررسی ارتباط بین تبحر حرکتی با  حاضر پژوهش

تبحر حرکتی در سه گروه سنی  ةمقایس و بهرة هوشی

 .بود (انانجو)کودکان، نوجوانان و 
 

 روش پژوهش
پیمایشی و  مطالعات از نوعحاضر پژوهش توصیفی 

 بوده ایمقایسه ـ مقطعی آنطرح  است که بستگیهم
ای و پیمایش هنجاری نامهپرسش آنو روش 

عنوان به بهرة هوشیکه . با توجه به اینباشدمی
در  ه است،شدبررسی در این پژوهش فاکتور تأثیرگذار 

گیری اندازه بهرة هوشی ،سنی هایهگرویک از هر
در  بهرة هوشیبستگی تبحر حرکتی با و هم گردید

بستگی این هم درادامه، .دست آمدبه هاگروههریک از 
 .گشتمقایسه  یکدیگر در سه گروه با

 کنندگانشرکت
 کلیة ،کودکان را در قسمت پژوهشآماری  جامعة
 امیتم ،نوجوانان در قسمت ؛سال 7ـ01سنین  پسران
 ،جوانان؛ در قسمت شهر تهران سال 01ـ01 پسران
از  غیرسال دانشگاه تهران به 01ـ10 دانشجویان کلیة

شدن حذف . دلیلتشکیل دادندبدنی دانشجویان تربیت
 ،که این دانشجویان بوداین  بدنیدانشجویان تربیت

لذا، این احتمال وجود  ؛فعالیت و تمرین منظم دارند
 اثرگذار باشد. پژوهشدر نتایج  اهآنحضور  داشت که

مشابه  مطالعاتبا استناد به  پژوهش نمونة تعداد
 محمدی ؛111 .ص ،1101 کاکولا، هرناندز،) شینپی

نفر  011 سنی هایگروهیک از در هر (1103 ،اورنگی
 .ندانتخاب شد هدفمندای که به روش خوشه بود

 ابزار
 ةروندپیش ةنامپرسش"از  با استفاده بهرة هوشی
جهت که . این آزمون شدسنجیده  "هوش ریون

شامل  ،رودکار میها بهآزمودنی بهرة هوشیسنجش 
 هاآنیک از که در هر باشدمیماتریکس یا طرح  31

شده است و آزمودنی باید نقش  قسمتی حذف
مختلف پیدا  ةگزین هشتتا  ششبین  شده راحذف

تایی تقسیم 01سری  پنجهای این آزمون به کند. ماده
تدریج افزایش به هاآنشوند که سطح دشواری می
یکسان است.  هاآن همةاصول موردنظر  ؛ امایابدیم

 تمامی این آزمون تقریبا  برایذکر است که بهلازم
این آزمون  ةشدفرم کوتاه .باشدمیسنین مفید و مؤثر 

برای رنگی  صورتبهاست که  سؤال 33متشکل از 
ذهنی و جسمی  ةماندعقبافراد  و سال 1ـ00کودکان 
خام افراد  ةنمردر این آزمون  .است شده طراحی

 ،انددادهبه سؤالات های صحیحی که جواب اساسبر
 ةنمر ،هر سؤال درست هب معنا کهبدین؛ یدآدست میبه
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گیرد. صفر تعلق می ةنمر ،سؤال غلطهر  هیک و ب
سنی  هایگروههای خام با صدک ةنمر درادامه،
. گرددمیمحاسبه  هاآن بهرة هوشیو  شده مقایسه
 95و  94 ( روایی1958) 2( و سونین1956) 1ستینین

در کودکان بلژیکی نامه برای این پرسشدرصد را 
هنجاریابی و  نیز فراهانی و همکارانگزارش کردند. 

آموزان هر استان را در ایران نورم مربوط به دانش
و روایی و پایایی این آزمون را مناسب نموده مشخص 
روایی و پایایی این رحمانی،  . همچنینانددانسته
دانشجویان  وبرای کودکان ترتیب بهنامه را پرسش

؛ 61ـ74 .ص ،2006 رحمانی، ) اندکردهباال گزارش 
 .(1994 فراهانی،
 3اوزرتسکی برونینکس ـ حرکتی هایمهارتآزمون 

 که دربرگیرندةکلی آزمون  ةمجموع: (فرم کوتاه)
فرعی در گروه  چهار آزمونآزمون )خرده هشت

مون فرعی در گروه حرکات آزسه  ؛حرکات درشت
 46 (هماهنگی باالتنهبرای فرعی  آزمون یک ؛ظریف
 ای وسیع از مهارت حرکتی بانمایه است،ای ماده

 هایمهارتهای مجزای کیفیتی مناسب از اندازه
 ،آزمون این. کندمیحرکتی درشت و ظریف را فراهم 
 های فردیمقیاس شاخص جامعی از تبحر حرکتی و

برای  حرکتی ظریف و درشت هایمهارتاز  را
این  . زمان فرم بلندکندمیفراهم ساله  4ـ21کودکان 
 15ـ20 آن دقیقه و زمان فرم کوتاه 45ـ60 آزمون

کردن، . این آزمون برای غربالباشدمیدقیقه 
یا  یریزی آموزشدهی، ارزیابی پیشرفت، برنامهجای

م گیرد. فرمورداستفاده قرار می پژوهشمداخله و 
 ةماد 14که شامل  شدة این آزمونکوتاه و خالصه

عنوان یک تواند بهمی ،کامل است ةبرگرفته از مجموع
ذکر است شایانسازی سریع استفاده شود. ابزار غربال

این آزمون از روایی و اعتبار الزم برخوردار که 

                                                           
1. Sitinin 
2. Sonin 

3. Bruininks-Oseretsky 

آزمون  اتکه ضریب اعتبار نمرطوریبه باشد؛می
حرکتی  هایمهارتبررسی اوزرتسکی در س ـ برونینک
بازآزمای  درصد بوده است. ضریب پایایی 90 معادل

و در فرم ( 78/0معادل ) در فرم بلندنیز این آزمون 
ذکر این نکته  شده است. گزارش( 86/0برابر با ) کوتاه

 هایمهارت آزمون، شکل کوتاه ضرورت دارد که
موردسنجش قرار صورت کلی حرکتی افراد را به

 :شامل)نشانگر مهارت کلی  آن کل ةو نمر دهدمی
، برونینکس) باشدمی (درشت و ظریف هایمهارت
2005). 

 هادادهدآوری گر ةشیو
 چهارابتدایی و  ةمدرس چهار ابتدا ،پژوهشانجام  جهت
 تصادفیدبیرستان شهر تهران به روش  ةمدرس

در سن کودکی  پسر 120 هاآنو از بین  ندانتخاب شد
 سنبرای گزینش شدند.  در سن نوجوانی پسر 120و 

 تهراندانشگاه  پسر نفر از دانشجویان 120نیز  جوانی
 هادانشکدهروش انتخاب مدارس و  .ندگردیدانتخاب 

به روش  هاآزمودنی گزینشاما  ؛تصادفی بود صورتبه
که  شکلبدین ؛صورت گرفت هدفمند ایخوشه
 مساوی زیرگروه چهاربه سنی  هایگروه از یکهر
 90ـ110 ؛کندذهن 75ـ90) بهرة هوشینمره  اساسبر

و باالتر  125ـ135 ؛باهوش 110ـ125 ؛معمولی
در این ذکر است که بهالزم. قسیم شدندت (تیزهوش
بهرة افرادی شرکت داده شدند که نمره  پژوهش
 اجرایاز  پیش. بود 75یا مساوی  باالتر هاآن هوشی
 وتوضیح داده شد  برای والدین پژوهشاهداف  ،آزمون
از  ،سپس دریافت گردید. هااز آن کتبی ةنامرضایت

ون تبحر آزم بودند، شده کل افرادی که انتخاب
 .حرکتی گرفته شد

 هاداده پردازش روش 
 ،اسمیرنوف ـ کولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا

بستگی همبررسی برای  شد. بررسی هاداده بودننرمال
 هاگروهیک از در هر بهرة هوشیبین تبحر حرکتی و 

به توجه  ( بدونجواناننوجوانان و  کودکان،)
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بهره گرفته شد.  پیرسون از آزمون نیز هازیرگروه
 تبحر حرکتی سه گروه از ةمقایس براین، جهتافزون
توکی استفاده  تعقیبی آزمون و راههیک آنووای آزمون
 هایزیرگروه بهکه هر گروه دلیل این ،درواقع .گردید

 ،هاگروهیک از این بود که در هر ،شدیکسانی تقسیم 
 هوشی بهرةنمره  نظر از افراد با ویژگی یکسانی

  ها راآنتبحر حرکتی  ةتا بتوان نمر باشند داشته حضور
 که نمرات تبحربا هم مقایسه کرد. با توجه به این

 های مختلف سنی ناشی از نمره بهرةحرکتی در گروه

 ارتباط ،با استفاده از این روش باشد،می هاآن هوشی 
مقایسه در سه گروه سنی  بهرة هوشی باتبحر حرکتی 

 ها ازبرای تحلیل داده ازذکر است شایان .گردید
 استفاده شد. 22 نسخة اس.اس.پی.اس افزارنرم

 

 هایافته
ارائه  هاآزمودنیاطالعات توصیفی  ،جدول یکدر 

 شده است.
 

 

توصیفی آمار .1 جدول
 سن تبحر بهرة هوشی گروه  

 کودکان
18/108 میانگین  28/70  48/8  

 120 120 120 تعداد
استانداردف انحرا  43/18  18/11  1/1  

 نوجوانان
77/107 میانگین  82/63  06/13  

 120 120 120 تعداد
استاندارد انحراف  38/18  78/8  04/1  

 جوانان
34/107 میانگین  29/69  64/19  

 120 120 120 تعداد
استاندارد انحراف  93/18  60/11  02/1  

 مجموع
76/107 میانگین  8/67  73/13  

 360 360 360 تعداد
استاندارد انحراف  53/18  94/10  7\/4  

 

 

شود، دو مشاهده میجدول در طور که همان
 کودکان و تبحر حرکتی بهرة هوشی انبستگی میهم

 در سطحآماری  لحاظبهو ( بوده 85/0معادل )
(00/0=P )بستگی میانهم ،همچنین. است معنادار 
 (35/0) برابر باو تبحر حرکتی نوجوانان  هرة هوشیب
 

 
 معنادار( P=00/0) در سطحلحاظ آماری بهو ست ا

و تبحر حرکتی  بهرة هوشی بستگی میانهم. باشدمی
در  لحاظ آماریبه وبوده ( 79/0نیز معادل ) جوانان
 .است معنادار( P=00/0) سطح
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 سنی مختلف هایردهدر  بهرة هوشیبستگی تبحر حرکتی با هم.1جدول 

 متغیر بهرة هوشی تبحر

11/1 پیرسون بستگیهم 0 **   کودکان بهرة هوشی 

111/1 دوطرفه() معناداری    
 تعداد 011 011

0 11/1 پیرسون بستگیهم **  تبحر کودکان 
 111/1 دوطرفه() معناداری   

 تعداد 011 011

31/1   نوجوانان بهرة هوشی  پیرسون بستگیهم 0 **
111/1 دوطرفه() معناداری    
دتعدا 011 011  

0 31/1 پیرسون بستگیهم **  تبحر نوجوانان 
 111/1 دوطرفه() معناداری   

 تعداد 011 011

70/1   جوانان بهرة هوشی  پیرسون بستگیهم 0 **

111/1 دوطرفه() معناداری    
 تعداد 011 011

0 70/1 پیرسون بستگیهم ** جوانانتبحر    

 111/1 دوطرفه() معناداری   
 تعداد 011 011

 

تبحر حرکتی در  ،راههآزمون آنووای یکاز تفاده با اس
داد  نشان نتایجمقایسه شد و  یکدیگر با سه گروه سنی

 دارد ها تفاوت معناداری وجودبین گروهکه 

(111/1F=،110/1P<) 
 

 جدول 4. آزمون تعیقیبی توکی

 jگروه i گروه
 اختلاف

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 معناداری

 فاصلۀ اطمینان درصد 31

 کران بالا کران پایین

 کودکان
 31/0 14/3 111/1 33/0 *41/3 نوجوانان

 10/4 13/1- 740/1 33/0 /001 جوانان

 نوجوانان
 14/3- 31/0- 111/1 33/0 *41/3- کودکان

 11/1- 30/1- 111/1 33/0 *43/1- جوانان

 جوانان
 13/1 10/4- 740/1 33/0 001/1- کودکان

 30/1 11/1 111/1 33/0 *43/1 نوجوانان
 

 

آزمون توکی از با استفاده درادامه، مکان این تفاوت 
  هایگروه بررسی شد و مشخص گردید که بین

 و نیز نوجوانان و (>110/1P) کودکان و نوجوانان
 

در تبحر حرکتی تفاوت معناداری  (>110/1P) جوانان 
تفاوت  جوانانکودکان و  هایگروهبین  اما ؛وجود دارد

 ی مشاهده نشد.معنادار
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 گیرینتیجهبحث و 
بررسی ارتباط بین تبحر  ،حاضر پژوهشهدف از 
این ارتباط در سه  ةو مقایس بهرة هوشیحرکتی با 
بود. نتایج  جوانانکودکان، نوجوانان و  گروه سنی
دوران بین تبحر حرکتی در بستگی همکه نشان داد 
نوجوانی بسیار اما در دوران  است؛ بالا جوانیکودکی و 

 حاکی از آن بود کهنتایج  ،. همچنینباشدمیپایین 
نوجوانان و  و نیز کودکان و نوجوانان هایگروهبین 

؛ در تبحر حرکتی وجود داردتفاوت معناداری  ،جوانان
 جوانانکودکان و  هایگروهبین  در اما این تفاوت
 مشاهده نشد.

آن بود  حاکی از پژوهشبخشی از نتایج براین، افزون
بستگی بین تبحر حرکتی در دوران کودکی و هم که

، (1101) کانتر هاییافته. این نتایج با استبالا  جوانی
 و همکاران ینظرپور و (1101) ولاکاک و هرناندز

 یانرا نتایج مطالعاتاما با  ؛همخوانی دارد (1103)
 ،(0071) ن، توماس و جیسو(0033استارد ) (،0033)

مغایر  (1103) یاورنگو محمدی  (1111) اشمیت
 فیت یادگیریظر یا ناییاتو ،هوشی ةبهر .باشدمی

 و نظرپوری) سنجدمی را جدید مفاهیم و حقایق
 ةبهر از که ادیفرا .(031 .ص ،1103، همکاران
 رتقد و قتد دلیلبه ،هستند رداربرخو یباالتر هوشی
 مدتکوتاه ظةحاف بیشتر دنبولفعا نیز و بیشتر تمرکز
 رتقد کیفی و کمی لحاظبه ،دیعا ادفرا به نسبت

 و نظرپوری) دندار یبیشتر و اجرای یگیردیا
 شهو (0017) 0اکرمن .(031 .ص ،1103، همکاران

 کامل درک جهت مهم ناییاتو دو را حرکتی ناییاوت و
 حرکتی هایمهارت ایجرا درزمینة دیفر هایتفاوت
هوش بالا سبب یادگیری  کهطوریبه ؛داندمی

 یهاطمحیحرکتی و اجرای آن مهارت در  هایمهارت
و اجرای  گیریتصمیم معنا کهبدین ؛دگردمیگوناگون 

ین افراد راحت پیچیده برای ا هایمحیطمهارت در 

                                                           
1. Ekerman 

 ،راستااین. در(0ـ331 .ص ،1103، فرمیلانی) شودمی
هوش را شکل خاصی از سازگاری بین شخص و  پیاژه
. سازگاری (1103، اورنگی محمدی) داندمی محیط

 ایگونهبهمستلزم تعاملی است که در آن شخص باید 
در ارتباط عملی با انتظارات را شخصی خود  نیازهای

. (1103 اورنگی، محمدی) سازدمحیط هماهنگ 
، یابندمیو تحول  کنندمیکه اشخاص رشد  تدریجبه
روانی خود را از نو  ساختارهایپیوسته باید  طوربه

با محیط خود  مؤثر ایگونهبهسازمان بدهند تا بتوانند 
. پیاژه (1103 اورنگی، محمدی) اط برقرار کنندارتب

یا  سازیدروناین فرایند از طریق که  معتقد است
توجه  با .گیردمییا انطباق انجام  سازیبرونجذب و 

عامل  بهرة هوشی توان گفت کهمی به این مباحث
 باشدمیحرکتی  عملکرد و گیریدر تصمیم مؤثری

حاضر نیز از  پژوهشنتایج  .(1103 اورنگی، محمدی)
بودن نتایج اما دلیل مغایر ؛کندمیاین ایده حمایت 

استارد  (،0033) یانرا هاییافتهحاضر با  پژوهش
 لی و اشمیت، (0071(، توماس و جیسون )0033)
به  توانمی را (1103) یاورنگو محمدی  (1111)

 شیوة اجرایو ی، تفاوت در نوع آزمون سن هایتفاوت
توسط  ،شودمی برگزارکه آزمون در کجا اینآزمون )

چند نفر نتایج آزمون را ثبت  و شودمی اجراچه کسی 
بخش دیگری از براین، علاوهنسبت داد.  کنند(می

بستگی بین تبحر حرکتی هم حاکی از آن بود کهنتایج 
 که ر پایین استنوجوانی بسیا ةدر دور بهرة هوشیو 

(، 0033استارد ) (،0033) یانرا هاییافتهاین نتایج با 
و  (1111) لی و شمیتا، (0071توماس و جیسون )

ا ؛ اما بداردهمخوانی  (1103) یاورنگمحمدی 
 و (1101) ولاککا و هرناندز ،(1101) کانتر هاییافته

 .باشدهمسو نمی (1103) و همکاران ینظرپور
 برخوردار از افراد که هستند باور این بر پژوهشگران
 و بیشتر تمرکز قدرت و دقت دلیلبه بالاتر بهرة هوشی

 و یادگیری قدرت ،مدتکوتاه ةحافظ بودنفعال نیز
، فرمیلانی) دارند عادی افراد به نسبت بالاتری اجرای
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 و اقتباس با هورنزمینه، دراین .(0ـ331 .ص ،1103
 توضیح چنین هوش، پیرامون پیاژه ةنظری اصول بسط
 وابسته حسی درکبه  هوش ةاولی اشکال که دهدمی
 و تداعی ،پردازش مراحل ،آن ازپس  و است

 ةدوردر  و شودمطرح می ادراک به دادنسازمان
 ضمنی انیمع و روابط فهم و درک ،جوانی و نوجوانی
، اورنگی محمدی) کندمی پیدا بیشتری اهمیت
 ارتباط با درمسأله  این ،حاضر پژوهش در اما؛ (1103

که  بیانگر آن استو نتایج  شده نقض سنین نوجوانی
در سنین  بهرة هوشیبستگی تبحر حرکتی و هم

 احتمالی لیدل .باشدمیبالاتر از سنین نوجوانی  ،کودکی
 ارتباط که یهایپژوهش که است آن موضوع این برای
موردسنجش  را حرکتی عملکرد و رة هوشیبه بین

صورت  جوانان یا سنکم کودکان روی بر اند،قرار داده
 ؛371 .ص ،1111، همکاران و پیک) اندگرفته

 اما؛ (031 .ص ،1103، همکاران و نظرپوری
 حاضر در سنین نوجوانی پژوهشی هاآزمودنی

 احتمال کهاین به توجه با. قرار داشتند (سال 01ـ01)
نیز  و کنند تجربه را بلوغ سن این در انپسر دارد
 بسیاری تغییرات دستخوش دوره این در پسرانکه این
 شناختی و شناختیروان بیولوژیکی، سیستم در
 ،خلجی ،بهرام: ترجمه ،0بوچارد و مالینا) شوندمی

 شاید ،(711 .ص ،1110 سهرابی و لطفی ،صابری
. داد نسبت لهأمس این به را پژوهش این نتایج بتوان
 گیریاندازه مستقیم طوربه بلوغ سن کهزمانیتا ،البته
 ؛کرد اظهارنظر قطعی هزمینایندر تواننمی ،نشود

 یپژوهش ،بلوغ سن گیریازهاند با است نیاز ،بنابراین
 قبلی مطالعات ،دیگرسویاز. گیرد صورت مشابه

 دانپرداخته بهرة هوشی غیرمستقیم به سنجش طوربه
 ،1113 کوندلیز، و جونز دوورن، اپیستین، روتینکا،)

 ؛(111 .ص ،1101 کاکولا، و هرناندز ؛731 .ص
 بهرة هوشی سنجش برای هاییآزمون کهدرحالی

                                                           
1. Malina & Bouchard 

 را بهرة هوشی تنها ،مستقیم طوربه که دارد جودو
 ،مطالب این به توجه با. کندمی گیریاندازه

 تا گیرد صورت هزمینایندر باید متعددی یهاپژوهش
 بهرة هوشی با حرکتی تبحر آیا که شود مشخص
 شیوة اجرای محیطی، عوامل البته ؟خیر یا دارد ارتباط
 این در تواندمی نیز شناختیروان عوامل و آزمون
 .باشد تأثیرگذار لهأمس

تبحر  ةمقایس ،اضرح پژوهش دیگر فاهدا یکی از
با توجه به  بود. جوانانحرکتی کودکان، نوجوانان و 

 نظر ازمساوی  زیرگروههر گروه سنی به چهار  کهاین
ادعا  توانمی ،؛ بنابراینبودند شده تقسیم بهرة هوشی

ناشی از  ،ین مختلفسندر تبحر حرکتی  ةنمر که کرد
حاکی از نتایج  براین،علاوه .باشدمی هاآن بهرة هوشی
 و کودکان و نوجوانان هایگروهبین  آن بود که

در تبحر حرکتی تفاوت  جواناننوجوانان و  ،همچنین
 هایگروهبین تفاوت معناداری اما  ؛معنادار وجود دارد

حر تب کهطوریبه شود؛نمیمشاهده  جوانانکودکان و 
 که بود جوانانکمتر از کودکان و  ،حرکتی نوجوانان

 برمبنی (1101) و همکاران دیاز هاییافتهبا  این مهم
 راستاهمتفاوت در عملکرد حرکتی در سنین مختلف 

نوزادی  ةدور در که است ایگونهبهرشد حرکتی  بود.
اما با  یابد؛یکودکی کاهش م ةدور در باشد،میسریع 

. رسدمیرشد و نمو به اوج خود  ،نوجوانی ةورود به دور
 رشد کاهش ،در اواخر این دورانذکر است که شایان

 و گالاهو) در سراسر عمر ادامه دارد اما کند؛پیدا می
 ،وجود. بااین(1101 ،همکاران و بهرام: ترجمه ،ازمون
 جوانیاز کودکی تا فرد که جاییازآنگفت  توانمی
سن از  با افزایش ،شودمیجسمی و نمو کامل  لحاظبه

بهبود  ویدر نیز تبحر حرکتی  ،جوانیکودکی تا 
 پژوهشدر  مختلف اما تبحر حرکتی در سنین یابد؛یم

 ،1101، همکاران و دیاز) پیشین مطالعاتبا حاضر 
 ،لاساس مدل نیووبر. باشدمتفاوت می (01 .ص

دلیل برای  ترینمهم، محیط و تکلیف فرد هایویژگی
بودن رشد و تفاوت در عملکرد حرکتی افراد اختصاصی
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 ،اساس برخورداری از قیود مختلفاست و هر فردی بر
 گالاهو)داشت خود را خواهد مخصوص بهرشد حرکتی 

. (1101. همکاران و بهرام: ترجمه ،ازمون و
بهرة  که حاضر نشان داده شد پژوهشدر راستا، دراین
یکی از قیود فردی باعث تفاوت در  عنوانبه هوشی

ها حاکی از آن یافته ،اینبرعلاوه .شودمیتبحر حرکتی 
بر تبحر حرکتی افراد  اثرگذاریعامل  ،سن بود که
ارتباط بین قیود با عملکرد حرکتی در سنین و است 
و متغیر در ارتباط د ،بنابراین؛ باشدمیت متفاو ،تلفمخ

سنی دیگر همسان  ةبا دور لزوما سنی  ةیک دور
عملکرد و تبحر  ،براساس مدل نیوول نخواهد بود.

محیط و تکلیف  یقیود فرد تأثیرحرکتی افراد تحت
. همکاران و بهرام: ترجمه ،ازمون و گالاهو)باشد می

یکی از  عنوانبه بهرة هوشیدر این پژوهش  (1101
از مدل نتایج  کهقیود فردی به آزمون گذاشته شد 

 نمودادعا  توانمی کهطوریبه کرد؛نیوول حمایت 
 تأثیرو از آن  ارتباط دارد بهرة هوشیتبحر حرکتی با 

 .پذیردمی
که  گفت توانمیحاضر  پژوهشیج با استناد به نتا

 است؛  بر تبحر حرکتی تأثیرگذاریعامل  بهرة هوشی
یکدیگر تفاوت  بادر سنین مختلف  تأثیرگذاریاما این 

 پژوهش باید گفت که پژوهش ةبا توجه به پیشین .دارد
 واردکردنکه با  است نمونه در نوع خوداولین  حاضر

 ارتباط بین  ،برخورداری از مدل نیوولعامل سن و 

به قید فردی  عنوانبهرا  بهرة هوشیتبحر حرکتی و 
پیشنهاد  انپژوهشگر به ،بنابراین؛ ه استآزمون گذاشت

ارتباط  ،منطقیبرای رسیدن به نتایج قاطع و  شودمی
قیود محیط  نیزتبحر حرکتی و سایر قیود فردی و بین 

 ،همچنین .نمایندو تکلیف را در سنین مختلف بررسی 
کنار نیز در  انآینده از دخترمطالعات  در سته استشای

 .شودپسر استفاده  هایآزمودنی
بین  ةرابط ،پژوهش ةبا توجه به پیشیندیگر ازسوی

 همراهبا ابهام و تناقض  بهرة هوشیتبحر حرکتی و 
ضروری بود با  ،بنابراین با استناد به مدل نیوول؛ بود

بهرة ارتباط بین تبحر حرکتی و  ،عامل سن واردکردن
 در سنین مختلف تعیین گردد. هوشی

که  حاکی از آن بودنتایج درنهایت، باید گفت که 
به عامل سن  ،بهرة هوشیارتباط بین تبحر حرکتی و 

تبحر حرکتی در سنین مختلف است و وابسته 
 که پذیردمی تأثیر بهرة هوشیمتفاوتی از  صورتبه

براساس  .باشدمی راستاهموول با مدل نیاین یافته 
 شود کهدریافت می حاضر پژوهشاین مدل و نتایج 

اساسی در  ینقش ،یک قید فردی عنوانبههوشی  بهرة
 ستنادبا ا رسیدن و اجرای عملکرد حرکتی دارد.تبحربه

 ،مختلف در سنین لازم است که به نتایج این پژوهش
گروه  بودنپذیرآسیبوتی براساس امتف هایبرنامه
 .ریزی شودطرحسنی 
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Abstract  

The purpose of this study was to determine a relationship between 

intelligent quotient and motor proficiency and comparing motor 

proficiency in different age categories. Population was seven to 10 years 

old boys and 12-15 male students and also 18-21 male students from 

Tehran University. Sample was 120 people in each age group that were 

chosen by cluster sampling. Results showed that relationship between 

motor proficiency and intelligence quotients in children and adolescence 

is high but in youth is very low and youth motor proficiency average is 

lower than children adolescence. Therefore, it could be argued that IQ is 

associated with motor proficiency but this relationship is varied at 

different ages of course more researches are needed in this field.  

 

Keywords: Motor Proficiency, Intelligence Quotient, Children, 

Adolescents, Youth 
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