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چکیده
قیود فردی از عواملی هستند که میتوانند بر رشد حرکتی تأثیر بگذارند؛ بنابراين ،هدف از انجام
اين پژوهش بررسی ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران  10-14سال است.
همة پسران  10-14سال شهر تهران جامعة پژوهش حاضر را تشکیل دادند .نمونة آماری 120 ،کودک
برای بهرة هوشی و  90کودک برای هوش هیجانی بودند که به روش خوشهای هدفمند انتخاب شدند
و تبحر حرکتی آنها با آزمون برونینکس -اوزرتسکی -دو بررسی شد .نتايج نشان داد که ارتباط
تبحر حرکتی با هوش هیجانی بسیار باال است .همچنین ،بین شرايط هوش هیجانی ،باال و پايین ،باال
و متوسط و پايین و متوسط ،در تبحر حرکتی تفاوت معنادار وجود دارد .عالوهبراين ،ارتباط تبحر
حرکتی با بهرة هوشی بسیار پايین است و بین گروههای بهرة هوشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتايج اين پژوهش ،بهرة هوشی تأثیری درتبحر حرکتی ندارد؛ اما مطالعات محدود در اين
زمینه انجام پژوهشهای بیشتری را میطلبند .کودکان با هوش هیجانی باالتر تبحر حرکتی باالتری
دارند که اين شايد بهدلیل ادراک هیجانی ،تسهیل هیجانی ،شناخت هیجانی و مديريت يا مهار
هیجانی باال در اين کودکان باشد.
واژگان کلیدی :تبحر حرکتی ،بهرة هوشی ،هوش هیجانی ،کودکان

* نویسندة مسئول
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مقدمه
رشد حرکتی بهصورت تغییرات پیوستة رفتار حرکتی درطول عمر تعریف شده است که حاصل تعامل
بین نیازهای تکلیف ،شرایط زیستی فرد و شرایط محیطی است ( .)1انسان با شروع سفر به دوران
کودکی رشد مهارتهای حرکتی بنیادی را آغاز میکند و از دوران کودکی و سراسر بزرگسالی انواع
مهارتهای حرکتی متعدد را میآموزد ،پاالیش و تغییر میدهد که همگی تحتتأثیر عوامل متفاوت
محیط ،فرد و تکلیف هستند .به عقیدة نیوول 1،این عوامل ازنظر حرکتی بهصورت منظم رشد میکنند؛
یعنی افراد اول حرکات بازتابی و سپس ،حرکات مقدماتی 2،بنیادی و اختصاصی 3را میآموزد؛ اما
براساس مدل نیوول ،برای رسیدن به تبحر حرکتی ،تعامل مناسب فرد ،محیط و تکلیف(قیود) 4ضروری
است .مدل نیوول برایناساس استوار است که یادگیری و رشد یک مهارت حرکتی خاص تحتتأثیر
قیود مختلف است؛ بهطوریکه رشد مهارت حرکتی خاص دراثر تعامل قیود مختلف ازجمله فرد،
محیط و تکلیف است .آموزش رشد مهارتهای حرکتی بنیادی )FMS(5برای رسیدن به تبحر ورزشی
و بازی الزامی است .این مهارتها همانند آجرهای ساختمانی حرکات کارآمد و مؤثری هستند که برای
کودک راهی برای جستوجوی محیط و دانش درمورد دنیای پیرامون فراهم میکنند .فرایند رشد
حرکتی ابتدا خود را ازطریق تغییرات در رفتار حرکتی درطول زمان آشکار میکند .رشد حرکتی بسیار
اختصاصی است .مفهوم توانایی حرکتی عمومی بهعنوان مفهومی قدیمی جای خود را به این مفهوم
که هر فرد دارای قابلیت ویژه در هریک از حوزههای عملکردی است ،داده است .منظور از
اختصاصیبودن رشد این است که هر کودک براساس برخورداری از قیود مختلف ،رشدی اختصاصی
دارد که باعث تمایز او از دیگران میشود ( .)1براساس مدل همکوشی کفایت حرکتی و فعالیت بدنی6
استودن7و همکاران در سال  ،2008هرچه کودک فعالیت بیشتری داشته باشد ،شانس بیشتری برای
رشد  FMSخواهد داشت و هرچه فعالیت کمتری داشته باشد ،کفایت حرکتی کمتری خواهد داشت
()1؛ اما چه چیزی باعث میشود که یک فرد فعالیت بدنی مناسبی نداشته باشد؟ در جامعة امروزی
بهویژه در کشور ایران ،میزان فعالیت کم ،اضافهوزن ،افسردگی ناشی از کمتحرکی و عوامل بسیاری
که میتوانند بر زندگی کودکان و نوجوانان تأثیرگذار باشند ،روزبهروز بیشتر میشوند .یافتن راهکارها
و عوامل تأثیرگذاری که از طریق آنها میتوان فعالیت بدنی و تبحر حرکتی را در کودکان و نوجوانان
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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افزایش داد ،اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا ،فعالیت بدنی با تبحر حرکتی و سالمت افراد ارتباط نزدیکی
دارد ( .)2تالش برای شناخت عوامل مرتبط با تبحر حرکتی بهمعنای تالش برای کاهش کمتحرکی و
عوامل تهدیدکنندة سالمت ناشی از کمتحرکی است ( .)2هوش یکی از عواملی است که با رشد و
تعالی قوای جسمانی و حرکتی مرتبط است .اگر هوش را یک عامل ذهنی و حرکت را یک عامل بدنی
فرض کنیم ،درک خواهیم کرد که این دو عامل نمیتوانند جدای از هم باشد؛ زیرا ،از بعد مکانیسمهای
عصبی ،برای انجام یک حرکت باید فرمان از مغز صادر شود یا حرکت پردازش گردد (دیدگاه پردازش
اطالعات) ( .)3این مسئله را شاید ازطریق نظریة یادگیری سهمرحلهای فیتز و بوسنر1بتوان توجیه
کرد؛ زیرا ،برای ارتقای تبحر حرکتی نیاز به یادگیری حرکات پایه است ( .)4در این نظریة یادگیری،
حرکت شامل سه مرحلة شناختی ،تداعی و خودکاری است که در هر مرحله ارتباط عوامل ذهنی و
عصبی با بدنی و حرکتی مشهود است ()4؛ اما اینکه کدام بخش از ذهن و عوامل عصبی بر حرکت
تأثیر دارند ،مشخص نیست ( .)4آیا میزان قدرت تجزیهوتحلیل و پردازش سریعتر حرکات و محیط
متناسب با عوامل تکلیف در ذهن و مغز بر حرکات و تبحر حرکتی تأثیر دارد؟ اگر این مسئله بر تبحر
حرکتی تأثیر داشته باشد ،میتوان موضوع هوش را مطرح کرد؛ زیرا ،قدرت پردازش سریعتر به هوش
باال نیاز دارد ( .)5واژة «هوش» موضوعی کلی است که به انواع مختلفی ازقبیل هوش هیجانی و بهرة
هوشی تقسیم میشود (.)5
موضوع بهرة هوشی ظرفیت فرد را برای درک دالیل ،ایدهها و مفاهیم نشان میدهد ( .)6پژوهشگران
بر این باور هستند که افراد با بهرة هوشی باالتر بهدلیل دقت و قدرت تمرکز بیشتر و نیز فعالبودن
حافظة کوتاهمدت نسبت به افراد عادی قدرت یادگیری و اجرای باالتری دارند ( .)6از سالیان دور،
دانشمندان زیادی برای پاسخگویی به رابطة بین تبحر حرکتی و بهرة هوشی تالش کردهاند که نتایج
مختلف و متناقضی گزارش شده است .رایان2هیچ رابطهای را بین پیشرفت تحصیلی با فرض اینکه
نشاندهندة بهره هوشی باشد و عملکرد در تکالیف تعادلی مشاهده نکرد ( .)7استارت3و همکاران
کمترین همبستگی را بین آزمونهای تواناییها ی ذهنی و حرکتی در کودکان و بزرگساالن گزارش
کردند ( .)7پژوهشهای بعدی نتایج معکوسی را گزارش کردند ( .)8-10مطالعات نشان دادند که تبحر
حرکتی ارتباط نزدیکی با توانایی شناختی دارد ( .)11در پژوهشی دیگر ،ارتباط مثبت بین تبحر
حرکتی با تکالیف عملکرد شناختی ازقبیل توجه و کارکرد اجرایی شناسایی شد (.)12

1. Fitz and Posner
2. Rayan
3. Start
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داماسیو 1،عصبشناس معروف بیان میکند که ازآنجاییکه اشخاص به آموختههای هیجانی خود
دسترسی ندارند ،باوجود داشتن هوش سالم گاهی در کار و زندگیشان تصمیمات نادرستی میگیرند.
بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که ما دو مغز و دو هوش داریم :هوش عقالنی و هوش هیجانی .درواقع،
هوش نمیتواند بدون هوش هیجانی به بهترین شکل کار کند و مغز هیجانی بهاندازة مغز متفکر در
استداللکردن مهم است ( .)13هوش هیجانی شامل دستهای از مهارتها ،استعدادها و تواناییها است
و شامل چهار مؤلفة ادراک هیجانی ،آسانسازی هیجانی ،شناخت هیجانی و مدیریت هیجانی میشود
که قدرت و توان اجرایی فرد را در مقابله با فشارهای محیطی افزایش میدهد ( .)5میزان هیجانات و
چگونگی کنارآمدن با آنها بخشی از شخصیت و شناخت آدمی است که درهمینزمینه توانایی درک
و استنباط افراد در بهکارگیری مهارتهای شناختی و هیجانی در افراد متفاوت است ( .)5پژوهشها
مهارتهایی را ازقبیل تمدد اعصاب ،کنترل افکار مثبت ،خودکنترلی ،تصویرسازی ذهنی ،تمرکز و
کنترل انرژی که عمدتاً با هوش هیجانی منطبق هستند ،با عملکرد مهارتی مرتبط دانستهاند (.)6
پژوهشهای دیگر ارتباط بین هوش هیجانی و تبحر حرکتی را مثبت گزارش کردند ( .)14کانتر)9(2
دربین بازیکنان فوتبال ارتباط هوش غیرکالمی را با سطح بازی بررسی کرد و ارتباط مثبت و معناداری
را گزارش کرد؛ بااینوجود ،وی اشاره کرد که ارتباط ظرفیتهای ذهنی و روانشناختی ازقبیل هوش
غیرکالمی (بهرة هوشی) و هوش هیجانی با رفتار و تبحر حرکتی هنوز کامالً شناختهشده نیست .با
توجه به مطالعات و مطالب ذکرشده هنوز برای پاسخ به برخی سؤالها درزمینة ارتباط بهرة هوشی و
هوش هیجانی با تبحر حرکتی خأل احساس میشود که این سؤالها عبارتاند از :با توجه به نتایج
متناقض ،آیا بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی ارتباط دارند؟ با توجه به اینکه مطالعات
قبلی عملکرد بزرگساالن و جوانان و کودکان کمسن را در این زمینه موردتوجه قرار دادند ،سؤال این
است که در پسران  10-14ساله نتایج چگونه است؟ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط
بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در کودکان پسر  10-14ساله است.
روشپژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران
 14-10ساله بود ،راهبرد پژوهش حاضر توصیفی ازنوع پیمایشی ،طرح پژوهش مقطعی ،مقایسهای و
روش پژوهش ،پرسشنامهای و پیمایش هنجاری بوده است .در پژوهش حاضر ،بهرة هوشی به چهار
گروه ( 90-75کندآموز 90-110 ،معمولی 110-125 ،باهوش 125-135 ،و باالتر ،تیزهوش) و هوش
1. Antanio Damasio
2. Conter
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هیجانی نیز به سه گروه (هوش هیجانی باال ،متوسط و پایین) تقسیم شدند .جامعة آماری پژوهش،
همة پسران سنین  10-14سال شهر تهران بود .تعداد نمونة آماری با استناد به پژوهشهای گذشته
انتخاب شده است ( )8 ،15که برای بهرة هوشی 120 ،نفر و برای هوش هیجانی 90 ،نفر بوده است.
این کودکان از چهار مدرسة راهنمایی و چهار مدرسة ابتدایی به روش هدفمند ،ازبین  1500کودک
انتخاب شدند .معیار ورود شرکتکنندگان به پژوهش قرارگرفتن در دامنة سنی  10-14سال و بهرة
هوشی باالتر از  75بوده است.
بهرة هوشی با استفاده از پرسشنامة پیشروندة هوش ریون سنجیده شد .این آزمون شامل 60
ماتریکس یا طرح است که از ساده به دشوار طراحی شده است و برای همة سنین مفید است .ستینین
و سونین 1،بهترتیب روایی  94درصد و  95درصد را در کودکان بلژیکی گزارش کردند .همچنین،
فراهانی و همکاران روایی و پایایی این آزمون را در ایران مناسب گزارش کردند ( .)16برای سنجش
هوش هیجانی از پرسشنامة هوش هیجانی شوت2و همکاران استفاده شد .جاوید اعتبار و روایی این
پرسشنامه را باالی  0/81در ایران گزارش کرد .این پرسشنامه  33سؤال دارد که برای نمرهگذاری
پرسشنامه از مقیاس لیکرت پنجدرجهای استفاده میشود و برای سنین نوجوانی (شوت و همکاران)
 19-10سال مناسب است (.)17
3
آزمون مهارتهای حرکتی برونینکس -اوزرتسکی ( BOT-twoفرم کوتاه) ،مجموعة کلی آزمون شامل
هشت خردهآزمونِ (آزمون فرعی در گروه حرکات درشت ،سه آزمون فرعی در گروه حرکات ظریف و
یک آزمون فرعی هماهنگی باالتنه)  46مادهای شامل نمایهای وسیع از مهارت حرکتی با کیفیتی
مناسب از اندازههای مجزای مهارتهای حرکتی درشت و ظریف را فراهم میکند .مجموعة آزمون
شاخص جامعی را از تبحر حرکتی و نیز مقیاسهای فردی از مهارتهای حرکتی ظریف و درشت برای
کودکان چهار تا  21ساله فراهم میکند .زمان اجرای فرم بلند  45-60دقیقه و زمان اجرای فرم کوتاه
 20-15دقیقه طول میکشد .ضریب اعتبار نمرههای آزمون برونینکس -اوزرتسکی در بررسی
مهارتهای حرکتی برابر با  90درصد بوده است .ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون در فرم بلند 0/87
و در فرم کوتاه  0/86گزارش شده است ( .)18برای اجرای این پژوهش ،ابتدا چهار مدرسة ابتدایی و
چهار مدرسة راهنمایی (ابتدایی و دبیرستان) به روش تصادفی انتخاب شدند .در مرحلة بعد ،مجوز
اجرای پژوهش در این مدارس از ادارة آموزشوپرورش مدارس مربوط گرفته شد و بعد از هماهنگی با
مسئوالن محترم این مدارس ،فرم رضایتنامة والدین توزیع شد و شرایط برای انجام پژوهش مهیا شد.
سپس ،پرسشنامههای هوش هیجانی و بهرة هوشی پخش شدند .در این پژوهش ،افراد با بهرة هوشی
1. Sitinin and Sootin
2. Shoot
3. Bruininks-Oseretsky
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پایینتر از  75شرکتداده نشدند .روش انتخاب شرکتکنندگان بهصورت هدفمند بود؛ بدینصورتکه
بهرة هوشی به چهار گروه  75-90بهعنوان کندآموز 90-110 ،بهعنوان معمولی 110-125 ،بهعنوان
باهوش و  125-135و باالتر بهعنوان تیزهوش تقسیم شد و برای هوش هیجانی نیز به سه دستة
باهوش هیجانی باال ،متوسط و پایین تقسیم شد .در متغیر بهرة هوشی 120 ،نفر و در هوش هیجانی،
 90نفر شرکتکننده بودند که به گروههای  30نفری تقسیم شدند .دلیل اینکه بهرة هوشی به چهار
گروه تقسیم شد این بود که معموالً بهرة هوشی به چهار گروه کندآموز ،معمولی ،باهوش و تیزهوش
تقسیم میشود .در این پژوهش سعی کردیم که هر چهار گروه را شرکت دهیم تا از این طریق ارتباط
بین بهرة هوشی و تبحر حرکتی بهتر درک شود .برای هوش هیجانی نیز بدینگونه بود .درواقع ،هدف
ما استفاده از همة زیرگروهها برای رسیدن به نتیجة مطلوب بود .سپس ،از کل افرادی که انتخاب
شدهاند ،آزمون تبحر حرکتی گرفته شد .الزم است ذکر شود که درصورت همکارینکردن فرد یا
نداشتن رضایت والدین وی یا هر عامل دیگری که باعث شد فرد در پژوهش نتواند شرکت کند ،فرد
دیگری با خصوصیات مشابه به آن جایگزین شدند .طبیعیبودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف1بررسی شد .برای بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با بهرة هوشی و هوش هیجانی از
آزمون پیرسون 2و برای مقایسة تبحر حرکتی گروههای مختلف از آزمون آنوای یکراهه 3و آزمون
تعقیبی توکی4در سطح معناداری  α = 0.05انجام شد.
نتایج
جدول  -1اطالعات توصیفی بهرة هوشی و هوش هیجانی
متغیر

تعداد

سن

میانگین

انحراف استاندارد

بهرة هوشی
هوش هیجانی

120
90

11
11

108/21
88/93

17/82
33/56

برای بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی و هوش هیجانی از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة دو ذکر شده است.
1. Colmogrof - Smirnov
2. Pierson
3. One Way ANOVA
4. Tukey
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جدول  -2ارتباط تبحر حرکتی و هوش هیجانی
متغیر
تبحر حرکتی
هوش هیجانی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

90
90

69/04
88/63

15/38
33/56

0/90

0/0001

همانطورکه در جدول شمارة دو مشخص است ،همبستگی بین تبحر حرکتی و هوش هیجانی برابر
با  /90است که ارتباط بسیار باالی این دو متغیر را نشان میدهد.
جدول  -3ارتباط تبحر حرکتی و بهره هوشی
متغیر

تعداد

میانگین

تبحر حرکتی
بهرة هوشی

120
120

61/84
108/21

انحراف

ضريب

استاندارد

همبستگی

7/33
17/82

0/35

سطح معناداری
0/0001

همانطورکه در جدول شمارة سه مشخص است ،همبستگی بین تبحر حرکتی و بهرة هوشی برابر با
 0/35است که ارتباط بسیار پایین این دو متغیر را نشان میدهد.
برای ساختن یک مدل متناسب با بهرة هوشی و هوش هیجانی در ارتباط با تبحر حرکتی ،از روش
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .بدینمنظور ،نمرات تبحر حرکتی ،هوش هیجانی و بهرة هوشی 90
نفر از آزمودنیها که مشترک بودند (کسانی که هم هوش هیجانی ،هم بهرة هوشی و هم تبحر حرکتی
آنها بررسیشده است) ،با کمک نرمافزار اس.پی.اس.اس1.تحلیل شدند که گزارش نتایج آن بدینشرح
است:
تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از روش  Enterنشان داد که استفاده از هوش هیجانی و بهرة
هوشی در پیشبینی تبحر حرکتی باعث ایجاد مدل معناداری شده است ( R2 = 0.565تنظیمشده و
 P > 0.0001و  )F(2,87) = 28.69که این مدل 56/5 ،درصد از واریانس را توجیه میکند .جدول شمارة
چهار اطالعاتی را درمورد متغیرهای پیشبینی که در مدل وارد شدهاند ،ارائه میدهد.

1. SPSS

رفتار حرکتی شماره  ،32تابستان 1397

72

جدول  -4ضرايب رگرسیون استانداردشده و استانداردنشدة متغیرهايی که در مدل وارد شدهاند
متغیر
هوش هیجانی
بهرة هوشی

ضريب رگرسیونی

خطای استاندارد ضريب رگرسیونی

استاندارد نشده

استاندارد نشده

0/24
0/12

0/04
0/05

معناداری

بتا
**0/70
*0/25

0/000
0/039

برای بررسی اینکه آیا بین گروههای دارای بهرة هوشی متفاوت ،تبحر حرکتی نیز متفاوت است یا
خیر ،از آزمون آنوای یکراهه استفاده شد و نتایج نشان داد که بین گروهها (همانطورکه در جدول
شمارة پنج مشخص است) تفاوت معناداری وجود ندارد ).(P>0.001, F=2.000
جدول  -5نتايج آزمون آنوای يکراهه برای تبحر حرکتی و بهرة هوشی
درجة آزادی

اف

معناداری

ضريب اتا

3

2

0/06

0/56

بینگروهی

همچنین ،برای بررسی اینکه آیا بین گروههای دارای هوش هیجانی متفاوت ،تبحر حرکتی نیز متفاوت
است یا خیر ،از آزمون آنوای یکراهه استفاده شد و نتایج نشان داد که بین گروهها (همانطورکه در
جدول شمارة شش مشخص است) تفاوت معناداری وجود دارد ).(P>0.001, F=0.000
جدول  -6نتايج آزمون آنوای يکراهه برای تبحر حرکتی و هوش هیجانی
بین گروهی

درجة آزادی

اف

معناداری

ضريب اتا

2

0/0

0/0001

0/47

با استفاده از آزمون توکی مکان این تفاوت بررسی شد و مشخص شد که بین شرایط هوش هیجانی
باال و پایین ) ،(P < 0.001بین شرایط هوش هیجانی باال و متوسط ) (P < 0.001و بین شرایط هوش
هیجانی پایین و متوسط ) ،(P < 0.001در تبحر حرکتی تفاوت معنادار وجود دارد.
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جدول  -7نتايج آزمون توکی برای هوش هیجانی
)(I
هیجانی

)(J
هیجانی

پایین

متوسط
باال

اختالف

خطای انحراف

فاصلة اطمینان  95درصد
معناداری

میانگین
)(I-J
-0/06
-1

کران پايین

کران باال

1
1

0/0
0/0

-4
-5

4
2

متوسط

پایین
باال

0/06
-1

1
1

0/0
0/0

-4
-5

4
2

باال

پایین
متوسط

1
1

1
1

0/0
0/0

-2
-2

5
5

استاندارد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10
ساله و مقایسة نمرة کل تبحر حرکتی در گروههای مختلف هوش هیجانی و بهرة هوشی ،با استفاده
آزمون برونینکس -اوزرتسکی انجام شد .با توجه به وجود دو متغیر پیشبین در این پژوهش ،اول نتایج
مربوط به بهرة هوشی و سپس ،نتایج مربوط به هوش هیجانی بحث میشوند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین تبحر حرکتی و بهرة هوشی ارتباط بسیار پایینی وجود دارد.
همچنین ،بین تبحر حرکتی گروههای مختلف بهرة هوشی ارتباط معناداری وجود ندارد .این نتایج با
پژوهشهای رایان و استارت و همکاران ( )7همخوان است؛ اما با مطالعات هرناندز ،)8(1کانتر،)9(2
نظرپوری و همکاران ( ،)6جان پی3و همکاران ( )11مغایر است .دلیل مغایربودن نتایج این پژوهش
با پژوهشهای ذکرشده را شاید بتوان ازطریق تفاوت در نوع آزمون و همچنین ،تفاوتهایی سنی
توجیه کرد .پژوهشهایی که ارتباط بین بهرة هوشی و عملکرد حرکتی را سنجیدهاند ،روی کودکان
کمسن یا بزرگساالن انجام شدهاند ()6،11؛ اما این پژوهش این موضوع را روی کودکان سنین -14
 10ساله بررسی کرده است .متغیر سن میتواند باعث تفاوت در تبحر حرکتی گروههای سنی مختلف
شود؛ زیرا ،افراد با گذر از گروههای سنی مختلف رشدونمو متفاوتی خواهند داشت .در سن بلوغ که
برای پسران معموالً در سنین  11/5-13/5سال اتفاق میافتد ( ،)19بهسبب تغییرات بیولوژیک که در
این دوران روی میدهد ،میتواند تبحر حرکتی را تحتتأثیر قرار دهد؛ بنابراین ،نمیتوان گفت که
نتایج پژوهش روی کودکان کمسن و بزرگساالن ،با پسران  10-14ساله برابر خواهد بود .البته
1. Hernandez
2. Konter
3. Jon P
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تازمانیکه سن بلوغ بهطور مستقیم اندازهگیری نشود ،نمیتوان در این زمینه بهطور قطعی اظهارنظر
کرد؛ بنابراین ،نیاز است تا با اندازهگیری سن بلوغ پژوهش مشابهی انجام شود تا نتایج دقیقتری
استنباط شود .پژوهشگران بر این باور هستند که افراد با بهرة هوشی باالتر بهدلیل دقت و قدرت تمرکز
بیشتر و نیز فعالبودن حافظة کوتاهمدت ،نسبت به افراد عادی قدرت یادگیری و اجرای باالتری دارند
()5؛ اما در پژوهش حاضر این مسئله نقض شده است .دالیل احتمالی که میتوان برای این موضوع
ذکر کرد این است که مطالعات قبلی بهرة هوشی را بهطور غیرمستقیم سنجیدهاند؛ درحالیکه برای
سنجش بهرة هوشی آزمونهایی وجود دارند که بهطور مستقیم و فقط بهرة هوشی را اندازهگیری
میکنند .با توجه به این مطالب ،پژوهشهای متعددی در این زمینه باید انجام شوند تا مشخص شود
که آیا تبحر حرکتی با بهرة هوشی ارتباط دارد یا خیر .البته عوامل محیطی ،طرز گرفتن آزمون و
عوامل روانشناختی نیز میتوانند در این مسئله تأثیرگذار باشند.
بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که بین تبحر حرکتی و هوش هیجانی ارتباط
بسیار زیادی وجود دارد همچنین ،بین تبحر حرکتی گروههای مختلف هوش هیجانی ارتباط معناداری
وجود دارد که با نتایج پژوهشهای قبلی همچون پژوهشهای نظرپوری و همکاران ( ،)6کانتر ( )9و
ساموئل1و همکاران ( )14همسو است و با توجه به پیشینه ،پژوهشی مغایر با پژوهش حاضر یافت
نشد .این بخش از نتایج بر ارتباط بین ذهن و بدن و تأثیر مکانیسمهای عصبی بر تبحر حرکتی تأکید
دارد و نشاندهندة این است که میزان تسلط بر کنترل هیجانات و قدرت پردازش بیشتر متناسب با
عواطف و احساسات ،بر تبحر حرکتی تأثیر دارند .در مدل تجدیدنظرشدة هوش هیجانی ،چهار مؤلفة
ادراک هیجانی آسانسازی هیجانی ،شناخت هیجانی و مدیریت هیجانی را برای این سازه مشخص
کردهاند .ادراک هیجانی به تواناییهای بنیادین فرد برای ثبت محرکهای هیجانی در خود و دیگران
گفته میشود .طبق این تعریف ،هر چقدر سطح هوش هیجانی فرد باالتر باشد ،ادراک و ارزیابی
هیجانی وی نیز افزایش مییابد .این سطح از ادراک با افزایش قدرت ارزیابی محرکهای محیطی و
باالبردن توان برقراری روابط مثبت و سازنده ،باعث افـزایش عمـلکـرد سـازشیافتة فرد میشود و
زمینههای ارتباطی و عاطفی الزم را برای یادگیری مؤثر و موفق مهارتهای ورزشی فراهم میکند.
خصیصة آسانسازی یا تسهیل هیجانی بهعنوان یکی دیگر از مؤلفههای هوش هیجانی ،به فرایندهایی
گفته میشود که براساس آنها ،عاطفه فکر را با توجه به تقدم مشکالت ،بهکارانداختن ذخیرههای
حافظة اختصاصی ،تغییر خلق و فرایندهای اطالعاتی پنهان ،روان و آسان میکند؛ برایناساس ،هر
چقدر سطح هوش هیجانی فرد باالتر باشد ،خصیصة آسانسازی به فرد بیشتر کمک میکند تا با
سازماندهی افکار ،حافظه و محتویات حافظه ،بهطور انسجامیافتهتر با مسائل مربوط به ورزش مواجه
1. Samoel
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شود .خصیصة آسانسازی هیجانی با تغییرات مثبت خلقی به سازش بهتر فرد با محیط و محرکهای
محیطی کمک میکند .این سازشیافتگی نیز بهنوبة خود به یادگیری و اجرای مهارتهای ورزشی
کمک میکند .شناخت هیجانی که مؤلفة دیگر هوش هیجانی است ،به فرایندها و ساختارهای
حافظهای مربوط به نامگذاری هیجانها گفته میشود .شناخت هیجانی تعیین میکند که فرد چگونه
معناهای هیجانی و موقعیتهای هیجانی را شناسایی کند .در پرتو این خصیصة هوش هیجانی ،عالوه
بر افزایش شناخت صحیح و واقعبینانة هیجانها ،قدرت تسلط افراد را افزایش میدهد .همچنین،
راهبردهای مقابلهای مؤثرتری را برای مواجهه با موقعیتهای استرسزای یادگیری و اجرای
مهارتهای ورزشی بهوجود میآورد که این شناخت خود باعث بهبود یادگیری و اجرای مهارتهای
بهتر ورزشی میشود .مدیریت یا مهار هیجانها نیز به توانایی فرد برای تنظیم هیجانها در خود و
دیگران با هدف ارتقای رشد هیجانی و عقلی گفته میشود .وقتیکه قدرت مدیریت در خدمت
سازماندهی هیجانها قرار گیرد ،از بحرانهای هیجانی پیشگیری میکند که این کنترل هیجان خود
باعث بهبود میزان یادگیری مهارتهای ورزشی میشود ( .)5،6هوش هیجانی شامل دستهای از
مهارتها ،استعدادها و تواناییها است که قدرت و توان اجرای فرد را در مقابله با فشارهای محیطی
افزایش میدهد ( .)6میزان هیجانات و چگونگی کنارآمدن با آن بخشی از شخصیت و شناخت آدمی
است که در همین زمینه توانایی درک و استنباط افراد در بهکارگیری مهارتهای شناختی و هیجانی
در افراد متفاوت است ( .)5نتایج این بخش از پژوهش از مدل نیوول ( )1حمایت میکند؛
بدینصورتکه هوش هیجانی بهعنوان قیود فردی در کسب تبحر حرکتی مؤثر هستند؛ بهصورتیکه
افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند ،بهتر میتوانند تبحر حرکتی را کسب کنند؛ یعنی هوش
هیجانی باال بهعنوان یک قید فردی در کسب تبحر حرکتی باال به این افراد کمککننده است.
عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر از مدل استودن ( )20نیز حمایت میکند؛ بهصورتیکه کودکان با
هوش هیجانی باال بهدلیلاینکه تبحر حرکتی باالیی دارند ،میتوانند در فعالیت بدنی نسبت به کودکان
با هوش هیجانی پایین فعالتر باشند که این برای افزایش تبحر حرکتی مؤثر است .این موضوع را
بدینصورت میتوان شرح داد که هوش هیجانی باال باعث شرکت در فعالیت و فعالبودن افراد میشود
و این موضوع به کسب تبحر حرکتی باال نسبت به افرادی که هوش هیجانی پایین و فعالیت کمتر
دارند ،کمک میکند؛ بنابراین ،با توجه به نتایج پژوهشهای گذشته و نتایج بهدستآمده از پژوهش
حاضر میتوان گفت که هوش هیجانی عامل مؤثری در اجرا و رسیدن به تبحر حرکتی است؛ بنابراین،
طراحی و بهکاربردن برنامههایی برای ارتقای هوش هیجانی بهویژه در مدارس میتوانند در کمک به
ارتقای تبحر حرکتی کودکان مؤثر باشند.

1397  تابستان،32 رفتار حرکتی شماره
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 مشارکتنداشتن آزمودنیهای دختر است؛، یکی از محدودیتهای این پژوهش:محدودیت و پیشنهاد
 پیشنهاد. پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی آزمودنیهای دختر نیز بررسی شوند،بنابراین
 سن بلوغ اندازه گرفته شود،دیگر برای انجام پژوهشهای آینده این است که در چنین پژوهشهایی
و نشان داده شود که آیا سن بلوغ در رابطه با ارتباط بین تبحر حرکتی و بهرة هوشی و هوش هیجانی
.تأثیر دارد یا خیر
 تبحر حرکتی و هوش هیجانی با هم در ارتباط هستند، با توجه به نتایج این پژوهش:دستاورد پژوهش
 میتوان با انجام تمریناتی، با توجه به اینکه هردوی این متغیرها تغییرپذیرند.و از هم تأثیر میگیرند
 تبحر حرکتی و بهرة، با توجه به نتایج این پژوهش.در هوش هیجانی تبحر حرکتی افراد را باال برد
.هوشی با هم ارتباط آنچنانی ندارند
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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.
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Children

* Corresponding Author

Email: behzadmoohamadi@gmail.com

