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 استاد دانشگاه تبریز، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش .3
 

 

 82/88/8038پذیرش: تاریخ                       30/38/8038تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

  هفتدر کودکان  یلیتحص شرفتیبا پ درشتو  ظریف یمهارت حرکت ةرابط یمطالعه بررس نیهدف ا

 هوشگری  میانجیبا  یلیتحص شرفتیو پ یرابطة مهارت حرکت  واسطه مدلدر یک  همچنین. بود ساله

ساله  پسر( هفت  833دختر و  833نفر کودک ) 633کنندگان  شرکت. گرفتقرار  شیمورد آزما هیجانی

با استفاده  ی ظریف و درشتمهارت حرکت صورت در دسترس انتخاب شدند.  از شهر تهران بودند که به

 شرفتیشوت و پ یجانینامه هوش ه با پرسش یجانیهوش ه، 6-برونینکس اوزرتسکیاز آزمون 

، درشتو  ظریف ینشان داد مهارت حرکت جی. نتاوکسلر ارزیابی شد یفرد موفقیتبا آزمون  یلیتحص

سازی معادالت  تحلیل مدل و  رابطة مثبت دارند. تجزیه گریکدیبا  یلیتحص شرفتیو پ هوش هیجانی

در  واسطه هوش هیجانی و به  میرمستقیغ ریمس کی قیاز طر یمهارت حرکت ادنشان د یساختار

ی ظریف های حرکت مهارت حیاتی تأکید بر تیاز اهم یحاک جینتا نیتأثیر مثبت دارد. ا یلیتحص شرفتیپ

 مدرسه است. ییهای ابتدا سال و درشت برای موفقیت تحصیلی

 

 مهارت حرکتی ظریف، مهارت حرکتی درشت، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی ها: واژه کلید
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 مقدمه
بدون شک عملکرد تحصیلی و یادگیری بهتر 

های ابتدایی  ترین هدف در سال مهمترین و اصلی
مدرسه است. آموزش برای یادگیری، افزایش 

ها و عملکرد تحصیلی از مهمترین عوامل  مهارت
های بعدی و به طبع آن کمک  برای موفقیت در سال

برای پیشرفت زندگی شخصی فرد و جامعه محسوب 
تری دارند در  رهایی که پایۀ علمی قویشود. کشو می

  تر هستند. از این صنعت، اقتصاد و عوامل دیگر موفق
در  عواملو پرورش یکی از مهمترین  رو آموزش 

)فرگوسن، جیمز و  پیشرفت یک جامعه و فرد است
ش عملکرد تحصیلی بر . به خاطر نق(2002، 11مادلی

های دور  پیشرفت جامعۀ بشری پژوهشگران از سال
در تالش هستند تا پیشرفت تحصیلی را در افراد 

. یکی از (2002، و همکاران )فرگوسنبهبود ببخشند 
ها برای افزایش پیشرفت تحصیلی شناسایی  راه

)فرگوسن و همکاران، عوامل مؤثر بر آن است 
. محققین با شناسایی این عوامل و بررسی (2002

ها با عملکرد تحصیلی سعی دارند در  ارتباط آن
خود در درجۀ اول و پیشرفت تحصیلی و علمی کشور 

)فرگوسن و همکاران،  دنیا در درجه دوم سهیم باشند
2002). 

اند  نشان داده یرفتار حرکت درزمینۀها  پژوهش
)بهبود  در شناخت یهای بدن نقش مهم فعالیت

 کنند می فایکودکان ا شناختی( عوامل شناختی و روان

نظریه  که طوری به .(2011، 22)ندهاو و لیبرتوس
کند نوزادان و کودکان از طریق  بیان می 33پیاژه

)پیاژه، کنند  حرکت محیط فیزیکی خود را درک می

                                                           
1. Ferguson, James and Madeley 

2. Nedhaw and Libertus 

3. Piaget 

ها و  دهد حرکت . شواهد متعدد نیز نشان می(1591
کند و  ها به ادراکات کودکان کمک می جنبش
ای برای به دست آوردن دانش و ارتباط با مردم  وسیله
. در طول مراحل (2012، 11)آدولف و فرانچاکاست 

 های حرکتی کودکان اعمال ماهرانه و رشد فعالیت
ها با  بخشد و تعامل آن ها را بهبود می شده آن کنترل

(. از 2012)آدولف و فرانچاک،  کند محیط را غنی می
کند  ( بیان می2012که آدولف و فرانچاک )  آنجایی

های  های حرکتی بهبودیافته فرصت که مهارت
تری برای یادگیری و عمل فراهم  جدیدتر و غنی

 کند. می
ادی برای بررسی نقش های اخیر عالقۀ زی پژوهش

 اند مهارت حرکتی در پیشرفت تحصیلی نشان داده
جانوس، داکو و دیویس ؛ 2010، 99)داویس و دیاموند

. چندین مطالعه نشان داده است (2016، 66گاسکین
عملکرد تحصیلی با مهارت حرکتی مرتبط است 

داسلوا پاچکو، گابارد،  ؛2011، 22)اریکسون و کارلسون
  مثال نشان داده  عنوان  . به(2016، 88رایس وبوبیو

های  شده است کودکان با اختالالت یا نارسایی
تری نسبت به  حرکتی احتماالً عملکرد تحصیلی پایین

)لوپس،  کودکان با عملکرد حرکتی نرمال دارند
. در مقابل تبحر و (2013، 5وس، پریرا و لوپسسانت

نوزادی و کودکی اولیه ۀ عملکرد حرکتی بهتر در دور
های بعدی همراه  با عملکرد تحصیلی باالتر در سال

خواهد بود. مثالً ارزیابی نتایج سه مطالعۀ طولی نشان 
دبستان  دهد عملکرد حرکتی باال در سنین پیش می

های  خوبی از موفقیت تحصیلی در سال  بینی پیش
)گیسمر، گریما، آیر، مورا دهد  بعدی تحصیل ارائه می

                                                           
4. Adolph and Franchak 

5. Davies and diamond 

6. Davies Janus,  Duku and Gaskin 

7. Ericsson and Karlsson 

8. da Silva Pacheco, Gabbard, Ries and 

Bobbio 

9. Lopes, Santos, Pereira, & Lopes 
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برنستین، . در مطالعۀ طولی توسط (2010، 101و استیل
سال به طول  11که  (2013) 12هان و سوالسکی

ماهگی  انجامید نتایج نشان داد کودکانی که در پنج
مند بودن از  تحرک بیشتر و محیط اکتشافی )بهره

های شناختی در  سازها( بهتری داشتند در آزمون فراهم
سالگی بهتر عمل کردند و عملکرد  10سنین چهار و 

سالگی داشتند.  11و  10تحصیلی باالتری در سنین 
 (2013برنستین و همکاران ) طور که مانه درواقع

رسد محیط اکتشافی و  ر میعنوان کردند به نظ
تحرک باال در سنین نوزادی برای توانایی شناختی و 

شناختی در سنین کودکی و عملکرد تحصیلی در  روان
در مطالعات اخیر نیز بر نقش  سنین نوجوانی اثر دارد.

های حرکتی بنیادی در پیشرفت تحصیلی  مهارت
شده است که  تأکید شده است و نشان داده  کودکان
های ریاضی و خواندن  پیشرفت در مهارتبرای 
 های حرکتی بنیادی یک عامل حیاتی است مهارت

 (.2015، 31؛ دوال2015و همکاران،  13)دبرویجن
  اثرات مهارت حرکتی بر پیشرفت تحصیلی فقط به

شود  صورت بلندمدت و برای نوجوانی محدود نمی
بلکه برای سنین کودکی اولیه مثالً سنین ابتدایی 

، پوپینی، آوتوایت و )پیچفوردمدرسه نیز اثرگذار است 
. در یک (2006، 96؛ ساین و میسلز2016، 19گولیفورد

مطالعه مقطعی نشان داده شد یکپارچگی حسی 
حرکتی، هماهنگی حرکتی و مهارت حرکتی باال در 
سنین نوزادی با عملکرد تحصیلی باال در کالس اول 

. (2011، 2یسک)پینار، بارهورست و تومرتبط است 

                                                           
10. Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah 

and Steele 

1. Bornstein, Hahn and Swalesky 

2. D Bruijen 
3. D Waal 
4. Pitchford, Papini, Outhwaite and 

Gulliford 

5. Son and Meiselz 

6. Pienaar, Barhorst and Twisk 

شده است یکپارچگی حسی   اخیراً نیز نشان داده
دبستان  حرکتی، توجه و کنترل حرکتی در سنین پیش

سالگی( با عملکرد حرکتی در کالس اول  )پنج و شش
دهد تبحر  ها نشان می و دوم مرتبط است. این یافته

حرکتی باال قبل سنین مدرسه به پیشرفت تحصیلی 
که کودکان شروع به  این محض بهدر سنین مدرسه )

)کیم، کند  کنند( کمک می خواندن و نوشتن می
 حال بااین .(2018، 28دوران، گامرون و گریسمر

ماهیت رابطه بین مهارت  شده مطرحرغم مطالب  علی
کامل مشخص نشده حرکتی و پیشرفت تحصیلی 

دهد  ها را به هم پیوند می است و سازوکاری که آن
)گامرون، کوتون، مورا و  هنوز ناشناخته است

در بیشتر مطالعات ارتباط بین  .(2016، 85گریسمر
های  مهارت حرکتی و پیشرفت تحصیلی با روش

ها مشخص  است؛ اما این روش شده ارزیابیهمبستگی 
کند که آیا این رابطه مستقیم است یا غیرمستقیم  نمی

گری عوامل دیگری این ارتباط  یا آیا از طریق میانجی
لیبرتوس  ؛2016)گامرون و همکاران، آید  به وجود می

مطالعات ارتباط  . در این راستا برخی(2012، 510و هاف
ارتباط بین عملکرد تحصیلی و مهارت حرکتی را 

کنند عوامل میانجی نقشی  دانند و بیان می مستقیم می
و  1110)آدالند در ارتباط بین این دو عامل ندارند

اما مطالعات دیگر ارتباط بین  .(2012همکاران، 
های حرکتی و عملکرد تحصیلی را غیرمستقیم  مهارت

 دانند. در مطالعه ل سوم میو ناشی از میانجیگری عام
عنوان   کارکرد اجرایی به (2018) 1112چانگ و قو

عامل میانجی مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی 
میانجیگری کارکرد اجرایی در مطالعه  معرفی شد.

                                                           
7. Kim, Duran, Cameron and Grissmer 

8. Cameron, Cottone, Murrah and 

Grissmer 

9. Libertus and Hauf 

10. Adland 
11. Chang and Go 
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 121وال، لمی، ترمبلی و لمایرکادوریت، بیگراس، دو
 ری بار دیگرسازی ساختا با استفاده از مدل (2018)

استدالل ) ییاجرانشان داده شد کارکرد  تأیید شد و
ادراکی، سرعت پردازش و حافظه کاری( همان 
میانجی ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد 

 حال بااینتحصیلی )مهارت خواندن و ریاضی( است. 
کارکرد اجرایی( را ) یشناختاین مطالعات فقط عوامل 

در نظر گرفته بودند و بقیه عوامل مثل عوامل 
شناختی از قبیل هوش هیجانی را نادیده گرفته  روان

نمرۀ کل تبحر  شده مطرحاست. همچنین در مطالعات 
حرکتی مدنظر بوده است و مشخص نشد که برای 

رتباط و این های حرکتی ظریف و درشت این ا مهارت
 میانجیگری چگونه خواهد بود.

عنوان توانایی، ظرفیت یا مهارت   هوش هیجانی به
درک خود یا دیگران از طریق کنترل عواطف و 

شود. افرادی که هوش هیجانی  احساسات تعریف می
شناسند، با محیط  باالیی دارند خودشان را بهتر می

ی رسیدن به کنند و برا خود بهتر ارتباط برقرار می
. هوش (2012، 12)الویرکنند  موفقیت بیشتر تالش می

های  هیجانی عامل مهمی در زندگی فرد از جنبه
)عبدلی، فارسی، علیخانی راد و  مختلف است

ری، شیدایی و منافی، ؛ سیدعام2012ملکشاهی، 
. مطالعات اخیر نشان داده است هوش هیجانی (2013

  داده ناثر باالیی بر عوامل مختلف دارد. مثالً نشا
 شده است هوش هیجانی برای پیشرفت تحصیلی

، انگیزه (2018، 32)شاها، سانیسارا، مهتا و واگال
و  (2018، 31)نایک و کیران ت تحصیلیپیشرف

)ابراهیمی، خوش سیما و مهارت نوشتن  یادگیری
شده  مؤثر است. همچنین نشان داده  (2018، زارع

                                                           
12. Cadoret, Bigras, Duval, Lemay, 

Tremblay and Lemire, 
1. Olivier 

2. Shah, Sanisara, Mehta and Vaghela 

3. Naik and Kiran 

است که هوش هیجانی ارتباط باالیی با عملکرد 
در  حال بااین. (2010، 19)کانتربازیکنان فوتبال دارد 

شده  ده این مطالعات نیز از روش همبستگی استفا
است که درک کاملی از ارتباط بین هوش هیجانی، 

 دهد. مهارت حرکتی و پیشرفت تحصیلی ارائه نمی
شده در باال هنوز ارتباط بین   با توجه به مطالب مطرح

شده  مهارت تحصیلی و مهارت حرکتی کامالً شناخته 
مطالعات قبلی از روش همبستگی  که چوننیست؛ 

برای بررسی ارتباط بین مهارت تحصیلی و حرکتی 
بودند. این در حالی است که این  استفاده کرده

کند و  ها نقش عوامل میانجی را مشخص نمی روش
ضروری است تا مطالعاتی در این زمینه انجام شود که 

سازی ساختاری بهره ببرند تا درک  های مدل از روش
از ارتباط بین مهارت حرکتی و تحصیلی برای  کاملی

)چانگ و قو  بررسی نقش عوامل میانجی ارائه گردد
. از طرف دیگر ضروری است تا مشخص شود (2018

شناختی مانند هوش هیجانی در  نقش عوامل روان
ارتباط بین مهارت حرکتی و تحصیلی چگونه است؟ و 

ت همکاران، )کادوری یقبل اتدر مطالعدر نهایت 
 یهای حرکت مهارت یبرخ ایسؤال که آ نیا (2018

 شرفتیپ بر نیرینسبت به سا یشتریتوانند تأثیر ب می
و  بود یچالش اساس کی، یا نه داشته باشند یلیتحص

 .ضروری است در مطالعۀ حاضر به آن پرداخته شود
شده بود و   چون در این زمینه نتایج متفاوتی گزارش

مشخص نبود کدام بخش از مهارت حرکتی بر 
  عنوان  پیشرفت تحصیلی تأثیر بیشتر یا کمتر دارد. به

هایی از مهارت حرکتی  مثال در برخی مطالعات آیتم
و در برخی دیگر  (2018کیم و همکاران ظریف )

هایی از مهارت حرکتی درشت تأثیر بیشتری بر  آیتم
. (2016)فرناندز و همکاران،  عملکرد تحصیلی داشت

مطالعۀ  یهدف اصلبرای پاسخ به همه این سؤاالت، 
 نیتری از رابطه ب حاضر، به دست آوردن درک عمیق

                                                           
4. Konter 
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و  ی )مهارت حرکتی ظریف و درشت(حرکت مهارت
 ی )مهارت خواندن و مهارت ریاضی(لیتحص شرفتیپ

در مرحلۀ اول به این مطالعه . خواهد بوددر کودکان 
دنبال بررسی ارتباط بین مهارت حرکتی با هوش 
هیجانی و عملکرد تحصیلی است و در مرحلۀ دوم به 
دنبال یک رابطه علی است که آیا مهارت حرکتی 
)مهارت حرکتی ظریف و درشت( با تأثیر بر عوامل 

برداری  شناختی مانند هوش هیجانی، یعنی بهره روان
بر  بیان هیجان و تنظیم هیجاناز هیجان، ارزیابی و 

صورت غیرمستقیم )مهارت   پیشرفت تحصیلی به
رو  از این  ؟تأثیر دارد یا نه خواندن و مهارت ریاضی(

شود مهارت حرکتی )مهارت حرکتی ظریف  فرض می
 و درشت( با تأثیر مستقیمی که بر هوش هیجانی

برداری از هیجان، ارزیابی و بیان هیجان و  بهره)
صورت   تواند به جان( خواهد داشت میتنظیم هی

غیرمستقیم مهارت خواندن و ریاضی را تقویت کند. 
طور کلی این مطالعه به دنبال ارزیابی مدل  به 

 ساختاری شکل یک خواهد بود.

 

 روش پژوهش
سازی  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با مدل

ساختاری است. این مطالعه به دنبال رابطه علی است 
سازوکار ارتباط مهارت تحصیلی و مهارت حرکتی که 

 را از طریق هوش هیجانی توضیح دهد.

 کنندگان شرکت
کودکان سنین هفت سال شهر تهران جامعۀ آماری 

دادند. این کودکان از مدارس  پژوهش را تشکیل   این
  دبستان مناطق شش و هفت تهران به ابتدایی و پیش

شدند. تعداد  صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب
نفر  100نفر پسر و  100نفر بود که  200این کودکان 

دختر بودند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از 
. مشارکت کامل در فرایند 2نامه والدین،  . رضایت1

. نداشتن سابقۀ بیماری خاص و نداشتن 3مطالعه، 

های جسمانی با مراجعه به پروندۀ سالمت  ناهنجاری
مدرسه. قبل از شروع ارزیابی از همه والدین  کودک در

 نامه کتبی دریافت شد. رضایت
 ابزار

: برای 1آزمون تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی
سنجش تبحر حرکتی از آزمون برونینکس اوزرتسکی 

آزمون  8 استفاده شد. مجموعه کلی آزمون شامل 2-
 3آزمون فرعی در گروه حرکات درشت،  1)فرعی 

 آزمون یک و در گروه حرکات ظریف آزمون فرعی
است که ابزار مناسبی هماهنگی باالتنه( برای فرعی 

برای سنجش مهارتهای حرکتی درشت و ظریف 
. مجموعۀ آزمون، شاخص جامعی از تبحر است

های حرکتی  های فردی از مهارت حرکتی و نیز مقیاس
ساله را فراهم  21-1 سنینظریف و درشت، برای 

دقیقه و زمان فرم  60-19کند. زمان فرم بلندش  می
کشد. این آزمون  دقیقه طول می 20-19کوتاهش 

دهی، ارزیابی پیشرفت،  برای غربال کردن، جای
مورد استفاده  و پژوهش ریزی آموزش یا مداخله برنامه

ماده  11گیرد. فرم کوتاه و خالصه که شامل  قرار می
تواند به  فته از مجموعه کامل است، میاست و برگر

سازی سریع استفاده شود. این  عنوان یک ابزار غربال 
  طوری  آزمون از روایی و اعتبار الزم برخوردار است. به

–های آزمون برونینکس که ضریب اعتبار نمره

 50های حرکتی برابر  اوزرتسکی در بررسی مهارت
ی این آزمون درصد بوده است. ضریب پایایی باز آزمای

شده  گزارش  86/0کوتاه و در فرم  28/0بلند در فرم 
. این آزمون بهترین روش (2009)برونینکس، است 

های حرکتی ظریف و درشت  برای سنجش مهارت
 29/0است. روایی و پایایی این ابزار در ایران باالی 

خیر مورد کرات در مطالعات ا شده است و به گزارش

                                                           
 

1. Bruninx-Ozerstock 
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)محمدی اورنگی، اقدسی و استفاده قرار گرفته است 
 .(2012یاعلی، 

با آزمون  یلیتحصپیشرفت  پیشرفت تحصیلی:
 فرد منحصربهوکسلر که آزمون  یفرد تیموفق
 رزیابی شداساله است،  25تا  1 نیدر افراد ب تیموفق

آزمون  ریز 5شامل  این آزمون. (2013، 11)وسکوالر
خواندن، نوشتن،  درزمینۀ یهای علم است که مهارت

. در مطالعۀ کند می یابیرا ارز یو زبان شفاه اتیاضیر
شد ها انتخاب  زیر آزمون نیحاضر دو مورد از ا

روایی و پایایی این آزمون  .ی(اضیو رمهارت خواندن )
شده و در مطالعات اخیر برای  درصد گزارش  50تا  80

 استکار رفته   سنجش پیشرفت تحصیلی به
. قابلیت اطمینان این (2018 کادوریت و همکاران)

 به دست آمده است. 2/82آزمون برای این مطالعه 
از  ،یجانیگیری هوش ه اندازه یبراهوش هیجانی: 

استفاده ی شوت و همکاران جانینامه هوش ه پرسش
 نانیاطم تیکه قابل (1558و همکاران،  22)شوت شد
 33نامه شامل  دهد. پرسش را نشان می 81/0 یباال

که عالوه بر ارزیابی هوش هیجانی کلی؛  سؤال است
برداری از هیجان، ارزیابی و بیان هیجان و تنظیم  بهره

نامه با استفاده از  . پرسشسنجد هیجان را نیز می
های  ای، بر اساس دستورالعمل نقطه 9 کرتیل اسیمق

شود. در  گذاری می ( نمره1558همکاران )شوت و 
ی سنجش هوش نامه برا مطالعات اخیر از این پرسش

)ارانیل و  شده است کرات استفاده هیجانی کودکان به
نامه  . قابلیت اطمینان این پرسش(2015، 3اوزگان

 به دست آمد. 6/21کنندگان این مطالعه  برای شرکت

 ها داده گردآوری ۀویش

شده در   آمادهاز پیش های  ها در سالن گیری اندازه
 یزمان، تهران( در خرداد) 52-58 یلیسال تحص انیپا

                                                           
1. Wechsler 

2. Schutte 
3. Eranıl and Özcan 

ها  گیری اندازه انجام شد. ساله بودند 2که کودکان 
های  دیده برای ارزیابی مهارت توسط ارزیابان آموزش

حرکتی درشت و ظریف، هوش هیجانی و عملکرد 
تحصیلی انجام شد. در آن از ابزارهای معتبر، آزمون 

های  برای سنجش مهارت 2-برونینکس اوزرتسکی
ۀ هوش هیجانی نام حرکتی ظریف و درشت، پرسش

شوت و همکاران برای ارزیابی هوش هیجانی و 
آزمون موفقیت فردی وکسلر برای ارزیابی پیشرفت 
تحصیلی به کار رفت. برای این پژوهش از اواخر 
فروردین به مدارس در دسترس در مناطق شش و 

شده  های از قبل آماده  هفت تهران مراجعه شد و برگه
ه والدین داده شد و از را که حاوی هدف مطالعه بود ب

ها درخواست شد که در صورت تمایل به همکاری  آن
ظرف دو هفته با پژوهشگران تماس بگیرند. سپس 
برای همه والدینی که مایل به همکاری بودند 

نامه کتبی ارسال گردید و هدف مطالعه مجدداً  رضایت
نامه  والدینی که رضایت 200ها یادآوری شد. از  به آن

مضأ کرده بودند درخواست شد که در اواخر کتبی را ا
خرداد به سالن از قبل هماهنگ شده در ساعت 

شده مراجعه کنند. در فرایند ارزیابی دو نفر  مشخص 
متخصص رفتار حرکتی که تجربه کار با آزمون 

را داشتند مسئول گرفتن  2-برونینکس اوزرتسکی
آزمون تبحر حرکتی از کودکان بودند. یک متخصص 

هوش هیجانی را  درزمینۀناسی که تجربه کار روانش
داشت مسئول گرفتن آزمون هوش هیجانی بود. از دو 

عملکرد تحصیلی  درزمینۀمتخصص که تجربه کار 
داشتند و از آزمون موفقیت تحصیلی وکسلر در 
کارهای قبلیشان استفاده کرده بودند برای سنجش 
پیشرفت تحصیلی در این مطالعه استفاده شد. شیوۀ 
کار به این شکل بود که کودکان اول آزمون 

ها  کردند و نمرات آن برونینکس اوزرتسکی را اجرا می
شد. سپس آزمون موفقیت فردی وکسلر را  ثبت می

دادند و در نهایت آزمون هوش هیجانی از  انجام می
سالن مجهز شده متناسب  درواقعشد.  ها گرفته می آن
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شده   با هدف مطالعه به سه بخش ذکر شده تقسیم
وقت به طول  صورت پاره  روز به 19بود. فرایند ارزیابی 

 انجامید.

 

 ها داده پردازش های روش
-ها با استفاده از آزمون کولموگروف نرمال بودن داده

(. تحلیل روابط در 09/0 <تأیید شد )پی  11اسمیرنوف
دو مرحله انجام شد. در مرحلۀ نخست ارتباط بین 

های حرکتی ظریف و درشت با پیشرفت  مهارت
و با  22تحصیلی و هوش هیجانی در اس پی اس اس

استفاده از آزمون آماری پیرسون انجام شد. سپس 
معادلۀ ساختاری برای بررسی نقش واسطه هوش 

ت حرکتی درشت و ظریف هیجانی در ارتباط بین مهار
با پیشرفت تحصیلی انجام شد. تحلیل این بخش با 

شده که در  انجام  31/2ورژن  33افزار ام پالس نرم
کار برده  مطالعات اخیر برای معادالت ساختاری به 

 .(2018)کادوریت و همکاران،  شده است

 

 ها یافته
 یو همبستگ یفیآمار توص

ی رهای، انحراف استاندارد و دامنه متغنیانگیم
برداری از  بهره، درشتو  ظریف یهای حرکت مهارت

بیان هیجان، تنظیم هیجان، هیجان، ارزیابی و 
آورده شده  یکدر جدول  ریاضیات و مهارت خواندن

 .است
اسمیرنوف -ها در آزمون کولموگروف نرمال بودن داده

از  یتیاثرات جنس یبررس ی. برا(09/0 <تأیید شد )پی
11تی آزمون

–برونینکس نظر نمرات استفاده شد و از 

پسران و  نیداری ب اختالف معنا دو -اوزرتسکی

                                                           
1. Kolmogorov Smirnov 

2. SPSS 

3. MPlus 

4. T 

 در (.121/0و پی =  58/2)اف= دختران وجود نداشت
تحلیل در  و  تجزیه یپسران و دختران برا جینتیجه نتا

 .ادغام شدند مشابه گروه
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 یگر یانجیم یشنهادینمودار در مدل پ شینما -8 شکل

 انحراف استاندارد و دامنه نمرات. ن،یانگیم -8جدول 

 انحراف استاندارد میانگین دامنة تغییرات 

 515/2 58/21 39 مهارت حرکتی ظریف

 519/10 12/25 12 مهارت حرکتی درشت

 05/12 01/33 21 برداری از هیجان بهره

 02/11 12/10 29 ارزیابی و بیان هیجان

 11/9 39/ 56 30 تنظیم هیجان

 106/22 36/109 52 خواندن

 622/15 65/102 23 ریاضیات

همبستگی بین متغیرها در جدول دو آورده شده است 
طور که مشخص است ارتباط بین همه  و همان
 متغیرها 

 دار است. باال و معنا

 رسونیآزمون پ جینتا -6جدول 
 

 

مهارت 

حرکتی 

 ظریف

مهارت 

حرکتی 

 درشت

 

 

تنظیم 

 هیجان

ارزیابی و 

بیان 

 هیجان

برداری  بهره

 از هیجان
 ریاضیات خواندن
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مهارت 
 حرکتی ظریف

1 261/0** 589/0** 621/0** 201/0** 809/0** 802/0** 

مهارت 
 حرکتی درشت

 1 602/0** 655/0** 201/0** 508/0** 882/0** 

 **811/0 **222/0 **861/0 *811/0 1   تنظیم هیجان

ارزیابی و بیان 
 هیجان

   1 851/0** 811/0** 8016/0** 

برداری از  بهره
 هیجان

    1 292/0** 291/0** 

 **566/0 1      خواندن

 1       ریاضیات

 

 

 

 

 سازی ساختاری مدل

های متناسب با نشانگرهای کلی مدل در  شاخص
 نیا یآمار مناسب برا جدول سه آورده شده است.

 2 یخ. دهد ها نشان می با داده یقبول مدل تناسب قابل
 معنادار نیست 2 یخ؛ مقدار 222/0؛ پی=622/8= 

تر از  ای متناسب بزرگ ایسه. شاخص مق(2019)کلین، 
مانده مجذورات میانگین  ؛ و باقی(2019)کلین،  5/0

)کلین،  است 1/0کمتر از  11ریشه استاندارد شده
 22. خطای تقریبی میانگین مربعات ریشه مربع(2019

و  09/0برای مدل ساختاری و مدل میانجی باالتر از 
قبول بودن  دهنده قابل شانبود که ن 08/0تر از  پایین

. هر دوی مدل ساختاری و (2019)کلین،  مدل است
شده   های دو و سه نشان داده مدل میانجی در شکل

هوش -است. مسیر غیرمستقیم )مهارت حرکتی
پیشرفت تحصیلی( معنادار بود. اثرات -هیجانی

                                                           
1. Standardized Root Mean Square 

Residual 

2. Root Square Mean Square Error of 

Approximation 

( آی 000/0)پی=  161/0 استاندارد شده به ترتیب
و { 319/1، 221/0}11درصد بوت استریپ 59 33سی
 درصد بوت استریپ ( آی سی000/0)پی=  121/0

نشان  میرمستقیغ ریمس نیا { بود.012/1، 211/0}
ظریف و  ی)مهارت حرکت یدهد مهارت حرکت می

 یلیتحص شرفتیبر پ هوش هیجانی قی( از طردرشت
بین فاکتورهای موجود در  دارد. غیرمستقیمتأثیر 

( 852/0برداری از هیجان ) هوش هیجانی بهره
خواندن و  بر میرمستقیتأثیر غ نیا بیشترین اثر را دارد.

، ساختاریبه اشتراک گذاشته شد. در مدل  اتیاضیر
( یلیتحص شرفتیپ-ی)مهارت حرکت میمستق ریمس

 011/0 اثرات استاندارد شده به ترتیب بود.ن معنادار
1درصد بوت استریپ 59 ( آی سی65/0)پی= 

 

 { بود.-391/0، 201/0}
 

                                                           
3. IC 

4. Bootstrap 
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 گیری بحث و نتیجه
های  هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مهارت

حرکتی ظریف و درشت با عملکرد تحصیلی در 
 نینشان داد ب جینتا کودکان کالس اول بود.

 شرفتیپ با حرکتی ظریف و درشت های مهارت
. این نتایج با مثبت وجود دارد یهمبستگ یلیتحص

شده که سعی داشتند ارتباط  های انجام  اکثر پژوهش
بین مهارت حرکتی و پیشرفت تحصیلی را از طریق 

؛ 2010)کانتر، همبستگی نشان دهند مشابه است 
؛ نایک 2012لیبرتو و هالف،  ؛2011شاها و همکاران، 

 (2015) دبرویجن و همکاران .(2018و کیران، 
راستا با نتایج مطالعۀ حاضر نشان دادند مهارت  هم

حرکتی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی کودکان 
9دبرویجن، هارتمن، کوستونس و بوسکردارد. 

1 

نیز ارتباط باالیی بین حرکت و مهارت  (2018)
تحصیلی کودکان گزارش کردند. در مطالعه دیگر 

نشان دادند  (2012ند و هاگا )سیگموندسون، انگال
مهارت حرکتی نقش مهمی در بهبود مهارت خواندن 
دارد. در این راستا مطالعات دیگر نیز مهارت حرکتی و 

های تحصیلی مؤثر  فعالیت بدنی را در بهبود مهارت
6)بایلی دانند می

ارتباط بین  در تبیین .(2012، 2
( 2015های حرکتی و عملکرد تحصیلی دوال ) مهارت

های حرکتی در کودک  کند بهبود مهارت بیان می
دهد، این  سیستم ادراکی حرکتی را در او بهبود می

باعث گذارد و  بهبود بر سیستم دهلیزی تأثیر می
شود کودک قدرت تحلیل و اکتشاف باالیی داشته  می

که در حرکت مخصوصاً  باشد. همچنین به دلیل این
های حرکتی بنیادی کودک برای انجام یک  مهارت

مهارت از هر دو عضو برتر و غیر برتر خود استفاده 
های مغز فعال و  شود تا نیمکره کند باعث می می

                                                           
5. Debruyjen,Hartman, Kostons, 

Visscher, & Bosker 
6. Bailey 

ودن مهارت حرکتی رو باال ب  تقویت شوند. از این
ظریف و یا درشت به دلیل کمک به اکتشاف و قدرت 
تحلیل کودک و همچنین کمک به فعالیت 

های مغز با باال بودن عملکرد تحصیلی همراه  نیمکره
مهارت حرکتی با تأثیر بر مغز عملکرد  درواقعاست. 

دهد. در بخش دیگر نتایج  تحصیلی را بهبود می
اف بعدی آمده است، این مطالعۀ حاضر ،که در پاراگر

موضوع با نقش واسطه هوش هیجانی بسط داده 
توان گفت که کودکان در حرکت با  شود. می می

کنند  شوند که تالش می مسائل حرکتی روبرو می
رو   ها را از طریق بازی و حرکت حل کنند از این آن

یکی از  یابد. این  قدرت حل مسئله در کودک بهبود می
های تحصیلی مانند مهارت  مهارت دالیل باال بودن

ریاضی در کودکانی است که مهارت حرکتی باالیی 
، 2018دبرویجن و همکاران، ؛ 2012)بایلی،  دارند

2015). 
مهارت  نیب ۀرابط بخش دیگری از نتایج نشان داد 

حرکتی )مهارت حرکتی درشت و ظریف( و پیشرفت 
از مهارت حرکتی  بلکه، نیست میمستقتحصیلی 

شناختی  ی که بر عوامل روانمیرمستقیتأثیر غ قیطر
دهد.  دارد پیشرفت تحصیلی در کودکان را بهبود می

کنند که  می یبانیای پشت واسطه یاز الگو ها یافته نیا
ی ظریف و درشت با در آن رابطۀ مهارت حرکت

واسطه  هوش هیجانی وسیله به  یلیتحص شرفتیپ
تأثیر  باالترین برداری از هیجان عامل بهرهشود و  می

که  یهای واسطه قبل مدل از جینتا نیا. داردرا واسطه 
رابطۀ بین مهارت حرکتی و پیشرفت تحصیلی را 

کند. مثالً با مطالعه  ت میدانند حمای غیرمستقیم می
که تأثیر  (2012) 13ریگولی، چیک، کانه و اوسترالن

مثبت هماهنگی حرکتی را بر پیشرفت تحصیلی از 
شناختی گزارش کردند  طریق واسطه شناختی و روان

کیم و همکاران راستا است. همچنین با مطالعه  هم

                                                           
1. Rigoli, Piek, Kane and Oosterlaan 
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که نشان دادند مهارت حرکتی ظریف به  (2018)
شناختی بر عملکرد  های شناختی و روان واسطه توانایی 

راستا است. این مطالعه  گذارد هم تحصیلی تأثیر می
همچنین در بحث غیرمستقیم بودن ارتباط بین مهارت 

با مطالعه چانگ و قو حرکتی و عملکرد تحصیل 
( موافق است. عالوه بر این، مطالعۀ حاضر 2018)

نتایج مطالعات اخیر که نقش غیرمستقیم تبحر حرکتی 
را بر پیشرفت تحصیلی از طریق واسطه توانایی 

)کادوریت دهد  کنند را گسترش می شناختی عنوان می
ضر با نتایج مطالعۀ حا حال بااین. (2018و همکاران، 

( مغایر است. 2012نتایج مطالعه آدالندا و همکاران )
شده که ارتباط بین   ها نشان داده در مطالعه آن

های حرکتی بنیادی و عملکرد تحصیلی  مهارت
غیرمستقیم نیست اما مطالعۀ حاضر این موضوع را 

توان  دلیل مغایرت این دو مطالعه را می .کند تأیید نمی
دو مطالعه نسبت داد. چون  به عوامل واسطه متفاوت

عنوان نقش  در مطالعۀ حاضر از هوش هیجانی به 
شده است اما در مطالعه آدالندا و   واسطه استفاده

عنوان عامل واسطه مورد  همکاران کارکرد اجرایی به 
و این طبیعی است که عوامل  ارزیابی قرار گرفت

مختلف تأثیر متفاوتی بر عملکرد تحصیلی خواهند 
 داشت.

کادوریت و همکاران در پژوهش حاضر، برخالف مقاله 
در نظر گرفته نشده  یکل مهارت حرکت نمرۀ (2018)

 ظریفو  درشت یهای حرکت بلکه تأثیر مهارت ؛است
طور که  همانشده است.   بررسی تحصیلیبر عملکرد 

دهد مهارت حرکتی درشت  نتایج این مطالعه نشان می
تأثیر بیشتری بر عملکرد تحصیلی داشته است که این 

های حرکتی در فرد است. چون  واسطه رشد مهارت  به
های  متناسب با نظریه رشد حرکتی رشد مهارت

های حرکتی ظریف  حرکتی درشت زودتر از مهارت
. این (2015، 21)گودوی، اوزمون و گاالهواست 

                                                           
2. Goodway, Ozmun, & Gallahue 

کند چون در  تر می موضوع تفسیر این نتایج را راحت
های حرکتی درشت به  سالگی مهارت سنین هفت 

رو بر عواملی   رسد از این سطح باالیی از تبحر می
پیشرفت تحصیلی تأثیر بیشتری دارد؛ اما مانند 
های حرکتی ظریف شاید به آن سطح از تبحر  مهارت

های حرکتی درشت تأثیرش  د و از مهارتننرسیده باش
در این سن کمتر است. در سنین پایین این اختالف 

تواند  های حرکتی درشت و ظریف می تأثیر در مهارت
های  مهارتبیشتر از این باشد اما در سنین باال که 

حرکتی ظریف نیز رشد بیشتری دارد کمتر خواهد شد. 
، رسیدن به تبحر در  های پویا بر اساس دیدگاه سیستم

ودک شود ک های حرکتی درشت باعث می مهارت
که  تر حرکت مورد نظر را انجام دهد به دلیل این راحت

اعصاب بیشتری درگیر فعالیت موردنظر است و این به 
برداری  دلیل رسیدن به مرحله سوم یادگیری که بهره

 و اورثکرابن، ) شود یاز درجات آزادی است حاصل م
. اما (2015، 23لوا، چانگ و نیول ؛2015 ،12واندرکمپ

اندازه کافی نباشد یعنی   وقتی تبحر در حرکت به
کامل رشد نیافته است و کودک برای درجات آزادی 

های از بدن خود را  انجام حرکت مجبور است بخش
فیکس نگه دارد در این حالت حرکت خشک و غیر 

نتیجه تأثیر  . در(2015، 31)چان پذیر است انعطاف
های حرکتی که درجات آزادی بیشتری را فعال  مهارت

های حرکتی درشت( نسبت به حرکتی  کند )مهارت می
های  فعال است )مهارت که درجات آزادی کمتر در آن

. (2012، 19)راییوال حرکتی ظریف( بیشتر خواهد بود
البته باید در نظر داشت که این موضوع زمانی درست 

در سنین پایین رشدی است و برای است که کودک 
های حرکتی ظریف  سنین باالتر و زمانی که مهارت

                                                           
1. Krabben, Orth, & van der Kamp 
2. Liu, Chuang, & Newell 
3. Cahn 
4. Raiola 
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یابد  های حرکتی درشت رشد می اندازه مهارت  نیز به
 قابل تبیین نخواهد بود.

توان گفت  در تبیین نقش واسطۀ هوش هیجانی می
، خودتنظیمی، یخودآگاه قیاز طر یجانیهوش هکه 
 یبرا یهای اجتماع و مهارت یاجتماع ی، آگاهزهیانگ

 مهم است یافراد در زندگ تیو موفق یریادگی
 ی. افراد دارا(2020، 91)کریمی، لگات، بارترام و رادا

شرکت در ورزش  یالزم برا زهیباال انگ یجانیهوش ه
ی و عملکرد تحصیلی مفید ریادگی یبرا ایندارند و  را

باال نقاط  یجانی، افراد با هوش هنیعالوه بر ا است.
بسته به  نیشناسند، بنابرا قوت و ضعف خود را می

که در آن قرار دارند بر نقاط قوت خود تأکید  یطیمح
 نیا .توانند بر نقاط ضعف خود غلبه کنند می وکنند  می

مهارت حرکتی را در فرد  نفس اعتمادبه شیامر با افزا
هم متقابالً با بهبود هوش  دهد که آن بهبود می

 دهد یادگیری را در فرد بهبود می هیجانی توانایی

؛ الویر، 2018، 62)هالتن، مورگان، بارنت و استودن
تأکید  .(2016، 23؛ رودریگوس، استودن و لوپز2012

بر نقاط قوت یکی از دالیلی است که عامل 
برداری از هیجان در این مطالعه نقش واسطه  بهره

باالتری نسبت به دو عامل هیجانی دیگر داشته است. 
دانش نویسندگان، چون مطالعۀ حال بر اساس   با این

نقش واسطه هوش  درزمینۀحاضر اولین مطالعه 
هیجانی در ارتباط مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی 

که چرا عامل  توان دلیل این رو نمی است از این 
برداری از هیجان نقش بیشتری در این مطالعه  بهره

داشت را عنوان کرد. بنابراین بررسی این موضوع نیاز 
در  حال بااینطالعات بیشتر و با ابزار پیشرفته دارد. به م

توان  تبیین نقش تبحر حرکتی در هوش هیجانی می
شود فرد شایستگی  گفت تبحر حرکتی باال باعث می

                                                           
5. Karimi, Leggat, Bartram, & Rada 
6. Hulteen, Morgan, Barnett, Stodden, 

& Luban 
7. Rodrigues, Stodden, & Lopes 

ادراکی باالیی داشته باشد و برای ادامه فعالیت تالش 
. این ادامه (2019و همکاران،  81روبینسون) کند

گذارد و این  فعالیت بر هوش هیجانی تأثیر مثبت می
هوش هیجانی باال نیز باعث  .دهد عامل را ارتقأ می

شود فرد قدرت تحلیل و اکتشاف باالیی داشته  می
ای از خود  خالقانههای  باشد و برای حل مسائل راحل

در نهایت به عملکرد باالی فرد در  و بروز دهد
  (.2015، 19ویا و بورداس کند )سوپر تحصیل کمک می

 (2018کادوریت و همکاران ) طور که هماندر نهایت 
ای شکل  کند حتی اگر یک مدل واسطه پیشنهاد می

تواند از طریق یک  رسمی از علیت را نشان ندهد، می
ثیر یک متغیر الف )مهارت حرکتی ظریف مدل ساده تأ

و درشت( را بر متغیر ب )عملکرد تحصیلی( از طریق 
متغیر واسطۀ ج )هوش هیجانی( تبیین کند. در این 
مدل تأثیر متغیر ج )هوش هیجانی( بر ب )عملکرد 

شود که علت آن متغیر  در نظر گرفته می تحصیلی(
 های حرکتی درشت و ظریف( است. این الف )مهارت

موضوع در این مطالعه بدین شرح است که تأثیر 
هوش هیجانی بر بهبود عملکرد تحصیلی به دلیل 
تأثیر مثبت مهارت حرکتی ظریف و درشت بر هوش 

های حرکتی ظریف و  رو مهارت هیجانی است. از این 
برداری از هیجان، ارزیابی و  درشت با تأثیر بر بهره

هارت م و همچنین بیان هیجان و تنظیم هیجان
ساله بهبود  و ریاضی را در کودکان هفت  خواندن

کادوریت و راستا با نتایج  دهد. این نتایج هم می
بر نقش تحرک در زندگی فرد تأکید  (2018همکاران )

کند و حرکت را عاملی برای افزایش عوامل  می
 داند. شناختی و موفقیت تحصیلی می روان

                                                           
8. Robinson 
 

 

1. Supervía & Bordás  
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تأکید  دهیعق نیلعه به امطا نیا جیمجموع، نتا در
 یبرا یاتیحعوامل کند که حرکت کودک جزء  می

دبستان  باید معلمان پیش است و یلیعملکرد تحص
این . توجه کاملی به آن در سنین قبل از مدرسه بکنند

کند در سنین قبل از مدرسه  مطالعه پیشنهاد می
جای تمرکز بر عملیات سخت ریاضی یا عوامل  به

بازی کودک را در یک محیط اکتشافی دیگر از طریق 
های حرکتی ظریف و  و حرکتی قرار دهند تا مهارت

که در سنین اولیه  طوری  درشت خود را بهبود دهد. به
 تر یاد بگیرند. تر و راحت مدرسه بتوانند سریع

و استفاده  هیجانی مطالعه استفاده از هوش نیقدرت ا
ارچوب چ کیاست که در  یمعادالت ساختار یاز الگو

رابطۀ  یدگیچیاز پ یکامل ریشود تصو باعث می یعل
 یلیتحص شرفتیو پ درشتو  ظریف یمهارت حرکت
وجود، عدم   این با .ارائه شود ساله هفت در کودکان 

 یسن ۀو عدم توجه به دامن شتریب یرهایمتغ کشف
 یهای آن بود. مطالعات بعد تر محدودیت وسیع

مطالعه را تکرار  نیها، ا تواند با در نظر گرفتن آن می
همچنین مطالعات بعدی با استفاده از ابزارهای  کند.

برداری از  پیشرفته به دنبال چرایی بهتر بودن بهره
هیجان نسبت به دو عامل دیگر باشند. در نهایت 
مطالعات بعدی بهتر است نقش واسطه عوامل 

از  که هم مقایسه کنند شناختی را با شناختی و روان

  و نشان دهند کدام های این مطالعه بود محدودیت
یک برای ارتباط بین مهارت حرکتی و پیشرفت 

 تحصیلی مفیدتر هستند.

توان عنوان کرد  گیری کلی می عنوان یک نتیجه  به
که مهارت حرکتی ظریف و درشت بر عملکرد 

تأکید تحصیلی تأثیر زیادی دارد و این موضوع اهمیت 
دهد.  های حرکتی را در کودکان افزایش می بر مهارت

کند که توجه زیادی به حرکت  این مطالعه پیشنهاد می
تواند  های حرکتی در سنین قبل از مدرسه می و بازی

تبع آن موفقیت اجتماعی فرد   موفقیت تحصیلی و به
رو با توجه به نتایج این مطالعه  را تضمین کند. از این 

های  های ورزشی با هدف بهبود مهارت گاهترویج باش
حرکتی بنیادی در سنین قبل از مدرسه باعث خواهد 
شد کودکان در سنین مدرسه عملکرد موفقی در 

های ریاضی و خواندن داشته باشند که در  مهارت
 خواهند کرد.  نهایت به پیشرفت جامعه کمک

 تقدیر و تشکر
نی نویسندگان این مطالعه از دانشگاه شهید مد

های مالی، از کسانی که در  آذربایجان به خاطر حمایت
مرحلۀ ارزیابی کمک کردند و همچنین از کسانی که 

این مطالعه را انجام دادند تقدیر و  کارهای آماری 
 کنند. تشکر می

یانجیو م یساختار یها مدل یمتناسب برا یها شاخص -0جدول 

 معناداری 6 یخ 
خطای تقریبی میانگین 

 مربعات ریشه مربع

مانده مجذورات  باقی

میانگین ریشه 

 استانداردشده

شاخص 

 ای مقایسه

مدل 
 ساختاری

622/8 222/0 092/0 016/0 565/0 

مدل 
 میانجی

211/8 222/0 012/0 016/0 526/0 
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the relationship between fine and 

gross motor skills and academic achievement in 7 -year-old children. The 

relationship between fine and gross motor skills and academic achievement 

mediated by emotional intelligence was also tested in a mediating model. 

Participants of the study included 200 children (100 girls and 100 boys) aged 7 

years' old who were selected as available study sample from children in Tehran 

Province, Iran. Fine and gross motor skills were evaluated using the Bruininks-

Oseretsky-2 Test; emotional intelligence was assessed using the Schutte Self-

Emotional Intelligence Test (SSEIT), and academic achievement was measured by 

the Wechsler Individual Achievement Test II (WIAT II). Results showed that, fine 

and gross motor skills, emotional intelligence, and academic achievement were 

positively correlated with each other. The Structural Equation Modeling (SEM) 

analysis showed that, fine and gross motor skills had a positive effect on academic 

achievement through an indirect path via emotional intelligence. These results 

highlight critical importance of emphasis on fine and gross motor skills for academic 

achievement in the children studying in the elementary school. 
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