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و تبحر حرکتی در  تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی

 1کودکان با اختالل هماهنگی رشدی
 

 3، رسول یاعلی2، محمدتقی اقدسی1بهزاد محمدی اورنگی

 

 *تهراندانشگاه خوارزمی  ،دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی. 1

  زیتبردانشگاه  ،استاد رفتار حرکتی. 2

 تهران دانشگاه خوارزمی  ،استادیار یادگیری حرکتی .3
 

 20/03/1397تاريخ پذيرش:            08/12/1396تاريخ دريافت: 

 چکیده

 هوش و حرکتی تبحر بر با موسیقی ايروبیک ريتمیک تمرين تأثیر ، بررسیحاضر پژوهش هدف

 در هیجانی هوش با حرکتی تبحر ارتباط مقايسة و با اختالل هماهنگی رشدی کودکان در هیجانی

 که ندبود رشدی کودک با اختالل هماهنگی 30پژوهش  نمونة .بود تمرين از بعد و قبل کودکاناين 

ايروبیک  هایمدت هشت هفته تحت تمرينافراد بهاين . شدند انتخاب هدفمند ایخوشه روش به

ورزش  تأثیرتحتهوش هیجانی و تبحر حرکتی ، آزموندر پسکه  نتايج نشان داد قرار گرفتند.

پس از هیجانی  هوش باارتباط بین تبحر حرکتی  ،. همچنینداشتندپیشرفت معناداری  ،ايروبیک

هی، مشارکت گرو دلیلبهتمرين ايروبیک  کهازآنجايی .سبت به قبل تمرين پیشرفت کردتمرين ن

 به مداخالت تمرينی ديگر بهتر است،و افزايش هماهنگی نسبت  در کودکانايجاد شادی و هیجان 

نی مانند هوش هیجا تبحر حرکتی رد مؤثربرای افزايش تبحر حرکتی و متغیرهای  شودمیپیشنهاد 

 از تمرين ايروبیک استفاده شود. ،در کودکان با اختالل هماهنگی رشدی

 

 گی رشدی، هوش هیجانی، تبحر حرکتیاختالل هماهن کلیدی:واژگان 

 

 

 

 

 

                                                           
 Email: behzadmoohamadi@gmail.com                                                        مسئول    نویسندة *
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 مقدمه
 دستغیره  و ایستادن نشستن، ازجمله حرکتی عطفنقاط برخی به اشحرکتی رشد درطی کودک

 کسب سن افزایش با زمانهم افراد که است هاییتوانایی از یکی حرکتی هماهنگی. (1) ابدیمی

 هایمهارت در خود ساالنبا هم مقایسه در ،طبیعی ظاهر داشتن باوجود کودکان برخی ولی کنند؛می

 پزشکیروان تشخیصی آماری راهنمای براساس که کنندمی عمل ضعیف روزانه هایفعالیت و حرکتی

 هماهنگی اختالل شیوع. (2) شودمی خوانده 1رشدی هماهنگی اختالل مشکل این ،(2013) مریکاآ

انجام  به رشدی هماهنگی اختالل با کودکان. است شده زده تخمین درصد نه تا پنج بین رشدی

 نفسعزت و تحملیکم نوعیبه و هستند میلبی نیاز دارند، بدنی و حرکتی پاسخبه  که هاییفعالیت

 با این اختالل تبحر حرکتی کمتری دارند. کودکانکه شده است  نشان داده ،ینهمچن .(3) دارند کم

 هایمهارت برای نیازیپیش حرکات این زیرا، دارد؛ اهمیت مدرسه سنین کودکان در حرکتی تبحر

 بر کودکان حرکتی تبحر ،همچنین. (3)هستند  گروهی و فردی هایبازی در شرکت و خاص ورزشی

از مراحل رشد  حرکت در ماهرشدنتبحر و  .(4) است اثرگذار هاآن اجتماعی سازگاری و نفسعزت

 ورزشی به آن نیازمند است هایمهارتروزانه و رسیدن به  هایفعالیتاست که یک فرد برای انجام 

و در داشتن  دهدقرار می تأثیرکفایت حرکتی فعالیت بدنی را تحت تبحر و ،2مدل استودن اساسبر .(5)

 سالگی 14 تا جنینی از انسان یک ،حرکتی رشد مدل اساسبر ،همچنین. (6) زندگی سالم مؤثر است

 مقدماتی، حرکات ،سپس و بازتابی حرکات ،اول یعنی ؛کندمی رشد منظم صورتبه حرکتی ازنظر

اما ؛ (1) رسدمی العمرمادام کارگیریبه مرحلة به سالگی 14 در و موزدآمی را اختصاصی و بنیادی

 ،یکی از این قیود .(1) داندمیاین فرایند منظم را حاصل برخورداری از قیود مختلف  3مدل نیوول

فرد، ارتباطات و حل مسائل و  در زندگی روزمرة نقش مهمی که یلدلبهکه  (7) هوش هیجانی است

 .(8) اندمختلف پژوهشگران به آن توجه کرده هایدر حیطهامروزه  ،زندگی افراد دارد هایمشغله

 و کار در گاهی ،سالم هوش داشتنباوجود  اشخاص که کندمی بیان ،معروف شناسعصب ،4داماسیو

. (9) ندارند دسترسی خود هیجانی هایآموخته به زیرا، ؛گیرندمی اشتباهی هایتصمیم شانزندگی

 ،درواقع هیجانی. هوش و عقالنی هوش داریم: هوش دو و مغز دو ماکه  گفت توانمی ،دیگرعبارتبه

 در متفکر مغز اندازةبه هیجانی مغز و کند کار شکل بهترین به هیجانی هوش بدون تواندنمی هوش

 و هاتوانایی و استعدادها ها،مهارت از ایدسته شامل هیجانی هوش. (9) است مهم کردناستدالل

 هیجانی مدیریت و هیجانی شناخت هیجانی، سازیآسان هیجانی، ادراک مؤلفة چهار ،همچنین

                                                           
1. Development Coordination Disorder 

2. Stodden 

3. Neowell 

4. Damasio 
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 میزان. (8) دهدمی افزایش محیطی فشارهای با مقابله در را فرد اجرای توان و قدرت که شودمی

 زمینهدرهمین که است آدمی شناخت و شخصیت از بخشی هاآن با کنارآمدن چگونگی و هاهیجان

. (8) است متفاوت افراد در هیجانی و شناختی هایمهارت کارگیریبه در افراد استنباط و درک توانایی

 ذهنی، تصویرسازی خودکنترلی، مثبت، افکار لکنتر اعصاب، تمدد ازقبیلی هایمهارت هاپژوهش

 مرتبط مهارتی عملکرد با ،هستند منطبق هیجانی هوش با عمدتا   کهرا  انرژی کردنکنترل و تمرکز

 کردند گزارش مثبت را حرکتی تبحر و هیجانی هوش بین ارتباط دیگری هایپژوهش. (9) انددانسته

 و کرد بررسی فوتبال بازیکنان دربین بازی سطح با را غیرکالمی هوش ارتباط (11) 1کانتر. (10)

 ذهنی هایظرفیت ارتباطکه  کرد اشاره وی این،وجودبا ؛(11) کرد گزارش را یمعنادار و مثبت ارتباط

 محمدی. نیست شدهشناخته کامال  هنوز حرکتی تبحر و رفتار با هیجانی هوش ازقبیل شناختیروان و

 ارتباط ،هماهنگی اختالل و هوشی ازنظر سالم کودکان انتخاب و کودکان کردنغربال با نیز( 7) اورنگی

 وی پژوهشدر  ،شد مطرح کهطورهمان اما ؛کرد گزارش معنادار با تبحر حرکتی را هیجانی هوش

 چگونه رشدی هماهنگی اختالل با کودکان در مسئله این اینکه و شده بودند انتخاب سالم کودکان

 .است سؤالمورد ،بود خواهد

 کههنگامی. (7) تمرینی است ، مداخلةاندداشتهتوجه ن نپیشین به آ هایپژوهشمهمی که  مسئلةاما 

 از راای گسترده ورودی یهارفتار ،کنندمی شتال شیورز هایمهارت زشموآ و یگیردیا برای ادفرا

 فرد حرکتی تبحر سطح ،آن تمرین و خاص حرکتی مهارت کسب با ،بنابراین ؛دهندمی ننشا دخو

 در کردننشرکت از ناشی افراد از بسیاری در شاید حرکتی تبحر کمبود. (12) کند تغییر است ممکن

ود ارتباط یا وج ،بنابراین؛ مختلف قیود با هاآن ارتباط از ناشی فقطنه و است بوده ورزشی هایفعالیت

 -حرکتی مداخالتد. باش تغییرپذیر تواندمیبا تمرین  ،ارتباط بین تبحر حرکتی و هوش هیجانینبود 

 (14) دنشومی حرکتی هماهنگی ،همچنین و (13) حرکتی –ادراکی عملکرد بهبود باعث شناختی

ختالالت احرکتی در کودکان با  -مداخالت باعث بهبود فرایندهای شناختی و ادراکی ،همچنین

و تبحر حرکتی کودکان  (16) هماهنگی اختالل ،(15) قبیل اختالل یادگیری ریاضیگوناگون از

 را انسان روانی حاالت بر ورزش اثر گذشته هایپژوهش ،دیگرازطرف. نشودمی (17)ذهنی توانکم

 زمینهدراین است ممکن خودشان خاص ماهیت دلیلبه هاورزش از برخی. (18) اندداده نشان

 یایروبیک ورزش. (19) است هاورزشیکی از آن  ایروبیک ورزش .باشند داشته بیشتری تأثیرگذاری

 اترتغیی و یقیموس طاتبار. (20) شودمیدرصد ضربان قلب انجام  60هوازی است که با شدتی حدود 

 ،شیورز موـعل متخصصان نظر ارههمو که ستا ایمسئله رکا و تمرین ینحدر ینروا و ژیکفیزیولو

 موسیقی شده،انجام هایپژوهش نتایج براساس. (19) ستا جلب کرده دخو به را شناسیروان و پزشکی

                                                           
1. Konter 
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 یشافزا و هماهنگی دیجاا ،نگیختگیا حطوـس یشازـفا ،خستگی سحساا کاهش یهارکازوسا ازطریق

 ،هستند ارتباط در ادراکی فرایندهای با طور مستقیمبه عوامل این تمامی که حتیرا سحساا و مشآرا

 با است ممکن موسیقی با همراه ورزشی فعالیت. (19) شودمی حرکتی اجرای افزایش و بهبود باعث

 تطالعاا ستا ممکن یقیـموس ،ینـهمچن. (19) دهد افزایش را شناختی تحریکات انگیزه باالبردن

 ایگزینـج ،رسدمی یزـمرک بیـعص هایدستگاه به حسی هایاندام از که را بدنی فعالیت از ناشی

 ،1960 لسا در .(19) دهد بهبود را فعالیت از ناشی هایهیجان میزان و دهد افزایش را کار بازده ند؛ک

 ورزش .(19) شد حیاطر حرکتی و جسمانی گیدماآ هایرینتم ای ازمجموعه عنوانبه بیکویرا ورزش

 .شودمی عملکردی متغیرهای سایر و قدرت چابکی، جسمانی، آمادگی افزایش باعث ایروبیک

 صورتبه وقتی که شودمی بیشتر هیجان و شادی باعث موسیقی با ورزش این کردنتوأم ،براینعالوه

 یجلوگیر گیدفسرا از اندورفین نکفالینا هایهورمون ترشح با ،شود تمرین موسیقی همراهبه و گروهی

هستند در حرکات موزون نسبت به افراد عادی دارای نقص  ،اختالالت رشدی افراد با .(19) کندمی

 دنکودکان اهمیت دار کات ریتمیک در عملکرد حرکتی آیندةحرکه  اندنشان داده ها. پژوهش(14)

منجر حرکتی در نوجوانان  هایتواناییپیشرفت  بهیقی ک همراه بـا موسمیریت هایفعالیتام انج .(14)

ان را استعدادش هاآنتـا  دنکنمیریتمیک شرایطی را برای کودکان ایجـاد  اتحرک. (14) شودمی

هوش هیجانی  ازنظر ،همچنین دهند.ارتقا  ، هیجانی و عملکردیبـرای ورود بـه مراحل بعدی تحصیلی

رشــد و تکامــل  ساززمینه هاحرکتاین نـوع  ،عبارتیبه .کندمیکمک  هاآنو ارتباطات اجتماعی به 

اختالل  کودکان با کهازآنجایی .(14)هستند دی در مراحل بع حرکتی، هیجانی و اجتماعی هایمهارت

 رسدنظر میبه ،(4) نسبت به افراد عادی دارند کمتریهماهنگی رشدی عملکردهای حرکتی و هیجانی 

و حرکات موزون  حرکتی -ادراکی هایبرنامهتالل هماهنگی رشدی در اخ باان دادن کودکشرکتکه 

 و هیجانی ،سئول اجـرای اعمـال حرکتـیم کارهایوسازکه باعـث شود  ،مانند ایروبیک با موسیقی

 هاآنو عملکردهای حرکتی و هوش هیجانی در  دنتحریک شو هاآندر  یندهای پردازش اطالعاتافر

 در کشور ایران اطالعات محدودی وجود دارد.ویژه بهزمینه ؛ اما درایندنبهبود یاب

در قبل و هیجانی  وشبا هکه ارتباط بین تبحر حرکتی را اتی ، مطالعشدهمطرحمباحث  با توجه به

 رشدی هماهنگی اختالل باو در کودکان  محدود هستند ،ردندتمرینی بررسی ک بعد از مداخلة

 هماهنگی اختالل باکه توجه به تبحر حرکتی کودکان صورتیدر ؛با این مضمون پیدا نشد ایمطالعه

 (سالیبزرگنوجوانی و ) یبعد هایدورهاین اختالل و مشکالتی که برای  شیوع زیاد باوجود رشدی

 اهمیت حیاتی دارد. ،داشته باشد تواندمی

تمرین ریتمیک ایروبیک بر تبحر حرکتی و هوش  تأثیر ، بررسیپژوهشانجام این هدف از  ،بنابراین

هیجانی در  هوش باارتباط تبحر حرکتی  مقایسةو  رشدی هماهنگی اختالل باهیجانی در کودکان 



 75                                                                                ...هوش  بر موسیقی با ايروبیک ريتمیک تمرين تأثیر

 موسیقیقبل و بعد از یک دوره تمرین ریتمیک ایروبیک با  در اختالل هماهنگی رشدیکودکان با 

 .بود
 

 پژوهش روش
 در هیجانی هوش و حرکتی تبحر بر ایروبیک ریتمیک تمرین تأثیربررسی  ،حاضر پژوهشهدف 

با  نکودکا در هیجانی هوش با حرکتی تبحر ارتباط مقایسة و رشدی هماهنگی اختالل با کودکان

بنابراین،  ؛بود موسیقی با ایروبیک ریتمیک تمرین دوره یک از بعد و قبلدر  رشدی هماهنگی اختالل

و  با گروه کنترل آزمونپسو  آزمونپیشبا طرح  آزمایشینوع وصیفی ازت ،راهبرد پژوهش حاضر

ین پیمایش هنجاری بود. در ا و اینامهپرسش و روش پژوهش، مقطعی ، طرح پژوهش،همبستگی

عد از یک باین متغیرها قبل و  ارتباط. ندو تبحر حرکتی بررسی شدهوش هیجانی  متغیرهای مطالعه،

 ،هادنیآزمومالک انتخاب  مقایسه شد. رشدی هماهنگی اختالل بادوره تمرین ایروبیک در کودکان 

 ،اختالل هماهنگی نامةپرسش اساسبروالدین و داشتن اختالل هماهنگی رشدی نامة کتبی رضایت

 برای والدین بود.

کودک با  30 ،ماریآ ند. نمونةبود بریزشهر ت ةسال 10-14 نیسنپسران  جامعة آماری پژوهش همة

 شده نتخابااین تعداد نمونه با استناد به مطالعات مشابه پیشین  که ندرشدی بوداختالل هماهنگی 

 .(7، 11، 21) است

 سال با هدف 5-15برای کودکان  سؤالی 15 نامةاین پرسش: اختالل هماهنگی رشدی نامةپرسش

ید عملکرد که والدین باصورت؛ بدینشودمیاختالل هماهنگی رشدی استفاده  شناسایی کودکان با

طیف لیکرت  صورتبهنامه پرسش گذارینمرهمقایسه کنند.  وی ساالنبا همحرکتی کودک خود را 

ت را حین حرکحرکات ظریف، هماهنگی عمومی و کنترل در یهامقیاساست و خرده اینقطهپنج

ی به فرزند من اصال  شباهت»؛ یعنی اول صورت خواهد بود که به گزینةدهی بدین. روش نمرهسنجدمی

بسیار زیادی با  تشباه»نی یع ؛پنجم تا گزینة طورهمیندو و  نمرة یک و به گزینة دوم، نمرة« ندارد

ختالل هماهنگی رشدی ضعیف ا 15-30، در نمرة بنابراین؛ گیردمیتعلق  ، نمرة پنج«فرزند من دارد

، اختالل 45از  برای نمرات بیشتر دی متوسط است وهماهنگی رش اختالل 30-45در نمرة  است.

است و در  شده گزارشنامه در سطح باالیی . اعتبار و پایایی این پرسشهماهنگی رشدی قوی است

 شده گزارشصد در 73درصد و  83 برابر با نامهایران نیز پایایی درونی و پایایی بازآزمای این پرسش

 .(22) است
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این  1شوتشد.  استفادههوش هیجانی شوت و همکاران  نامةنی از پرسشبرای سنجش هوش هیجا

. دهدمیرا نشان  81/0که اعتبار باالی  شده است هنجاریابیدر ایران  است و را ساختهنامه پرسش

، عامل هام هیجان، عامل ارزیابی از هیجانتنظی /بینیخوشعامل نامه دارای چهار مقیاس این پرسش

ه باید از نامپرسش گذارینمرهاست. برای  سؤال 33در  هااجتماعی و عامل کاربرد هیجان هایمهارت

یک، گزینة نادرست، نمرة  ةنمر نادرست، کامال  گزینةبه و استفاده کرد  ایدرجهمقیاس لیکرت پنج

داد. درست، نمرة پنج  کامال  ، نمرة سه، گزینة درست نمرة چهار و گزینةدرست حدیگزینة تا دو،

جداگانه حساب  طوربهمقیاس )عامل( را هر زیر هاینمرهو را باید جمع کرد  باراتنمرات ع ،سپس

را تشکیل خواهد داد.  مقیاس، نمرة هوش هیجانی کل ویردهکرد. مجموع نمرات فرد در هر چهار خ

مبنای برپایایی مقیاس هوش هیجانی کل است.  شده گزارشنامه مناسب اعتبار و روایی این پرسش

 هایمؤلفهآمد. تحلیل عامل مقیاس با استفاده از روش تحلیل  دستبه 81/0برابر با درونی  آلفای

از  برداریبهره( و 67/0 آلفای) جانیه(، ارزیابی و ابراز 81/0 آلفایاصلی، سه عامل تنظیم هیجان )

ترتیب مقیاس خود بهبا سه هوش هیجانی کل در این پژوهش، ( را نشان داد. 50/0 آلفایهیجان )

نامه بودند. این پرسش معنادار)  (P<0.01سطح همبستگی نشان داد که همگی در  69/0و  74/0، /80

 .(23) مناسب استشوت و همکاران( ) ینوجوانبرای سنین 

هشت کلی آزمون، مجموعة  :()فرم کوتاه 2اوزرتسکی –های حرکتی برونینکس آزمون مهارت

گروه حرکات ظریف و  زمون فرعی درآ آزمون فرعی در گروه حرکات درشت، سه چهارآزمون )خرده

 کیفیتی باوسیع از مهارت حرکتی  اینمایهشامل  ایماده 46 (فرعی هماهنگی باالتنه آزمون یک

 آزمون . مجموعةکندمیحرکتی درشت و ظریف را فراهم  هایمهارتمجزای  هایاندازهمناسب از 

حرکتی ظریف و درشت برای  هایمهارتفردی از  هایمقیاسشاخص جامعی را از تبحر حرکتی و 

-20دقیقه و زمان فرم کوتاه آن  45-60. زمان فرم بلند آزمون، کندمیفراهم ساله  21-4کودکان 

آموزش  ریزیبرنامه، ارزیابی پیشرفت، دهیجایکردن، . این آزمون برای غربالکشدمیدقیقه طول  15

کامل  ماده برگرفته از مجموعة 14شامل  ه. فرم کوتاه و خالصه کشودمی استفاده یا مداخله و پژوهش

وایی و اعتبار الزم سریع استفاده شود. این آزمون از ر سازیغربالیک ابزار  عنوانبه تواندمی ،است

 هایمهارتاوزرتسکی در بررسی  –آزمون برونینکس هاینمرهضریب اعتبار  کهطوریبه برخوردار است؛

و در  78/0بازآزمای این آزمون در فرم بلند برابر با  درصد بوده است. ضریب پایایی 90 با حرکتی برابر

 صورتبهحرکتی افراد را  هایمهارتآزمون شکل کوتاه  است. شده گزارش 86/0فرم کوتاه برابر با 

 .(24) درشت و ظریف است هایمهارتکل نشانگر مهارت کلی شامل  و نمرة سنجدمیکلی 

                                                           
1. Shout 

2. Bruninx-Uzrestsky 2 
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 تمرین ایروبیک با موسیقی

نفری پنجدر سه صف  کنندگانشرکت گروهی انجام شد. صورتبهتمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی 

و حرکاتی  گرفتمیقرار  هاآنروی ه. مربی در روبقرار گرفتند ترتیب قد و از کوتاه به بلندبه سرهمپشت

 ،ابتدای هر جلسه. در کردندمینیز تکرار  کنندگانشرکت ایآینه صورتبه ،دادمیآموزش  که وی

ل پای راست و اوبرای مثال،  ند؛شدمیمنفرد تمرین  صورتبهپاها  مثال  در هر بخش بدن حرکات 

که جلسات  تدریجبهبود.  هم باچالش تمرینی در هر جلسه ترکیب این حرکات  ، پای چپ.سپس

پ و راست و جلو چکودکان حرکات  ،برای مثال ؛شدندمیحرکات نیز پیچیده  ند،رفتمیتمرینی پیش 

 ،. در جلسات پایانیکردندمیترکیب  هم با ،و درنهایتکردند میمنفرد تمرین  صورتبهو عقب را 

با پاها و  هادستو چالش تمرینی کودکان ترکیب  ندشد ریتمیک اضافه هاینیز به تمرین هادست

 جلسه سه هفته هر و هفته هشت مدت به هااین تمرینمنظم بود.  صورتبهانجام حرکات با گروه 

( یکریتم تمرین ساعتنیم و سردکردن هدقیق 15 کردن،گرم هدقیق 15) ساعت یک جلسه هر و (25)

 .(14، 19، 26)ند شدمی داده آزمایش گروه برای

 ایچندمرحله ایخوشهراهنمایی به روش  ، شش مدرسة ابتدایی و شش مدرسةبرای انجام این پروژه

 زیعاختالل هماهنگی رشدی تو نامةپرسش ،مربوطه مسئوالنپس از کسب مجوز از  .ندانتخاب شد

هوش  ةپس از تعیین نمر ند وانتخاب شد به روش هدفمند فرد با اختالل هماهنگی رشدی 30و شد 

 صورتبه ،2 -اوزرتسکی –و آزمون برونینکس شوت نامةبا استفاده از پرسش و تبحر حرکتی هیجانی

 هوش باتی . ابتدا ارتباط بین تبحر حرکندتقسیم شد آزمایش کنترل و نفری 15تصادفی به دو گروه 

 داده یشآزما گروه برای ایروبیک ریتمیک تمرین ،آن از پسو  آزمایش بررسی شدهیجانی در گروه 

مرین و ت تأثیرو  پس از تمرین بررسی شد هاآزمودنی هیجانی شتبحر حرکتی و هو ،درنهایت. شد

وارد  متغیردو ین که گروه کنترل در بررسی ارتباط بذکر شود است الزم  آمد. دستبهارتباط متغیرها 

طرح  ،ینتمر تأثیراما در بررسی  ؛شد نشدند و ارتباط بین دو متغیر فقط در گروه آزمایش بررسی

 با گروه کنترل بود. آزمونپس – آزمونپیشآزمایش 

 -لموگروفک آزمون از. ندشد تحلیل توصیفی رماآ هایروش براساس هشوپژ هایداده و تطالعاا ابتدا

 متغیر بر ایروبیک تمرین اثرهای بررسی برای. شد استفاده هاداده بودنطبیعی تعیین برای 1رنوفیاسم

 معنادار تفاوت دادننشان برای شدهانتخاب سطح. دش استفاده کوواریانس تحلیل آزمون از وابسته

از آزمون آماری  ،ارتباط بین تبحر حرکتی قبل و بعد از تمرین بررسیبرای . بود P >0.05 آماری،

 .شد استفاده 22 نسخة 3.اس.اس.پی.اس آماری افزارنرم از محاسبات برای استفاده شد. 2پیرسون

                                                           
1. Kolmogrov-Smirnov 

2. Pearson 

3. SPSS 
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 نتایج
 فنوسمیرا -فولموگرک نموآز. دهدمی نشان را هاآزمودنی توصیفی آمار اطالعات یکشمارة  جدول

 د.هستن رداربرخو طبیعی یعزتو از هاداده تمامی که است آن بیانگر
 

 هااطالعات توصیفی آزمودنی -1جدول 

  قد وزن سن

 تعداد 30 30 30

 میانگین 63/140 93/33 97/10

 انحراف استاندارد 94/9 15/6 89/0

 حداقل 5/116 21 10

 حداکثر 5/164 5/52 12

 

 انجام با آزمون، هایفرضپیش بودن برقرا از اطمینان از پس ،حرکتی تبحر بر تمرین اثر بررسی در

 هایآزمودنی بین عامل دارمعنا اثر آزمون،پیش نمرات تعدیل از پس که دش مشخص کوواریانس تحلیل

 داشت. وجود گروه
 

 تعیین اثر تمرين بر تبحر حرکتی تحلیل کوواريانس برای -2جدول 

 مقدار اف معناداری
میانگین 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات

میانگین )انحراف 

 استاندارد(
 

 مدل اصالحی 73/308 33/72 000/0
 آزمونپس کنترل 53/41( 73/4)

 تبحر حرکتی

)پس از  

 حذف اثرهای

 (آزمونپیش

 اینترسپت 25/7 69/1 2/0

 آزموناثر پیش 43/561 54/131 000/0
 آزمایش 26/44( 09/5)

 گروه 67/66 62/15 001/0

 انجام با آزمون، هایفرضپیش برقراربودن از اطمینان از پس ،هوش هیجانی بر تمرین اثر بررسی در

 هایآزمودنی بین عامل دارمعنا اثر آزمون،پیش نمرات تعدیل از پس که دش مشخص کوواریانس تحلیل

 داشت. وجود گروه
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 هوش هیجانی بر تمرين اثر تعیین برای کوواريانس تحلیل -3جدول 

 مقدار اف معناداری
میانگین 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات

میانگین )انحراف 

 استاندارد(
  

0 77/52 5/2737 
مدل 

آزمون هوش پس کنترل 40/61( 16/14) اصالحی

)پس از  هیجانی

 حذف اثرهای

 آزمون(پیش

  

 اینترسپت 5/13 25 62

0 81/104 48/5436 
اثر 

 آزمایش 66/63( 96/16) آزمونپیش

 گروه 37/235 53/4 4

 

پیرسون  از آزمون ،آزمونپسو  آزمونپیشدر  و هوش هیجانیبرای بررسی ارتباط بین تبحر حرکتی 

 آورده شده است. استفاده شد که نتایج در جداول شمارة چهار و شمارة پنج
 

 آزموننتايج آزمون پیرسون در پیش -4جدول 

   تبحر حرکتی هوش هیجانی

 همبستگی پیرسون 1 -005/0

 دوطرفهمعناداری   98/0 تبحر حرکتی

 تعداد 15 15

 همبستگی پیرسون -005/0 1

 دوطرفهمعناداری  98/0  هوش هیجانی

 تعداد 15 15

 

 آزمونپس در پیرسون آزمون نتايج -5 جدول

   تبحر حرکتی هوش هیجانی

 همبستگی پیرسون 1 -45/0

 دوطرفهمعناداری   08/0 تبحر حرکتی

 تعداد 15 15

 همبستگی پیرسون -45/0 1

 دوطرفهمعناداری  08/0  هوش هیجانی

 تعداد 15 15
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 گیرینتیجهبحث و 

تمرین ریتمیک ایروبیک بر تبحر حرکتی و هوش هیجانی در  تأثیربررسی  ،هدف پژوهش حاضر

 هوش هیجانی در کودکان با ارتباط تبحر حرکتی با و مقایسة رشدی هماهنگی اختالل باکودکان 

حاصل  جینتا قبل و بعد از یک دوره تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بود. ،اختالل هماهنگی رشدی

تحلیل  با استفاده از آزمونتمرین ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی و هوش هیجانی  تأثیراز 

هوش هیجانی و گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر دو متغیر که نشان داد  کوواریانس

پوری و نظر ،(4) همکارانطجری و . این نتایج با مطالعات اندداشتهتبحر حرکتی پیشرفت معناداری 

اما ؛ موافق است (27) همکارانفتاح و  و (14) همکارانو  زادهاسماعیل، (11)کانتر ، (9) همکاران

 به پیدا نشد. در بخش دیگری از هدف پژوهش مغایر با این نتایج ایمطالعه پیشینة پژوهش، اساسبر

که نتایج آزمون  ه شدپرداختو هوش هیجانی قبل و بعد از تمرین بین تبحر حرکتی  ارتباط بررسی

ختالل هماهنگی رشدی ارتباط بین تبحر حرکتی و هوش هیجانی در کودکان با اکه پیرسون نشان داد 

محمدی  ند مانندبود شده انجامسالم  در کودکانکه  ینتایج مطالعاتکه این نتایج با  معنادار نیست

نسبت  آزمونپساما ارتباط بین این دو متغیر در ؛ مغایر است (21) 1هرناندز و (11) کانتر، (7) یاورنگ

تمرین ایروبیک با موسیقی بر هوش  تأثیراین مسئله حاصل  که پیشرفت کرده بود آزمونپیشبه 

و تبحر  دندهمیتمرینی سطح فعالیت بدنی فرد را افزایش  هایمداخله هیجانی و تبحر حرکتی است.

مهارت حرکتی داشتن  دلیلبه. کودکان با اختالل هماهنگی رشدی (19) یابدمیحرکتی فرد بهبود 

و انزوا را به شرکت در فعالیت  گیریگوشه معموال و  کنندمیورزشی کمتر شرکت  هایفعالیتدر کم 

و کودکان  گذاردمی تأثیر هاآنبر اضطراب و افسردگی  زمان مروربه. این مسئله (2) دهندمیترجیح 

تمرینی بهترین  های. مداخله(28، 29) شوندمیبه مشکالت روانی دچار  سالیبزرگبا این اختالل در 

تمرین ریتمیک  ،تمرینی های. دربین مداخله(29) هستند هاآسیب عراه برای جلوگیری از این نو

به کودکان با این نوع  ،تمرینی دیگر دارد هایکه نسبت به برخی مداخله هاییمزیت دلیلبهایروبیک 

 گیریگوشهبودن از افسردگی و شاد و مهیج دلیلبهایروبیک  . تمرین(19) شودمیاختالل توصیه 

تمرین گروهی تحریک فرد را به فعالیت بیشتر و  ،گذاردمیکه بر مغز  تأثیریو با  کندمیجلوگیری 

 .شودمی عملکردی متغیرهای سایر و جسمانی آمادگی افزایش باعث . این تمرین(19) کندمی

 صورتبه وقتی که شودمی بیشتر هیجان و شادی باعث موسیقی با ورزش این کردنتوأم ،براینعالوه

. (19) کندمی یجلوگیر گیدفسرا از هایهورمون ترشح با ،شود تمرین موسیقی همراهبه و گروهی

است  ایگونهبهانجام این نوع تمرین  . شیوةافزایش هماهنگی در افراد است ،ینمزیت دیگر این تمر

 کنندگان نیاز دارد.سایر تمرین کردن حرکات با، هماهنگو همچنین پا و دستبه هماهنگی که فرد 

                                                           
1. Hernandez 
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 با یکدیگر است هااندامکردن ا اختالل هماهنگی رشدی در هماهنگکودکان بمهم  مشکل کهازآنجایی

برای کودکان با اختالل  هاورزش مؤثرتریناین ورزش یکی از که گفت  توانمی، بنابراین (14)

 سازیفعال باعث ایروبیک ورزش شد. یدتأی. در پژوهش حاضر نیز این موضوع هماهنگی رشدی است

 نظیر افزایش خلقیاتی تنظیم در که ستا عصبی واسطة یک ینتونوسر .شودمی عصبی هایواسطه

 ریگد تمثب یژگیو چندین و به فعالیت عالقه اب،خو تنظیم ،دمیا سحساا فعالیت، از لذت و هاهیجان

 هاینشانه فعر ،درنتیجه و طهـسوا ینا فعالیت تشدید به ایروبیک شیورز فعالیت .دارد ساسیا نقشی

 ماـن به ننساا نبد در طبیعی مخدر مادة عنو یک ،یگردیوساز. (26) انجامدمی گیدرفسا لتالخا

 با دفر و کندمی تشدید را دهما ینا ترشح موسیقی با ایروبیک تمرین که شودمی ترشح فینرودـنآ

 وکند می نفساعتمادبه گروهی و کار روحیة واری،میدا و شادابی سحساا دهما ینا از نشدهمندبهره

 بخش بر دییاز تأثیر افینهروندآ افزایش ترشح با ورزش این. (26) شودمیمهیج  فعالیت ادامة برای

 دشومی گیدفسرا هاینشانه فعر و سرزندگی و طاـنش یشازـفا ثـباع و ددار زـمغ هایهیجان و تلذ

(26). 

 .(8) علوم رفتاری توجه زیادی به آن دارندهوش هیجانی یکی از متغیرهایی است که دانشمندان 

 پژوهشگران .(8) شودمی در آدمی هاآن با کنارآمدن چگونگی و هاهیجان میزانشامل  هوش هیجانی

 و تمرکز ذهنی، تصویرسازی خودکنترلی، مثبت، افکار کنترل اعصاب، تمدد ازقبیلی را هایمهارت

در  .(9) دانندمی مرتبط مهارتی عملکرد با ،هستند منطبق هیجانی هوش با عمدتا  که انرژی کنترل

با تبحر حرکتی  است که هوش هیجانی زیاد شده دادهروی کودکان سالم نشان شده مطالعات انجام

اما از  ؛معنادار نبود بین هوش هیجانی با تبحر حرکتی ارتباط، در این پژوهش. (7) همراه است زیاد

کودکان ادعا کرد که  توانمی پیشرفت داشت. با استناد به نتایج این پژوهش آزمونپسبه  آزمونپیش

هوش گروهی  هایفعالیتدر  نکردنشرکتو  تحرکیکم دلیلبهبا اختالل هماهنگی رشدی شاید 

عملکرد هوش هیجانی با تبحر حرکتی ارتباط نزدیکی دارد،  کهازآنجاییو  دارند تریکمهیجانی 

؛ کندمینتایج این پژوهش از مدل استودن حمایت  .گیردمیقرار  تأثیرحرکتی این کودکان نیز تحت

. (6) شودمیکه برخورداری فرد از محیط مناسب فعالیتی سبب افزایش تبحر حرکتی صورتبدین

فردی، محیط  از قیودنیوول که رشد حرکتی را حاصل برخورداری  از مدلنتایج این پژوهش  ،همچنین

تمرینی مناسب  محیطدر  قرارگرفتنکه فرد پس از صورت؛ بدین(1) کندمیحمایت  ،داندمیو تکلیف 

و تبحر حرکتی  کندمیاستفاده  مؤثر طوربه ،که در این پژوهش هوش هیجانی است مؤثراز قیود فردی 

 .(1) دهدمیخود را افزایش 

ی و جسمانی کودکان با برای حل مشکالت شناختکه  شودمیپیشنهاد  تایج این پژوهشبراساس ن

مهیج و است و شاد  مشارکت زیاد هاآنکه در مانند ایروبیک  هاییورزشاز  ،اختالل هماهنگی رشدی
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اثر مضاعفی داشته باشد؛ البته  تواندمیورزش موسیقی  عون در استفاده از این .استفاده شود ،هستند

 .استالزم مطالعات زیادی است، انجام  که این پژوهش داشته هاییمحدودیت دلیلبهزمینه ینادر

ایروبیک با یک مداخلة  تأثیر نکردنمقایسهاز آزمودنی دختر و  نشدناستفاده، هامحدودیتبرخی از این 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of rhythmic aerobic exercise 

on motor proficiency and emotional intelligence in children with developmental 

coordination disorder and to compare the relationship between emotional 

intelligence and motor proficiency in these children before and after exercise. The 

research sample size included 30 children with developmental coordination 

disorder. Participants were selected by purposeful cluster sampling. They went 

through an aerobic exercises program for eight weeks. The study results revealed 

that emotional intelligence and motor skills in post-test were significantly 

improved by aerobic exercise. Also, the correlation between motor skill and 

emotional intelligence increased after training compared to pre-exercise. In the 

aerobic exercise program, children experience a better team participation, which 

makes them happy and excited. Also, it was better in improving the coordination 

level rather than other exercises. Therefore, this study suggests that aerobic 

exercise could be used to increase the motor skills and effective motor triggers 

such as emotional intelligence in children with developmental coordination 

impairment. 
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