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 چکیده

 انجام زاهدف  ،بنابراين ؛دنبگذار تأثیربر رشد حرکتی  دنتوانمیکه  قیود فردی از عواملی هستند

 .سال است 10-14 پسرانتبحر حرکتی در  اب هوشی و هوش هیجانی بهرة ارتباطبررسی  ژوهشين پا

کودک  120 ،نمونة آماری را تشکیل دادند. جامعة پژوهش حاضرشهر تهران  سال 10-14همة پسران 

شدند ی هدفمند انتخاب اخوشهکه به روش  ندکودک برای هوش هیجانی بود 90هوشی و  برای بهرة

ارتباط که تايج نشان داد ن بررسی شد. دو -اوزرتسکی -برونینکسبا آزمون  هاآنو تبحر حرکتی 

باال  باال و پايین، بین شرايط هوش هیجانی، ،همچنین .هیجانی بسیار باال است هوش با یتبحر حرکت

حر ارتباط تب ،اينبر. عالوهو پايین و متوسط، در تبحر حرکتی تفاوت معنادار وجود دارد و متوسط

 دارد.هوشی تفاوت معناداری وجود ن بهرة هایگروهبین است و  بسیار پايینهوشی  بهرةبا  یحرکت

ر اين اما مطالعات محدود د ؛هوشی تأثیری درتبحر حرکتی ندارد ، بهرةپژوهشبا توجه به نتايج اين 

ی باالتری باالتر تبحر حرکتهوش هیجانی  د. کودکان بانطلبرا می یبیشتر یهاپژوهشانجام زمینه 

هار ادراک هیجانی، تسهیل هیجانی، شناخت هیجانی و مديريت يا م دلیلبهکه اين شايد  دارند

 هیجانی باال در اين کودکان باشد.
 

 هوشی، هوش هیجانی، کودکان تبحر حرکتی، بهرة واژگان کلیدی:
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 مقدمه
که حاصل تعامل  شده است تعریفطول عمر رفتار حرکتی در تةتغییرات پیوس صورتبه رشد حرکتی

. انسان با شروع سفر به دوران (1) تکلیف، شرایط زیستی فرد و شرایط محیطی استبین نیازهای 

انواع  سالیبزرگو سراسر  از دوران کودکی و کندمیهای حرکتی بنیادی را آغاز کودکی رشد مهارت

عوامل متفاوت  تأثیرکه همگی تحت دهدمیپاالیش و تغییر  آموزد،میهای حرکتی متعدد را مهارت

 ؛دنکنمیصورت منظم رشد ازنظر حرکتی به این عوامل ،1وولین هستند. به عقیدةمحیط، فرد و تکلیف 

 اما ؛آموزدیمرا  3بنیادی و اختصاصی، 2حرکات مقدماتی ،سپسو حرکات بازتابی اول  افراد یعنی

ضروری  (4قیود)محیط و تکلیففرد، تعامل مناسب  ،برای رسیدن به تبحر حرکتی ،لواساس مدل نیوبر

 تأثیرری و رشد یک مهارت حرکتی خاص تحتاساس استوار است که یادگیاینبرمدل نیوول است. 

 ،فرد ازجملهاثر تعامل قیود مختلف رشد مهارت حرکتی خاص در کهطوریبه است؛قیود مختلف 

رسیدن به تبحر ورزشی  یبرا( FMS) 5های حرکتی بنیادیرشد مهارتآموزش  محیط و تکلیف است.

که برای  ری هستندای ساختمانی حرکات کارآمد و مؤثها همانند آجرهاین مهارت .و بازی الزامی است

رایند رشد ف .دنکنمیمورد دنیای پیرامون فراهم جوی محیط و دانش دروکودک راهی برای جست

رشد حرکتی بسیار . کندمیطول زمان آشکار رد یطریق تغییرات در رفتار حرکتحرکتی ابتدا خود را از

مفهوم  قدیمی جای خود را به این یمفهوم عنوانتوانایی حرکتی عمومی بهمفهوم  .اختصاصی است

داده است. منظور از  ،های عملکردی استاز حوزهیک هر فرد دارای قابلیت ویژه در هر که

اساس برخورداری از قیود مختلف، رشدی اختصاصی بودن رشد این است که هر کودک براختصاصی

 6کوشی کفایت حرکتی و فعالیت بدنیمدل هم اساسبر .(1) شودمیدارد که باعث تمایز او از دیگران 

شانس بیشتری برای  ،هرچه کودک فعالیت بیشتری داشته باشد ،2008 در سال و همکاران 7استودن

کفایت حرکتی کمتری خواهد داشت  ،خواهد داشت و هرچه فعالیت کمتری داشته باشد FMSرشد 

امروزی  فعالیت بدنی مناسبی نداشته باشد؟ در جامعة یک فرد که شودمیاما چه چیزی باعث  (؛1)

و عوامل بسیاری  تحرکیکم، افسردگی ناشی از وزناضافهفعالیت کم، میزان در کشور ایران،  ویژهبه

یافتن راهکارها . دنشومیبیشتر  روزروزبه ،دنباش تأثیرگذارر زندگی کودکان و نوجوانان ب ندنتوامیکه 

را در کودکان و نوجوانان  و تبحر حرکتی فعالیت بدنی توانمی هاآنی که از طریق تأثیرگذارو عوامل 

                                                 
1. Niwel 

2. Rudimentary 

3. Specialized 

4. Constraints 

5. Fundamental Motor Skills 

7. The Synergy Adequacy of Movement and Physical Activity 

8. Stodden 
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فعالیت بدنی با تبحر حرکتی و سالمت افراد ارتباط نزدیکی زیرا،  ، اهمیت بسیار زیادی دارد؛افزایش داد

و  تحرکیکمی تالش برای کاهش اعنمبه ر حرکتیتالش برای شناخت عوامل مرتبط با تبح .(2) دارد

 و رشد با کهاست  عواملی از یکیهوش  .(2)است  تحرکیکمسالمت ناشی از  تهدیدکنندةعوامل 

اگر هوش را یک عامل ذهنی و حرکت را یک عامل بدنی  است. مرتبط حرکتی و جسمانی قوای تعالی

 هایمکانیسماز بعد  زیرا، ؛جدای از هم باشد ندنتوانمیکه این دو عامل  درک خواهیم کرد ،فرض کنیم

)دیدگاه پردازش حرکت پردازش گردد برای انجام یک حرکت باید فرمان از مغز صادر شود یا  ،عصبی

توجیه بتوان  1و بوسنر تزای فیمرحلهسه یادگیری نظریةطریق را شاید از مسئله. این (3) اطالعات(

 ،یادگیری . در این نظریة(4) حرکات پایه استتبحر حرکتی نیاز به یادگیری  یبرای ارتقا ؛ زیرا،کرد

ارتباط عوامل ذهنی و  هر مرحلهدر  کهشناختی، تداعی و خودکاری است  شامل سه مرحلة حرکت

اما اینکه کدام بخش از ذهن و عوامل عصبی بر حرکت  ؛(4) مشهود استبدنی و حرکتی عصبی با 

حرکات و محیط  ترسریعو پردازش  وتحلیلتجزیهقدرت  میزان آیا. (4) مشخص نیست ،دندار تأثیر

بر تبحر  مسئله؟ اگر این دارد تأثیربر حرکات و تبحر حرکتی  در ذهن و مغز با عوامل تکلیف بمتناس

هوش به  ترسریعقدرت پردازش  زیرا، ؛موضوع هوش را مطرح کرد توانمی ،داشته باشد تأثیرحرکتی 

 واع مختلفی ازقبیل هوش هیجانی و بهرةناکلی است که به  یموضوع «هوش» . واژة(5)نیاز دارد باال 

 .(5) شودمیهوشی تقسیم 

 . پژوهشگران(6) دهدمیو مفاهیم نشان  هادهیاهوشی ظرفیت فرد را برای درک دالیل،  بهرةموضوع 

بودن ت و قدرت تمرکز بیشتر و نیز فعالدق دلیلبههوشی باالتر  این باور هستند که افراد با بهرة بر

 ،از سالیان دور. (6) نسبت به افراد عادی قدرت یادگیری و اجرای باالتری دارند مدتکوتاه حافظة

که نتایج  اندکردههوشی تالش  گویی به رابطة بین تبحر حرکتی و بهرةپاسخ برای دانشمندان زیادی

بین پیشرفت تحصیلی با فرض اینکه را ی ارابطههیچ  2است. رایان شده گزارشمختلف و متناقضی 

و همکاران  3. استارت(7) بهره هوشی باشد و عملکرد در تکالیف تعادلی مشاهده نکرد ةدهندنشان

گزارش  ساالنبزرگی ذهنی و حرکتی در کودکان و هاییتوانای هاآزمون نیب راکمترین همبستگی 

که تبحر  ند. مطالعات نشان داد(10-8) را گزارش کردند یبعدی نتایج معکوس یهاپژوهش. (7)ند کرد

ارتباط مثبت بین تبحر  ،ی دیگرپژوهش. در (11) حرکتی ارتباط نزدیکی با توانایی شناختی دارد

 .(12)یل توجه و کارکرد اجرایی شناسایی شد قبرکتی با تکالیف عملکرد شناختی ازح

                                                 
1. Fitz and Posner 

2. Rayan 

3. Start 

https://www.google.com/search?q=fitz+and+posner+model&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiGy9ORxZDeAhVFKVAKHUxiB9sQkeECCCUoAA
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ی هیجانی خود هاآموختهبه که اشخاص که ازآنجایی کندمیمعروف بیان  شناسعصب ،1داماسیو

. رندیگیم تصمیمات نادرستی شانیزندگ وداشتن هوش سالم گاهی در کار  ، باوجوددسترسی ندارند

 ،درواقع : هوش عقالنی و هوش هیجانی.ما دو مغز و دو هوش داریمکه گفت  توانمی ،گریدعبارتبه

ة مغز متفکر در اندازبهبدون هوش هیجانی به بهترین شکل کار کند و مغز هیجانی  تواندنمیهوش 

است  هاییتواناو  ، استعدادهاهامهارتی از ادسته. هوش هیجانی شامل (13) کردن مهم استاستدالل

 شودمی هیجانی مدیریت و هیجانی شناخت هیجانی، سازیآسانهیجانی،  ادراک مؤلفة چهارو شامل 

. میزان هیجانات و (5) دهدمیفرد را در مقابله با فشارهای محیطی افزایش  یکه قدرت و توان اجرای

نه توانایی درک زمیاز شخصیت و شناخت آدمی است که درهمینبخشی  هاآمدن با آنچگونگی کنار

 هاپژوهش. (5) ی شناختی و هیجانی در افراد متفاوت استهامهارتی ریکارگبهو استنباط افراد در 

و ی ذهنی، تمرکز رسازیتصوقبیل تمدد اعصاب، کنترل افکار مثبت، خودکنترلی، از را ییهامهارت

. (6) انددانستهبا عملکرد مهارتی مرتبط ، هیجانی منطبق هستند هوش با مدتاًعانرژی که  کنترل

( 9) 2. کانتر(14) دیگر ارتباط بین هوش هیجانی و تبحر حرکتی را مثبت گزارش کردند یهاپژوهش

ی بررسی کرد و ارتباط مثبت و معنادار ی را با سطح بازیرکالمیغارتباط هوش بین بازیکنان فوتبال در

قبیل هوش ی ازشناختروانی ذهنی و هاتیظرفارتباط که وی اشاره کرد  ،وجودنیباا را گزارش کرد؛

با  .نیست شدهشناخته کامالًهوشی( و هوش هیجانی با رفتار و تبحر حرکتی هنوز  ی )بهرةرکالمیغ

هوشی و  بهرة ارتباط ةنیدرزم هاسؤالبه برخی به مطالعات و مطالب ذکرشده هنوز برای پاسخ  توجه

به نتایج  با توجهاز:  اندعبارت هاسؤالکه این  شودمیاحساس خأل بحر حرکتی ت اهوش هیجانی ب

مطالعات با توجه به اینکه ؟ دندار ارتباطتبحر حرکتی  اب هوشی و هوش هیجانی بهرة آیا ،متناقض

این  سؤال، دادند قرار موردتوجهزمینه در این سن را و جوانان و کودکان کم ساالنبزرگقبلی عملکرد 

 ارتباطبررسی  حاضر پژوهشنتایج چگونه است؟ بنابراین هدف از ساله  10-14است که در پسران 

 .استساله  10-14در کودکان پسر تبحر حرکتی  ابهوشی و هوش هیجانی  بهرة

 

 پژوهشروش
تبحر حرکتی در پسران  هوشی و هوش هیجانی با وجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارتباط بهرةبا ت

ی و اسهیمقامقطعی،  پژوهشنوع پیمایشی، طرح توصیفی از راهبرد پژوهش حاضر، بود ساله 14-10

هوشی به چهار  بهرة ،حاضر پژوهش. در ه استی و پیمایش هنجاری بودانامهپرسش ،پژوهشروش 

( و هوش زهوشیتو باالتر،  125-135باهوش،  110-125معمولی،  90-110کندآموز،  75-90) روهگ

                                                 
1. Antanio Damasio 

2. Conter 
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 ،پژوهشآماری  ةجامع و پایین( تقسیم شدند. ، متوسط)هوش هیجانی باال هیجانی نیز به سه گروه

 گذشته یهاپژوهشبا استناد به آماری  تعداد نمونة. بودسال شهر تهران  10-14 نیسنپسران  همة

نفر بوده است.  90 ،نفر و برای هوش هیجانی 120 ،هوشی بهرةی برا که (8، 15)است  شده انتخاب

کودک  1500بین به روش هدفمند، از ابتدایی مدرسة چهارراهنمایی و  مدرسة چهاراین کودکان از 

 سال و بهرة 10-14سنی  دامنة به پژوهش قرارگرفتن در کنندگانشرکتورود  معیارانتخاب شدند. 

 بوده است. 75هوشی باالتر از 

 60هوش ریون سنجیده شد. این آزمون شامل  ةروندشیپ نامةهوشی با استفاده از پرسش بهرة

ت. ستینین همة سنین مفید اس و برای است شدهاز ساده به دشوار طراحی  که ماتریکس یا طرح است

 ،بلژیکی گزارش کردند. همچنین در کودکاندرصد را  95درصد و  94روایی ترتیب ، به1و سونین

برای سنجش  .(16) مناسب گزارش کردند رانیدر افراهانی و همکاران روایی و پایایی این آزمون را 

این اعتبار و روایی جاوید شد.  استفادهو همکاران  2هوش هیجانی شوت نامةهوش هیجانی از پرسش

ی گذارنمرهبرای  که دارد سؤال 33نامه . این پرسشدر ایران گزارش کرد 81/0باالی نامه را پرسش

شوت و همکاران( ) ینوجوانبرای سنین  و شودمیاستفاده  ایدرجهپنجنامه از مقیاس لیکرت پرسش

 .(17) سال مناسب است 19-10

 کلی آزمون شامل ةجموعم، ()فرم کوتاه two-BOT 3اوزرتسکی -ی حرکتی برونینکسهامهارتآزمون 

آزمون فرعی در گروه حرکات ظریف و  سهآزمون فرعی در گروه حرکات درشت، ) آزمونِخرده هشت

ی تیفیک بای وسیع از مهارت حرکتی اهینمای شامل اماده 46 (فرعی هماهنگی باالتنه آزمون یک

آزمون  مجموعة. کندمیی حرکتی درشت و ظریف را فراهم هامهارتی مجزای هااندازهمناسب از 

برای  ی حرکتی ظریف و درشتهامهارتی فردی از هااسیمقاز تبحر حرکتی و نیز را شاخص جامعی 

دقیقه و زمان اجرای فرم کوتاه  45-60. زمان اجرای فرم بلند کندمیفراهم  هسال 21چهار تا کودکان 

سکی در بررسی اوزرت -ی آزمون برونینکسهانمره. ضریب اعتبار کشدیمدقیقه طول  20-15

 87/0بلند رم این آزمون در ف یدرصد بوده است. ضریب پایایی بازآزمای 90 با ی حرکتی برابرهامهارت

ابتدایی و  ةمدرس چهار ابتدا، پژوهشبرای اجرای این  .(18) است شده گزارش 86/0و در فرم کوتاه 

مجوز  ،بعد ةمرحلانتخاب شدند. در  تصادفیراهنمایی )ابتدایی و دبیرستان( به روش  ةمدرس چهار

گرفته شد و بعد از هماهنگی با  وپرورش مدارس مربوطآموزش ةدر این مدارس از ادار پژوهشاجرای 

 مهیا شد. پژوهشو شرایط برای انجام توزیع شد والدین  ةنامفرم رضایت ،مسئوالن محترم این مدارس

هوشی  بهرةافراد با  ،در این پژوهش .ندهوشی پخش شد رةهوش هیجانی و به هاینامهپرسش ،پسس

                                                 
1. Sitinin and Sootin 

2. Shoot 

3. Bruininks-Oseretsky 
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که صورتهدفمند بود؛ بدین صورتبه کنندگانشرکتروش انتخاب  داده نشدند.شرکت 75از  ترپایین

عنوان به 110-125عنوان معمولی، به 90-110عنوان کندآموز، به 75-90بهرة هوشی به چهار گروه 

 یجانی نیز به سه دستةتقسیم شد و برای هوش ه زهوشیتعنوان و باالتر به 125-135باهوش و 

، هوش هیجانی نفر و در 120 ،هوشی بهرة متغیر. در و پایین تقسیم شد هیجانی باال، متوسط باهوش

 چهارهوشی به  دلیل اینکه بهرةتقسیم شدند.  ینفر 30 هایگروه به که کننده بودندنفر شرکت 90

 زهوشیتو  معمولی، باهوش آموز،کند گروه چهارهوشی به  بهرة معموالًشد این بود که  گروه تقسیم

م تا از این طریق ارتباط گروه را شرکت دهی چهارهر که سعی کردیم  پژوهشدر این . شودمیتقسیم 

، هدف درواقع گونه بود.بهتر درک شود. برای هوش هیجانی نیز بدینهوشی و تبحر حرکتی  بین بهرة

 از کل افرادی که انتخاب ،سپس. بودمطلوب  ها برای رسیدن به نتیجةما استفاده از همة زیرگروه

یا  فرد نکردنهمکاریکه درصورت  الزم است ذکر شود .آزمون تبحر حرکتی گرفته شد ،اندشده

فرد  ،نتواند شرکت کند پژوهشیا هر عامل دیگری که باعث شد فرد در  وی تن رضایت والدیننداش

 -فآزمون کلموگروبا استفاده از  هابودن دادهطبیعی دیگری با خصوصیات مشابه به آن جایگزین شدند.

از و هوش هیجانی  یهوش ةبهر با یتبحر حرکت نیب یهمبستگبررسی  یبرابررسی شد.  1اسمیرنوف

و آزمون  3راههکی یااز آزمون آنو مختلف هایگروه یتبحر حرکت ةسیمقا یو برا 2رسونیآزمون پ

 انجام شد. α  =0.05 یدر سطح معنادار 4یتوک یبیتعق
 

 تایجن
 هوشی و هوش هیجانی اطالعات توصیفی بهرة -1جدول 

 متغیر تعداد سن میانگین انحراف استاندارد

 هوشی بهرة 120 11 21/108 82/17

 هوش هیجانی 90 11 93/88 56/33
 

برای بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی و هوش هیجانی از آزمون همبستگی پیرسون 

 ذکر شده است. دوشمارة استفاده شد که نتایج آن در جدول 

                                                 
1. Colmogrof - Smirnov 

2. Pierson 

3. One Way ANOVA 

4. Tukey 
 

  

 

https://www.google.com/search?q=colmogrof+smirnov&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiLrcCjxpDeAhWBYVAKHfRTAcUQkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=one+way+anova&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixqrjdxpDeAhVL66QKHebvCicQkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=one+way+anova+tukey&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwissaP1xpDeAhWINOwKHdcNAk8QkeECCCUoAA
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 ارتباط تبحر حرکتی و هوش هیجانی -2جدول 

 متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد مبستگیهضريب  داریمعناسطح 

 تبحر حرکتی 90 04/69 38/15 90/0 0001/0

 هوش هیجانی 90 63/88 56/33  

 

رابر هوش هیجانی بهمبستگی بین تبحر حرکتی و  ،مشخص است دوکه در جدول شمارة طورهمان

 .دهدمیباالی این دو متغیر را نشان  بسیار ارتباطاست که  /90با 
 

 ارتباط تبحر حرکتی و بهره هوشی -3جدول 

 داریمعناسطح 
ضريب 

 همبستگی

انحراف 

 استاندارد
 متغیر تعداد میانگین

 تبحر حرکتی 120 84/61 33/7 35/0 0001/0

 هوشی بهرة 120 21/108 82/17  

 

بر با هوشی برا گی بین تبحر حرکتی و بهرةهمبست ،مشخص است سهشمارة که در جدول طورهمان

 .دهدمیاین دو متغیر را نشان  پایین بسیار که ارتباطاست  35/0

، از روش هوشی و هوش هیجانی در ارتباط با تبحر حرکتی ساختن یک مدل متناسب با بهرةبرای 

 90هوشی  ات تبحر حرکتی، هوش هیجانی و بهرةنمر ،منظورشد. بدینرگرسیون چندمتغیره استفاده 

هوشی و هم تبحر حرکتی  کسانی که هم هوش هیجانی، هم بهرة)که مشترک بودند  هاآزمودنینفر از 

شرح ند که گزارش نتایج آن بدینتحلیل شد 1اس.پی.اس.اس. افزارنرمبا کمک  ،(است شدهبررسی هاآن

 است:

 و بهرة نینشان داد که استفاده از هوش هیجا Enterمتغیره با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند

 و شدهتنظیم 2R = 0.565است ) شده داریمعناتبحر حرکتی باعث ایجاد مدل  بینیپیشهوشی در 

0.0001 > P  2,87( = 28.69و(Fکه این مدل )، شمارة . جدول کندمیدرصد از واریانس را توجیه  5/56

 .دهدمیارائه ، اندشده واردکه در مدل  بینیپیش متغیرهایمورد ی را دراطالعات چهار

 

 

 

 

                                                 
1. SPSS 
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 اندشده واردمتغیرهايی که در مدل  و استانداردنشدة استانداردشدهضرايب رگرسیون  -4جدول 

ضريب رگرسیونی  متغیر

 استاندارد نشده

ضريب رگرسیونی خطای استاندارد 

 استاندارد نشده

 داریامعن بتا

 000/0 70/0** 04/0 24/0 هوش هیجانی

 039/0 25/0* 05/0 12/0 هوشی بهرة

یا  هوشی متفاوت، تبحر حرکتی نیز متفاوت است دارای بهرة هایگروهبین  آیابرای بررسی اینکه 

که در جدول طورهمانها )و نتایج نشان داد که بین گروه استفاده شدراهه ای یکآزمون آنو ازخیر، 

   (P>0.001, F=2.000). است( تفاوت معناداری وجود ندارد مشخص پنجشمارة 

 

 هوشی بهرة وبرای تبحر حرکتی  راههنتايج آزمون آنوای يک -5جدول 

 ضريب اتا داریمعنا اف آزادی درجة 

 56/0 06/0 2 3 گروهینبی
 

دارای هوش هیجانی متفاوت، تبحر حرکتی نیز متفاوت  هایگروهبین  آیابرای بررسی اینکه  ،همچنین

که در طورهمانها )نتایج نشان داد که بین گروهو راهه استفاده شد از آزمون آنوای یک، است یا خیر

   (P>0.001, F=0.000).  مشخص است( تفاوت معناداری وجود دارد شششمارة جدول 
 

 هوش هیجانی وبرای تبحر حرکتی  راههنتايج آزمون آنوای يک -6جدول 

 ضريب اتا داریمعنا اف آزادی درجة 

 47/0 0001/0 0/0 2 بین گروهی

 

 که بین شرایط هوش هیجانی این تفاوت بررسی شد و مشخص شد از آزمون توکی مکانبا استفاده 

و بین شرایط هوش  (P < 0.001) ، بین شرایط هوش هیجانی باال و متوسط(P < 0.001) باال و پایین

 ، در تبحر حرکتی تفاوت معنادار وجود دارد. (P < 0.001) هیجانی پایین و متوسط
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 نتايج آزمون توکی برای هوش هیجانی -7جدول 

(I) 

 هیجانی

(J) 

 هیجانی

اختالف 

 میانگین

(I-J) 

خطای انحراف 

 استاندارد
 معناداری

 درصد 95اطمینان  فاصلة

 کران باال کران پايین

 پایین
 4 -4 0/0 1 -06/0 متوسط

 2 -5 0/0 1 -1 باال

 متوسط
 4 -4 0/0 1 06/0 پایین

 2 -5 0/0 1 -1 باال

 باال
 5 -2 0/0 1 1 پایین

 5 -2 0/0 1 1 متوسط

 

 یریگجهینتبحث و 
 10-14هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران  بررسی ارتباط بهرة هدف پژوهش حاضر با

ا استفاده ب ،هوشی مختلف هوش هیجانی و بهرة هایگروهکل تبحر حرکتی در  نمرة مقایسة ساله و

اول نتایج پژوهش، در این  بینپیشمتغیر  دو وجود. با توجه به شداوزرتسکی انجام  -آزمون برونینکس

 .دنشومیبحث  هوش هیجانیبه  طنتایج مربو سپس، و هوشی بهرةمربوط به 

 .هوشی ارتباط بسیار پایینی وجود دارد بین تبحر حرکتی و بهرة حاضر نشان داد که پژوهشنتایج 

هوشی ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتایج با  مختلف بهرة هایگروهبین تبحر حرکتی  ،همچنین

، (9) 2کانتر، (8) 1هرناندزمطالعات اما با  خوان است؛هم (7) و استارت و همکاران رایان یهاپژوهش

 پژوهشن بودن نتایج ایدلیل مغایر مغایر است. (11) و همکاران 3پی ، جان(6)ی و همکاران پورنظر

هایی سنی ، تفاوتطریق تفاوت در نوع آزمون و همچنینشاید بتوان ازرا ذکرشده  یهاپژوهشبا 

، روی کودکان انددهیسنجهوشی و عملکرد حرکتی را  که ارتباط بین بهرة هاییپژوهش توجیه کرد.

-14ین سنروی کودکان  این موضوع را پژوهشاما این  ؛(6،11) اندانجام شده ساالنگبزرسن یا کم

سنی مختلف  هایگروهباعث تفاوت در تبحر حرکتی  تواندمیمتغیر سن . ه استبررسی کردساله  10

که  نمو متفاوتی خواهند داشت. در سن بلوغسنی مختلف رشدو هایگروهافراد با گذر از  ،؛ زیراشود

سبب تغییرات بیولوژیک که در ، به(19) افتداتفاق میسال  5/11-5/13برای پسران معموالً در سنین 

که توان گفت نمی ،بنابراین قرار دهد؛ تأثیرتبحر حرکتی را تحت تواندمی دهد،این دوران روی می

البته  ساله برابر خواهد بود. 10-14 پسرانبا  ،ساالنبزرگسن و روی کودکان کم پژوهشنتایج 

                                                 
1. Hernandez 

2. Konter 

3. Jon P 
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 اظهارنظر قطعی طوربه در این زمینه توانینم ،ی نشودریگاندازهمستقیم  طوربهکه سن بلوغ تازمانی

تری تا نتایج دقیق انجام شود یمشابه پژوهشی سن بلوغ ریگاندازهنیاز است تا با  ،بنابراین ؛کرد

ت و قدرت تمرکز دق دلیلبههوشی باالتر  این باور هستند که افراد با بهرة بر پژوهشگران استنباط شود.

 نسبت به افراد عادی قدرت یادگیری و اجرای باالتری دارند ،مدتکوتاه بودن حافظةبیشتر و نیز فعال

ن برای این موضوع توامیاین مسئله نقض شده است. دالیل احتمالی که  حاضر پژوهشاما در  ؛(5)

برای  کهیدرحال ؛انددهیسنج میرمستقیغ طوربههوشی را  که مطالعات قبلی بهرة این است ذکر کرد

ی ریگاندازههوشی را  بهرةمستقیم و فقط  طوربهد که نیی وجود دارهاآزمونهوشی  سنجش بهرة

 ددی در این زمینه باید انجام شوند تا مشخص شودمتع یهاپژوهش ،. با توجه به این مطالبدنکنمی

و  ی، طرز گرفتن آزمونالبته عوامل محیط تبحر حرکتی با بهرة هوشی ارتباط دارد یا خیر. آیاکه 

 د.نباش رگذاریتأثدر این مسئله  ندنتوامیی نیز شناختروانعوامل 

 ارتباطبین تبحر حرکتی و هوش هیجانی که  ه استحاضر نشان داد پژوهشبخش دیگری از نتایج 

مختلف هوش هیجانی ارتباط معناداری  هایگروه بین تبحر حرکتی ،وجود دارد همچنین بسیار زیادی

 و (9)، کانتر (6)نظرپوری و همکاران  هایپژوهشقبلی همچون  یهاپژوهشوجود دارد که با نتایج 

 حاضر یافت پژوهش ی مغایر باپژوهش ،ههمسو است و با توجه به پیشین (14) و همکاران 1ساموئل

 تأکیدعصبی بر تبحر حرکتی  هایمکانیسم تأثیرو این بخش از نتایج بر ارتباط بین ذهن و بدن نشد. 

پردازش بیشتر متناسب با  میزان تسلط بر کنترل هیجانات و قدرت این است که دهندةو نشان دارد

 مؤلفة چهار هیجانی، هوش شدةتجدیدنظر مدل درد. ندار تأثیربر تبحر حرکتی  ،عواطف و احساسات

 مشخص سازه این برای را هیجانی مدیریت و هیجانی شناخت هیجانی، سازیهیجانی آسان ادراک

دیگران  و خود در هیجانی هایمحرک ثبت برای فرد بنیادین هایتوانایی به هیجانی ادراک .اندکرده

ارزیابی  و ادراک ،باشد باالتر فرد هیجانی هوش سطح قدرچ هر ،تعریف این طبقد. شومی گفته

 و های محیطیمحرک ارزیابی قدرت افزایش با ادراک از سطح این یابد.می افزایش نیز وی هیجانی

و  شودمیفرد  یافتةازشـس ردـلکـعم زایشـاف باعث سازنده، و مثبت روابط برقراری توان باالبردن

د. کنمی ورزشی فراهم هایمهارت موفق و مؤثر یادگیری برای را الزم عاطفی و ارتباطی هایزمینه

 فرایندهایی به هیجانی، های هوشمؤلفه از دیگر یکی عنوانبه هیجانی تسهیل یا سازیآسانخصیصة 

 هایذخیره داختنانکاربه تقدم مشکالت، به توجه با را فکر عاطفه ،هاآن براساس که شودمی گفته

 هر اساس،براین کند؛می آسان و روان اطالعاتی پنهان، یندهایفرا و خلق تغییر اختصاصی، حافظة

 باتا  کندمی کمک بیشتر فرد به سازیآسانخصیصة باشد،  باالتر فرد هیجانی هوش سطح قدرچ

 مواجه ورزش به مربوط مسائل با تریافتهانسجام طوربه ،محتویات حافظه و حافظه افکار، دهیسازمان

                                                 
1. Samoel 
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 هایمحرک و محیط با فرد بهتر سازش به خلقی مثبت تغییرات با سازی هیجانیآسان خصیصةد. شو

 ورزشی هایمهارت اجرای و یادگیری به خود نوبةبه نیز یافتگیسازش ایند. کنمی کمک محیطی

 ساختارهای و یندهافرا به است، هیجانی هوش دیگر مؤلفة که هیجانی شناختد. کنمی کمک

چگونه  فرد که کندمی تعیین هیجانی شناختد. شومی گفته هاهیجان گذارینام مربوط بهای حافظه

هیجانی، عالوه هوش خصیصة این پرتو درد. کن شناسایی را هیجانی هایموقعیت و هیجانی معناهای

 ،همچنین .دهدمی افزایش را افراد تسلط قدرت ها،هیجان بینانةواقع و صحیح شناخت افزایش بر

 و اجرای یادگیری زایاسترس هایموقعیت با مواجهه برایرا  مؤثرتری ایمقابله راهبردهای

 هایمهارت و اجرای یادگیری بهبود باعث خود شناخت این که آوردمی وجودبه ورزشی هایمهارت

 و خود در هاهیجان برای تنظیم فرد توانایی به نیز هاهیجان مهار یا مدیریت .شودمی ورزشی بهتر

 خدمت در قدرت مدیریتکه وقتیشود. می گفته عقلی و هیجانی رشد ارتقایبا هدف  دیگران

 خود هیجان کنترل این که کندمی پیشگیری هیجانی هایبحران از گیرد، قرار هاهیجان دهیسازمان

ی از ادستههوش هیجانی شامل . (6،5) شودمی ورزشی هایمهارت یادگیری میزان بهبود باعث

است که قدرت و توان اجرای فرد را در مقابله با فشارهای محیطی  هاییتواناو  ، استعدادهاهامهارت

آمدن با آن بخشی از شخصیت و شناخت آدمی . میزان هیجانات و چگونگی کنار(6) دهدمیافزایش 

ی شناختی و هیجانی هامهارتی ریکارگبهاست که در همین زمینه توانایی درک و استنباط افراد در 

؛ کندمیت حمای (1) از مدل نیوول پژوهشنتایج این بخش از  .(5) تدر افراد متفاوت اس

که صورتیبه؛ در کسب تبحر حرکتی مؤثر هستند عنوان قیود فردیکه هوش هیجانی بهصورتبدین

هوش  یعنی ؛توانند تبحر حرکتی را کسب کنندبهتر می ،دارند هیجانی باالتریافرادی که هوش 

. است کنندهکمکیک قید فردی در کسب تبحر حرکتی باال به این افراد  عنوانبههیجانی باال 

 باکه کودکان صورتیبه ؛کندمینیز حمایت  (20) از مدل استودنحاضر  پژوهشنتایج  ،اینبرعالوه

توانند در فعالیت بدنی نسبت به کودکان می ،اینکه تبحر حرکتی باالیی دارنددلیلبه باال هیجانی هوش

این موضوع را  .استکه این برای افزایش تبحر حرکتی مؤثر  تر باشندفعال هیجانی پایین هوش با

شود میبودن افراد باال باعث شرکت در فعالیت و فعالشرح داد که هوش هیجانی  توانمیصورت بدین

کسب تبحر حرکتی باال نسبت به افرادی که هوش هیجانی پایین و فعالیت کمتر  این موضوع به و

 پژوهشاز  آمدهدستبهگذشته و نتایج  یهاپژوهشبا توجه به نتایج  ،بنابراین ؛کندمی کمک ،دارند

، بنابراین اجرا و رسیدن به تبحر حرکتی است؛ در یمؤثرعامل گفت که هوش هیجانی  توانیم حاضر

در کمک به  دنتوانمیدر مدارس  ویژهبههوش هیجانی  یی برای ارتقایهابرنامهبردن کارطراحی و به

 د.نباش مؤثرتبحر حرکتی کودکان  ارتقای
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؛ استدختر  هایآزمودنی داشتننمشارکت، پژوهشی این هاتیمحدودیکی از  :محدودیت و پیشنهاد

. پیشنهاد ی دختر نیز بررسی شوندهایآزمودنی بعدی هاپژوهشکه در  شودمیپیشنهاد  ،بنابراین

 ، سن بلوغ اندازه گرفته شودهاییپژوهشدر چنین ی آینده این است که هاپژوهش انجام دیگر برای

هوشی و هوش هیجانی  ه با ارتباط بین تبحر حرکتی و بهرةسن بلوغ در رابط آیاکه  و نشان داده شود

 دارد یا خیر. تأثیر

در ارتباط هستند  هم باتبحر حرکتی و هوش هیجانی  ،با توجه به نتایج این پژوهش دستاورد پژوهش:

با انجام تمریناتی  توانمی، تغییرپذیرنداین متغیرها  هردویبا توجه به اینکه  گیرند.می تأثیرو از هم 

 ، تبحر حرکتی و بهرةدر هوش هیجانی تبحر حرکتی افراد را باال برد. با توجه به نتایج این پژوهش

 ندارند. چنانیآنهم ارتباط  هوشی با
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Abstract 
Individual constraints are of the factors that can affect motor development. The 

aim of this study is survey the relationship between IQ and emotional 

intelligence with motor proficiency in boys’ 10-14-year-old son in Tehran. the 

research population is whole the boys 10-14 year-old in Tehran and study 

sample includes 120 children for IQ and 90 children for emotional intelligence 

that were selected by using of cluster purposeful and their motor proficiency was 

determined by using BOT-two test. The results show that the association of 

motor skills with emotional intelligence is very high and the conditions of 

emotional intelligence, high and low, high and average, low and average, there 

are significant differences in motor proficiency. In addition, the relationship 

between intelligence and intelligence is far behind and there is no significant 

difference between the groups in IQ. According to the survey results IQ has no 

effect on motor proficiency but more studies in this area are required. Children's 

motor proficiency was higher with higher emotional intelligence that this is may 

be due to the emotional perception, emotional facilitates, cognitive and 

management or highly emotional containment in these children. 
 

Keywords: Motor Proficiency, Intelligence Quotient, Emotional Intelligence, 

Children 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
* Corresponding Author                                         Email: behzadmoohamadi@gmail.com 


	1)1446.pdf (p.16-35)
	10)1632.pdf (p.170-184)
	صفحات  ابتدايي.pdf (p.1-15)
	1)1446.pdf (p.16-35)
	2)1449.pdf (p.36-50)
	3)1403.pdf (p.51-66)
	4)1512.pdf (p.67-80)
	5)1532.pdf (p.81-98)
	6)1552.pdf (p.99-115)
	7)1558.pdf (p.116-131)
	8)1588.pdf (p.132-146)
	9)1594.pdf (p.147-169)
	10)1632.pdf (p.170-184)
	(3.pdf (p.185)
	4. Abstarac.pdf (p.186-195)
	صفحات  ابتدايي2.pdf (p.196-202)

