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 چکیده 
بازیافت  دو دستی، تعادل وهماهنگی  هایمهارتعملكرد  آموزش هوش هیجانی برتأثیر بررسی  ،حاضر پژوهش هدف

آموزان دانش میآماری آن را تما ةحاضر نیمه تجربی و جامعپژوهش روش  .بود دختر و پسر نوجوانان ورزشكار تمرکز

دانش آموز  92بدین منظور . تشكیل دادند استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ستانشهر سال 14-16 ورزشكار

 .تقسیم شدند کنترلو  آموزشانتخاب و به دو گروه  تصادفیگیری نمونهبه روش  داوطلب (پسر 46 و دختر 46)

از  افت تمرکزو برای سنجش مهارت بازیو گریوز  بریدهوش هیجانی برانامة پرسش برای سنجش هوش هیجانی از

عهمجموهمچنین،  استفاده شد. 3-شناختی اوتاوای روانهاسنجش مهارت نامةپرسشخرده مقیاس بازیافت تمرکز 

آزمون  و دقتارزیابی جهت  جانسونآزمون پرتاب  ،، تعادل پویال لک لکتعاد آزمون)حرکتی  هایای از آزمون

لسه ج10ورزشكاران نوجوان طی هیجانی برای هوش هایبرنامه آموزش مهارت. استفاده شد( یهماهنگی دو دست

 وف و آزمونها، آزمون کولموگروف اسمیرنآماری نظیر همسانی واریانس هایروش از هادادهجهت تحلیل انجام شد. 

میانگین  داری بینتفاوت معنا نشان دادپژوهش نتایج  .استفاده شد P<05/0داری معنادر سطح  مستقل تی

و  ،(یریت رابطهآگاهی اجتماعی، مد مدیریتی،خود ،آگاهی)خودهوش هیجانی مؤلفه  چهار گروه در دوآزمون پس

 (.P<05/0) رددا وجود( تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دست)دقت، حرکتی  عملكرد و بازیافت تمرکزمهارت 

ه شمار ب یروانو  یحرکت یآمادگمهم  هایهوش هیجانی یكی از بخش هایرسد آموزش مهارتمی بنابراین به نظر

  .استورزشی  ةدستیابی به اجرای بهینالزمة این موضوع رود که می
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 مقدمه

راحل مهم نوجوانی از م. استفرایندهای رشدی انتقال از کودکی به بزرگسالی  شاملنوجوانی دوران 

دوره شامل این است. بوده  شناسانرود که از دیرباز محور توجّه روانل شخصیت به شمار میتحو

 1وادینگتون و سامبو،) استاجتماعی و روانی عاطفی،  ،شناختی ،یانتحوّالت مهم جسم و هافرایند

 ةدور نوجوانی،دورة  که از آنجایی .است هر شخص وجود رشد جنبة مهمترین اجتماعی رشد(. 2015

 مباحثی از، آنان روان سالمت ترین نشانةمهم عنوان به نوجوانان در اجتماعی سازگاری است حساسی

است.  بوده مربیان و شناسانشناسان، روانجامعه از بسیاری توجه مورد اخیر یهادر دهه که است

 شدیدی است ذهنی و جسمانی عاطفی، دستخوش تحوالت دوره این در نوجوان اجتماعی سازگاری

 دیگران با فرد سازگاری ،اجتماعی رشد گیریاندازه مالک .است نیافته رشد کامل طور به هنوز که

 ی اجتماعیهاتمهار اجتماعی، گاریساز برمؤثر عوامل  از یكی. (2014 2بورگانس و همكاران،) است

 تا با افراد می سازد قادر را فرد که رفتارهای آموخته شده انطباقی است ،یاجتماع یهامهارت است.

مایر و ) بپرهیزد دارند، منفی پیامد که رفتارهایی از مثبت داشته و تعامالت و متقابل روابط دیگر

 هایو مهارت سازگاری با که الگوهایی از یكی .(2014، بورگانس و همكاران، 2008 3همكاران،

است  ایهوش هیجانی واژه .(2008مایر و همكاران، ) است 4هوش هیجانی ،است ارتباط در اجتماعی

شده و دانشمندان درصدد یافتن اطالعات در این زمینه  عنوان ورزشی شناسیکه در عرصه روان

. (2015 5کاالپریا و آنوراها،) انگیز استشگفت در زندگی انسانموفقیت بر هوش هیجانی  اثرات. هستند

 گرید با هاآن مناسب دادن ارتباط و احساسات و افكار کنترل ،درک شناخت، را یجانیه هوشمحققان 

 بر سازدمی قادر را افراد و نموده راهیهم گرانید جاناتیه با که یاگونه به اندتعریف نموده موارد

. 6مندگل .(2008مایر و همكاران، شوند ) تعاملوارد  گرانید با مناسب یجانیه سطح کی اساس

شود می سببرا  هادرصد از موفقیت 20هوش شناختی در بهترین شرایط تنها  معتقد است (1998)

در  هاموقعیت به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از هافقیترصد از مود 80و 

عدم موفقیت افراد  واقع هوش هیجانی . دردهندهایی است که هوش هیجانی را تشكیل میگرو مهارت

. یعنی کندمتوسط را تعیین می افراد دارای هوش ةبا ضریب هوش باال و همچنین موفقیت غیرمنتظر

تر از کسانی هستند که هوش خیلی موفق شتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی باالافراد با دا
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هوش هیجانی عمدتًا به عنوان توانایی فرد در بازنگری  .عمومی باال و هوش هیجانی پایین دارند

ها و استفاده از اطالعات هیجان هانتمیز قائل شدن میان هیجا ،خود و دیگران هایاحساسات و هیجان

 (2015) حبیب زاده و طالبیان نیا(. 2004 1اُن،-بارشود )میدر حل مسئله و نظم بخشی رفتار تعریف 

مهارت افراد در مواجهه  شناختی دانسته کهغیر هایای از قابلیتوعههوش هیجانی را به عنوان مجم

نقش هوش هیجانی در دوران نوجوانی  این اساس، بر .دهدمیافزایش  را الزامات محیطی با فشارها و

. یادگیری کمک کندفرآیند در  آموزتواند به دانشمیهوش هیجانی باال مورد توجه قرار گرفته است. 

که این امر باعث  کنندرا تجربه  یترممكن است شكست سختپایین هوش هیجانی  باآموزان دانش

در ( 2010) مارتینز و همكاران (2003) 2مایر براکت و. شودمیها در آنمیعل هایانگیزهتضعیف 

 ،مشكلدارای ان مجرماین  کهعنوان نمودند  ساله 15 -17 مجرم نوجوانان پسر 15 رویای مطالعه

هوش هیجانی صفتی . اندبودهاست  هوش هیجانی دو عنصر مهم که خود و دیگراناحساسات  شناخت

و  ؛(2010مارتینز و همكاران، رفتار مخرب )طور منفی با افسردگی، اضطراب، خشم و هاست که ب

، روابط با همساالن و صالحیت عاطفی اجتماعی در ارتباط تطبیقی تعاملی هایر مثبت با روشطوهب

در بسیاری  ارتباطی هوش هیجانی رامطالعات متعدد ساختار  .(2012 3فردریكسون و همكاران،است )

 4گاگلیاندولو و همكاران،) والدین(، 2014کاستا و همكاران، ) سالمت، از جمله زندگیمهم  هایاز حوزه

رویز و همكاران، -سانجس) آکادمیک(، عملكرد 2013آندری و پتریدس، روانی )آرامش (، 2014

محققان  اند.( نشان داده2014 5دی فابیو و ساکلوفسكی،)حرفه ای و تصمیم گیری  مدیریت(، 2013

روزنستین و ) آموزش و تمرین بهبود بخشید توان از طریقمیرا  هوش هیجانی سطحاند نشان داده

ضروری و به  هایتوان در هر سنی از طریق کسب مهارتمیهوش هیجانی را . (2015 6استارک،

تواند هوش می. یک فرد بالغ داد افزایشاجتماعی  هایو موقعیت درونی هایکارگیری آن در عملكرد

ها را از سنین اولیه فرا گیرند توانند این دسته مهارتمیهیجانی را رشد دهد اما کودکان و نوجوانان 

 . والدین،زندگی خود مقابله کنند هایبلندیو  کمک نموده تا با پستی هابه آن هامهارت چرا که این

هدفمند به  هایسنجیده و فعالیت هایرا با تالش هاتوانند بسیاری از مهارتمیمعلمان و مربیان 

                                                           
1. Bar-On 

2. Brackett and Mayer 

3. Frederickson et al. 

4. Gugliandolo et al. 

5. Di Fabio & Saklofske 
 

 

6. Rosenstein & Stark 
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 هایبرنامهاند که در پژوهشی نشان داده (2011) 1دی فابیو و کنی کودکان و نوجوانان آموزش دهند.

 هایگذار باشد. این برنامهتأثیرروانی و حرکتی  هایویژگیأ تواند بر ارتقمی هوش هیجانی آموزشی

کاستیلو و همكاران، )شود می خشم و یپرخاشگر کاهشباعث  وافزایش داده  را یرهبرقدرت آموزشی 

 که است شده دییتا ،یاجتماع و یعاطف یا مداخله هایبرنامه به توجه برمطالعات در این . (2013

ملرو و پالومرا، ) قاطعانه رفتار ،(2009الراری و چرینوس، -چوکو) یکنترل خود رفتار بهبودباعث 

 احساسات لیتحل ییتوانا ،(2004ران، امار و همك) یاجتماع ائل شخصی ومس حل ،(2011

به  هوش هیجانی هایآموزش مهارت شوند.می یپرخاشگر کاهش و ،(2008 2گارایگوردوبلی،)

 .شودمینفس افراد نماید و باعث افزایش عزتمیکمک  اجتماعی تعامالت محیط و با سازگاری

د بود تا هیجانات منفی خود را نخواه هوشیار گردند قادرکه نوجوانان از نظر هوش هیجانی میهنگا

بینند و بدین سان ظرفیت میمثبتی را از دیگران  هایواکنش به طور سازنده ای کنترل کنند در نتیجه

که آموزش هوش هیجانی  استنشان داده مطالعات  .(2006 3،کزسا)دهند مییادگیری خود را افزایش 

مدل چند عاملی در در ارتباط است.  بازیافت تمرکزروانی از جمله مهارت  هایبا بسیاری از ویژگی

که  شناختیغیر هایو مهارت ها( هوش هیجانی عبارت است از توانایی1997ن )اُ-هوش هیجانی بار

قرار تأثیر توانایی فرد را برای دستیابی به موفقیت در مقابله با الزامات و فشارهای محیطی تحت 

 افزایش. استفرد در ارتباط  با مهارت بازیافت تمرکز ی است که مستقیماًاملواین مدل شامل ع دهد.می

 هایتبحر در مهارتتواند بر میآموزشی هوش هیجانی  هایاز طریق برنامهمهارت بازیافت تمرکز 

االتری از دارای سطح ب ،ورزشكاران استمتعدد نشان داده  مطالعات. گذار باشدتأثیر حرکتی و ورزش 

جردن و مطالعات نتایج  .ندهستیافت تمرکز نسبت به غیر ورزشكاران زهوش هیجانی و مهارت با

دارند، عملكرد  نشان داده است افرادی که هوش هیجانی باالتری (7200) 5( و آجای1999) 4همكاران

داد هوش نشان ( 2005) بشارت. دهندمیحرکتی از خود نشان  هایبهتری را در اجرای مهارت

عملكرد بهتر در تكالیف و مشكالت شناختی کمتر و تفكر  ،هیجانی، رابطه مثبتی با رضایت از زندگی

کی لیگ ها( هوش هیجانی بازیكنان2006) 6لورسونهادارد. پرلینی و مهارتیروشن در طی تمرینات 

هوش هیجانی باالتری در کی، هابازیكنان آنها نتیجه گرفتند برتر و افراد معمولی را مقایسه کردند.

طور مثبت با عملكرد ورزشكاران در حین همقایسه با افراد عادی دارند و همچنین هوش هیجانی ب
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رابطه بین "ای تحت عنوان زمینهپژوهش ( در یک 2007) 1بازی مرتبط بود. ساکلوفسكه و همكاران

هیجانی روابط بین گیری کردند که هوش نتیجه "هوش هیجانی، شخصیت، و تمرینات ورزشی

نشان داد تفاوت پژوهش کند. همچنین نتایج این میبینی شخصیت و رفتار در تمرین ورزشی را پیش

داری بین هوش هیجانی در ورزشكاران و غیر ورزشكاران وجود دارد و سطح هوش بین فردی که امعن

 هایرزشكاران رشتهنسبت به و میورزشی تی هایاز هوش هیجانی است، در ورزشكاران رشته جزئی

( عوامل روانی را اولین دلیل نوسانات روز به روز 2007) 2واینبرگ و گولد .ورزشی انفرادی باالتر است

گذار بر موفقیت و تأثیردانند و بازیافت تمرکز را به عنوان یكی از مهمترین عوامل میعملكرد ورزشی 

 هایمهارتتأثیر کند امروزه بحث میچنین بیان نیز ( 2008) 3کند. گوکیاردیمیشكست بیان 

ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و عوامل روانی که در  هایبازیافت تمرکز در اجرای مهارت

هر تأثیر نفس، انگیزش، توجه، تجسم و روان تنی و هاعتماد ب باشند از جملهمیعملكرد ورزشی سهیم 

 هایآموزشی مهارت هایهوش هیجانی یكی از روشو آموزش  استیک بر عملكرد مورد توجه محققان 

 اجرای هیجانی و هوش بین رابطه تعیینباعنوان  پژوهشی ( در2009) 4کرومبی ولومبارد روانی است.

نشان متوالی  فصل دو طی در آفریقای جنوبی در ملی کریكت مسابقات در کریكت تیم شش ورزشی

 .پیچیده باشد هایبرای موفقیت افراد در مهارت بینی قویپیشتواند عامل میهوش هیجانی  ندداد

در طول دهه  .است ورزشی عملكرد برای مهمی کنندهبینیپیش تیمی، هیجانی همچنین، هوش

عنوان یک خصیصه  با توجه به تاثیرپذیری ورزش از هوش هیجانی به گذشته، افزایش شواهد تجربی

مانند حداکثر انقباضات بر اجرا در ورزشكاران مؤثر وامل انی با عهوش هیج آوری شده است.جمع

فیزیولوژیكی به استرس  هایمحافظتی بر روی واکنشتأثیر شود که میارادی مرتبط است، و تصور 

توان نتیجه گرفت هوش هیجانی به عنوان یک می هابا مرور پژوهش(. 2014البرده و همكاران، ) دارد

گذار باشد اما بیشتر تأثیرورزشی  هایروانی و مهارت هایویژگی تواند برمیسازه روانی است که 

 هایآموزشی هوش هیجانی بر سازهتأثیر در کمتر پژوهشی  استی که تا کنون انجام شده هایپژوهش

 جان،یه و شور با ،ینوجوان دورانشده  ذکربا توجه به مطالب روانی و حرکتی بررسی شده است. 

که بر اساس  و از آنجایی است همراه تنش پر یطفاع و یولوژیزیف كاتیتحر متناقض، هایاحساس

است ما در این مؤثر  هاادبیات عنوان شده هوش هیجانی بر بسیاری از این هیجانات، عواطف و مهارت
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4. Crombie & Lombard 
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به عنوان یک مهارت  تمرکز بر آن شدیم تا نقش آموزش هوش هیجانی را بر مهارت بازیافتپژوهش 

را و نیز مهارت هماهنگی دو دستی  ، دقت پرتابهیجانی بر تعادل شناختی و نیز نقش آموزش هوش

با امید به اینكه  دختران و پسران ورزشكاران مورد بررسی قرار دهیم. حرکتی در هایعنوان مهارتهب

آموزش و پرورش در جهت ارتقاء  نظامگشای مربیان و معلمانی باشد که در راهپژوهش نتایج این 

 نمایند.میشناختی و حرکتی نوجوانان تالش  هایتوانایی
 

 پژوهش یشناسروش
 .کاربردی استپژوهش  ژوهش حاضر، نیمه تجربی و از نوعپ

 کنندگانشرکت

 92 چهارمحال و بختیاری استان شهرکرد ستانشهر آموزدانش ورزشكاران تمام نیب ازپژوهش  نیا در

 هایباشگاه و هاکانون در مداوم طور به که (پسر 46 و دختر 46) سال 16 تا 14 ورزشكار آموزدانش

 یتصادف صورت بهآموزان دانش و هشد انتخاب کردند،می شرکت یورزش مختلف هایرشته در یورزش

معیارهای  .شدند میتقس( پسر 23 و دختر 23) کنترل و( پسر 23 و دختر 23)ی شیآزما گروه دو به

ارزشیابی نمونه عبارت از حضور منظم در دوره، مشارکت فعال در طول دوره، انجام کارهای عملی در 

  بوده است.طول دوره 

 گیریابزار اندازه

 (2006)بری وگريوز هوش هیجانی براد ةنامپرسش

بخش اول آن شامل  .از دو بخش تشكیل شده است (2006)آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز 

 –و بخش دوم آن شامل مهارت آگاهی  فردی قابلیتکه  استو خود مدیریتی آگاهی خودمهارت 

 است کهای گزینه 5سؤال  28این آزمون شامل  .است ()قابلیت اجتماعیاجتماعی و مدیریت رابطه 

. استهمیشه  وهمیشه  همیشه، تقریباً ،به ندرت، گاهی، معموالً ی آن به ترتیب شامل هرگز،هاپاسخ

طریق  پایایی آن از .پایایی این آزمون در کشور ایران توسط حمزه گنجی انجام شد و اعتبار ةمحاسب

کل هوش هیجانی  دهنده هوش هیجانی ومهارت تشكیل نفری برای چهار 36یک گروه  بازآزمایی در

آزمون فقط یک بار  نفر( 84)درگروه دیگری . بوده است 89/0و  73/0، 70/0، 86/0، 78/0به ترتیب 

کل گروه  دختران و پسران و هایبرای گروه ،کرونباخاستفاده ازآلفای  اجرا شد و ضریب پایایی آن با

طریق آلفای  چه از و اجرا بار چه ازطریق دوآمده دستبه است. همه ضرایبآمده دستبه 88/0

-مربوط به مهارت خود( 6 تا 1)االت سؤقسمت اول داربوده است. امعن (P<0.01)کرونباخ، درسطح 

( 20تا16)سؤاالت قسمت سوم مدیریتی،  -مربوط به مهارت خود( 15تا7)سؤاالت قسمت دوم ، آگاهی

 مربوط به مهارت مدیریت رابطه( 28تا21)سؤاالت مربوط به مهارت آگاهی اجتماعی، قسمت چهارم 
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نفری  31در یک گروه  ان -هوش هیجانی باربرای تعیین روایی این آزمون به همراه آزمون می باشد. 

 اعتبار ،بنابر این .دار استامعن 99/0که باز در سطح آمده دستبه 68/0اجرا شده و ضریب همبستگی 

 .یید استأت و روایی آزمون مورد

 مهارت بازيافت تمرکز

ی هامهارتنامة سنجش برای سنجش مهارت بازیافت تمرکز از خرده مقیاس بازیافت تمرکز پرسش

به سه دسته به ارزیابی نموده که این آزمون دوازده مهارت روانی  .استفاده شد 3-شناختی اوتاواروان

 (اعتماد به نفس و تعهد ،)تعیین هدفشامل : 1های روانی پایهمهارت -1 .شوندمیترتیب ذیل تقسیم 

آرمیدگی و نیرو بخشی( ،ترس)واکنش به استرس، کنترل شامل : 2روان تنی هایمهارت -2 .باشدمی

و طرح  تمرکزبازیافت  ،)تصویرسازی ذهنی، تمرین ذهنیشامل  : 3شناختی هایمهارت -3 باشد.می

با  مهارت بازیافت تمرکزکلی  ةنمر نفس واعتماد به کمترین و %80تمرکز .است (زی مسابقهیر

در  (2015و همكاران ) زیدآبادی .ه استباالترین میزان همبستگی را نشان داد %96 همبستگی

برای  ی رااالیب پایایی و، روایی ندانجام داد رشتة ورزشی 10ورزشكار از  480که روی پژوهشی

هفت که به صورت مقیاس لیكرت  استسؤال  48امل شنامه پرسشاین . گزارش نمودندنامه پرسش

(، موافق نیستم 3)تا حدی مخالف  ،(2مخالف ) ،(1) مخالف صورت کامالهامتیازات ب سطحی است.

. ه است(در نظر گرفته شد7)موافق  (، کامال6)موافق  ،(5(، تا حدی موافق )4)مخالف نیستم /

به یكی از این هفت گزینه تمرینات  و هابر اساس وضعیت فعلی یا گذشته خود در رقابت هازمودنیآ

صورت هبازیافت تمرکز ب تمرکز و ،مربوط به واکنش به استرس، کنترل ترسسؤاالت  .دهندمیپاسخ 

 .(2000واعظ موسوی، ) شوندمیگذاری معكوس نمره

 عملکرد حرکتی گیری اندازه هایشیوه

ب از چهار آزمون استفاده از یک مجموعه مرکآموزان دانشحرکتی  هایمیزان مهارتگیری اندازهبرای 

 .گردید

 : 4)جانسون(آزمون دقت در پرتاب  

هوک با استفاده از شوت و  قرار گرفته 1مانند شكل  که در مقابل هدف بینندمیآموزش آموزان دانش

فاصله فرد  در این آزمونبه طرف هدف پرتاب نمایند. ده مرتبه و یا پرتاب بیسبال توپ هندبال را 

                                                           
1. Basic Skills 

2. Psycho-somatic Skills 

3. Cognitive Skills 

4. Sheehan 
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زدن  برای ده فعالیت )پرتاب( به شرح ذیل است: دهیامتیاز ةنحو است.متر  12کننده تا دیوار پرتاب

 (امتیاز 1سه ) ة(/ زدن توپ به منطقامتیاز 1) (/ زدن توپ به منطقه دوامتیاز 1)توپ به منطقه یک 

  .(1)شكل 

cm150 

        

 

    

 

cm100 

 

 

 

 

 

 

 
 جانسون نمايش محل پرتاب توپ در آزمون دقت در پرتاب -1 شکل

 

 آزمون تعادل پويا 

آزمودنی در نقطه شروع  .(2)شكل  برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون تعادل پویای ایفرد استفاده شد

کند میگذاری شده پرش ایستد سپس با پای چپ به طرف اولین نوار عالمتمیروی پای راست خود 

حرکت آزمودنی با پای بعد از این برای پنج ثانیه حفظ نماید.  )ایستا( وضعیت ساکن کنندمی و سعی

دهد میپرش را ادامه با پاهای متناوب  آزموننماید میراست به دومین نوار عالمت گذاری شده پرش 

برجستگی کف پای  .نماید تا مسیر آزمون تمام شودمیو وضعیت ساکن را برای پنج ثانیه حفظ 

طوری که آن عالئم قابل رویت . بهگذاری شده را بپوشاندشونده باید به طور کامل هر نوار عالمتتست

لمس نشدن سطح  ،یک پرش با موفقیت عبارتست از پوشاندن هر نوار با قسمت برجسته پانباشد. 

که نقاط  استموفقیت )به عبارت دیگر جهشی با محل آزمون با پاشنه پا یا هر قسمت دیگر بدن 

پوشیده شده و هیچ نقطه دیگری از بدن و یا  گذاری شده به وسیله برجستگی کف پا کامالًعالمت

حفظ روی هر نوار ثانیه  پنجو یک حالت ایستا برای  (پاشنه پا با زمین کف سالن تماس پیدا نكند

آمیز پنج امتیاز طور موفقیت گذاری شده بهامتیاز برای فرود آمدن و پوشاندن هر نوار عالمتشود. 
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گردد و برای پنج ثانیه که آزمودنی بتواند در یک حالت تعادل ایستا پس از پرش بر روی میمحسوب 

حداکثر  نهایتاً  تواندمییک آزمودنی  .شودمیرفته امتیاز در نظر گ پنجگذاری شده قرار گیرد نوار عالمت

امتیاز برای تمام مسیر به  100امتیاز کسب کند که در مجموع  10گذاری شده در هر نوار عالمت

 .(2)شكل  آوردمیدست 

 

 
 نمايش مسیر حرکت در آزمون تعادل پويا -2شکل 

 آزمون تعادل ايستا 

، فعالیت مان در سهز ینبهتر .شده است استفادهتعادل ایستا گیری اندازهبرای  تعادل لک لک آزمون از

 .شودمیرکورد آزمودنی محسوب 

  1آزمون هماهنگی

 شامل وسایل کمكی آزمون .است هاهدف این آزمون ارزیابی میزان هماهنگی بین چشم و دست

 به این صورت است کهروش آزمون . استزمان سنج ، (تخته کف )پایه ،طرح کشیده شده ،نمادرشت

نشیند. وضعیت نور باید طوری تنظیم میآزمودنی سر میزی که تخته پایه روی آن قرار داده شده 

نگهدارنده آن  ةاز صحیح نصب شدن مداد در قطع .شود که آزمودنی بتواند طرح به طور دقیق ببیند

در زاویه مناسبی نسبت به تخته ثابت که امكان حرکت روان مداد بر روی طرح را میسر سازد مطمئن 

طرح کشیده شده در وضعیتی که به وسیله  .طول مداد باید به همان اندازه طول میله باشد .شوند

کاغذ محكم  هایرهگی ةشود و به وسیلمیوی آن قرار داده خطوط روی تخته پایه مشخص شده بر ر

                                                           
1. Coordinatination Test 
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. کاغذ طرح را خراب نكنند هایمراقب باشید گیره شود،مینگهداشته ن آباالیی و پایینی  هایبه لبه

بر روی  میکه به آراشود میبعد از این که میله وارد سوراخ تخته پایه شد ارتفاع مداد طوری تنظیم 

ای که مداد شروع را به نقطه بین دو خط بكشد باید مداد که او نتواند دقیقاً  هر وقت .طرح خطی بكشد

محدوده زمانی  آزمون شاملامتیاز  .به انحراف کرده برگرداند و بدون وقفه به خط کشیدن ادامه دهد

(3min) .1در طول مسیر رسم شده در هر گیری اندازهجهت  استcm  5یک عالمت و در هرcm  شكلی

مقدار آن را  کرده وگیری اندازهکشد می 3min را که آزمودنی ظرف طول خطی .کشیده شده است

  .(3)شكل  ثبت کنید

 

 
 آزمون هماهنگی دودست -3شکل 

 

 آموزش هوش هیجانی دورة 

 ،یآگاه–)خود یجانیمورد نظر در هوش همؤلفه چهار  یجانیبا استفاده از آموزش هوش ه توانیم

 یآموزش یهابرنامه. داد شیورزشكاران افزا نیرا در ب (رابطه تیریمد و یاجتماع یآگاه ،یتیریخود مد

 داده آموزش ورزشكاران در مختلف حوزة نیدر چند تواندیماست  یجانیبهبود هوش ه نهاآ هدفکه 

 در .ندهست یو روابط اجتماع یکارآمد ،یریانطباق پذ ،پشتكار ،یهمدل ،یخودآگاه شامل که شوند

 جلسه ده یط که بود( 1997) یسالوو و ریما ییتوانا مدل براساس یجانیه هوش آموزش پژوهش، نیا

 هر در نكهیا حیتوض(. 2017 شكوفه،گل و پاشا ،1997 ،یسالوو و ریما) شد برگزار( ساعت ستیب)

 خالصه طور به. شد ارائه...  و نقش یفایا آزاد، اظهارنظر ،ینظر صورت به ریز مباحث از یكی جلسه

 شناخت و مشاهده: یجانیه درک و یجانیه یخودآگاه نییتب و فیتعر( 1) :بود موارد نیا آموزش

 و احساسات افكار، انیم ارتباط از شدن آگاه احساسات، انیب یبرا یواژگان افتنی خود، احساسات

 از یآگاه و خود اعمال یبررس: گرانید و خود در یجانیه درک و یخودآگاه دیفوا( 2. )هاواکنش

 شیافزا( 3) اند،حاکم احساسات ای شهیاند خاص،مییتصم بر آنكه صیتشخ ها،آن یامدهایپ

 یانتقادها مانند یمنف یهاامیپ داکردنیپ یبرا "خود با گفتگو" از استفاده: خود در یجانیه یخودآگاه
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: گرانید در یخودآگاه شیافزا( 4. )است نهفته یاحساس هر پس در که آنچه درک مخرب، یدرون

 موجود یهاتفاوت به احترام آنان، یذهن یدورنما دادن قرار مدنظر و گرانید عالئق و احساسات درک

 صحبت: گرانید در یجانیه صیتشخ و هاجانیه درک( 5. )مختلف یهادهیپد به افراد احساسات در

 گرانید عمل و حرف انیم زیتما شدن، خوب یگرپرسش و شنونده مؤثر، یصورتبه احساسات دربارة

 روراست به یده ارزش: یهمدل یمهارتها آموزش( 6. )هاآن برابر در خود یهاقضاوت و هاواکنش و

 خطر، احساس بدون توانیم هنگام چه نكهیا بر یآگاه ارتباط، کی در اعتماد حس جادیا و بودن

 موجود یالگوها ییشناسا: فعال یهامهارت آموزش( 7. )نمود صحبت خود یخصوص احساسات درباره

 جهت هامهارت آموزش( 8) .گرانید در الگوها نیهم صیتشخ خود، یجانیه یواکنشها و یزندگ در

 جادیا یچگونگ( 9) و .تعارضات حل جهت در بحث در روزیپ-روزیپ یالگو از استفاده: جانیه کنترل

 آموزشـ  انفعال ای خشم بدون خود احساسات و عالئق ابراز: گرانید در یجانیه استفاده و یزشیخودانگ

 و ریما) فرد از دوستان یطلبیاری و انهیگراجمع یرفتارها شیافزا: یزشیخودانگ جهت ییهامهارت

 .(2017 شكوفه،گل و پاشا ،1997 ،یسالوو

 رسم نیز و استاندارد انحراف میانگین، ةمحاسب به توصیفی آمار کمک به: هاپردازش داده هایروش

 آماری یهاروش از استفاده با استنباطی قسمت در سپس. شد پرداخته هاگروه در مختلف نمودارهای

 محاسبه و بررسی به مستقل تی آزمون رنوف،یاسم-کولموگروف آزمون ،هاواریانس همسانی نظیر

 برای و شد گرفته نظر در P=05/0آماری یهاروش تمام برای نیز داریامعن سطح. شد پرداخته هاداده

 .شد استفاده spss vr.19 و Excel افزارهای نرم از آماری محاسبات انجام

 

 نتایج
 یجانیه هوشهای مولفه خرده به مربوط (استاندارد انحراف و نیانگیم) یفیتوص اطالعات 1 جدول

مهارت بازیافت  و یجانیه هوش کل نمره ،(رابطه تیریمد و یاجتماع یآگاه ،یتیریخودمد ،یخودآگاه)

 .دهدمی نشان آزمون مراحل در را تمرکز
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 و کنترل گروه های مورد ارزيابی درمربوط به مولفهو آزمون تی مستقل  اریمع انحراف، نیانگیم .1 جدول

  شيآزما

 شاخص

یآمار  

 گروه ها

 ریمتغ

 ±ار یمع انحراف

 نیانگیم

 ±ار یمع انحراف

 تی نیانگیم
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 آزمونپس آزمونشیپ

 کنترل گروه
 یخودآگاه

4/2±1/13 2/1±1/14 
65/18 90 0001/0 

 5/23±2/3 6/12±1/2 شیآزما گروه

 یآگاه کنترل گروه

 یاجتماع

9/2±3/20 5/3±8/20 81/7 

 
90 0001/0 

 1/27±2/4 1/21±4/3 شیآزما گروه

 کنترل گروه
 یجانیه هوش

4/6±1/81 1/7±2/82 
66/7 90 0001/0 

 3/102±3/16 9/79±2/7 شیآزما گروه

 کنترل گروه
 یتیریخودمد

5/3±1/24 6/3±2/25 
24/7 90 0001/0 

 4/32±7/5 3/23±1/4 شیآزما گروه

 کنترل گروه
 رابطه تیریمد

9/4±8/21 6/4±1/22 
43/4 90 0001/0 

 4/26±7/4 4/22±8/3 شیآزما گروه

بازیافت  مهارت کنترل گروه

 تمرکز

1/12±9/202 6/15±4/206 
12/9 90 001/0 

 7/239±2/19 1/198±3/10 شیآزما گروه

 

هوش هیجانی در دو گروه کنترل و آزمایش از آزمون  هایمهارت بازیافت تمرکز و مولفهمقایسة برای 

مولفه های مورد  نیانگیم نیب داد نشان 1 جدول در شده ارائه هایافتهیمستقل استفاده شد.  تی

 یفیتوص هایآماره یبررس با .دارد وجود یدارامعن تفاوت شیآزما و کنترل هایگروه در ارزیابی

دارای میانگین آزمون پسدر مرحله  شیآزما گروههای مورد ارزیابی مولفهمیدر تما شد مشخص

تأثیر  یجانیه هوش آموزش گرفت جهینت توانمیاین اساس،  باالتری نسبت به گروه کنترل است. بر

 هوش کل ةنمر رابطه، تیریمد ،یاجتماع یآگاه ،یتیریخودمد ،یخودآگاه یرهایمتغ بر یدارامعن

 (استاندارد انحراف و نیانگیم) یفیتوص اطالعات 2 جدول .دارد بازیافت تمرکز مهارت و یجانیه

های استنباطی )آزمون تی مستقل( و آماره آزمون مراحل در را عملكرد حرکتی هایمهارت به مربوط

های حرکتی در نشان داد میانگین عملكرد مهارت 3نتایج ارائه شده در جدول  .دهدمی نشانرا 

 .است بیشتر از پیش آزمونآزمون پس
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 کنترل گروه در های عملکرد حرکتیو آزمون تی مستقل مربوط به مهارت اریمع انحراف، نیانگیم -2 جدول

  شيآزما و

 شاخص

یآمار  

 گروه ها

 ریمتغ

 ±ار یمع انحراف

 نیانگیم

 ±ار یمع انحراف

 تی نیانگیم
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 آزمونپس آزمونشیپ

 کنترل گروه
 تعادل ایستا

21/2±4/16 3/4±6/18 
89/7 90 0001/0 

 1/27±9/5 9/17±46/3 شیآزما گروه

 کنترل گروه
 تعادل پویا

12/5±9/32 6/5±2/33 
07/19 90 0001/0 

 3/59±4/7 2/34±25/6 شیآزما گروه

هماهنگی  کنترل گروه

 دودستی

23/0±3/2 54/0±9/2 
56/4 90 0001/0 

 2/5±1/2 9/2±59/0 شیآزما گروه

 کنترل گروه
 دقت

21/2±1/8 7/2±1/10 
57/6 90 0001/0 

 6/13±4/2 8/7±65/3 شیآزما گروه

 

آزمون سدر مرحله پدر دو گروه کنترل و آزمایش  مربوط به عملكرد حرکتی هایبرای مقایسه مهارت

لفه های مورد مود بین میانگین دانشان  2ارائه شده در جدول نتایج  از آزمون تی مستقل استفاده شد.

 یفیتوصهای آماره یبررس با. دارد داری وجودکنترل و آزمایش تفاوت معنا هایدر گروه ارزیابی

دارای میانگین آزمون سپدر مرحله  شیآزما گروههای مورد ارزیابی مولفهمیدر تما شد مشخص

 .باالتری نسبت به گروه کنترل است
 

 یریگجهینت و بحث
 هوش هایمولفه رشد بر یجانیه هوش هایمهارت آموزش داد نشان پژوهش نیا هاییافته یبررس

 دگاهید دیمو ت. نتایجاسمؤثر  (رابطه تیریمد و یاجتماع یآگاه ،یتیریخودمد ،یخودآگاه) یجانیه

 و رشد زمان ولطدر  ،یجانیه هایمهارت و یجانیه هوشمعتقد است  که است( 2000) ناْ– بار

 و (2000) 1سیچرن نیهمچن .دیبخش بهبود آموزش با را هامهارت نیا توانمی و یابندمی رییتغ

 پذیر جبران یجانیه هایمهارت در افراد ضعفنقاط  دنکنمی مطرح (2015روزناستین و استارک )

شته دا اشاره هاواکنش و هاعادت از یا مجموعه به یادیز حد تا شده ذکر هایطهیح از کدام هر. است

 حاضرپژوهش  درآمده دستبه جینتا. بخشید بهبود را هاآن توانمی درست نیتمر و آموزش با که

                                                           
1. Cherniss 



 1398 زمستان و پايیز ،17 شماره ،7 دوره تربیتی، ورزش در پژوهش                                           200

 یدارامعن تفاوت شیآزما و کنترل هایگروه در یجانیه هوش هایمهارت نیانگیم نیب دهدمی نشان

 هایمولفه هاینیانگیم نیب که یدارامعن تفاوت و یاستنباط هایآماره یبررس با نیهمچن. دارد وجود

 عنوان کرد توانمیدرصد  95 نانیاطم با، داشت وجود شیآزما و کنترل درگروه یجانیه هوش

 بودن ریپذآموزش. است داشتهتأثیر  یجانیه هوش هایمولفه شیافزا بر یجانیه هوش آموزش

 است قرار گرفته دییتا مورد مطالعات در یجانیه هوش هایمولفه شیافزا و یجانیه هوش هایمهارت

 داد نشان پژوهش نیا جینتا (.2013رویز و همكاران، -، سانجس2007ساکلوفسكی و همكاران، )

 جینتا به توجه با .است داشتهتأثیر  ورزشكار نوجوانان مهارت بازیافت تمرکز بر یجانیه هوش آموزش

 شیآزما و کنترل هایگروه در بازیافت تمرکز مهارت نیانگیم نیب که یدارامعن تفاوت وآمده دستبه

 جهینت توانمی درصد 95 نانیاطم با یاستنباط هایآماره یبررس با نیهمچن و (P<05/0) دارد وجود

 بهبود باعث و است داشته مهارت بازیافت تمرکز بر یدارامعنتأثیر  یجانیه هوش آموزش که گرفت

 .است شده شیآزما گروه عملكرد در آن

 افزودن بر عالوه که است هاییتوانا و هایزیربرنامه ،هاحالت از یامجموعه بازیافت تمرکز مهارت

 هوش یهامهارت(. 2000واعظ موسوی، ) کندمی کمک ورزشكار بهتر عملكرد به یروان یستیبهز

 یدارا که یافراد .کنند عمل مثبتو  آرام یخارج كاتیتحر مقابل در کندمی کمک افراد به یجانیه

 یورزش ناتیتمر طول در و تیموقع هر در دیجد هاییریادگی و رییتغ آماده هستند باال یجانیه هوش

 احساس از یناش یروان فشار لذا. کنندمیاستفاده  یریادگی یبرا یفرصتعنوان هب مشكلاز  و باشندمی

 که است( 2000) سیچرن دگاهید دیموپژوهش  نیا جینتا نیهمچن. ابدیمی کاهش آنها در شكست

 لذا هستند، میتی کار انجام به قادر ورزش و کار طیمح در باالتر یجانیه هوش با افراد کندمیبیان 

، (2006لورسون )هاپرلینی و .داشت نخواهد یریتاث هاآن بر عملكرد روانی و حرکتی یروان یفشارها

 ،قهرمانان در نهیبه یاجرا یبرا را یروان یژگیو نیا( 2015) 1و خاتیون (2009کرومبی و لومبارد )

. کنندمی عنوانمؤثر ، کارآمود و یساز ریتصو بهتر، تمرکز و توجه نفس، به اعتماد ،یختگیبرانگ میتنظ

 استفاده عملكرد اوج به دنیرس یبرا نخبه ورزشكاران توسط بازیافت تمرکز مهارت هاآن نظر از

اسكوت و  مطالعات در یجانیه هوش مثبت هایجانیه توسعه اثر در یروان عملكرد بهبود. شودمی

 با که است شده داده نشان( 2013) سانی و همكارانفارریاحی  ،(2007داگالس ) ،(2007همكاران )

 و یجانیه هوش هایمولفه نیب باال رابطه نیهمچن. دارد یهمخوان پژوهش نیا از برگرفته جینتا

-سانچزمطالعات  در عملكرد و یا حرفه ،یشغل یزندگ در میعمو سالمت و یروان بهداشت یرهایمتغ

 دستهب جینتا با و است شده داده نشان (2014( و دی فابیو و سافلوکس )2013) و همكارانرویز، 

  .دارد یهماهنگپژوهش  نیا در آمده

                                                           
1. Khatiyon 
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اران خودکارآمدی و اجرا در ورزشك بررسی ارتباط هوش هیجانی، به پژوهشیدر ( 2015)خاتیون 

اران در اثر عنوان کردند که باورهای ورزشكبه نتایج مشابهی دست یافتند و  پرداختند و نخبه تنیس

ست. امؤثر ورزشی  هایها برای تسلط بر مهارتو کمک به آن شانها برای تنظیم یادگیریبخشی آن

موزش و آاست. بنابراین، مؤثر بدیهی است که رفتار ورزشی در بهبود سطح خودکارآمدی و عملكرد 

عملكرد  الزم باید توسط مربیان، کارشناسان و متخصصان ارائه شده تا به ارتقاء سطح هایتوصیه

 .دارد اقضتن ،(2011)و بحرالعلوم  مقدم یساسان جینتا باپژوهش  نیا جینتاورزشكاران منجر شود. 

 کشور،دختر انیدانشجو یروان یهامهارت و یجانیه هوش نیب ارتباط عنوان تحت خودپژوهش  در یو

 است یجانیه هوش یاصل هایازمولفه یكی که یخودآگاه نیب یارتباط چیه که دیرس جهینت نیا به

  .باشد پژوهش مورد هاینمونه در تفاوت لیدل به نیا دیشا .ندارد وجود مهارت بازیافت تمرکز و

دل تعا ،تعادل ایستا)عملكرد حرکتی  هوش هیجانی بر هاینشان داد آموزش مهارتپژوهش نتایج این 

هنگی دو دست هما تعادل پویا، ،. تعادل ایستاداردتأثیر  (آموزانانشهماهنگی دو دست و دقت د پویا،

ه دستیابی ب ةکه الزمند هستآمادگی جسمانی و حرکتی  هایترین بخشمهم ،آموزانانشدقت د و

تعادل  در تعادل ایستا، هادار بین میانگینابا توجه به نتایج و تفاوت معن .استاجرای ورزشی بهینه 

 هایارهکنترل و آزمایش و با بررسی آم هایدر گروه ،آموزاندقت دانش هماهنگی دو دست و پویا،

 ،دقت ست وهماهنگی دو د تعادل پویا، که گروه آزمایش تعادل ایستا،توان نتیجه گرفت میتوصیفی 

  .همسو است( 2006. نتایج با دیدگاه برادبری و گریوز )دارد بهتری نسبت به گروه کنترل

که سطوح  سازدمیفرد را قادر  هاتوانایی تنظیم هیجان( 2006)برادبری و گریوز  دیدگاهمنظر از 

. برساندبه انجام خود را به حداکثر توان خود  برانگیختگی خود را کنترل کند و بدین وسیله عملكرد

عملكرد فرد  قإو باعث ارت ردتواند برانگیختگی را در سطح مطلوب نگه دامی هاتوانایی تنظیم هیجان

پژوهش  نیا جینتا .استآمادگی حرکتی و جسمانی بهتر بهبود عملكرد نیز به نوبه خود مستلزم  .شود

پاشا و این اساس،  بر. است (2010) 1مالكوم و( 2009) ولومبارد یکرومبمطالعات  جینتا با همسو

آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، و سازگاری ( مطالعه ای را با هدف بررسی 2017شكوفه )گل

جلسه  16سال انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد  14تا  11آموزان دانشعاطفی  -اجتماعی

مورتی و آموزان شده است. به افزایش سازگاری و کاهش پرخاشگری دانشآموزش هوش هیجانی نجر

نتایج به بررسی آموزش هوش هیجانی بر عملكرد ورزشی ورزشكاران پرداختند.  نیز (2015) 2پاتی

                                                           
1. Malkum 

2. Murthy & patil 
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 1در مطالعة دیگری روباتلی و همكاران. هوش هیجانی بر عملكرد ورزشی بودتأثیر  بیانگراین مطالعه نیز 

هوش هیجانی بر زمان دوی ماراتون پرداختند. نتایج این مطالعه نیز بیانگر تأثیر ( به بررسی 2018)

که البورد  مرور سیستماتیكیدر  هوش هیجانی بر عملكرد ورزشی ورزشكاران دوی ماراتون بود.تأثیر 

هوش هیجانی بر عملكرد ورزشی انجام دادند دریافتند اکثر مطالعات تأثیر روی  (2017) 2و همكاران

ته و آن را به عنوان یكی از متغیرهای سدانمؤثر انجام شده آموزش هوش هیجانی را بر عملكرد ورزشی 

  .اندسنین برشمرده مینه افزایش عملكرد ورزشی ورزشكاران در تمایمهم در زم

نوجوانان  کندمی کمک یجانیه هوش هایمهارت آموزش که شودمی یریگجهینت نیچن یطورکل به

 یابیارز تا کندمی کمک ورزشكار به ییتوانا نیا که آورند دستبه را یباالتر یخودآگاه ورزشكار

 یزیرنامهبر و هدف انتخاب در جهینت در، باشد واقف آن به و باشد داشته خود هایجانیه از یدرست

 رزشكارو نوجوان به نیهمچن .دینما کسب را یشتریب نفسبه اعتماد وگام برداشته ترموفق آن یبرا

 و احساسات کنترل و تیریمد درافزایش داده و  را خود یتیریمد خود سطح که کندمی کمک

 بهتر خود یختگیبرانگ سطح کنترل و ،ینیب خوش ،یختگیخودانگ تعادل، حفظ گران،ید با یهماهنگ

 کند کنترل را خود یختگیبرانگ سطوح که دهدمی اجازه فرد به هاجانیه میتنظ ییتوانا. نمایند عمل

 رسدمی نظر به ،نتایج به توجه با .برساندبه انجام  خود توان حداکثر به را خود عملكرد لهیوس نیبد و

 ردبب باال هاآن در را یجانیه هوش هایمولفه تواندهب ورزشكار نوجوانان در یجانیه هوش آموزش که

 لین و ایدنم کمک یورزش هایتیموقع با آنان یسازگار به ورزشكاران یروان بهداشت نیمأت ضمن و

 ارتقاء بخشد. آنان در را عملكرد اوج به
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the effect of emotional intelligence training 

on throwing accuracy, bimanual coordination, balance and refocusing among athlete’s 

teenagers. The research method was quasi-experimental and its statistical population was 

all students of 14-16 years old in ShahreKord city of Chaharmahal and Bakhtiari province. 

For this reason, 92 Volunteer students (46 boys and 46 girls) were selected with simple 

random sampling method and divided into two experimental and control groups. 

Measuring tools research involved the Bradberry and Greaives emotional intelligence 

questionnaire, refocusing sub scale of Ottawa Mental States Assessment Tool (OMSAT-

3) and series of motor tests (static and dynamic balance, accuracy, and bimanual 

coordination). The emotional intelligence training program for teenager athletes was 

performed during 10 sessions. Data were analyzed with using the consistency of variances, 

Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test at the P<0.05 significance level. Results 

showed that there was a significant difference between the averages of post-test in two 

groups of 4 components of emotional intelligence (self-awareness, self-management, 

social awareness, and relationship management), refocusing skill and motor performance 

(accuracy, static and dynamic balance, bimanual coordination). Thus, it seems that the 

training of emotional intelligence skills is one important part of mental and motor 

preparation and necessary to achieve optimum athletic performance.  

 
Keywords: Emotional Intelligence Training, Binaminal Coordination, Balance, 

Refocusing Skill 
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