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Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between mothers and 

children's motor development. Participants were 150 children with the age of 4-6 mothers 

lived in Eastern Azerbaijan province, Sarab city. The participants were selected through 

cluster sampling from kindergarten-pre-school centers. The data were collected through   

demographic, the short form of International Physical Activity, Bar-on Emotional 

Intelligence questionnaires, and the short form of second edition of Bruininks-Oseretsky 

Motor Proficiency test. The results of Smart PLS3 showed that in the %95 confidence 

level, the mothers' emotional intelligence predicted 41% (p =0/000) and the mothers' 

physical activity predicted %17/3 (p=0/030) of children's motor development variations. 

Furthermore, the mothers' emotional intelligence predicted % 15/9 of mothers' physical 

activity (p=0/028). The mothers' emotional intelligence has two-fold roles in facilitating 

of children's motor development and mothers' physical activity. It seems that the 
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improvement of emotional intelligence and doing of physical activity can help to improve 

children's motor development. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Motor Development, Physical Activity, Smart 

PLS3. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose  
According to recent findings, the prevalence of delayed motor development 

among pre-primary children in Iran is approximately 4% (1). Mothers’ negative 

emotions are one of the major causes of delayed motor development in Iranian 

children at pre-primary school age (2). Mothers’ stress, violence, and depression 

cause problems in educating children and, instead of motivating or encouraging 

children to move and play, lead to cliché behaviors and behavioral disorders in 

children (3). Emotional intelligence is an important construct in controlling 

negative emotions (4). Maternal emotional intelligence is correlated with the 

growth and health of pre-primary children (5). Furthermore, individuals with high 

emotional intelligence consider physical activity as a channel to reduce stress (6). 

Similarly, parents' physical activity can also facilitate children’s motor 

development (7) through motivating them toward such activities (8).  

 

Materials and Methods  
This study was a descriptive-correlational study (structural equation modeling). 

From all children aged 4 to 6 years old in kindergarten-pre-school centers and 

their mothers living in Sarab city, East Azerbaijan Province, Iran, 150 children 

aged 4 to 6 years old (50 children 4 years old, 50 children 5 years old, and 50 

children 6 years old) along with their mothers were selected using cluster 

sampling method to participate in this study. Inclusion criteria of the study were 

considered to be children aged 4 to 6 years old and mothers with children having 

no visual, hearing, physical, motor, and behavioral disorders. Four instruments 

were employed in this study: (A) demographic questionnaire (children’s age, 

height, and weight, and mothers’ age); (B) Emotional Intelligence Scale with five 

scales (interpersonal skills, intrapersonal skills, stress coping, adaptability, and 

general mood). This questionnaire was standardized in Iran. Using Cronbach's 

alpha coefficient, its reliability was estimated to be 0.93 (9); (C) short version of 

International Physical Activity questionnaire: In this questionnaire, individuals’ 

physical activities are classified at three levels: low activity or inactive (below 600 

Mets-min/week), sufficient or moderate activity (600 to 3000 Mets-min/week), 

and high activity (above 3000 Mets -min/week) and its test-retest reliability is 
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estimated to be 0.86 (10); and (D) second short version of Bruininks - Oseretsky 

Test of Motor Proficiency with following subscales: body coordination, strength 

and agility, hand coordination, and subtle hand control. Its test-retest reliability 

was estimated to be 0.809 and its validity was 0.885 (11). Observing the ethics 

and after completing the written consent, the questionnaires were completed by 

the mothers, and the researcher eventually assessed their children’s 

motor proficiency in a same place individually throughout two weeks. Smart PLS 

software version 3 was used to develop the research conceptual model (12). 

      

Findings  

Regarding the demographic information, we had children's age mean±standard 

deviation (65.56 ± 8.55 months), height (115.41 ± 6.40 cm), and weight 

(22.20±5.32kg), and mothers' age (34.38±5.81 years). Furthermore, the findings 

showed the mean±standard deviations of children’s motor development 

(28.85±11.16), mothers’ emotional intelligence (326.61±41.62), and mothers’ 

physical activity (1603.36±1061.39). Considering the structural model, the fit of 

the measurement model or external fit, the fit of the structural model or internal 

fit, and the fit of the whole model were calculated.  

In assessing the fit of the measurement model, the values obtained for the study 

variables were greater than their critical values: absolute reliability (children’s 

motor development 0.88>0.7, mothers’ physical activity 1.00>0.7, mothers’ 

emotional intelligence 0.92>0.7), composite reliability (children’s motor 

development 0.92>0.7, mothers’ physical activity 1.00>0.7, mothers’ emotional 

intelligence 0.94>0.7), convergent validity (children’s motor development 

0.74>0.5, mothers’ physical activity 1.00>0.5, mothers’ emotional intelligence 

0.76>0.5). Divergent validity was also confirmed using Fornell and Larcker’s 

method. Hence, the measurement model had acceptable reliability and validity. 

In the second phase, the fit of the structural model was evaluated by estimating 

the significance coefficients Z, effect size(𝑓2), (𝑄2)index, and R-Square (𝑅2) of 

the paths. 
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Figure1- Significance values of Z 

 

In Figure 1, all significance coefficients Z were greater than 1.96, indicating the 

meaningfulness of all indices and relationships among the variables (p <0.05). 

The effect size results also showed (𝑓2 = 0.21) for the effect of mothers’ 

emotional intelligence on children’s motor development, (𝑓2 = 0.03) for the 

effect of mothers’ emotional intelligence on mothers’ physical activity, and (𝑓2 =
0.04) for the effect of mothers’ physical activity on children’s motor 

development, with the greatest effect for mothers’ emotional intelligence on 

children’s motor development. 

The values 𝑄2 =0.15 and 𝑅2= 0.22 for children’s motor development and the 

values 𝑄2 =0.01 and 𝑅2= 0.03 for mothers’ physical activity suggested that the 

structural model could predict children’s motor development better than mothers’ 

physical activity. 

Finally, the goodness of fit index for the whole model was 0.36, indicating that 

whole model is well-fitted. 

With confirming the model fit, the research findings were analyzed based on the 

standard coefficients (β). Regarding the β coefficients at the confidence level of 

95%, mothers’ emotional intelligence and mothers’ physical activity could predict 

41% (p= 0.000) and 17.3% (p= 0.030) of variance in children’s motor 

development. In addition, mothers’ emotional intelligence could predict the 

variations in their physical activity as much as 15.9% (p = 0.028). 

 

Conclusion  
Mothers with high emotional intelligence and physical activity possess a factor 

relieving stress and promoting a healthy lifestyle (6). They express more empathy 

and more maternal sensitivity (5) so that the maternal caresses and mother-child 
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interactions during early childhood lead to children’s social development and 

orientation toward activities and games. Hence, various motor patterns develop in 

these children (13). 

According to the study findings, mothers’ emotional intelligence plays a role in 

facilitating both children’s motor development and mothers’ physical activity; 

therefore, the promotion of emotional intelligence and physical activities by 

mothers can contribute to approaching motor goals in children. 

Keywords: Physical Activity, Emotional Intelligence, Mother, Motor 

development, Smart PLS3. 
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 مقالة پژوهشی

رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با  

 1گری فعالیت بدنی مادر میانجی
 

، سید محمدکاظم  3، کیوان مالنوروزی2، عبداله قاسمی، 1آزادسونیا اسماعیل زاده 

  4واعظ موسوی
 

.دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات،  1

 . دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

و  2 علوم  واحد  ورزشی،  علوم  و  بدنی  تربیت  استادیار، گروه  ایران؛  .  تهران،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تحقیقات، 

 )نویسنده مسئول( 

 شگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. . استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دان3

 اه امام حسین )ع(، تهران، ایران.  فسور، گروه علوم ورزشی، دانشگوپر  -4
 

 1398/ 19/04تاريخ پذيرش:                                12/1397/ 25تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 
مادر به همراه کودکان   صدو پنجاهمادران با رشد حرکتی کودکان بود. هوش هیجانی هدف اين تحقیق تعیین رابطه 

داشتند، بصورت خوشه  6تا    4 استان آذربايجان شرقی، شهرستان سراب، سکونت  در  که  آنها  مراکز   ای ساله  از 

و هوش هیجانی    جمعیت شناختیهای    ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامهمهدکودک  - دبستانیپیش 

  - نسخه دوم آزمون تبحر حرکتی برونینکس  -فعالیت بدنی و فرم کوتاه  پرسشنامه بین المللی    فرم کوتاه  بارئون،

ازرتسکی، ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر بودند. بر اساس نتايج حاصل از مدل ساختاری اسمارت پی ال اس سه:   

اطمینان   سطح  مادران  %95در  هیجانی  هوش   ،41%  (p=0/000  مادران بدنی  فعالیت  و   )3 /17%  (p=0/030  )  از

  ت یفعالاز  (  p=0/028)  %9/15هوش هیجانی مادران نیز  همچنین  کردند.    پیش بینی  تغییرات رشد حرکتی کودکان را

. هوش هیجانی مادران نقش دوگانه ای در تسهیل رشد حرکتی کودکان و فعالیت  کرد  پیش بینیرا    انمادر  یبدن

دارد، همچنین هوش هیجانی   مادران  بنظر میمادران تسهیلبدنی  مادران است.  بدنی  فعالیت  اگر  که  رتقاء  رسد 

 توانند به پیشبرد رشد حرکتی کودکان کمک نمايند.  بدنی مادران، میهای هوش هیجانی و انجام فعالیت

 اس سهالیپ اسمارتهوش هیجانی، رشد حرکتی، فعالیت بدنی،  :کلیدیواژگان
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 مقدمه 

شیوع تاخیر رشد حرکتی کودکان سنین پیش از دبستان   ،تحقیقات صورت گرفتهجدیدترین  طبق  

رشد حرکتی  برای  ترین دوره دوران کودکی مهمقابل اذعان است که  .  (1)باشد  می  %4در ایران تقریبا  

های آتی زندگی  چرا که تغییرات رشد حرکتی در سنین کودکی زمینه ساز فعالیت ( 2)رود بشمار می

می  ،( 3)باشد  می بنظر  برای  لذا  حرکتی  رشد  در  تاخیر  شیوع  که  کودک    یهاتیفعالرسد  آینده 

شد که رشد حرکتی تابع پدیدآیی نوعی است ولی بعدها  ها تصور میساز باشد. اگر چه مدتمخاطره

مشخص شد که محیط نیز در طول زندگی در رشد حرکتی فردی کودک مشارکت دارد. با آنکه عوامل 

قبین خود، سازند ولی وابستگی کودک انسان به مرامحیطی متعددی رشد آینده کودک را متاثر می

ها و رابطه بین ها، محدودیتطوالنی بودن دوره وابستگی و انواع عوامل مراقبتی والدین مثل محرک

از عوامل مهم محیطی برای رشد حرکتی کودکان محسوب می . نتیجه (2)شوند  والدین و کودکان 

در ایران حاکی از آن است که هیجانات منفی مادر یکی از مهمترین عوامل    جدیدی  ای مروریمقاله

از دبستان می پیش  ایرانی در سنین  تاخیر رشد حرکتی کودکان  . تحقیقات  (4)باشد  ایجاد کننده 

ها( زمینه ساز  ها و افسردگیدیگری نیز در این راستا تایید دارند که هیجانات منفی مادران )استرس 

مادران افسرده، .  ( 6,  5)د  نباشکالت حرکتی ظریف و درشت کودکان سنین پیش از دبستان میمش

تری با فرزندان خود دارند که این ضعف حساسیت مادرانه کمتر، خشونت بیشتر و قدرت تعامل ضعیف

. استرس (7)شود  پروری باعث ایجاد مشکالت رفتاری، شناختی، هیجانی و رشدی کودکان میدر فرزند

شود و بجای  ها، خشونت ها و افسردگی در مادران باعث اعمال افراط یا تفریط در تادیب کودکان می

با و  تحرک  سمت  به  کودکان  تشویق  و  انگیزش  کودکان  زیایجاد  متنوع،  رفتارهای  را  های  دچار 

 . (8) می سازد ای و اختالالت رفتاریکلیشه 

کودکان، دانش خود  حرکتی  تاخیرایجاد علل مهمترین یکی از  ساییلذا طبیعی است که پس از شنا 

و سایر    1اطالعات هیجانی بادامهبگیریم. بر اساس مطالعات نورولوژیک،    برای کاهش تاثیر آن بکاررا  

تداوم    انجامد.ها میشود که به تنظیم دقیق هیجانهای لیمبیمک توسط مداری هماهنگ میبخش

ارتقاء هوش هیجانی منجر می  شدهفعالیت این مسیر باعث کنترل هیجانات منفی   .  (9) گردد  و به 

و قابل    باشدهیجانات خود و دیگران موثر میهوش هیجانی در درک و کنترل صحیح  عالوه بر اینکه  

( و  هاو استرس   خشونت  ،یافسردگ)  سازه مهمی نیز برای کنترل هیجانات منفی  ،(10)  اکتساب است

ارتقاء سالمت فکری   اساس مستندات،.  (11)  محسوب می شودعامل  افردی که هوش هیجانی    بر 
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بیشتری تعامل  اعضای خانواده خود  با  دارند  قائل    (12)  دارند  باالیی  زیادی  ارزش  برای سالمتی  و 

بر    .(9)باشد  میمادر و کودک    نی ب  وندیپ   هیجانی مادر عامل. قابل ذکر است که هوش  (13)هستند  

می نشان  مروری  مقاله  یک  از  برگرفته  تحقیقات  نتایج  اساس  با  این  مادر  هیجانی  هوش  که  دهد 

 . (14)دبستان مرتبط است پروری مثبت، رشد و سالمت کودکان سنین پیش از فرزند

ها، افزایش سالمتی بدنی را کانالی برای کاهش استرس همچنین افراد دارای هوش هیجانی باال، فعالیت

های خاص بر کودکان خود از آنجائیکه والدین در موقعیت.  (15)دانند  میو کاهش تعارضات خانوادگی  

تواند باعث گرایش کودکان سنین پیش از دبستان  میهای بدنی والدین  تاثیرگذار هستند، لذا فعالیت

های بدنی، رشد حرکتی آنها را تسهیل  و مشارکت کودکان در فعالیت ( 16)های بدنی باشد به فعالیت

رسد .  با آن که رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک منطقی بنظر می(17)کند  می

اند. همچنین برای تایید روابط  ولی بر اساس دانش محقق تاکنون مشاهدات تجربی آن را تایید نکرده

بر اساس    ، (18)واقعی و جعلی میان متغیر پیش بین و مالک به یک متغیر میانجی نیاز است   لذا 

کی  مستندات، فعالیت بدنی متغیری است که هم با رشد حرکتی و هم با هوش هیجانی ارتباط نزدی

های ساختاری تنها روشی  رود و از آنجاییکه مدلمی  دارد که به عنوان میانجی در این پژوهش بکار

سازند. لذا در این راستا مطابق مدل مفهومی که  هستند که امکان بررسی روابط چندگانه را فراهم می

حرکتی کودک  است، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مادر با رشد    ( آمده1در شکل )

 باشد.  گری فعالیت بدنی مادر، در قالب مدل ساختاری میبا میانجی
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 پژوهش روش
از نوع تحقیقات توصیفی از بین کلیه   -این تحقیق  بود.  همبستگی )مدل یابی معادالت ساختاری( 

آذربایجان شرقی(  ساله و مادران آنها که ساکن شهر سراب )واقع در شهرهای استان    6تا    4کودکان  

  4کودک  50ساله ])  6تا    4کودک    150ها،  دبستانیپیش  - ای از مراکز مهدکودکبودند، با روش خوشه 

کنندگان این تحقیق  به عنوان شرکت  و مادران آنها  ساله([  6کودک   50ساله(، )  5کودک    50ساله(، )

 انتخاب شدند. 

ادران آنها در نظر گرفته شد که کلیه مادران  سال و م  6تا    4معیارهای ورود به تحقیق، کودکان سنین  

 و کودکان فاقد هرگونه اختالالت مشهود بینایی، شنوایی، جسمانی، حرکتی، و رفتاری بودند. 

در این پژوهش از پرسشنامه دموگرافیک که حاوی سواالتی در مورد سن، قد، وزن کودک و سن مادر  

مادر استفاده شده    یجانیهوش ه  یریگاندازه   یبرا  1اون  -از پرسشنامه بار  نیهمچن  بود، استفاده شد.

مقابله   ،یفرد نیمهارت ب  ،ی)مهارت درون فرد  اس یمق  5سوال کوتاه در    133  یآزمون دارا  نیاست. ا

استقالل، تحمل استرس    ، ی)حل مساله، شادکام   اسیخرده مق  15(، و  ی و خلق کل  ،یبا فشار، سازگار

ب  ، ییگراواقع  ،یجان یه  یخودآگاه  ،یی خودشکوفا  ،یروان  فشارو    ،ینیبخوش   ،یفرد  نیروابط 

  باشدی( میو خودابراز  ، یهمدل   ،ی اجتماع   یریپذت یمسئول  ،یریپذتکانه، انعطافکنترل  ،یاحترامخود 

 کرت یل  یادرجه   5  فیط  یآن بر رو  یگذارسال و باالتر مناسب بوده و نمره  17  یرده سن  یبراکه  

شود.  یمعکوس انجام م  ای  یمنف  یسواالت با محتو  ی( و در برخ1و کامال مخالفم    5موافقم    کامال )

مق درون  ی هااسیخرده  و    ،ی جانیه  یخودآگاه  ،یخودابراز  ،یاحترام)خود  یفردمهارت  استقالل، 

  با (، مقابله یفرد ن یو روابط ب ، یاجتماع یریپذ تیمسئول  ،ی )همدل  یفرد  نی(، مهارت بییخودشکوفا

و حل مساله(، خلق    ،یریانعطاف پذ   ، یی)واقع گرا  یاسترس )تحمل استرس، کنترل تکانه(، سازگار

و    اسیخرده مق  15باشند. نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات  ی( م یو شادکام   ، ینی)خوش ب  یکل

  ن یباشد. ایم  سایاز سواالت آن خرده مق  کیبرابر با مجموع نمرات هر    اسینمره کل هر خرده مق

( با  یجنوب  یقایو آفر  ه،یجریآلمان، هند، ن  ن،یکشور )آرژانت  6نفر از    3831  یآزمون توسط بارئون رو

(.  17)  د ی گرد  ی ابی هنجار  ی شمال  ی کایدر آمر  کیستماتی، زن اجرا شده و بصورت س%52مرد و    49%

شده که   یاب ینجارترجمه و ه (1382) زیو همکاران روان تجه یتوسط سموع  رانیپرسشنامه در ا نیا

 .   (19)گزارش شده است    93/0کرونباخ  آن    یآلفا  ییایاست و پا   افتهی  سوال کاهش  90سواالت آن به  

 

1. Bar-On 
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برای ارزیابی رشد حرکتی    1ازرتسکی  -همچنین از فرم کوتاه نسخه دوم آزمون تبحر حرکتی برونینکس

توسط برونینکس طراحی شد و در سال    1978مرجع در سال   هنجارکودک استفاده شد. این آزمون  

برونینکس ویرایش شد،  نسخه دوم آن که شامل دو فرم کوتاه و بلند است توسط برونینکس و    2005

های کنترل حرکتی ظریف، هماهنگی دست، هماهنگی بدن، قدرت و چابکی را در مولفه  این آزمون

  بخش  12 آیتم که شامل 4 از آزمون این نسخه دوم   کوتاه  سنجد. مجموعۀساله می  21تا    4رده سنی  

دقت حرکتی ظریف: پرکردن ستاره، کشیدن خط از کج   - جداگانه است: کنترل دستی ظریف  ]الف

([، هماهنگی    3و4های هم پوشانی و لوزی )یکپارچگی حرکتی ظریف: کپی کردن دایره  -(، ب1و2راه )

  ک یبا    سیباالتنه: گرفتن توپ تن  ی هماهنگ    -(، ب5ها )چاالکی دستی: نخ کردن مهره    -]الفدستی  

دوطرفه: تماس    یهماهنگ    -]الف، هماهنگی بدن  [(10و11)  متناوب توپ با هر دو دست  بلیدست و در

تعادل: راه رفتن به جلو    - (، ب6و7)  و چرخش متناوب انگشتان اشاره و شست  ی نیانگشت اشاره با ب

  (، 9سرعت و چابکی: پریدن روی یک پا ) - ]الف، قدرت و چابکی [(8روی یک خط از پاشنه به پنجه )

کند که کل  می ارزیابی را  ظریف و درشت  حرکتی تبحر و  [(12: فشار زانو یا فشار کل بدن )قدرت  -ب

این آزمون از مقایسه مجموع نمرات استاندارد   نمره کل نسخه کوتاهکشد.  دقیقه طول می  15آزمون  

ی تهیه سیانگلکودک    1520از    2004  - 2005  یهاسال  طی  که در  ها با نورمیعددی خرده آزمون 

. غرایی  (20)  باشدمی  8/0شود. ضریب اعتبار محتوای بین فرم کوتاه و بلند این آزمون  شده محاسبه می

 .  (21)بدست آورده است  885/0، و روایی آن 809/0آزمون مجدد آن  -( پایایی آزمون1396)

توسط یک گروه    1998که در سال    2فعالیت بدنی   در این تحقیق از نسخه کوتاه پرسشنامه بین المللی

کشور به تایید رسیده است.   12تخصصی در ژنو ساخته شده است، استفاده شد که روایی پایایی آن در  

افراد   نشان می  65تا    18این پرسشنامه خود گزارشی فعالیت بدنی  را  این  ساله  دهد. نسخه کوتاه 

وی اطالعاتی در مورد زمان صرف شده برای قدم زدن و  سوال بوده و سواالت حا  7پرسشنامه شامل  

باشد  پیاده روی، فعالیت بدنی شدید و متوسط، و نشستن در طول روزهای هفته و انتهای هفته می

ها، مدت زمان صرف شده برای فعالیت بدنی را در هر هفته نشان های تمامی آیتمکه مجموع زمان 

هایی از میزان مصرف ای بدنی را می توان به صورت مضرب هدهد. در این پرسشنامه همه فعالیتمی

متز، و فعالیت شدید    4متز، فعالیت متوسط    3/3بندی کرد: پیاده روی  انرژی در حالت استراحت دسته 

بدنی است که یک مت  شود. مت واحدی برای تخمین انرژی مصرفی فعالیتمتز درنظر گرفته می  8

بدنی افراد  ستراحت در یک فرد است. در این پرسشنامه فعالیتمعادل میزان مصرف انرژی در حالت ا

 

1. BOT2-SF 

2. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)   
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  600کافی یا متوسط )دقیقه / هفته(، تحرک  -متز 600تحرک یا غیر فعال )کمتر از در سه سطح  کم

شوند.  دقیقه/ هفته( طبقه بندی می -متز 3000زیاد )بیشتر از دقیقه/ هفته(، و تحرک -متز 3000تا 

و روایی    61/0برای کل فعالیت جسمانی    1ون )ضریب همبستگی درون طبقه ای( باز آزم  -پایایی آزمون

بازآزمون این پرسشنامه در   -پایایی آزمون (1394. بشیری و همکاران )(22)می باشد  92/0همزمان 

 . (23)اند بدست آورده 86/0ایران 

های  دبستانیپیش  -مهد کودک   در  حضور  با  ادارات آموزش و پرورش و بهزیستی،  با  هماهنگی  از  بعد

 برگزاری   نحوه  مورد  در  افراد،   به  الزم  اطالعات  ارائه  بر   مبنی  اخالقی  اصول  رعایت   با  شهرستان سراب

  اطالعات  آوریجمع  به  مبادرت  مطالعه،  آغاز  از  پیش  ها آن  رضایت  کسب  همچنین  و   حرکتی   هایآزمون 

ها داده شد  انجام آزمون   نحوه  و  مختصری در مورد تحقیق  ها، توضیحطی جلساتی در مهد کودک.  شد

کنندگان از جمله محرمانه بودن  با رعایت حقوق اخالقی شرکت  تحقیق  در   فعالیت  کتبی   نامهرضایت  و

جمعپرسشنامه سپس  آوری  ها،  و  هوش  های پرسشنامه  شد  شناختی،  بارجمعیت  و    اون-هیجانی 

تبحر حرکتی   گرفتن آزمون  جهت  الزم  های هماهنگی  و  گذاشته  مادران  اختیار  بدنی مادر درفعالیت

کودکان را کلیه  محقق طی دو هفته تبحر حرکتی  نهایتا ، که  شد  در سالن ورزشی دانشکده سما انجام

 سنجید. ازرتسکی -تبحر حرکتی برونینکسم آزمون با فرم کوتاه نسخه دوبطور انفرادی 

اس اسپیدر نهایت از آمار توصیفی )میانگین، نرمالینه بودن، و ...( برای توصیف نتایج در نرم افزار اس

( از نرم افزار اسمارت  1استفاده شد. همچنین برای طراحی ساختاری مدل مفهومی )شکل    2شانزده 

برای بررسی   ،کاربرد دارد  200استفاده شد. این نرم افزار که برای داده های کمتر از    3اس سه الپی

یافته تحلیل  و  مدل،  کلی  برازش  ساختاری،  برازش  مدل(،  پایایی  و  )روایی  گیری  اندازه  ا   هبرازش 

 . (18)( استفاده شد β)ضرایب استاندارد شده 
 

 نتایج 
  56/65±55/8کنندگان این تحقیق، میانگین و انحراف معیار سن )شناختی شرکتجمعیت در بررسی  

( قد  )41/115±40/6ماه(،  کودکان  وزن  مادران    20/22±32/5سانتیمتر(،  سن  و  کیلوگرم( 

های توصیفی متغیرها را نشان می دهد. بعد از تایید  ویژگی  1جدول شماره  سال( بود.    81/5±38/34)

اسمیرنوف، در بررسی مدل ساختاری ابتدا برازش مدل  -ها با آزمون کولموگروفداده  نرمال بودن توزیع

 

1. Intra-class correlation coefficient (ICC) 

2. Statistical package for social science (SPSS16) 

3. Smart Partial Least Squares (PLS3  Smart) 
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بیرونی )روابط یک سازه با شاخص هایش( و سپس برازش مدل ساختاری یا  برازش  اندازه گیری یا  

ها  سرانجام یافته  ،درونی )رابطه یک سازه با سازه دیگر( و نهایتا برازش کل مدل محاسبه شدبرازش  

 گرفتند. مورد تحلیل قرار 

های پایایی مطلق، گیری را با شاخص برازش مدل اندازه  3و    2در ارزیابی مرحله اول مدل، نتایج جداول  

 دهند. پایایی ترکیبی، روایی همگرا، و روایی واگرا نشان می

 
 های توصیفی متغیرهاتعیین ويژگی -1جدول 

 بدنی مادر فعالیت  هیجانی مادر هوش حرکتی کودک رشد متغیرها

 36/1603 61/326 85/28 میانگین 

 39/1061 62/41 16/11 انحراف معیار 

 86/0 - 66/0 - 34/0 چولگی 

 53/0 63/0 - 66/0 کشیدگی

 
 ترکیبیپايايی  کرونباخ و آلفای معیارهای نتايج -2جدول 

 ضريب آلفای کرونباخ  متغیرهای مکنون 
(Alpha>0/7) 

 ضريب پايايی ترکیبی
>0/7)1(CR 

 میانگین واريانس 

 استخراجی 
>0/5)2(AVE 

 74/0 92/0 88/0 رشد حرکتی کودک

 00/1 00/1 00/1 فعالیت بدنی مادر 

 76/0 94/0 92/0 هوش هیجانی مادر 

 
گیری از  پایایی )آلفای  بحرانی مربوطه بزرگتر بودند، لذا مدل اندازهاز مقادیر    2کلیه نتایج در جدول  

 کرونباخ، و پایایی ترکیبی(  و روایی )روایی همگرا( قابل قبولی برخوردار بود.

 

 

 

 

 

1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted  
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 نتايج روايی واگرا به روش فورنل و الرکر  -3جدول 

 مادر هوش هیجانی  فعالیت بدنی مادر رشد حرکتی کودک  متغیرهای مکنون 

 - - 86/0 رشد حرکتی کودک

 - 00/1 24/0 فعالیت بدنی مادر 

 87/0 16/0 44/0 مادر  یجان یهوش ه

 
های  هایش را در مقایسه رابطه آن سازه با سازه با سازهمیزان رابطه یک سازه با شاخص  3در جدول  

گیری باشد لذا مدل اندازهمیدهد. چون مقادیر قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر دیگر نشان می

برازش مدل اندازه گیری را    3و    2باشد. نهایتا نتایج جداول  از روایی واگرای قابل قبولی برخوردار می

 کردند. تایید

 (𝑄2)، شاخص    (𝑓2)اندازه تاثیر  ،  zدر مرحله دوم، برازش مدل ساختاری با برآورد ضرایب معناداری  

آورده شده    4و جدول    2مسیرها، مورد ارزیابی قرار گرفت. که نتایج آن در شکل  R Square     (𝑅2  )و

 است.

 
 zمقادير  معناداری -2شکل 

 

بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی    96/1حاصل، از    z، تمامی ضرایب معناداری  2در شکل  

 .  (p<0/05بط میان متغیرها را نشان می دهد )ها و رواشاخص

برای تعیین قدرت ارتباط بین متغیرها تعیین گردید. مقادیر حاصله نشان داد  𝑓2 همچنین اندازه اثر  

بر    مادر  یجانیهوش ه  اثر  ، اندازه(𝑓2=0/21)  حرکتی کودک  بر رشد  مادر  یجانیههوش که اندازه اثر  
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بود.     (𝑓2=0/04)و اندازه اثر فعالیت بدنی مادر بر رشد حرکتی کودک  (𝑓2=0/03)بدنی مادر  فعالیت

بر رشد حرکتی کودک و کمترین اندازه اثر مربوط به  مادر یجانیهوش هبیشترین اندازه اثر مربوط به 

 بر فعالیت بدنی مادر است.   مادر  یجانیهوش هاثر 
 

 شاخص های ارزیابی برازش ساختاری  -4جدول

 𝑸𝟐 𝑹𝟐 متغیرها

 22/0 15/0 رشد حرکتی کودک

 03/0 - 01/0 فعالیت بدنی مادر 

 

، قدرت مدل ساختاری برای 𝑅2و    𝑄2های  دهد که بر اساس شاخصنشان می  4نتایج حاصل از جدول  

، برازش 4و جدول    2بینی رشد حرکتی کودک بیشتر است. در این راستا نتایج حاصل از شکلپیش

 ساختاری مدل را تایید کردند. 

ساختاری، در مرحله سوم کلیت مدل مورد ارزیابی قرار گیری و مدل  بعد از تایید برازش مدل اندازه

بدست آمد. لذا کلیت مدل از   0/36( مدل برابر با GODگرفت که شاخص نیکویی برازش برای کلیت )

  برازش قوی برخوردار بود.

 ( مورد تحلیل قرار گرفت.  βهای تحقیق بر اساس ضرایب استاندارد )ها، یافتهتمامی برازش  بعد از تایید  

 
 𝛃ضرايب استاندارد شده   -3شکل 
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 (p=0/000)%    41   مادر  یجانیهوش ه،  %95، در سطح اطمینان  3حاصل از شکل    βبر اساس ضرایب  

بدنی مادر     را پیش  (p=0/030)%    3/17و فعالیت  کنند.  بینی میاز تغییرات رشد حرکتی کودک 

 کند. بینی میاز تغییرات فعالیت بدنی مادر را پیش (p=0/028) %9/15 مادر یجانیهوش ههمچنین 

 

 بحث و نتیجه گیری 
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مادران با رشد حرکتی کودکان سنین پیش از 

مدل سازی معادالت ساختاری از    نتایج حاصل  باشد. گری فعالیت بدنی مادران میمیانجیدبستان با  

نتیجه این یافته در    نشان داد که هوش هیجانی مادر با رشد حرکتی کودک رابطه معناداری دارد.

مراجعه باشد. با آنکه تحقیقی در این راستا یافت نشد ولی با  های پویا میراستای تایید دیدگاه سیستم

های سازنده هوش هیجانی، این فرضیه قابل تبیین است. مقیاس ها و خرده مقیاس های  به مولفه

از: عبارتند  فرد  هوش هیجانی  وجود، خوداحترام  ، یجان ی)خوده  یمهارت درون  و    ،یابراز  استقالل، 

بییخودشکوفا مهارت  ب  ،یریپذ  تیمسئول  ، ی)همدل  ی فرد  ن ی(،  روابط  سازگاریفردنیو  حل  )  ی(، 

و کنترل تکانه( و خلق  ی)تحمل فشار روان ی(، مقابله با فشار روانیر یو انعطاف پذ ،ییمساله، واقع گرا

فرزند،    -هیجانی با ایجاد پیوند میان مادر  -ارتباط هوش عقالنی  .(24)(  ینیب  خوشو    ی)شادمان   یکل

دهند:  نتیجه مقاالت در یک پژوهش مروری نشان می.  (9)را ممکن ساخته است    رشد و تکامل بشر

از استرس، اضطراب، نگرانمادرانی که قادر به کنترل هیجانات و تکانش ی و خشم خود می  ها اعم 

پروری مثبت،  پذیری، فرزندمسئولیت ، ارتقاء کیفیت زندگی کودکان نیز برایشان اهمیت دارد،  باشند

دارند، که کلیه این ویژگی ها در افزایش    فرزندان خودهمدلی و حساسیت مادرانه بیشتری نسبت به  

تاثیرگذار میرشد همه از دبستان  مادران دارای (14)اشند  بجانبه و سالمتی کودکان سنین پیش   .

رود که مادران لذا گمان می  ،(12) دارد    یتریمیارتباط صمهوش هیجانی باال، با اعضای خانواده خود  

،  (26)و بکارگیری راهبردهای واقع بینانه    ( 25)های منفی  دارای هوش هیجانی باال با کاهش محرک

تر،  به عبارتی روشن.  (14)  کنندیرا صرف آنها م   یادیوقت ز  و  کنندیم  تیحما  شتریفرزندان خود را ب

بندی مستندات یاد شده، چنین مادرانی چون کیفیت زندگی و سالمت جسمانی و عاطفی  در جمع 

شادی آگاه بوده، و  نسبت به نیازهای کودک به تحرک، فعالیت، بازی و    کودکان برایشان اهمیت دارد

آورند. در داخل و حتی خارج از منزل برای کودکان فراهم    ممکن است تسهیالتی برای تحرک و بازی

گیرند، عضالت درشت و ظریف  کودکان نیز حین بازی و فعالیت، الگوهای حرکتی مختلف را بکار می

کرده و نهایتا پدیده یادگیری کنند، جابجا می شوند، دستکاری کرده، و حفظ تعادل  خود را درگیر می
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. از طرفی دیگر،  ( 27)یابد  در نتیجه این فرایندها رشد حرکتی نیز بهبود میشود که  در آنها تسهیل می

در آغوش گرفتن و کتاب خواندن  اعم از    هیاول  یکودک   دوره  کودک در  -تعامل مادر  و  مادرانه  یهانوازش 

و    هاتیکودکان به فعال  ،یرشد اجتماع   ن یا  هیشود که در سا  یم یباعث رشد کودکان از لحاظ اجتماع 

ب  هایبازی و  تما  رونیداخل  خانه  م   یشتریب  ل یاز  که  ینشان  رشد  تیفعال  نیادهند  به  خود  ها 

ظر  یهامهارت و  سن  ودکانک  فیدرشت  گرفتن  (27)   انجامندیم  یبعد  نیدر  درنظر  با  همچنین   .

تحصیلی کودکان    -( مبنی بر تاثیرگذاری هوش هیجانی مادران بر رشد شناختی1995دیدگاه گلمن )

)هوش ط رشد شناختی و حرکتی توسط مسیرهای مشترک نرولوژیکی  و با توجه به بدیهی بودن ارتبا

بینایی(   پردازش  و  می(28)سیال  بنظر  پس  دارا  رسد،  مادران  ه  یکه  علت    یجانیهوش  به  باال 

   . ندینمایم  لیتسهاز این طریق    زی کودک را ن  یکودک، رشد حرکت  یمطلوب در رشد شناخت  یرگذاریتاث

دهد که فعالیت بدنی مادر با رشد حرکتی کودک رابطه معنادار دارد. نتیجه همچنین نتایج نشان می    

یافته می تبیین شود.  این  بندورا  ای  یادگیری مشاهده  نظریه  توسط  نقش تواند  فعال مروج  والدین 

والدین فعال کودکان را برای تقلید  .  واده هستندمثبت فعالیت بدنی برای سالمتی و شادابی اعضای خان

در    باالخصکودکان    ی بدن  تیفعال  شیو افزا  ب یترغ   از آنها و افزایش فعالیت بدنی ترغیب می کنند، 

باز لذت  ی،قالب  آنان  برای  را  بدنی    .(29)بخش می سازد  زندگی  فعالیت  نهادینه کردن  در  والدین 

نقش دارند  کودکان  کنش  هم  و  مشوق  الگو،  حامی،  شروع(30)های  آنها  تقویت.  و  کننده،  کننده 

هستند   کودکان  بدنی  فعالیت  )هاتیحما  ن، یوالد  یالگوساز.  (31)نگهدارنده  مالی  سازی  فراهمی 

  ها( و حمایت های عاطفی ابزاری(، حمایت های زمانی )اوقات فراغت پرتحرک، فراهم سازی فرصت

  توانند در ترغیب کودکان بهمی  های بی تحرکیسازی اطالعات( و کاهش زمان، ترغیب، فراهمقیتشو)

نتیجه یکی از تحقیقات اخیر نشان   .(16)موثر واقع گردند    ساختاریبدنی ساختاری و غیر یهاتیفعال

آن  دهدمی ازکه:  به    دسته  نسبت  کمتری  تحرک  کم  اوقات  که  دبستانی  از  پیش  سنین  کودکان 

، دستکاری( های بدنی، مهارت های درشت )جابجایی، تعادلهمساالن خود دارند در حین انجام فعالیت

لذا در این راستا بنظر می رسد که   ( 32)گیرند  و ظریف حرکتی )چاالکی انگشتان( را بیشتر بکار می

میزان کم تحرکی کودکان به تقویت الگوهای مختلف مهارت  فعالیت بدنی مادران می تواند با کاهش  

 های درشت و ظریف کودک بیانجامد. 

با    افتهی  نیا  یافته آخر نشان داد که هوش هیجانی مادر با فعالیت بدنی مادر رابطه معناداری دارد.

 قات ینشد. تحق  افتی  ریج مغا یجستجو شده نتا  قاتیباشد. در تحقیهمراستا م   (33,  15)  یهاافتهی

دارا  یبرا  ی جسمان  یهاتی به فعال  ش یدهد که گراینشان م عامل  ی جانیهوش ه  ی افراد    یبرا  ی باال 

مطلوب، خلق مثبت،    یهاشدن، نگرش  ی، اجتماع(15)  سالم  یسبک زندگ  جیاز استرس، ترو  ییرها
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  ی جانیباشد. سالمت هیم  (34)  یو سالمت ذهن  یروان  تیوضع  بودبه  و  (33)  جاناتیه  میو تنظ  یابیارز

  ،یافسردگ  یبرا  یکنترل رفتارها است، محافظ  ییتوانا  یباال که به معنا  یجانیهوش ه  یبه عبارت  ای

  یهاتیبه سمت فعال  لین  قیباال از طر  ی جانیسالمت ه  یباشد و افراد دارا  یم   ی و مشکالت روان  ینگران

تاثیم   یجسمان منف  ریتوانند  تاث  یعوامل  از  و  بکاهند  ب  راتیرا  گردند بهره    شتریمثبت  ، (34)  مند 

غالب    یدیبر ناام  ند،ینما  تیریمد  طیشرا  نیخودشان را با موثرترهمچنین آنها می توانند از این طریق  

بندورا،    یاجتماع   -یشناخت  هیرسد طبق نظر  ی. بنظر م(15)و تعارضات را در خانواده بکاهند    ندیآ

 یشتریخود هستند، در عملکرد خود پشتکار ب  یهایینسبت به توانا  یقو  ی باورها  یکه دارا  یافراد

(  2009)  گرانیو د  ی ل  نیرسانند. همچنیبهتر به انجام م   یخود را در هر کار  فیدهند و تکالینشان م 

 ت یمسئول  ، یرا به وجود حس همدرد  یفرد  نیب  یهاو مهارت  ی جسمان  ی هاتیفعال  نیوجود رابطه ب

ب  ا ی و    ی اجتماع   یریپذ باالو    دهند یم  نسبت  یفرد  نی ارتباطات  توانا  یبدن   تیفعال  یسطوح    یی و 

که به کاهش    نیو انکفال  نیدر دفع بتا اندروف  یورزش  یهاتیفعال  یکیاسترس را به اثر تحر  تیریمد

ا مربوط می دانند انجامندیم  یتعادل ذهن  شیفزادرد و فشار و    ی هانگرش  شیافزاآنان معتقدند  .  ، 

باعث   یجسمان تیدر اثر فعال یمثبت و شادمان یخلق و خو شیافزا ،یکاهش خلق منف نانه،یخوش ب

 .  (35)بهبود خلق کلی می شود 

ای در در نهایت دستاوردهای این پژوهش حاکی از این است که هوش هیجانی مادران نقش دوگانه

تسهیل رشد حرکتی کودکان و فعالیت بدنی مادران دارد، همچنین هوش هیجانی مادران تسهیل گر  

مادران می بدنی  بنظر میفعالیت  لذا  ارتقاء هوش هیجباشد.  فعالیترسد که  انجام  و  بدنی  انی  های 

شود  توسط مادران، می تواند به پیشبرد اهداف حرکتی کودکان کمک نمایند. همچنین پیشنهاد می

 که در تحقیقات آتی اثر مداخله هوش هیجانی مادر بر رشد حرکتی کودک بررسی گردد. 
 

 تشکر و قدردانی 
دبستانی شهرستان سراب که در پیشبرد انجام این پژوهش  پیش  -از مدیران محترم مراکز مهدکودک

 نمایم. یاری رساندند تقدیر و تشکر می
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