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  چکیده:

راهنمـایی  مقطـع  توانایی هاي حرکتـی پایـه دانـش آمـوزان     در  ،ذهنیپردازش  نقش قابلیتدر این پژوهش 

 156تیزهـوش و   نفـر  96نفر از دانش آموزان، ( 252قرار گرفت که بدین منظور  بررسیشهرستان شهرکرد، مورد 

نفر عادي) از طریق روش هاي نمونـه گیـري تصـادفی انتخـاب و بـا اسـتفاده از آزمـون توانـایی حرکتـی پایـه           

)BMAT تجزیه و تحلیل داده ها از آزمـون  برايخرده آزمون می شد، مورد آزمون قرار گرفتند.  9)، که شامل t 

(مهره نخ کردن، ضربه زنی و  خرده آزمون 3که دانش آموزان تیزهوش در  گردید مشاهده وشد استفاده  مستقل -

شنا) عملکـرد بهتـري داشـتند، در سـایر     خرده آزمون (انعطاف پذیري و  2تعادل ) و دانش آموزان عادي نیز در 

، معنی دار نشد. همچنین در مقایسه کلی آزمون نیز، اگرچـه دانـش   α  ≥ 05/0آزمون ها تفاوت نمرات در سطح 

 ،، معنی دار نشد. بنـابراین α  ≥ 05/0آموزان تیزهوش برتري نسبی داشتند ولی اختالف میانگین نمرات در سطح 

حرکتی که در آن میزان پردازش ذهنی باالست، دانش  -ادراکیکه در فعالیت هاي  چنین می توان نتیجه گیري کرد

پردازش ذهنی نیاز به آموزان تیزهوش عملکرد بهتري دارند و در مقابل در فعالیتهاي انعطاف پذیري و قدرت که 

د نشان مـی  ناچیز است، دانش آموزان عادي به علت روش زندگی فعال تري که دارند، عملکرد قوي تري از خو

به لحاظ اهمیت و ضرورت  توانایی هاي حرکتی پایه در فعالیت هاي روزمره و زندگی آینده فرد، می توان دهند. 

و آن را در  کـرده طرح ریـزي   هابرنامه هایی را خارج از ساعات ورزش مدارس و با تأکید بر توسعه این توانایی

  نمود.کلیه مدارس اجرا 

  

  .عاديدانش آموزان تیزهوش، دانش آموزان ، قابلیت پردازش ذهنی، هیپا رکتیتوانایی ح واژگان کلیدي:
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Abstract 

In this study, the role of mind process properties in basic motor abilities at 

junior high school students of Shahrekord was evaluated. 252 subjects (96 

gifted and 156 normal students), were selected with random sampling method 

and tested by Basic Motor Ability Test (BMAT). Fischer  and Independent 

sample t – Test were used for data analysis and it was found that gifted 

students were better in three tests ("marble threading", "balance" and 

"tapping") and normal students were better in two tests ( "flexibility" and 

"push up". In the other tests no significant difference was observed. In 

comparison of total tests, mean differences of scores, were not significant at α 

≤ 0.05, however the gifted students were better.  We can conclude from the 

result that in motor activities which involve high levels of mental processing, 

gifted and talented students have better performance; but at flexibility and 

strength activity that involve low levels of mental processing, normal students 

have better performance, because of active lifestyle and more daily activities. 

We can use many programs; in addition to sport school classes, for improve 

these basic motor abilities.    

 

Key words: Mind process property, Basic motor ability, Gifted students, 
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  : و پیشینه) ضرورت ،مبانی نظريمقدمه

نیستند که به  بدون تغییربرنامه هاي آموزش و پرورش بطور اعم و تربیت بدنی بطور اخص، اموري ثابت و 

فته و با توجه به پیشرفت به مورد اجرا گذاشته شوند، بلکه بایستی مورد مطالعه و بررسی قرار گر یصورت دائم

و همگام با سایر  اعمال گرددهاي سریع علوم مختلف و شیوه هاي آموزش در دنیا دگرگونی هاي الزم در آنها 

  ).4د(نعلوم و متناسب با نیاز جامعه پیشرفت نمای

این دوره هاي کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی مانند حلقه هاي زنجیر بهم پیوسته اند و هر یک از 

از میان این دوره ها  ؛هاي مختلف، نقش مهمی را ایفا می کنند دوره ها در شکوفایی استعدادها و بروز توانمندي

کودکی و آغاز نوجوانی مهم ترین و حساس ترین دوره ها هستند و بدیهی است که اگر در جریان رشد دوران 

موقعیت و آینده فرد را در تمام مراحل زندگی تحت  کودکان و نوجوانان، آنان مراحل طبیعی خود را سپري نکنند،

  . )7(الشعاع قرار می دهد 

توانایی هاي ادراکی فرد به همه موفقیتهاي ادراکی فرد که در آنها محرك پس از برخورد با فرد به مراکز 

و سپس شود اشاره می کند، به عبارت دیگر، اطالعات جمع آوري می شود باالیی مغز جهت تفسیر فرستاده می

پاسخ مناسب اتخاذ می شود، بدیهی است که همه این فعالیت ها  وتوسط مراکز مغز مورد استفاده قرار می گیرد 

  ).2فقط در چند ثانیه رخ می دهد (

حرکتی، حرکاتی را تشریح می کند که نیاز به ادراك، تشخیص و تصمیم گیري  -بطور کلی واژه ادراکی

یشرفتهاي کودکان در زمینه مهارت هاي حرکتی را به رشد و بالیدگی، عملکرد داشته باشند. می توان بعضی از پ

حواس و ادراك آنها نسبت داد. کودکان بتدریج می توانند اطالعات ادراکی را بهتر انتخاب کرده، پس از پردازش، 

هماهنگ کرده، آنها را سازمان داده، به صورت یکپارچه درآورند و با تجارب فزاینده مهارت هاي حرکتی خود، 

  )9پیشرفت کنند.(

هر فرد داراي یک توانایی کلی منحصر به فرد است و سطح آن توانایی در فرد، بر موفقیت او در اجراي مورد 

انتظار از مهارت ، موثر است. این فرضیه مدت زیادي است که وجود دارد و می گوید که اگر فردي در اجراي 

ند در تمام مهارت هاي حرکتی، خوب عمل کند. منطق این فرضیه یک مهارت حرکتی خوب عمل کند، می توا

شخصیت هاي مشهوري در تربیت بدنی مانند؛ این است که یک توانایی حرکتی عمومی در انسان ها وجود دارد. 



 

، به سبب ارائه این فرضیه اعتبار یافتند. آنان طرح آزمون هایی را 3و هرولد بارو 2، دیوید بریس 1سی.اچ.مکلوي

دند که ادعا می شد توانایی هاي حرکتی افراد را می سنجید و موفقیت آنان را در فعالیت هاي ورزشی آتی پیش دا

آزمون حرکتی عمومی را براي آزمودن توانایی  )1954)؛ مکلوي ویانگ(1934بینی می کرد؛ براي نمونه، مکلوي (

یک استعداد ارثی و مادرزادي براي اجراي حرکتی عمومی طرح کردند. از آن جایی که مکلوي، ظرفیت حرکتی را 

  ).6کلی حرکتی می دانست، باور داشت که این آزمون، وسیله اي براي پیش بینی استعداد پیشرفت فرد است(

اظهار داشت توانایی عمومی حرکتی یک تصور اشتباه است. نامبرده به جاي  1960در دهه  4فرانکلین هنري

شنهاد کرد. این دیدگاه معتقد است که توانایی هاي حرکتی متعددي وجود دارد این نظریه ، فرضیه اختصاصی را پی

که نسبتاً از یکدیگر مستقل است؛ یعنی، اگر فردي توانایی زیادي در آزمون تعادل از خود نشان داد، لزوماً در 

  ).6آزمون هاي مربوط به زمان واکنش، توانایی زیادي از خود نشان نخواهد داد (

دي که سالهاست ذهن پژوهشگران علوم ورزشی را به خود مشغول نموده است، ارتباط بین یکی از موار

هاي ذهنی بوده است؛ پرسشی که از زوایاي گوناگون مورد بررسی قرار  قابلیتحرکتی و جسمانی با  عملکرد

  گرفته و دانش جدیدي را براي محققان به ارمغان آورده است.

ست ات یادگیري حرکتی از دیدگاه هاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته ایکی از رویکردهایی که در ادبی  

ها و گمانه هاي این . هر چند شواهد پژوهشی مستندي که از تمامی فرضاست» رهیافت نوروفیزیولوژیکی«

رویکرد علمی حمایت کند، در دسترس نیست؛ با اینحال بسیاري از عصب شناسان معتقدند، براي آنکه انسان به 

رد صحیح حرکتی دست یابد، باید ساختارهاي عصبی دستگاه عصبی مرکزي او به طور کامل رشد و تکامل عملک

پیدا کنند و از نظر فیزیولوژیکی، آمادگی یکپارچه کردن محرك و الگوهاي پاسخ را داشته باشند. بر همین مبنا، 

تی همان ارتباط بین روند حسی و حرک برخی پژوهشگران روي این فرضیه تأکید کرده اند که تربیت ادراکی 

اتفاق می  حرکتی -ادراکی  هاي حرکتی است که در کرتکس مغز و مراکز پایین تر در جهت بهبود عملکردپاسخ

  ) .1( افتد

                                                
1 - C. H. Macloy 
2   -D. Brace 
3 - H. Barrow 
4 - Franklin Henry 



 

به مطالعات انجام شده می توان اظهار داشت که عملکرد حرکتی و جسمانی کودکان تحت تاثیر  با توجه

ی، توانایی هاي شناختی، عوامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد رسنجپیکوراثت، سن، جنس، ویژگی هاي 

بر  نباید آنهاتبیین  براي ،از آن جایی که بسط و گسترش نظریه ها اهمیت زیادي داردبا اینحال،  ).21و15, 12(

براین در این باید آنها را به مدد طرح هاي پژوهشی و علمی رد یا تأیید کرد. بنا ، بلکهدزحدس و گمان تکیه 

، به بررسی این مبحث مهم هاي پژوهشی مندرج در منابع موجودقسمت تالش می شود با مرور برخی از گزارش

  و عملکرد حرکتی پرداخته شود. هابا تواناییقابلیت هاي ذهنی حرکتی یعنی ارتباط  -در حیطه روانی 

ی را در معلمان و مربیان ورزش ارزیابی ) ارتباط بین آمادگی حرکتی و آمادگی ذهن1367عباسعلی گائینی(

نمود و بدین نتایج دست یافت که بین آمادگی حرکتی و آمادگی ذهنی معلمان ورزش مرد، همبستگی معنی داري 

  .)5(وجود ندارد، در حالی که بین معلمان ورزش زن، این همبستگی معنی دار است

مهارت هاي حرکتی دانش آموزان پایه چهارم و )، در بررسی ارتباط بین بهره هوشی و 1377محمد شبانی (

پنجم به این نتایج رسید که بین بهره هوشی با تعادل ایستا، سرعت حرکت انگشتان و مچ دست، هماهنگی، دقت 

و مهارت هاي حرکتی ارتباط معنی داري وجود ندارد؛ در حالی که ارتباط بین بهره هوشی و تعادل پویا معنی دار 

).3بود(

) آمادگیهاي عمومی بدنی و ضریب هوشی دانش آموزان تیزهوش و  1375اسماعیل نصیري (در پژوهش 

معمولی کالس اول راهنمایی شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفت که دانش آموزان تیزهوش عملکرد بهتري در 

ارفیکس و ولی در ب ؛متر و دراز و نشست از خود نشان دادند 45دوي  ،متر 4×9دوي  ،آزمون هاي پرش جفت 

  .)8(متر ضعیف تر بودند  540دوي 

آزمودنی با بهره  20بهره هوشی طبیعی و  آزمودنی با 20ی که بر روي پژوهش)، در 1993اسپارو و همکاران(

چنین نتیجه گیري کردند که آزمودنیهاي با بهره هوشی پایین نسبت به افراد با بهره  ،هوشی پایین انجام دادند

دن به سطح مالکی مورد نظر در تکلیف جهت یابی، به تالش بیشتري نیاز دارند، که این هوشی طبیعی  براي رسی

  ). 22مسئله از فرضیه ارتباط متقابل بین هوش وتغییر عالئم حمایت می کند(

حرکتی و پیشرفت  -ساله در ارتباط با پیشرفت ادراکی  9در تحقیقاتی که بین پسران  ،)1996بنگستون ( 

حرکتی و هوش همبستگی معنی دار و موثري وجود  –ریافت که بین پیشرفت ادراکی هوش بعمل آورده د

  ).11دارد(



 

)، فرضیه هاي متفاوت در رابطه با بهره هوشی و زمان واکنش را مورد بررسی قرار داده و 2003در و دیري(

تگی بین نمرات ساله در غرب اسکاتلند، همبس 56نفري از افراد  900جمعیت  کدر ی دند کهگزارش نمو نچنی

  .)13(می باشد  -49/0و   -31/0و زمان واکنش ساده و انتخابی، به ترتیب برابر با  AH4از آزمون  1بخش 

ی که بر روي ارتباط بین حرکات روانی حرکتی و بهره هوشـی انجـام   پژوهش)، در 2004مک روري و کوپر(

یري هاي شناختی، ارتباط مثبتـی بدسـت آمـد.    دادند، چنین نتیجه گیري نمودند که بین نمرات سرعت و اندازه گ

همچنین ارتباط معنی داري بین سرعت ضربه زنی و هوش شناختی، هوش کالمی و نمرات ماتریس هـاي پـیش   

  .)17(رونده ریون وجود دارد

وزن را با توانایی هاي  مساله بسیار ک 1)، ارتباط رشد حرکتی و حرکات کودکان 2004و همکاران(مک دونل 

سالگی و عملکرد 1سالگی بررسی نمود و به این نتایج رسید که بین رشد حرکتی در  4شناختی آنها در  حرکتی و

) رابطه معنی داري یافت شد. همچنین طبقه بندي گروه ها  p>001/0و p>01/0سالگی ( 4و1شناختی در 

در کل، این  ). p>001/0سالگی بود ( 4سالگی پیش بینی کننده عملکرد شناختی در  1برحسب رشد حرکتی در 

در کودکان بسیار کم وزن، حمایت می  یها از وجود رابطه اي نزدیک بین رشد شناختی و رشد حرکتیافته

  .)16(کند

هاي جسمانی و قابلیت هاي ذهنی قطعی با این که نتایج تحقیقات در حمایت از وجود همبستگی بین توانایی

پژوهش ها همبستگی هاي مثبت وجود دارد. برخی از همبستگی ها نیستند، ولی باید تذکر داده شود که در بعضی 

نیز وجود همبستگی منفی، گزارش  پژوهشدر چندین  خیلی پایین بوده یا حتی از نظر آماري معنی دار نیستند و

و رشد حرکتی در انسان وجود  یشناخترشد محققین عقیده دارند که اثر متقابلی بین الوه بر این، ع شده است.

  ).19)، ولی  علیرغم تحقیقات بسیار هنوز ارتباط بین این دو مقوله به خوبی مشخص نشده است(18( دارد

در دیگر کشورها را نمی توان به جامعه ایرانی تعمیم داد و تحقیقات  پژوهشبنابراین با توجه به اینکه 

ینه احساس گردید تا ضمن در این زم پژوهشصورت گرفته در کشور نیز بسیار اندك می باشد، نیاز به اجراي 

کمک کردن به روشن شدن موضوع، از نتایج آن بتوان در برنامه ریزي ها و تدوین برنامه هاي تربیت بدنی  و 

  بدیع و تازه می باشد. رفته شده،تندرستی استفاده نمود. همچنین این پژوهش از حیث آزمون بکار گ

  



 

  : پژوهشروش شناسی 

و از نوع علی پس از وقوع بود که با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردي و روش اجراي این پژوهش توصیفی 

کلیه دانش آموزان این تحقیق  جامعه آمارياطالعات جمع آوري گردید.  ،BMAT(5ه (یپا یحرکت ییتواناآزمون 

ر می بودند، دربمشغول به تحصیل  84ـ 85که در سال تحصیلی را شهرکرد شهرستان  راهنمایی کالس اول و دوم

   .نفر بود 2388و تعداد آنها حدود  گرفت

از بـین مـدارس   به روش خوشه اي و به صورت تصـادفی   با قابلیت ذهنی عادي، افراد از گیرينمونه جهت

دانش  به نسبت تعدادمدرسه را انتخاب و از هر یک از این مدارس نیز  پنج )مدرسه 24( شهرکرد پسرانه راهنمایی

بـا  . نمونه دانش آموزان شدندانتخاب نفر  160 تعداد ول نمونه گیري تصادفی اودینسکیو با توجه به جدآموزان 

مرکـز آموزشـی شـهید بهشـتی      کالس هـاي اول و دوم راهنمـایی   دانش آموز نفر 97 تمامیقابلیت ذهنی باال نیز 

  .شدشامل می(تیزهوشان) را  شهرکرد

، آزمون انتخاب گردیدند یک منطقه ازتصادفی و  نمونه ها به صورت ،پژوهش یاعتبار درون رفتنجهت باال 

مانند  ایجاد شرایط یکسانبا یک نفر و در یک ساعت معین از شبانه روز (صبح ها) و از تمامی افراد توسط گیري 

 .کنترل گردیـد  بسیاري از متغیرهااز این طریق  و انجام شد براي آنها شرایط آب وهوایی، نور و دماي سالن و ...،

با تجربه شدن آزمـودنی  اثرات ، و هم سن بودن آزمودنی ها پژوهشبا توجه به کوتاه مدت بودن فرآیند همچنین 

عالوه بر این محقق، در ابتداي هرآزمون، به خوبی افـراد نمونـه را توجیـه نمـوده و      ها و اثر بلوغ نیز کنترل شد.

یرهـایی ماننـد تغذیـه، شـرایط خـواب و      سـایر متغیرهـاي مـزاحم متغ    شرایط آزمون را براي آنها توضیح می داد.

استراحت، میزان آمادگی روانی، مشکالت روحی و خانوادگی و مسائلی از این دست می باشد که خارج از کنترل 

  محقق بوده و فرض بر این می باشد که شرایط براي تمامی افراد نمونه یکسان بوده است.  

و نتـایج   هشـد  نجاما هیپا یحرکت ییگانه توانا 9آزمون  اده ازبا استف، جمع آوري اطالعات از کلیه افراد نمونه

از آنجا که هر یک از این آزمونها در یک مقیاس متفاوت بود؛  (مثالً تعادل به ثانیه، پرش بـه متـر   آن ثبت گردید. 

رات یکدست کردن نتایج  و بدست آوردن اعداد همسنگ، نمـ  برايبود و یا در شنا و چمباتمه تعداد مالك بود)، 

                                                
5  - Basic Motor Ability  Test 



 

و  Fسپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمـون  تبدیل نمودیم. ، Tبدست آمده در هر آزمون را به نمره 

   ، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.SPSS11مستقل ) و برنامه نرم افزاري  -tآزمون 

  

  :پژوهشیافته ها و نتایج 

خرده آزمون توانایی حرکتی  9در  اي هر دسته از گروه هاي نمونهبرن نمرات وانحراف معیار بدست آمده میانگی

  .نشان داده شده است 1مودار شمارهندر   ،Tو میانگین نمرات 1جدول شماره، درپایه

  1و  نمودار شماره 1جدول شمارهمحل پیشنهادي 

، دانش شود ، مشاهده می1شماره  لعادي که در جدو میانگین نمرات دانش آموزان تیزهوش وبا توجه به 

در خرده آزمون هاي؛ مهره نخ کردن، صفحه ضربه زنی، پرش جفت، چمباتمه، تعادل با قابلیت ذهنی باال  آموزان 

مقابل در خرده آزمون هاي هدف گیري، انعطاف پذیري و  رموفق به کسب نتایج  بهتري گردیده اند و د یو چابک

کسب کرده اند. براي بررسی معنی دار بودن اختالف بین شنا نتایج ضعیف تري را نسبت به دانش آموزان عادي 

در جدول  SPSSمستقل، استفاده می کنیم. تحلیل انجام شده بوسیله نرم افزار آماري  - tمیانگین نمرات از آزمون 

  ، آمده است.2شماره 

  2 شماره جدول محل پیشنهادي 

در خصوص بررسی معنی دار بودن اختالف بین میانگین  2شماره با استفاده از نتایج بدست آمده از جدول 

  ، چنین نتیجه گیري می شود که:نمرات

اختالف  ،)P =000/0) و آزمون هاي صفحه ضربه زنی و تعادل(P= 018/0در خرده آزمون مهره نخ کردن( .1

  عملکرد بهتري داشتند.  با قابلیت ذهنی باال، معنی دار شد و دانش آموزان α ≥ 05/0میانگین نمرات در سطح  

)؛ اگرچه P= 095/0) و چابکی(P= 259/0)، چمباتمه(P= 945/0در خرده آزمون هاي پرش جفت( .2

  ،  معنی دار نشد.α ≥ 05/0ولی اختالف در سطح  بود با قابلیت ذهنی باال، بیشترمیانگین نمرات دانش آموزان 

داراي میانگین نمرات باالتري بودند، ولی در خرده آزمون هدف گیري، علیرغم اینکه دانش آموزان عادي  .3

  ).P= 841/0معنی دار نشد( 95اختالف در سطح اطمینان %



 

میانگین نمرات دانش آموزان عادي باالتر بود و اختالف معنی  ،در خرده آزمون هاي انعطاف پذیري و شنا .4

= 000/0مشاهده شد( 95نان %و عادي در سطح اطمی با قابلیت ذهنی باالداري بین میانگین نمرات دانش آموزان 

P.(  

خرده آزمون، توانایی هاي حرکتـی پایـه دانـش آمـوزان بـه       9همچنین در این پژوهش، عالوه بر مقایسه در 

مورد مقایسه قرار را به عنوان شاخص کلی آزمون  Tنمرات  میانگین صورت کلی نیز مورد مقایسه قرار گرفت که

، آمـده  3شماره  معنی داري تفاوت میانگین ها در این دو گروه در جدولو نتیجه آزمون  T دادیم. میانگین نمرات

  است.

 3شمارهجدول محل پیشنهادي 

، تفاوت بین با قابلیت ذهنی باال علیرغم باالتر بودن میانگین نمرات دانش آموزان ،3 شماره با توجه به جدول

 ). P= 134/0( ، معنی دار نشدα ≥ 05/0نمرات آنها با دانش آموزان عادي در سطح 

 

بحث و نتیجه گیري :

طبقه بندي نمـود کـه ایـن     توان یم در آنها، شناختی يت هایفعال ياثرگذارمهارت هاي حرکتی را از نظر میزان 

یـا حرکتـی    طبقه بندي به صورت یک پیوستار می باشد؛ زیرا نمی توان گفت یک مهارت صد در صد شـناختی  

شناختی و حرکتی است ،می تـوان   ،یا توانایی، آمیخته اي از عوامل ادراکی . با علم به اینکه هر مهارت)16( است

حرکتی را براي طبقه بندي آنها استفاده نمود و سه دسـته   -حرکتی یا مهارت هاي روانی  -عناوینی مانند ادراکی 

هاي ذهنی به میزان کلی براي این توانایی هاي حرکتی قائل شد. دسته اول توانایی هایی هستند که در آنها فعالیت 

باالیی درگیر هستند و حداکثر تصمیم گیري وجود دارد،  در ایـن دسـته از توانـایی هـا پـس از اعمـال محـرك،        

جهت تفسیر به مراکز باالیی مغز فرستاده می شود و پاسخ مناسب اتخاذ می گـردد.   و اطالعات جمع آوري شده

تهاي شناختی در انجام آنها کمتر بوده و در واقع درگیري هاي دسته دوم توانایی هاي هستند که میزان تداخل فعالی

ذهنی کمتري براي انجام این فعالیت ها وجود دارد. دسته سوم فعالیت هایی هستند که ارتباط بسیار نـاچیزي بـا   

  .)1(فعالیت هاي شناختی دارند و به هنگام انجام آنها کمترین درگیري ذهنی و تصمیم گیري، وجود دارد

نشان داد که در فعالیت هاي حرکتی که در آن میزان درگیري هاي ذهنی باالست و به  پژوهشهاي این یافته 

با قابلیت ذهنی صفحه ضربه زنی و تعادل؛ دانش آموزان  ،تمرکز بیشتري احتیاج است، مانند آزمون مهره نخ کردن



 

 ه احتیاج به قـدرت تصـمیم گیـري بـاال    در این دسته از مهارت ها ک ،به عبارت دیگر .عملکرد بهتري داشتند باال

مهارت هاي شناختی  در دانش آموزان تیزهوش به علت توانایی باال ،اطالعات سریع است شو پرداز وجود دارد

  ، نتایج بهتري کسب نموده اند.قابلیت ذهنی باالتر و

د و درگیري هاي ذهنی در مقابل در برخی از آزمون ها که مستقیماً به شیوه زندگی فعال افراد مربوط می شو 

داراي عملکـرد   بـا قابلیـت ذهنـی بـاال،    ؛ دانش آموزان (سوئدي) در آنها ناچیز است، مانند انعطاف پذیري و شنا

حرکتی می باشند  –طیف مهارت هاي ادراکی  ي ازضعیف تري بودند. این دسته از مهارت ها در واقع سر دیگر

حرکتی وجود دارد و واضح است که برتـري در توانـایی هـاي     که در آنها حداقل تصمیم گیري و حداکثر کنترل

ذهنی نمی تواند در انجام این مهارت ها تاثیر زیادي داشته باشد بلکه بیشتر با تمرین و استمرار در اجراي آنها می 

  توان عملکرد بهتري ارائه نمود.

ی وجود دارد و تـا انـدازه اي هـم    در برخی از مهارتها که در آنها تا اندازه اي تصمیم گیري و درگیري ذهن 

هدف گیري، چمباتمه، پرش جفت و چابکی؛ تفـاوت بـین دو گـروه معنـی دار      مانند ،یل استکنترل حرکتی دخ

حرکتی هستند و آمیخته اي از فرآیند  –نشد؛ در حقیقت این دسته از مهارت ها طیف میانی مهارت هاي ادراکی 

  تصمیم گیري و ایجاد حرکت می باشند. 

)، عملکرد بدنی بچه هاي پیش دبستانی و ابتدایی را مورد بررسی قرار داد و اظهار کـرد کـه   1997ومبولز(کر

عملکرد بدنی این گروه از بچه ها به عوامل متعـددي همچـون ویژگـی هـاي رشـد بـدنی، عملکـرد شـناختی و         

در این زمینـه معرفـی نمـود.    معیارهاي اقتصادي بستگی دارد و همچنین محیط را به عنوان یک عامل بسیار موثر 

  ).14نتایج این پژوهش، یافته هاي کرومبولز را تایید می کند(

)، عقیده دارند، توسعه و پیشرفت طبیعی جسمی کودك از یک مرحله به مرحله دیگـر  1999ابوت و بارلت (

فته مهارت هـاي  بصورت متوالی تحت تأثیر دو عامل تجربه و بالیدگی است. کودکان براي رسیدن به مراحل پیشر

بنیادي نمی توانند تنها بر بالیدگی تکیه کنند. سبک و شیوه زندگی، سطح اجتماعی، ویژگـی هـاي محـیط خانـه،     

دسترسی و استفاده از وسایل در زندگی روزمره، محرومیت ها، انتظارات و نگرش هـاي والـدین، فرصـت هـاي     

  ). 10رند(تمرین، تشویق و دلگرمی و آموزش، بر بالیدگی اثر قطعی دا

اغلب پژوهش هاي انجام شده بر روي جمعیت بهنجار، درباره ارتباط متغیرهاي آمادگی جسمانی با شناختی، 

نتایج متناقضی بدست آورده و بین عملکرد ذهنی و رشد جسمانی، ارتباط روشن و واضحی را گزارش نکرده اند. 



 

ارائه تعریفی روشـن و واضـح از حیطـه حرکتـی و      به نظر می رسد این تناقض ها غالباً به علت عدم توانایی در

  جسمانی و بیان مفهوم این حیطه ها رخ داده است.

حرکتی  بـا    -از حیث برتري دانش آموزان با قابلیت ذهنی باالتر در توانایی هاي ادراکی  پژوهشنتایج این 

 )2004، مک روري و کوپر()2003) ، در و دیري (1996)، بنگستون (1993اسپارو و همکاران ( [نتایج تحقیقات 

، همخوانی دارد و یافته هاي آنها را در این زمینه تأیید می کنـد؛ ولـی بـا نتـایج     ])2004و مک دونل و همکاران (

) که ارتباط معنی داري را بین فعالیت هاي حرکتـی و آمـادگی جسـمانی بـا     1958سان و بیکر ( ،نلسون پژوهش

مورد نظر است  پژوهش، مغایرت دارد که دلیل آن احتماالً یکی قدمت هوش و رشد شناختی گزارش نکرده بودند

شـته  نتایج تـأثیر دا این در بدست آمدن  نیز می تواند وسایل اندازه گیري و و دیگر اینکه نوع آزمون مورد استفاده

پژوهش  در عدم وجود تفاوت معنی دار در آزمون هاي تعادل و چابکی، با پژوهشهمچنین یافته هاي این  باشد.

  )، همخوانی داشت.1377شبانی (

شرایط طبیعی همراه با محیط نظیر حرارت، نور، وسعت سطح و جاذبه زمـین مـی    6به عقیده پاین وایساکس

توانند جنبه هاي کمی تکلیف حرکتی را تحت تأثیر قرار دهند. شرایط مصنوعی مانند: اندازه شکل، رنگ و بافـت  

د نحوه اجرا را به شدت تحت الشعاع قرار دهند. شرایطی از قبیل سرعت، مسیر اشیاء نیز به شکل مشابه می توانن

  ).18و وزن شیء نیز مؤثرند(

در مجموع نتایج این پژوهش از دیـدگاه  با توجه به عقاید پاین و ایساکس و همچنین نظرات ابوت و بارلت، 

ورداري از استعداد ذهنی عالی در مهارتهاي افرادي که اعتقاد دارند دانش آموزان با قابلیت ذهنی باال به علت برخ

حرکتی توانایی باالتري دارند، حمایت می کند ولی نکته قابل توجه اینسـت کـه ایـن دانـش آمـوزان در       -ادراکی

آزمون انعطاف پذیري و شنا (سوئدي) که توانایی قدرت را شامل می شود، ضعیف تـر از دانـش آمـوزان عـادي     

یی باالي دانش آموزان عادي در این مهارت ها به طور مستقیم به شیوه زندگی فعـال  بودند. به نظر می رسد توانا

از دانش آموزان معموالً بیشتر اوقات فراغت و ساعات خارج از مدرسه خود را،  تر آنها مربوط می شود. این دسته

فراغـت و بیکـاري    به بازي و فعالیت هاي حرکتی می پردازند؛ در حالی که دانش آموزان تیزهوش اغلب اوقات
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خود را به مطالعه (کتب درسی و غیر درسی)، و یا بازیهاي رایانه اي و ذهنی می پردازند که این مسئله بـه مـرور   

  انعطاف پذیري در آنها می شود. و زمان موجب کاهش برخی توانایی هاي حرکتی از قبیل قدرت، استقامت

ر فعالیت هاي روزمره و زندگی آینده فرد، می تـوان  به لحاظ اهمیت و ضرورت  توانایی هاي حرکتی پایه د

و آن را در  کـرده طرح ریـزي   هابرنامه هایی را خارج از ساعات ورزش مدارس و با تأکید بر توسعه این توانایی

  نمود.کلیه مدارس اجرا 

  

 منابع و مآخذ:

 کتاب ، چاپ اول تهران. . انتشارات بامداد مبانی و کاربرد یادگیري حرکتی). 1382فرهاد(رحمانی نیا ،  .1

. یادگیري حرکتي) . ١٣٧٥سالمي ، فاطمھ و بھرام، عباس ( .2

 چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.

بررسی ارتباط بین بهره هوش و مهارتهاي حرکتی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم « . )1377شبانی، محمد( .3

 . نی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بد»دبستان

بررسی همبستگی بین فعالیتهاي حرکتی و بهره هوشی دانش آموزان پسر کالسهاي «  .)1367احمد ( ،فرخی .4

   ., پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه تربیت مدرس »سوم راهنمایی شهریار

پایان نامه  ،»معلمان و مربیان ورزشارتباط بین آمادگی حرکتی و آمادگی ذهنی « . )1367گائینی، عباسعلی( .5

 .دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد ،

. ترجمه محمد کاظم واعظ موسوي و معصومه یادگیري حرکتی ؛ مفاهیم و کاربردهامگیل، ریچارد،اي.  .6

 )، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ اول ، تهران.1380شجاعی(

ساله شهر کرمان و مقایسه آن  9تا  7ارزیابی عملکرد حرکتی پایه دانش آموزان  «. ) 1380میرزا اکبري، اعظم ( .7

   دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران .، پایان نامه کارشناسی ارشد،»با هنجارهاي موجود

تعیین ارتباط و مقایسه بین آمادگی عمومی بدنی و ضریب هوشی دانش آموزان  « ).1375صیري، اسماعیل (ن .8

، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ،  »تیزهوش و معمولی کالس اول راهنمایی شهر تهران

 دانشگاه تربیت مدرس.



 

اصالنخانی  ، ترجمه مهدي نمازي زاده و محمد علی»رشد وتکامل حرکتی در طول عمر«هی وود ، کاتلین ام.  .9

  انتشارات سمت. ،، تهرانسومچاپ  )،1385(

10. Abbot,A.,  & Bartlett,D. (1999). "The relationship between the home environment  and 

early motor development". physical and occupational therapy in pediatrics 

(Binghamton, N. Y) ,19(1),43-57, Refs:37. 

11. Bengston, G. M. ( 1996). " The relationship between perceptual motor development and 

motor performance of nine years old boy’s". unpublished master thesis university of 

Colorado. 

12. Bianchi,A.,Summala,H.(2003). "The genetics of driving behavior" . Department of 

psychology . box 9 , University of Helsinki , Finland . 

13. Der, G. & Deary I. J. (2003)." IQ, reaction time and the differentiation hypothesis". 

Intelligence: 31. pp, 491–503. 

14. Krombolze, H.(1997). "Physical performance in relation to age, sex, social class and 

sport activity in kinder garden and elementary school", precetual and motor skill :53 , 

Refs:15. 

15. Loovis,M.,Butterfield,S.(1993).Influence of age , sex, balance and sport participation 

on development of catching by children . Perceptual and motor skills ,77,pp1267-

1273. 

16. McDonell,B., Burns,Y., O'Callaghan,M., & Rogers,Y.(2004). "Movement and motor 

development in ELBW infants at 1 year is related to cognitive and motor abilities at 4 

years". Early Human Development :80(1). pp,19-29. 

17. McRorie,M ., & Cooper,C. (2004) . "Psychomotor movement and IQ" .Personality and 

Individual Differences: 37. pp, 523–531. 

18. Payne,V,G.,Issacs,L,D.(2002). "Human motor development lifespan approach", (5th 

edition ) , MC Graw Hill, pp97-99. 

19. Paz , Rony. And others. (2004). "Similar cortical mechanisms for perceptual and motor 

learning", Trends in neuroscience , Vol27 , No 8 .  

20. Schmidt, Richard.A.(2001). Motor learning and  performance, from principles to 

practice. Champaign Illinois: Human Kinetics books,pp186-188. 

21. Silva , P.A. and others . (1984 ). "some biological , developmental and social correlates 

of gross and fine motor performance in Dunedin 7 year olds". Journal of human 

involvement studies , 10 (1) ,pp 35-51 , Refs: 25 . 



 

22. Sparrow WA., Shinkfield, A.J.,& Lambe N.( 1993). "Intelligence and motor skill 

acquisition by discrimination learning". Perceptual and motor skills;77(2). pp,651-

658. 

 

 

 

 خرده آزمون در دو گروه نمونه9ف استاندارد نمرات و انحرامیانگین  : 1جدول شماره 
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  گروه نمونهدو خرده آزمون به تفکیک  T ،9: میانگین نمرات 1دار شماره نمو

  

  

  عادي و با قابلیت ذهنی باالنتایج آزمون اختالف میانگین نمرات دردانش آموزان  : 2جدول شماره

 t Std. Errorنتیجه آزمون 
Difference 

Sig.  
 (2-tailed)  t آزمون  

25/0 معنی دار است 018/0 37/2  کردنمهره نخ 

82/0 معنی دار نیست 841/0 20/0-  هدف گیري

91/0 معنی دار است 000/0 27/7  ضربه زنی

89/0 معنی دار است 000/0  72/3-  انعطاف پذیري

84/2 معنی دار نیست 945/0 07/0  پرش جفت

26/0 معنی دار نیست 259/0 13/1  چمباتمه

74/0 معنی دار است 000/0 75/5  تعادل

57/0 معنی دار است 000/0 67/5-  شنا



 

31/0 معنی دار نیست 095/0 68/1  چابکی

  

  با قابلیت ذهنی باال وعاديآزمون اختالف میانگین در دانش آموزان  جهیو نت T نمرات نیانگی: م 3جدول شماره

  نمونه  قابلیت ذهنی باال  عاديقابلیت ذهنی 

  شاخص  میانگین  انحراف استاندارد  تعداد  میانگین  انحراف استاندارد  تعداد

156  32/5  60/49  94  10/5  63/50    

 t  Std. Error آزمون
Difference 

Sig. 
(2-tailed)  

df t   نتیجه آزمونF  F Sig.   

معنی دار 

 نیست
68/0 134/0 248 50/1 08/0 ها واریانس برابري 773/0

میانگین 

  Tنمرات

  

  

  


