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Abstract
Introduction & Purpose: The most important goal of childhood is the development of motor
skills which, according to the results of recent research, plays a significant role in sport
performance. The purpose of this study was to investigate the role of social anxiety and cognitive
emotion regulation on motor skills of 9-11 year old children.
Methodology: The research method was descriptive and correlational. The statistical population
of the study consisted of 9-11 year-old elementary school students in Urmia city in the academic
year of 1398-98. 200 people were selected by cluster random sampling. Motel & Kerrie (2000)
Anxiety Questionnaire of Garnefsky et al. (2007) and Broninks-Oseretsky (2005) motor anxiety
inventory were used for data collection. Data analysis was performed with Pearson correlation
coefficient, Kolmogorov-Smirnov test, Camera-Watson test and multiple regression analysis.
Results: Findings showed that there was a significant negative relationship between social
anxiety and motor skill in children. There is also a significant relationship between cognitiveemotional regulation and children's motor skills. The results of regression analysis showed that
limb social anxiety can be considered as a predictor variable for children's motor mastery in
reverse. Also, the cognitive-emotion regulation component can be considered as a predictor of
motor skill in a positive direction.
Conclusion: As a result, in this study, social anxiety and cognitive emotion regulation can be
effective factors in developing motor skills in children by affecting their motor skills.
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چکیده
مقدمه و هدف :مهم ترین هدف دوران کودکی رشد مهارتهای حرکتی است که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد
ورزشی ایفا می کند .هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی هیجان بر تبحر حرکتی کودکان
 9تا  11ساله بود.
روش شناسی :روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر ابتدایی  9تا  11ساله شهرستان
ارومیه در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند 200 .نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی اندام موتل و کنروی( ،)2000نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و
همکاران( )2007و تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی( )2005استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف ،آزمون دوربین-واتسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان انجام شد.
نتایج :یافتهها نشان داد که بین اضطراب اجتماعی اندام و تبحر حرکتی کودکان رابطه منفی معنیدار وجود دارد .همچنین بین نظم جویی
شناختی –هیجانی با تبحر حرکتی کودکان رابطه معنی دار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب اجتماعی اندام را می-
توان متغیری پیشبین برای تبحر حرکتی کودکان در جهت معکوس نظر گرفت .همچنین مولفهی نظم جویی شناختی –هیجانی را میتوان
بعنوان متغیر پیشبین تبحر حرکتی در جهت مثبت در نظر گرفت.
نتیجه گیری :در نتیجه در این پژوهش ،اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی هیجان را میتواند با تأثیر بر میزان تبحر حرکتی
کودکان ،یکی از عوامل موثر در رشد مهارت های حرکتی کودکان باشند.
واژگان کلیدی :اضطراب اجتماعی اندام ،نظم جویی شناختی -هیجانی ،تبحر حرکتی
ارجاع :مصطفائی علی ،نیک نام انور ،مهری نژاد ناصر ،بندک موسی ،نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی -هیجانی بر تبحر حرکتی
کودکان  9تا  11ساله ،مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره دوم ،شماره اول ،بهار  ،1398صفحات .20-10
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مقدمه

مشارکت فعالیتهای اجتماعی مثل بازی و ورزشهای گروهی

میزان کم تحرکی در سراسر جهان در حال افزایش است و مزایای
فعالیت بدنی در این زمینه آشکار میباشد(استودن و

تأثیر میگذارد(امک و همکاران .)2009 ،پژوهشها نشان میدهند

همکاران .)2008،بر مبنای مطالعات ،تبحر حرکتی نقش مهمی را
در فعالیت جسمانی ایفا می کند(استودن و همکاران .)2008
مهارت های حرکتی بنیادی برای شرکت در ورزش و فعالیت بدنی
در طول عمر الزامی است(لوگان ،روبینسون ،ویبسون و لوکاس،
 .)2012رشد پاسخهای رفتاری در کودکان غالباً از نوع حرکتی و
عضالنی است و کودک به کمک رفتارهای حرکتی به درک خود و
دنیای اطراف نایل میشود و این تجارب حرکتی زیر بنای
یادگیریهای او را فراهم میسازد .از طرفی مهارتهای حرکتی
نقش بسیار مهمی در یادگیری کودکان ایفا نموده و زمینه را برای
رشد سایر یادگیریهای مهم از قبیل مهارتهای اجتماعی و
تحصیلی فراهم میکنند(بارانک .)2002،رشد جسمانی ،عاطفی،
شناختی و عقالنی کودک در سنین دبستان نسبت به سالهای بعد،
از سرعت بیشتری برخوردار بوده و قابلیت اصالح پذیری کودکان
در این مقطع از اهمیت ویژهای برخوردار است(گوا و همکاران،
.)2013
تبحر حرکتی شامل توانمدنیهای خاصی میباشد که به وسیلهی
سرعت و چابکی دویدن ،1تعادل ،2هماهنگی دو طرفه ،3قدرت،4
هماهنگی اندام فوقانی ،5سرعت پاسخ ،6کنترل دیداری حرکتی،7
سرعت اندام فوقانی 8و زبر دستی 9اندازهگیری میشود (ونتسنو و
همکاران .)2009،تکامل مهارتهای تبحر حرکتی در کودکی بسیار
مهم میباشد ،زیرا باعث پیشرفت فعالیت های روزمره زندگی و
فعالیت های ورزشی میشود(هومن و همکاران.)2009 ،
همچنین مهارتهای حرکتی در کودکان سن مدرسه اهمیت دارد،
زیرا پیش نیازی برای اجرای مهارتهای ورزشی خاص است و بر

که تبحر حرکتی کودکان بر عزت نفس و تطابق اجتماعی آنها
تأثیر میگذارد .عالوه براین ،ارتقای مشارکت در فعالیتهای
معمول دوران کودکی مانند فعالیتهای ورزشی ،اوقات فراغت،
نوشتن و فعالیتهای روزمره و در رشد خودپنداره برای کودک
نقش زیادی دارد(تایلور ،فاید و مدنچ.)2007 ،
یکی از مولفههای جدید و مورد توجه پژوهشگران معاصر ،نظم
جویی شناختی هیجان است که ارتباط مستقیمی با تبحر حرکت
دارد .موضوع تنظیم شناختی هیجان 10که به تازگی توجه
پژوهشگران را جلب کرده ،به مجموعه ای از راهکارهای شناختی
گفته می شود که افراد از آن ها برای تقویت ،تضعیف و یا حفظ
هیجانات خود استفاده می کنند(گروس .)2001 ،تنظیم شناختی
هیجان را می توان فرایند نظارت بر داده های تحریک کننده ی
هیجانی و کنترل آن ها دانست( زو و همکاران .)2008 ،گارنفسکی
و کرایج( ،)2003مدیریت هیجان ها را فرایندهای درونی و بیرونی
در نظر گرفته اند که کنترل ،سنجش و ارزیابی و تغییر واکنش
های احساسی فرد را به منظور تحقق اهداف وی بر عهده دارند.
تنظیم هیجان بعد درونی حاالت واکنش های هیجانی است.
مطالعات استیدل و همکاران( )2011نشان داد که هیجان می تواند
به مانند حافظه ،سیستمهای عصبی یادگیری حرکتی را تعدیل
کند؛ اما این موضوع نیاز به بررسی گستردهتر داشته و باید تکالیفی
انتخاب شوند که از جزء حرکتی بیشتر برخوردار باشند(استیدل و
همکاران  .)2011در این راستا متون مربوط به یادگیری حرکتی
نشان دادهاند که شرایط تمرینی همراه با هیجان میتواند عملکرد
و یادگیری برخی تکالیف حرکتی را ارتقاء دهد(چیویاکوفسکی و
همکاران2009 ،؛ صائمی و همکاران.)2011 ،
در مطالعهی بادامی و همکاران( ،)2012به هنگام یادگیری مهارت

1 . Running Speed and Agility
2 . Balance
3 . Bilateral Coordination
4 . Strength
5 . Upper-Limb Coordination
6 . Response Speed
7 . Visual-Motor Control
8 . Upper-Limb-Speed
9 . Dexterity

12

مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره  ،2شماره  ،1بهار  ،1398صفحات 20-10

پات گلف ،از طریق ارائهی بازخورد مثبت در تمرین هیجان ایجاد
کرده که در نهایت منجر به یادگیری بهتر مهارت مورد نظر در
مقایسه با گروه کنترل شدند .اخیراً ولف و همکاران( )2012و لوسانا
و همکاران( )2012نیز اثرات سودمند روش هیجانیسازی تکلیف را
به هنگام یادگیری تکالیف تعادلی(تعادل حرکتی) ،به تأیید رسانده-
اند.
10 . Cognitive Emotion Regulation

علی مصطفائی ،انور نیک نام ،ناصر مهری نژاد ،موسی بندک

شواهد تحقیقی اخیر نشان می دهد ،نظم وکنترل ارادی می تواند

آمدن اضطراب اجتماعی اندام می شود(هرت و همکاران.)1989،

تحت تاثیر شرایط موقتی روانی افراد قرار گیرد(توود ،ایردال و گیل،

شیوع 13درصدی این اختالل در جوامع بشری ،آن را در جایگاه

 ،)2003چرا که طبق یافته های مطالعات رفتاری،مدارهای عصبی
حرکتی و هیجانی به لحاظ آناتومیکی و کارکردی با یکدیگر ارتباط

سومین اختالل روان شناختی پس از اختالل افسردگی اساسی و
وابستگی به الکل قرار داده است(میالنی و همکاران.)1388 ،

نزدیکی دارند(اشنایدر و همکاران .)2003 ،بروز حاالت هیجانی می
تواند موجب افزایش دامنه تولید ارادی نیرو و همچنین افزایش

در واقع ،این اضطراب براساس مدل هرمی کرافورد و
اکلوند( ،)1994نوعی مانع بین فردی برای مشاکت افراد در فعالیت

تحریک پذیری مسیر حرکتی قشری-نخاعی شود(کومبز،
کوروکس ،پاویلیری و وایالسکورت.)2012 ،

های ورزشی محسوب می شود .به گزارش النتز ،هاردی و اینس
ورث( ،)1997افراد دچار اضطراب اجتماعی اندام کمتر از دیگران

با توجه به اهمیت مهارتهای حرکتی در کودکان ،محققین در
مطالعات خود بررسیهای مختلفی از مهارتهای حرکتی کودکان

تمرین می کنند .همچنین نتایج تحقیقات (اساسه ،پزشک ،علیایی
زند ،آذر و پیشیاره( )2014نشان دادند که اگر قابلیتهای حرکتی

انجام دادهاند و به نتایج ارزشمندی دست یافتهاند ،شریفی

درشت و ظریف به خوبی رشد و پرورش کنندف کارکرد شناختی

درآمدی( )1374با بررسی چند مطالعه مختلف بیان میدارد که بین
کنشهای ذهنی و مهارت حرکتی کودکان مورد آزمایش رابطه

کودکان را تسهیل خواهد شد .افراد دارای مقدار بیشتری
اضطراب اجتماعی اندام نسبت به افراد دارای مقدار کمتری از این

مثبتی وجود دارد.
جفری و همکاران( )2011به این نتیجه رسیدند که بازی و فعالیت

نوع اضطراب ،استرس بیشتر و تفکرات منفی بیشتری را درباره
بدنشان تجربه میکنند(ونبرگ و گلد.)2011 ،

بدنی رویکردی متمایز است که میتواند اثرات درمانی را بهبود
بخشیده و در رشد عملکرد شناختی در کودکان تأثیر قابل توجهی

لذا با توجه به فقر مطالعات پیرامون اضطراب اجتماعی اندام و نظم
جویی شناختی هیجانی و رابطه آنها با تبحر حرکت ،هدف از این

دارد .عالوه بر این ،کیتا و همکاران( ،)2009در مطالعه ای به
بررسی تأثیر حرکات ریتمیک(حرفه ای) بر کارکردهای شناختی در

تحقیق بررسی نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی
شناختی -هیجانی بر تبحر حرکتی کودکان  9تا  11ساله می باشد.

نوجوانان پرداختند ،مطالعه آنها نشان داد کارکرد شناختی خصوص ًا
سطح توجه و حافظه با انجام حرکات و ورزش های ریتمیک بهبود
می یابد.
یکی از عوامل زمینه ساز کم تحرکی و کاهش مهارتهای
حرکتی ،اضطراب اجتماعی اندام است .مراد از اضطراب اجتماعی،
ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی است و از این باور
فرد ناشی می شود که او در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا
تحقیر آمیزی رفتار خواهد کرد(رنیگولد و همکاران)2003،
شکل ظاهری بدن و تبحر حرکتی به عنوان یکی از عناصر اجتناب
ناپذیر در اغلب تعامالت اجتماعی رودرو ،حوزة مهمی از خود ارائه
گری محسوب می شود.در هر مواجهة اجتماعی شخص به شخص
احتمال ارزیابی دو جانبة شکل و ساختار بدنی طرفین توسط
یکدیگر وجود دارد ناراحتی تجربه شده در چنین موقعیت هایی
باعث بوجود آمدن اضطراب اجتماعی اندام می شود .به بیان دقیق
تر ،اضطراب ناشی از تردید فرد دربارة توانایی اش برای ایجاد تأثیر
نامطلوب در دیگران به وسیلة شکل بدن و اندامش ،باعث بوجود

روش شناسی
روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر
هدف کاربردی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان
پسر دوره ابتدایی  9تا  11سال تشکیل می دهند که در سال
تحصیلی  1397-98در مدرسههای دولتی شهرستان ارومیه
مشغول به تحصیل بوده اند از میان دو ناحیه اموزش و پرورش
ارومیه ناحیه  1به طور تصادفی انتخاب و سپس از بین  5دبستان
پسرانه ناحیه ،1یک دبستان به طور تصادفی انتخاب شدند و از بین
پایه ها با دامنه سنی  9تا  11سال 200 ،نفر به طور تصادفی
انتخاب شدند .گروه نمونه به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
ابزار :الف :مقیاس اضطراب اجتماعی اندام(:)SPAS
مقیاس اجتماعی اندام 1موتل و کنروی( ،)2000مشتمل بر  7گویة
لیکرتی است که براساس مقیاس  12گویه ای اولیة هارت ،لیری و
رجسکی( )1989تهیه شده است .این مقیاس میزان اضطراب
1 . Social Physique Anxiety Scale
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تجربه شده توسط یک فرد در مورد شکل اندامش در یک موقعیت

 0/76تا  /85به دست آمده است که نشان دهنده ی اعتبار و روایی

اجتماعی را اندازه می گیرد .آزمودنی ها پاسخ خود را به هر گویه

خوبی برای جمعیت ایرانی است .همچنین در پژوهش حاضر

بر روی مقیاس لیکرتی از ( 1اصالً) تا ( 5شدیداً)  ،متناسب با
وضعیت خود مشخص می کنند .نمرة آزمودنی ها دارای دامنه ای

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/81به دست آمد.
ج:

آزمون

مهارت

های

حرکتی

برونینکس-

از  7تا  49است .هر چه نمره بیشتر باشد ،فرد دارای سطوح
باالتری از اضطراب لجتماعی اندام محسوب خواهد شد .اسکات و

هشت خرده آزمون( چهار آزمون فرعی در گروه حرکات درشت،

همکاران( )2004پایایی زمانی این آزمون را براساس روش
بازآزمایی  0/94گزارش کردند.

سه آزمون در گروه حرکات ظریف ،یک آزمون فرعی برای
هماهنگی باالتنه)  46ماده ای است ،نمایه ای وسیع از مهارت

کودکان1

حرکتی با کیفیتی مناسب از اندازه های مجزای مهارت های
حرکتی درشت و ظریف را فراهم می کند .این آزمون ،شاخص

از روی نسخه ی اصلی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان

جامعی از تبحر حرکتی و مقیاس های فردی را از مهارت های

به منظور استفاده در جامعه کودکان تدوین شده است .نسخه ی
کودکان این پرسشنامه از نظر شیوه ی نمره گذاری ،تعداد سوال و

حرکتی ظریف و درشت برای کودکان  4-21ساله فراهم می کند.
زمان فرم بلند این آزمون  45-60دقیقه و زمان فرم کوتاه آن -20

خرده مقیاس ،شبیه نسخه ی اصلی است ولی محتوای سواالت به
گونه ای طراحی شده اند که برای کودکان قابل درک باشند .این

 15دقیقه می باشد .این آزمون برای غربال کردن ،جای دهی،
ارزیابی پیشرفت ،برنامه ریزی آموزشی یا مداخله و پژوهش مورد

پرسشنامه از  36ماده و  9خرده مقیاس « راهبرد شناختی مالمت
خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعه پذیری و

استفاده قرار می گیرد .فرم کوتاه و خالصه شدة این آزمون که
شامل  14مادة برگرفته از مجموعة کامل است ،می تواند به
عنوان یک ابزار غربال سازی سریع استفاده شود .شایان ذکر است

مالمت دیگران» تشکیل شده است .از میان این راهبردها،

که این آزمون از روایی و اعتبار الزم برخوردار می باشد؛ به طور که

راهبردهای مالمت خویش ،مالمت دیگران ،نشخوارگری ،فاجعه

ضریب اعتبار نمرات آزمون برونینکس-اوزرتسکی در بررسی

سازی راهبردهای منفی تنظیم هیجان هستند و راهبردهای
پذیرش ،توجه مجدد به برنامه ریزی ،توجه مجدد مثبت ،ارزیابی

مهارت های حرکتی معادل  90درصد بوده است .ضریب پایایی
بازآزمایی این آزمون نیز در فرم بلند معادل  0/78و در فرم کوتاه

مجدد مثبت و دیدگاه گیری راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را
نشان می دهند .دامنه ی نمره ی مقیاس ها از « 1تقریباً هرگز»

برابر با  0/86گزارش شده است .ذکر این نکته ضرورت دارد که
شکل کوتاه آزمون ،مهارت های حرکتی افراد را به صورت کلی

تا « 5تقریباً همیشه» است .هر خرده مقیاس شامل  4ماده است.
بنابراین دامنه ی نمره های هر خرده مقیاس بین  4تا  20خواهد
بود(گارنفسکی و همکاران.)2002،

مورد سنجش قرار می دهد و نمرة کل آن نشانگر مهارت کلی
(شامل :مهارت های درشت و ظریف) می باشد(برونینکس.)2005 ،

ب :پرسشنامه نظم جویی شناختی-هیجان

) :(CERQ-K-Pاین نسخه توسط گارنفسکی و همکاران()2007

نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان توسط
حسنی( )1389تدوین شده است .اعتبار زیر مقیاس های نسخه ی
فارسی این پرسشنامه براساس روش های همسانی درونی  0/76تا
 0/92و بازآزمایی  0/51تا  0/77و سازه ی آن براساس تحلیل
مولفه ی اصلی با استفاده از چرخش واریماکس با تبیین  74درصد
مطلوب گزارش شده است .در پژوهش مشهدی و همکاران()1391
ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های این پرسشنامه بین
1 . Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Children
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اوزرتسکی(فرم کوتاه) :مجموعة کلی آزمون که در برگیرندة

روش گردآوری دادهها :روش پژوهش توصیفی-همبستگی
است و از نظر هدف کاربردی است .مقیاس اضطراب اجتماعی
اندام ،مقیاس نظم جویی شناختی-هیجان کودکان و آزمون مهارت
های حرکتی برونینکس-اوزرتسکی ،را با هماهنگی قبلی با مدیر
مدارس مربوطه به مدت  55دقیق تکمیل کردند و در همان زمان
آزمونها از آزمودنیها تحویل گرفته شد ،ضمنا جهت رعایت
اخالق پژوهشی تمام آزمودنیها آگاه شدند که این اطالعات به
منظور اهداف پژوهشی جمع آوری میشود و در مورد پنهان ماندن
هویت پاسخ دهندگان اطمینان داده شد.

علی مصطفائی ،انور نیک نام ،ناصر مهری نژاد ،موسی بندک

روش تحلیل دادهها :در تحقیق حاضر متغیرهای مالک،

نتایج

اضطراب اجتماعی اندام ،نظم جویی شناختی-هیجان بودند و
متغیر پیش بین تبحر حرکتی بود .برای توصیف دادها از آمار

برای تبیین و شرح دادههای جمع آوری شده در تحقیق از آمار
توصیفی استفاده میشود .در پژوهش حاضر میانگین سن کودکان

توصیفی ،جهت نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها از آزمون

 10/4سال بود .میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب اجتماعی
اندام ،نظم جویی شناختی-هیجانی و مولفههای آن و تبحر حرکت

کولموگروف -اسمیرینوف  ، K-Sبرای بررسی ارتباط متغیرها با
هم از آزمون همبستگی پیرسون ،برای اطمینان استفاده از

و مولفههای در گروه نمونه در جدول  1آورده شده است.

رگرسیون ،از آزمون دوربین -واتسون استفاده شد و در نهایت
آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد و کلیه عملیات آماری با
استفاده از نرم افزار  spssنسخه  16انجام شد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی اندام ،نظم جویی شناختی -هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان
متغیر
اضطراب اجتماعی اندام
نظم جویی شناختی هیجانی
راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

راهبردهای منفی تنظیم هیجان

تبحر حرکتی

پذیرش
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه گیری
مالمت خویش
نشخوارگری فکری
مالمت دیگران
فاجعه سازی
حرکات درشت
حرکات ظریف
هماهنگی
کل برونینکس

تعداد
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

میانگین
16/54
109/73
14/50
11/92
11/80
14/95
9/9
14/72
15/45
11/30
14/39
38/15
5/78
27/09
69/82

انحراف معیار
6/35
15/63
3/76
1/2
2/35
3/32
2/21
8/26
4/32
7/62
5/38
9/20
4/40
6/39
16/42

براساس دادههای جدول  1میانگین وانحراف معیار نمرات اضطراب

 9/9و انحراف معیار  2/21مربوط به دیدگاه گیری میباشد.

اجتماعی اندام ،نظم جویی شناختی هیجانی و ابعاد آن  ،تبحر
حرکت و ابعاد آن محاسبه و ارائه شده است .با توجه به نتایج ارائه

قبل از انجام آزمونهای آماری ،الزم است نرمال بودن دادههای
جمعآوری شده بررسی شود .برای این کار از آزمون کولموگروف-

شده در جدول  1مشخص شده است که در بین راهبردهای مثبت
نظم جویی شناختی ،بیشترین میانگین با مقدار  14/95و انحراف

اسمیرنوف استفاده شده است .اگر در این آزمون مقدار احتمال از
سطح معنی داری  5درصد بیشتر باشد ،توزیع نرمال خواهد بود.

معیار  3/32مربوط به ارزیابی مجدد مثبت میباشد و کمترین
میانگین با مقدار

نتایج این آزمون برای متغیرهای این تحقیق بصورت جدول 2
است.
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نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی -هیجانی بر تبحر...

جدول  .2آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمره مولفهها
میانگین
16/54
109/73
69/82

انحراف معیار
6/35
15/63
16/42

کولموگروف-اسمیرنوف
0/698
0/623
5/429

p
0/580
0/580
0/580

متغیر
اضطراب اجتماعی اندام
نظم جویی شناختی-
حرکتی
تبحر
هیجانی
هماهنگونه که در جدول 2مشاهده میگردد آزمون کولموگروف-

متغیره
ا دارای توزیع نرمال است و میتوان از تحلیلهای پارامتریک برای

اسمیرنوف برای تمام متغیرها معنادار نیست  ،)p=0/580بنابراین

آن استفاده کرد.

جدول  .3ضریب همبستگی بین اضطراب اجتماعی اندام  ،نظم جویی شناختی-هیجانی با تبحر حرکت کودکان
متغیر

تبحر حرکت

اضطراب اجتماعی اندام

-0/35

نظم جویی شناختی-
هیجانی
پذیرش

0/33

تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهگیری
مالمت خویش
نشخوارگری فکری

0/26
0/31
0/23
0/32
0/22
-0/25
-0/21

مالمت دیگران
فاجعه سازی
حرکات درشت

-0/22
-0/25
0/26

حرکات ظریف
هماهنگی حرکتی

0/31
0/34
با تبحر حرکت کودکان در سطح  0/01معنی در میباشد.

همانگونه که جدول  3نشان میدهد مقدار ضریب همبستگی
پیرسون بین اضطراب اجتماعی اندام ،نظم جویی شناختی-هیجانی

جدول  .4رگرسیون خطی اضطراب اجتماعی اندام ،نظم جویی شناختی-هیجانی با تبحر حرکت کودکان
مدل
گام اول ،متغیر پیش بین( :ثابت) تبحر حرکت
گام دوم ،متغیر پیش بین:
(ثابت)حرکت ظریف و تبحر حرکت
گام سوم ،متغیر پیش بین:
(ثابت)حرکت درشت و حرکت ظریف و تبحر
حرکت
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r
0/65

مجذور r
0/42

مجذور  rتعدیل
0/42

خطای استاندارد برآورد
11/82

0/68

0/46

0/46

10/55

0/72

0/51

0/51

10/42
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علی مصطفائی ،انور نیک نام ،ناصر مهری نژاد ،موسی بندک

برای تعیین سهم هر یک از مولفههای نظم جویی شناختی-

این خود می تواند تشدید کم تحرکی و به خطر انداختن سالمت

هیجانی و اضطراب اجتماعی اندام با تبحر حرکت از آزمون آماری

جسمی و روانی آنها را در پی داشته باشد.

ضریب رگرسیون چندگانه روش گام به گام و ضرایب بتا استفاده
شد .اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی هیجانی می-

هیجانات مثبت منابع روان شناختی مهمی هستند که به کودکان
کمک می کنند در مقابل فشار روانی از روش های مقابله ای

توانند  51درصد از پراکندگی تبحر حرکت را بصورت معنیدار پیش

موثری استفاده کنند و با تضمین سالمت جسمانی و روانی خود،
بتوانند با حوادث استرسزای زندگی بهتر مقابله کنند.

بینی نمایند(.)p>0/001
برای تعیین سهم تفکیکی هر یک از متغیرهای پیش بین(تبحر
حرکت .حرکت ظریف ،حرکت درشت) در پیش بینی پراکندگی-
های متغیر مالک(اضطراب اجتماعی اندام) از ضریب بتا استفاده
شد .نتایج حاکی از آن است که تبحر حرکت ،با ضریب بتای

برنامه نظم جویی شناختی هیجانی از این نظر مورد توجه است که
به افراد میآموزد تا به رویدادهای مثبت توجه بیشتری نشان دهند
و ترغیب شوند تا خاطرات و عملکردهای مثبت خود را با جزئیات
بیشتری به یاد آورند .این ویژگی سبب میشود تا ذهن با مهارت

 ،0/42حرکت ظریف با ضریب بتای  0/32و حرکت درشت با

بیشتری اطالعات را تجزیه و تحلیل کند و طبیعتاً بر تنظیم حوزه-

ضریب بتای  0/28و هماهنگی با ضریب بتای  0/26قادر هستند

های متعدد از جمله هیجانها موثرتر عمل کند .به این ترتیب فرد
به نوعی خود تنظیمی دست مییابد که در نهایت به تنظیم هیجان

اضطراب اجتماعی اندام را تبیین نمایند .مقادیر  tبه ترتیب برای
هر کدام برابر با  6/55 ، 6/32 ، 7/43و  4/45است که نشانگر
معنی داری ضرایب بتا است .همچنین برای تعیین سهم تفکیکی

میانجامد ،زیرا برخی پژوهشها تنظیم هیجان را جلوهای از
خودتنظیمی دانسته اند(تیک و براتسالوسکی.)2001،

هر یک از متغیرهای پیش بین(تبحر حرکت .حرکت ظریف،
حرکت درشت) در پیش بینی پراکندگی های متغیر مالک(نظم

یافته دیگر این پژوهش این است که بین اضطراب اجتماعی
اندامی با تبحر حرکتی ارتباط معکوس وجود دارد و اضطراب

جویی شناختی هیجانی) از ضریب بتا استفاده شد .نتایج حاکی از
آن است که تبحر حرکت ،با ضریب بتای  ،0/46حرکت ظریف با

اجتماعی اندامی باعث پایین آمدن تبحر حرکتی کودکان می شود.
در تبیین این یافته می توان گفت که یکی از برجسته ترین انگیزه

ضریب بتای  0/35و حرکت درشت با ضریب بتای  0/33و
هماهنگی با ضریب بتای  0/28قادر هستند نظم جویی شناختی

های اجتماعی ،تمایل به اثرگذاری مطلوب بر دیگران در تعامالت

هیجانی را تبیین نمایند .مقادیر  tبه ترتیب برای هر کدام برابر با
 5/38 ، 6/2 ، 6/63و  5/32است که نشان گر معنی داری
ضرایب بتا است.
بحث
همانطور که نتایج حاصل از ضریب همبستگی و رگرسیون نشان
میدهد که بین نظم جویی شناختی هیجانی با تبحر حرکت رابطه
معناداری مثبت وجود دارد .در تبیین این فرضیه می توان به این
نکته اشاره کرد که استفاده از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان
توسط کودکان ،از قبیل نشخوار فکری در مورد مهارتهای حرکتی
و فاجعه سازی از آن ،نه تنها نگرانی و خشم و اضطراب را در آنها

اجتماعی است ،ناکامی در ایجاد این اثر مطلوب به اضطراب منجر
می شود .افراد برای دستیابی به این هدف اغلب تالش می کنند
که اطالعات مثبتی در مورد خودشان چه به صورت کالمی(نگرش
ها ،اهداف و )...و چه در قالب غیر کالمی(نشان دادن هیجانات و
مهارت های حرکتی) به دیگران منتقل کنند .افراد دارای این
اضطراب ،دچار ترسی مشخص و ثابت از شرمنده شدن یا مورد
ارزیابی منفی قرار گرفتن در موقعیت های اجتماعی یا در زمان
انجام فعالیتی در حضور دیگران هستند .عملکرد حرکتی ضعیف
ممکن لذتی را که کودکان دارای اضطراب اجتماعی اندام در زمان
بازی با همساالن خود در ورزش و بازی ها دسته جمعی تجربه
کنند را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش مشارکت آن ها در
فعالیت بدنی می شود.

به وجود می آورد بلکه باعث استفاده کمتر از راهبردهای سازگارانه
تنظیم هیجان میشود و این کودکان را همواره در رسیدن به

نتیجه گیری

اهدافشان -تبحر حرکتی -در محیط با ناکامی مواجه می سازد که

با توجه به یافتهها و نتایج پژوهش و اهمیت تبحر حرکت در
زندگی و اجتماع ،همچنین اهمیت اضطراب اجتماعی اندام و نحوه
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نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی -هیجانی بر تبحر...

و زمان شکل گیری آن در دوران کودکی و با توجه به اینکه

 .3میالنی ،مهدیه؛ شعیری ،محمد رضا؛ قائدی ،غالمحسین؛

اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی هیجان در شکل

یختیاری ،مریم و طاولی ،آزاده( .)1388اثربخشی درمان

گیری انتظارات و باورهای افراد درباره خود نقش مهمی ایفا می
کنند .افراد با یادگیری راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان مثبت

شناختی-رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش
نشانه های اضطراب اجتماعی ،مجله روانپزشکی و روان
شناسی بالینی ایران ،سال پانزدهم ،شمارة  ، 1ص 42-49

میآموزند تا اضطراب اجتماعی اندام را کاهش دهند ،قضاوت خود
را در مورد اضطراب اجتماعی اندام مورد ارزیابی مجدد قرار دهند،
به جای سرکوب هیجانات خود ،خطاهای شناختی را بیاموزند ،به
صورت هشیارانه احساسات و افکار خود را بپذیرند و با جایگزین
کردن افکار شناختی و هیجانی مثبت به کاهش اضطراب اجتماعی
اندام و در نتیجه باعث افزایش تبحر حرکتی در فعالیتها خود می-
شوند .به نظر می رسد جهت ارتقاء تبحر حرکت افراد ،باید توجه
خاصی به اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی هیجان
که منبع شکل گیری تبحر حرکت و مهارتهای ظریف و درشت می
باشد مبذول داشت.
فارغ از همه این نظریه ها و فرضیه ها ،با توجه به شیوع کم
تحرکی در میان کودکان به خصوص در سنین مدرسه ،لزوم اجرای
برنامه های به ویژه برنامه های مبتنی بر بازی و فعالیت بدنی،
متناسب با نیازهای این کودکان در کنار سایر فعالیت های آموزشی
ارائه شده در مراکز ،امری ضروری به نظر می رسد .نتایج تحقیق
حاضر نشان داد که اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی
هیجان بر تبحر حرکتی کودکان نقش مهم اساسی دارد .بدین
منظور می توان از طریق مشاوران ،روانشناسان و رسانه های
جمعی با آگاهی بخشی به خانواده ها و دست اندرکاران تعلیم و
تربیت کودکان در مورد نحوه تربیت فرزندان و کودکان به عنوان
اولین و مهمترین محیط شکلگیری نظم جویی شناختی و
اضطراب اجتماعی اندام ،با باال بردن سطح آگاهی و اطالعات
افراد ،از بروز مشکالت در تبحر حرکت در آینده پیشگیری کرد.
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