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 بینی تنظیم رفتار ورزشی زناندر پیشهای هیجانی و تصویر بدن طرحواره نقش

 *، سمیه تکلوییالهام نصرت

 . ایران.اردبیل، آزاد دانشگاهدانشکده علوم انسانی، 

 ۰5/11/13۹8پذیرش مقاله:      25/1۰/13۹8اصالح مقاله:     26/۰3/13۹8مقاله: دریافت 

 

 ی تنظیم رفتار ورزشی زنان بود. بینپیشی هیجانی و تصویر بدن در هااین پژوهش، تعیین نقش طرحواره  هدف هدف:

های هر اردبیل بود که در باشگاهنان شآماری این پژوهش کلیه ز صیفی از نوع همبستگی بود. جامعهروش پژوهش، تو ها:روش

ای انتخاب یری تصادفی خوشهگفر از زنان بود که به شیوه نمونهن 15۰سطح شهر به ورزش مشغول بودند. نمونه تحقیق شامل 

( و 13۹۰(، تصویر بدن )زارشناس، 13۹7های هیجانی )شاهورانی، ی طرحوارههاآوری اطالعات از پرسشنامه. جهت جمعشدند

های ضریب ه دست آمده از آزمونتحلیل اطالعات ب ( استفاده شد. به منظور تجزیه و13۹6فتار ورزشی )احمدی، تنظیم ر

 همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

 و تنظیم خودپذیر رابطههای هیجانی و تصویر بدن با انگیزش درونی، تنظیم خودآمیخته نتایج نشان داد بین طرحواره نتایج: 

نشان داد نتایج تحلیل رگرسیون  چنینداری وجود دارد. هممتمایل به درون رابطه منفی معنی دار و با تنظیممثبت معنی

بینی نظیم رفتار ورزشی زنان را پیشدرصد از تغییرات ت 6۹های هیجانی و تصویر بدن در کل بین طرحوارهمتغیرهای پیش

 بینی تنظیم رفتار ورزشی زنان را دارد.ترین قدرت پیشبیشدرصد  23ثیر های هیجانی با ضریب تأکنند. طرحوارهمی

 های هیجانی در تنظیم رفتار ورزشی زنان تأکید دارد.تحقیق حاضر به اهمیت نقش طرحوارهنتایج  گیری:نتیجه 

 

 های هیجانی، تصویر بدن، رفتار ورزشی، زنانحوارهطرهای کلیدی: واژه
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 1 ، شماره5، دوره 13۹۹ش، بهار و تابستان ورز یشناسدو فصلنامه روان

 مقدمه

یمدنی عالوه بر رشد ابعاد جسمانی نقش مهورزش و فعالیت ب

ی شخصیتی افراد به ویژه هااجتماعی و ویژگی-در رشد روانی

رو در چند دهه اخیر، (. از این1زنان ورزشکار بر عهده دارد )

خصیتی ورزشکاران توجه زیادی روانشناسان ورزش به ابعاد ش

شکاران توان به انگیزش ورزمی هااند. از جمله این ویژگیکرده

در سبک زندگی ورزشکاران غیر اشاره کرد. با اندکی تامل 

ای یک وجه مشترک قابل مشاهده است و آن نبود حرفه

اطالعات کافی از علم روز ورزش جهان است، و تنها توجیه 

برای موفقیت در ورزش، عالقه، پشتکار و انگیزه ورزشی  هاآن

 باشد.می هاآن

هیم روانشناختی در ورزش و به ترین مفایکی از مهم 1انگیزش

تر ور محرک رفتار است. به بیان سادهگفته محققان موت

انگیزش عبارت است هر عاملی که به رفتار انسان انرژی و 

(. ورزشکار در حرکت به سوی کمال، برای 2دهد )میجهت 

و موانع بسیاری که پیش رو دارد به نیروی  هامقابله با دشواری

نیاز دارد تا او به سمت موفقیت هدایت  روانشناختی انگیزش

(. پدیده انگیزش، غالبا به دنبال بررسی علت رفتار است 3کند)

که چرا انسان در مواقع مختلف دست به رفتارهای و این

زند. در واقع انجام هرکاری، به ویژه در زمینه میمتفاوتی 

ورزش، منبع انگیزشی دارد و هدف انگیزش، تقویت اعمال و 

(. در تبیین انگیزش، 4ی مطلوب ورزشکاران است )هااحساس

ی گوناگونی ارائه شده است. در یک پیوستار هانظریه

 یی که انسانهای موجود در تبیین انگیزش از نظریههانظریه

ی شناختی که تفکر را عامل هاانگارند تا نظریهمیرا منفعل 

تهشوند. دسمیآورند، بررسی میدر انگیزش به حساب می مه

دانند و بر میعامل رفتار را درونی و ناهشیار  هاای از نظریه

است که او را به سمت رفتار خاصی میاین باورند که غرایز آد

ی محیطی را عامل انگیزش هاای دیگر، محرکد. دستهرانمی

کنند. بر مبنای این دو نظریه، انسان موجودی است میتلقی 

دهد و میرونی پاسخ ی درونی و بیهامنفعل که به محرک

، سوم با رویکرد شناختیدسته خود، کنترلی بر رفتارش ندارد. 

آورند و تعامل بین محیط و میتفکر انسان را به حساب 

ترین این معروف شمارند که ازمیشناخت را در انگیزش مهم 

است که اساس  (2۰۰۰) ارزیابی دسی و رایانها، نظریه نظریه

 (. 5)است  خودمختارینظریه 

در نظریه خودمختاری به طور گسترده برای توضیح و 

 ی مختلف زندگی از جملههای انگیزه انسان در زمینهبینپیش

تبیین (. این نظریه درباره 6ورزش استفاده شده است )

طرح کرد مدرونی و به تبع آن تأثیر بر عمل اثرپذیری انگیزه

اس خودمختاری، افراد به احس شده است. بر حسب نظریه

شایستگی شخصی و آزادی اراده، نیاز ذاتی دارند. در عین 

حال، عامل خودمختاری ممکن است درونی یا بیرونی باشد. 

در نتیجه، بر حسب ادراک فرد از آن، انگیزه درونی افزایش یا 

(. فرض اساسی این نظریه این است که افراد 7یابد )میکاهش 

شوند که انگیزش مییی درگیر هابه احتمال زیاد در فعالیت

خودمختاری داشته باشند و یا به اراده خود عملی را انجام 

(. تنظیم رفتار ورزشی اصطالحی است که مفهوم 8دهند )

نظریه خودمختاری دسی و رایان را در حیطه ورزشی مورد 

دهد. در حقیقت تنظیم رفتار ورزشی، پیوستار میبررسی قرار 

نی و بیرونی مورد سنجش رفتار ورزشی را براساس انگیزه درو

دهد. تنظیم رفتار ورزشی شامل انگیزش درونی، میقرار 

تنظیم درآمیخته، تنظیم متمایل به درون، تنظیم خودپذیری 

زشی به صورت درونی با باشد. افرادی که در انجام رفتار ورمی

اند، گرایش دارند با اراده خود، کاری را که انجام انگیزه شده

نجام داده و از آن لذت ببرند. تنظیم دهند ، خوب امی

ی تازه تفکر، هادرآمیخته هم به هماهنگ ساختن روش

ی پیشین تفکر، احساس و رفتار هااحساس  و رفتار با روش

باشد. میفرد اشاره دارد و خودمختارترین نوع انگیزش بیرونی 

که در تنظیم متمایل به درون باانگیزه شدن فرد در حالی
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1ه ، شمار5 ، دوره13۹۹رزش، بهار و تابستان و یشناسدو فصلنامه روان  

 

ست. در واقع فرد به هاناه و استبداد بایدبخاطر احساس گ

کند، خودش را برای میعنوان نماینده محیط بیرونی عمل 

به صورت دانند، میانجام دادن رفتاری که دیگران خوب 

یمکند و برای انجام رفتاری که دیگران بد میهیجانی تقویت 

نماید. بنابراین درونی سازی میدانند به صورت هیجانی تنبیه 

که با اراده خود فعالیت ئی صورت گرفته و فرد به جای اینجز

در تنظیم خودپذیر کند. میکار را  را انجام دهد، با اکراه این

میفرد به صورت ارادی مزایا و فایده یک عقیده یا رفتار را 

پذیرید زیرا از نظر وی این شیوه تفکر یا رفتار مهم یا مفید 

( با مطالعه انگیزه 52۰۰و همکاران ) 2است. کیل پاتریک

به این نتیجه دست یافتند دانشجو،  15۰۰۰ی بدنی هافعالیت

دارای  تربیشی ورزشی هاکنندگان در فعالیتکه شرکت

ی درونی مثل لذت بردن و درگیر شدن در فعالیت هاانگیزه

ی بیرونی نقش مؤثرتری بر هاکه انگیزههستند، در حالی

توالی انگیزه، عوامل مشارکت در تمرین داشت. طبق مدل 

ی روانی هم بر های روانی و واسطههااجتماعی بر روی واسطه

(. و در نهایت میزان انگیزه فرد، نوع ۹گذارد )میانگیزه تأثیر 

 (.1۰کند )میرفتار وی را تعیین 

 3ی هیجانیهایکی از عوامل روانی مؤثر بر انگیزه، طرحواره

تفسیر هیجان و  ی هیجانی عبارت است ازهااست. طرحواره

(. در واقع 11کارگیری راهبردهای مقابله با آن )ه ب

کند که افراد میی هیجانی بر این موارد تأکید هاطرحواره

کنند، چه میبندی چگونه تجربه هیجانی خود را مفهوم

ی خود قضاوت میهاانانتظاراتی دارند، چگونه درباره هیج

را در پاسخ به تجربه کند و چه راهبردهای رفتاری و بین فردی 

ی هیجانی هاگیرند. بر اساس مدل طرحوارهمیهیجانی به کار 

شان با ممکن است افراد در چگونگی مفهوم پردازی هیجانات

ی هایکدیگر متفاوت باشند و یا به عبارتی بهتر، افراد طرحواره

ها منعکس شان دارند. این طرحوارهمتفاوتی در مورد هیجانات

یمیی هستند که افراد هیجانات خود را تجربه هاشیوه کننده

به مجرد برانگیخته شدن  هاآنست که ا کنند و باوری

شود میهیجانات ناخوشایند در ذهن دارند. در این مدل فرض 

، به هاانکه اشخاص بر پایه باورهای بین فردی در مورد هیج

دهند. بر این اساس، تحقیقات مییک هیجان خاص پاسخ 

ی هیجانی نشان داد که هامورد طرحواره در تربیش

زا نیستند بلکه واکنش به آن های منفی مشکلانهیج

ی ها(. طرحواره12زا باشد )تواند مشکلمیهیجانات است که 

یک  هاآندهند که در میهیجانی ساختارهایی را شکل 

را در برگیرد. این دیدگاه  هاتواند مفاهیم و شناختمیهیجان 

حقایق خودشان را دربردارند و به  هاانکه هیج کندمیمطرح 

های منطقی در نظر گرفته شوند، جای اینکه تابع شناخت

تسهیل کننده افکار به روش خودشان هستند. به عبارت دیگر 

( در 14(. ولز )13کنند )میرا متأثر  ها، شناختهاانهیج

ای در مورد رابطه بین میزان باورهای منفی هیجان و مطالعه

هریک از عوامل فراشناختی، همبستگی معناداری بین 

ت دسه باورهای منفی هیجانی و باورهای منفی فراشناختی ب

( در پژوهشی به این 13۹7) جعفری و جوادی چنینهمآورد. 

ی طرحواره هانتیجه رسیدند که بین برخی از زیر مؤلفه

ن در زنا 4ی نگرانی از تصویر بدنیهاهیجانی با تمام زیر مؤلفه

رابطه مثبت معناداری وجود دارد. به طور کل، فهم و بیان 

هیجان با واکنش مثبت نسبت به خود، افزایش ادراک خود و 

 (.15بهتر ارتباط دارد )می سالمت جس

تواند بر انگیزش میاز سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که 

 . تصویر بدن یکاستورزشکاران تاثیر بگذارد تصویر بدن 

ت که هر فرد از اندازه و شکل بدن خود دارد تصویر ذهنی اس

و نیز احساسی است که فرد نسبت به تک تک و کل اعضای 

ا و ی تربیشبدنش دارد. ادراک فرد از بدنش منجر به برآورد 

شود و تغییرات عاطفی، میهایی از بدن از اندازه قسمت ترکم

 شناختی ناشی از آن با احساس نارضایتی و نگرانی نسبت به

(. تصویر بدن یک مفهوم 16ی فرد ارتباط دارد )هاشکل و اندام
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می شود و تلویحات مهمیمحوری برای خودپنداری محسوب 

شناختی و کیفیت های گوناگون عملکرد و روانبرای زمینه

زندگی دارد که این تصویر نه تنها یک پدیده ناشی از ساختار 

چگونه اجتماعی است بلکه، این مسئله مرتبط است که 

( 18(. کش )17کند )میتعامالت خود با دیگران را تجربه 

تصویر بدنی دو جنبه مجزا دارد: نگرشی و ادراکی.  بیان کرد

کند که میکه فرد چقدر فرض جنبه ادراکی اشاره دارد به این

جنبه نگرشی هم  شود.میشایستگی او با ظاهرش سنجیده 

بدن و ظاهر خود اشاره دارد به این موضوع که فرد چقد از 

(. فیشر و تامسون در تحقیقات خود به بررسی 1۹راضی است )

دند اظهار کر هاآنتاثیر ورزش بر تصویر بدن افراد پرداخته اند. 

گذارد بر ابعاد جسمانی تصویر بدنی تاثیر می تربیشکه ورزش 

(. 2۰دهد )ابعاد ادراکی و عاطفی را تحت تاثیر قرار می ترکمو 

( در تحقیقات خود تحت عنوان بررسی 21کاران )ارین و هم

تصویر بدن در رابطه با انگیزه ورزشی به این نتیجه رسیدند 

در رابطه با انگیزه ورزش می که رضایت از تصویر بدن نقش مه

چه گفته شد تاکنون تحقیقی نقش دارد. با توجه به آن

ی هیجانی و تصویر بدن را با تنظیم رفتار ورزشی هاطرحواره

)انگیزش درونی، تنظیم درآمیخته، تنظیم متمایل به درون، 

تنظیم خودپذیری( زنان مورد مطالعه قرار نداده است لذا 

ی هاتحقیق حاضر در پی بررسی تعیین نقش طرحواره

ان ی تنظیم رفتار ورزشی زنبینپیشهیجانی و تصویر بدن در 

 است.

 

 روش پژوهش

یفی از نوع پژوهش حاضر با توجه به روش پژوهش، توص

 .مطالعات همبستگی بود

 

 ی پژوهشهانمونه

ای در رده حرفهجامعه آماری پژوهش کلیه زنان ورزشکار غیر 

در یکی 13۹8سال شهر اردبیل بود، که در سال  18-56سنی 

مشغول به فعالیت  3، 2، 1های مناطق شهری از باشگاه

 ترمکورزشی بودند. به دلیل کوچک بودن شهر اردبیل و تعداد 

، محدوده سنی به ایحرفهزنان فعال در حوزه ورزش غیر 

نفر از  15۰صورت وسیع انتخاب گردید. نمونه تحقیق شامل 

زنان ورزشکار بود که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب 

گردید. به دلیل نبود فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه 

کرده سپس از  یی خوشه بندیهاابتدا افراد جامعه را در دسته

و تمام حجم گیری به عمل آمد ادف نمونهبه تص هامیان خوشه

ایم. به منظور تعیین حجم نمونه، از خوشه را سرشماری کرده

استفاده شد. بر  (2۰۰7)فرمول پیشنهادی تاباخنیک و فیدل 

اساس این فرمول؛ حداقل حجم نمونه در مطالعات همبستگی 

 شودمی( محاسبه 5۰قل + تعداد متغیر مست ×8) از فرمول 

 66. طبق فرمول تاباخنیک و فیدل، حداقل حجم نمونه (22)

نفر انتخاب شد.  15۰که برای افزایش اعتبار تحقیق  استنفر 

باشگاه از  5انتخاب نمونه تحقیق به این صورت بود که ابتدا 

شهر اردبیل به شیوه تصادفی انتخاب شد.  3، 2، 1مناطق 

نفر از زنان به شیوه تصادفی به عنوان  3۰سپس از هر باشگاه 

 نمونه آماری انتخاب شدند.

 

 روش اجرای پژوهش

پس از اخذ هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان شهر اردبیل، 

مراجعه شد و از هر   3و  2، 1باشگاه انتخابی  مناطق  5به 

که در رشته  ایهای ورزشکاران غیرحرفهباشگاه فقط کالس

فعالیت داشتند، انتخاب شد. براساس لیست آمادگی جسمانی 

صورت ه نفر از هر باشگاه ب 3۰ها، افراد ثبت نام شده در کالس

ی اهتصادفی انتخاب شدند. سپس هر سه پرسشنامه طرحواره

هیجانی، تصویر بدن و تنظیم رفتار ورزشی توسط مربی 

مربوطه بین این افراد توزیع شد و محقق توضیحاتی در مورد 

ه ارائ هامحرمانه بودن پاسخ رسشنامه و  اطمینان ازتکمیل پ
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 هاپرسشنامهداد. از شرکت کنندگان در تحقیق خواسته شد، 

را در منزل تکمیل کرده و به مربی خود تحویل دهند. 

آوری و های تکمیل شده توسط محقق جمعپرسشنامه

 اطالعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

 

 گیریهابزار انداز

 ی هیجانیهاپرسشنامه مقیاس طرحواره

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که توسط 

ی هاساخته شده است و چهارده بعد از طرحواره( 2۰۰۰) لیهی

دهد. که لیهی آلفای کرونباخ میهیجانی را تحت پوشش قرار 

بدست آورده است. نسخه فارسی آن توسط  8۰/۰آن را

تهیه شده است که درنسخه  ،(13۹7اران )شاهورانی و همک

است که نشان  7۰/۰تجدید نظر شده ایرانی آلفای کرونباخ آن 

 همسانی درونی باالیی برخوردار است. دهد پرسشنامه ازمی

پوشی داشتند در این مقیاس سواالت ضعیف و سواالتی که هم

ی هاحذف شدند و نهایتا تعداد سواالت مقیاس طرحواره

گزینه پاسخ بر اساس  6سوال که برای هر سؤال  22هیجانی به 

)کامال موافقم( نمره 6خالفم( تا )کامال م 1مقیاس لیکرت از 

بعد تقلیل  6تعداد ابعاد آن به   چنینهمگذاری شده است . 

 7پیدا کرد، که ابعاد آن به ترتیب بعد قابل درک و کنترل )

 4) میموسؤال(، بعد توافق ع 3سؤال(، بعد نشخوار فکری )

 2سؤال(، بعد ساده انگاری ) 3سؤال(، بعد عقالنی بودن )

پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار  سؤال(، است. روایی و

ی قابل درک و کنترل هاگرفت. پایایی خرده مقیاس

؛ 65/۰؛ توافق عمومی: 75/۰؛ نشخوار فکری: 7۹/۰بودن:

یجان:  ؛ ساده انگاری ه72/۰؛ پذیرش: 6۰/۰عقالنی سازی: 

 (.23)  است 6۰/۰

 پرسشنامه تصویر بدنی

طراحی  1۹83ویرایش اول این پرسشنامه توسط کش در سال 

های ماده بود. در ویرایش دوم بخش 2۹4شد که شامل 

ی هاها بر اساس مالکتکراری حذف شد و بعضی از بخش

سؤال دارد که  6۹جدید جا به جا شدند. این پرسشنامه شامل 

 1گزینه پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت از  5برای هر سؤال 

گذاری شده است و )خیلی راضیم( نمره 5ناراضیم( تا )خیلی 

گذاری شده از پرسشنامه به صورت معکوس نمره آیتم 2۰

شود و جهت ارزیابی نگرش میاست که توسط فرد پاسخ داده 

فرد درباره ابعاد مختلف ساختار بدنی طراحی شده است. این 

امل سه مقیاس است: مقیاس مربوط به بدن پرسشنامه ش

های مختلف بدن، مقیاس مربوط خود، مقیاس رضایت از بخش

های اصلی پرسشنامه به نگرش فرد درباره وزن. روایی بخش

مورد بررسی قرار  1۹۹۰و همکاران در سال  5توسط براون

گزارش شده  81/۰پایایی آن  چنینهمگرفت و تأیید شد، 

بزار در ایران نیز توسط زارشناس و است. پایایی این ا

(، مورد تأیید قرار گرفته است که پایایی خرده 24همکارانش )

، نگرانی 85/۰، ارزیابی از ظاهر 87/۰مقیاس آگاهی از ظاهر 

و 7۹/۰های مختلف بدنی ، رضایت از بخش82/۰از افزایش وزن

(. با توجه به 25بوده است )75/۰ارزیابی وزن از دید خود فرد 

ذا بود، ل ایونه تحقیق شامل زنان ورزشکار غیرحرفهکه نمنای

 از پرسشنامه تصویر بدن ورزشکاران استفاده نشد.

 پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی

این پرسشنامه شش عاملی توسط النسدان و همکاران طراحی 

سوال دارد که برای هر سوال هفت گزینه  24(. 26شده است )

نمره گذاری شده است. آلفای پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت 

نسخه فارسی این  است.78/۰کرونباخ این پرسشنامه باالی 

( تهیه شده است. 13۹6پرسشنامه توسط احمدی و همکاران )

مقدار ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای نسخه ایرانی 

و همکاران هم راستا بوده و دارای  در تحقیق با نتایج النسدان

است. روایی و پایایی نسخه فارسی تعدیل  7۰/۰آلفای کرونباخ 

سوالی( پرسشنامه مورد تأیید النسدان و همکاران  16یافته )

؛ ۹7/۰های انگیزش درونی:. پایایی زمانی خرده مقیاساست
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و کل  ۹۹/۰؛ تنظیم متمایل به درون:۹3/۰تنظیم درآمیخته: 

 (.27) است  =۹7/۰rپرسشنامه  

 

 آماریتحلیل 

های برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روشدر این پژوهش، 

آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 

با استفاده از  هااستفاده شده. در تجزیه و تحلیل داده 23

ورزشکاران میی عموهاجداول فراوانی، توصیفی از ویژگی

دست آمد و سپس ه سن( ب وضعیت تأهل، تحصیالت،)

ئه ی آن اراهامعیار برای هر سه متغیر و مؤلفهمیانگین، انحراف 

شدند. در بخش آمار استنباطی، برای بررسی طبیعی بودن 

-توزیع نمرات متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف

های پارامتری رگرسیون اسمیرنوف استفاده شد و از آزمون

 یهابرای بررسی فرضیه و همبستگی پیرسون چندگانه

 .پژوهش استفاده گردید

 

 هایافته

زن ورزشکار که به عنوان نمونه در پژوهش حاضر  15۰از 

انتخاب شدند، درصد فراوانی زنان مجرد و متأهل به ترتیب 

 .است 43/4و  56/7

 

 : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی1جدول 

 تحصیالت فراوانی درصد فراوانی

 زیردیپلم 1۹ 7/12

 دیپلم 48 32

 کاردانی 22 7/14

 کارشناسی 48 32

 کارشناسی ارشد 13 7/8

 

 درصد است. 32تحصیلی دیپلم و کارشناسی با ترین درصد فراوانی برای مدرک بیش 1با توجه به جدول 

 

 : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سن2جدول 

 سن فراوانی درصد فراوانی

3/4۹ 74 25-18 

۹/27 42 32-26 

38 1۹ 4۰-33 

6/23 7 48-41 

3/24 8 56-4۹ 

 

-25ترین درصد فروانی رده سنی بیش 2با توجه به جدول 

  سال است. 18

اسمیرنوف نرمال بودن -آزمون کلموگروفاستفاده از  با 

های هر متغیر مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد داده
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فتار ، تنظیم ر۰/(۰6های هیجانی)که  هر سه متغیر طرحواره

( دارای توزیع نرمال 6۹/۰( و تصویر بدن)۰۹/۰ورزشی)

 های(. بنابراین با توجه به نرمال بودن دادهp>۰5/۰باشند )می

توان از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هر متغیر می

 چندگانه استفاده کرد.

های های میانگین و انحراف معیار مربوط به طرحوارهنمره 

ه مقیاس(، تنظیم رفتار ورزشی هیجانی )شامل شش خرد

 )شامل چهار خرده مقیاس( و تصویر بدنی )شامل ده خرده

آورده شده است. 3مقیاس( در جدول 

 های طرحواره هیجانی، تصویر بدن، تنظیم رفتار ورزشی زنان: میانگین و انحراف معیار مؤلفه3جدول 

 معیارانحراف  میانیگن متغیرها  انحراف معیار میانگین متغیرها 

 طرحواره

 هیجانی

قابل درک و 

 کنترل
۰4/36 55/2 

 تصویر بدن

 11/3 2۹ ارزیابی ظاهر

 76/5 16/4۹ گرایش ظاهر 68/3 44/13 نشخوار فکری

 64/1 83/12 ارزیابی تناسب 21/3 78/13 توافق عمومی

 1۹/6 36/52 گرایش تناسب 21/3 82/13 عقالنی بودن

 17/5 58/22 سالمتارزیابی  ۰5/2 1۰/۹ پذیرش

ساده انگاری 

 هیجانی
 34/2 ۹4/31 گرایش سالمت ۹5/2 38/14

تنظیم رفتار 

 ورزشی

 81/2 26/2۰ گرایش بیماری 75/4 25/23 انگیزش درونی

تنظیم 

 درآمیخته
 54/۰ 42/4 رضایت بدنی 44/5 ۰4/21

تنظیم متمایل 

 به درون
 77/۰ 8۹/8 وزن ذهنی 76/5 64/13

تنظیم 

 پذیریخود
 2۹/1 48/15 مشغولیدل 53/4 32/23

 

های قابل درک و ، مؤلفه3طور که در جدول شماره همان

های هیجانی(، تنظیم خودپذیری )تنظیم کنترل )طرحواره

 نتریرفتار ورزشی( و گرایش تناسب )تصویر بدن( بیش

 اند.میانگین را به خود اختصاص داده

 

 های هیجانی و تصویر بدن با تنظیم رفتار ورزشیاره: ضرایب همبستگی بین طرحو4جدول

 تنظیم رفتار ورزشی 

 
 تنظیم خودپذیری تنظیم متمایل به درون تنظیم درآمیخته انگیزش درونی

 معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی

های طرحواره

 هیجانی
51/0 001/0 31/0 001/0 02/0- 008/0 44/0 001/0 

 001/0 44/0 003/0 -72/0 001/0 37/0 001/0 47/0 تصویر بدن
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های هیجانی و دهد که بین طرحوارهنشان می 4نتایج جدول 

های انگیزش درونی، تنظیم تصویر بدن با خرده مقیاس

درآمیخته و تنظیم خودپذیری رابطه مثبت و معناداری وجود 

های هیجانی زان طرحوارهدارد. بدین معنا که با افزایش می

تر تصویر بدن، میزان انگیزش ورزشکاران و رضایت بیش

درونی، تنظیم درآمیخته و تنظیم خودپذیری آنان افزایش 

های هیجانی و تصویر بدن که بین طرحوارهیابد. در حالیمی

با خرده مقیاس تنظیم متمایل به درون در رفتار ورزشی زنان 

وجود دارد. بدین معنا که با افزایش  رابطه ی منفی و معناداری

های هیجانی ورزشکاران و افزایش نگرانی تصویر بدن طرحواره

 آید.ها پایین میمیزان تنظیم متمایل به درون در آن

های متغیرهای برای تعیین میزان نقش هریک از زیر مقیاس

ین بهای هیجانی و تصویر بدن به عنوان متغیر پیشطرحواره

ی تنظیم رفتار ورزشی زنان  به عنوان متغیر مالک بیندر پیش

زمان استفاده شده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم

 است.

 

 های هیجانی و تصویر بدن با تنظیم رفتار ورزشیطرحواره تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطههای : یافته5جدول 

 
متغیرهای 

 بینپیش
 تی ضرایب بتا خطای معیار ضرایب بی

سطح 

 معناداری
 مجذور آر

  26/۰ 25/2  41/12 ۹53/27 مقدار ثابت 

طرحواره 

 ظاهری

قابل درک و 

 کنترل
۹۰۹/۰ 14۰/۰ 5۰2/۰ 51/6 ۰۰1/۰ 

 

 

 

 

 

 

5۰8/۰ 

 ۰۰2/۰ 18/3 241/۰ 288/۰ ۹18/۰ نشخوار فکری

 ۰۰2/۰ 47/1 1۰6/۰ 314/۰ 464/۰ توافق عمومی

 ۰۰4/۰ ۹4/2 1۹8/۰ 318/۰ ۹38/۰ عقالنی بودن

 ۰۰5/۰ 66/1 ۰46/۰ 481/۰ 318/۰ پذیرش

ساده انگاری 

 هیجانی
45۰/۰ 337/۰ 22۰/۰ ۰۹/3 ۰۰2/۰ 

 تصویر بدن

 ۰۰8/۰ 1۹/۰ ۰15/۰ 363/۰ ۰6۹/۰ ارزیابی ظاهر

 ۰5/۰ 28/۰ ۰1۹/۰ 155/۰ ۰44/۰ گرایش ظاهر

 ۰2/۰ ۰8/1 ۰78/۰ 6۹8/۰ 755/۰ ارزیابی تناسب

 ۰3/۰ ۰۰8/1 ۰77/۰ 226/۰ 228/۰ گرایش تناسب

 ۰5/۰ 522/۰ ۰35/۰ 1۹8/۰ 1۰3/۰ ارزیابی سالمت

 ۰2/۰ 215/2 173/۰ 265/۰ 58/۰ گرایش سالمت

 ۰3/۰ ۰۹/2 14۰/۰ 344/۰ 718/۰ گرایش بیماری

 ۰4/۰ 43/۰ ۰3/۰ 6۹5/۰ 2۹۹/۰ رضایت بدنی

 ۰5/۰ 55/۰ ۰4/۰ 6۰۹/۰ 34/۰ وزن ظاهری

 ۰5/۰ ۰3/1 ۰7/۰ 2۹6/۰ 3۰/۰ مشغولیدل

 

، ضرایب بتای استاندارد بدست آمده 5های جدول مطابق یافته

و برای تصویر  23/۰های هیجانی برای متغیرهای طرحواره

است. پس با توجه به مقادیر بدست آمده رابطه  ۰6/۰بدن 

های هیجانی و تصویر بدن با تنظیم رفتار مثبتی بین طرحواره
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  چنین سطح معناداری آزموند دارد. همورزشی زنان وجو

tمحاسبه شده،  ۰5/۰تر از بین کمبرای این متغیرهای پیش

ی رفتار بینبنابراین با توجه به نتایج بدست آمده امکان پیش

های هیجانی و تصویر بدن وجود ورزشی با متغیرهای طرحواره

دهد بدست آمده نیز نشان می 6۹/۰دارد. مقدار ضریب تعیین 

های هیجانی و تصویر بدن در بین طرحوارهه متغیرهای پیشک

بینی درصد از تغییرات رفتار ورزشی زنان را پیش 6۹کل 

 کنند.می

 

 بین و مالکزمان بین متغیرهای پیشهای رگرسیون چندگانه هم: تحلیل6جدول

 سطح معناداری مقدار اف میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 7/1554 2 52/3109 رگرسیون

 57/285 147 7/41978 باقیمانده 01/0 44/5

  149 2/45088 کل

 

های هیجانی و های طرحواره، مؤلفه6بر اساس جدول شماره 

درصد از  6۹تواند بین( میتصویر بدن )متغیرهای پیش

تغییرات مربوط به تنظیم رفتار ورزشی زنان )متغیر مالک( را 

 بینی کند.پیش

 

 حث و نتیجه گیریب

های هیجانی و در پژوهش حاضر به بررسی نقش طرحواره

بینی تنظیم رفتار ورزشی زنان پرداخته تصویر بدن در پیش

ترین و تأثیرگذارترین عوامل شد. انگیزش یکی از مهم

های ورزشی و در نتیجه شناختی است که در محیطروان

 واقع انگیزش،تنظیم رفتار ورزشی اهمیت به سزایی دارد. در 

یکی از عوامل ذهنی است که در حوزه ورزش به آن تأکید 

ها و تنوع رفتارهای شود. این پدیده اغلب به رفتار انسانمی

 دهد. های متفاوت، جواب میها در موقعیتمختلف آن

های هیجانی با خرده نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره

ه و تنظیم های انگیزش درونی، تنظیم درآمیختمقیاس

خودپذیری رفتار ورزشی زنان رابطه مثبت معنی دار و با 

تنظیم متمایل به درون رابطه منفی معنی داری دارند. این 

(، جعفری 13۹3های دشتبان و همکاران )ها با پژوهشیافته

(، 2۰12(، گوچیاردی )13۹6)(، اسالمی 13۹7و جوادی )

است. این سو ( هم28ماتیکک )-(، گروسات2۰۰6لیراکس )

بندی تجربه نتایج حاکی از آن است که چگونگی مفهوم

هیجانی افراد، نوع انتظارات و نحوه قضاوت افراد در مورد 

ها مرتبط است. شان با تنظیم رفتار ورزشی آنهیجانات

ها چنین نوع تصویر بدن افراد با میزان انگیزش درونی آنهم

ایل به درون در در تنظیم متمدر  رفتار ورزشی مرتبط است. 

واقع ، فرد به عنوان تابع محیط بیرونی بوده، برای انجام دادن 

کند و  دانند، احساس غرور میرفتاری که دیگران خوب می

دانند، احساس شرم برای انجام دادن رفتاری که دیگران بد می

کند. لذا به احتمال زیاد رفتار ورزشی این افراد و گناه می

حساس گناه و شرم ناشی از تصویر بدنی تر تحت تاثیر ابیش

های سازگار نامناسب است. بنابراین افرادی که طرحواره

تر احتمال دارد، در برابر کنند، کمهیجانی را تأیید نمی

احساسات خاص مقاومت کنند. این افراد  ناتوان از مدیریت 

تر در راهبردهای اجتنابی درگیر هیجانات خود بوده و بیش

. تنظیم متمایل به درون، تغییر ساختارهای درونی (2۹شوند )

 های بیرونیزیرا رفتار توسط وابستگی شوند،را شامل نمی

 شده ی درونیهابازنمایی شکار تنظیم نشده، بلکه به وسیلهآ
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(. بنابراین هر قدر 3۰ها تنظیم شده است )آن وابستگی

 های هیجانی فرد ناسازگار باشند، به همان میزانطرحواره

شود. هیجان انگیزش درونی فرد برای رفتار ورزش مختل می

و انگیزش همیشه دارای هم پوشی نیستند، یکی از عناصر 

اصلی در تنظیمات درونی، نحوه احساس کردن ماست. به 

های هیجانی در فرد افزایش پیدا کند میزانی که ابعاد طرحواره

یک  هایی که خواست درونی فرد را برای رسیدن بهانگیزه

کند کاهش پیدا کرده و فرد به هدف یا خواسته تقویت می

و هیجاناتش پرت کرده  هامیزانی که حواس خود را از نگرانی

تفکرش را تغییر دهد به همان اندازه میزان تنظیم  و نحوه

 کند. متمایل به درون در فرد افزایش پیدا می

رده خ از طرفی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تصویر بدنی با

های انگیزش درونی، تنظیم درآمیخته و تنظیم مقیاس

خودپذیری تنظیم رفتار ورزشی رابطه مثبت معنادار و با خرده 

. داری داردمتمایل به درون رابطه منفی معنی مقیاس تنظیم

هایی که با نتایج پژوهش حاضر هم ترین پژوهش. نزدیک

(، موسوی 13۹1ی کاشانی )هاتوان به پژوهشخوانی دارد، می

(، 2۰11) 6(، ایگلی13۹7نوروزی )(، 1385، عمیدی )(13۹5)

(  به عبارتی  2۰1۰) 7، دافرتی(2۰۰7(، نیشیدا )2۰۰۹دوناگو )

هر قدر زنان تصویر بدنی واقع بینانه از خود داشته باشند، به 

همان میزان انگیزش درونی جهت رفتار ورزشی در آنان 

 کند. افزایش پیدا می

که نمونه تحقیق زنان ورزشکار ساکن اردبیل اینبا توجه به 

 )پایین بودن بودند و اردبیل جزو شهرهایی با بافت سنتی

لذا به نظر ، استتغال و فعالیت اجتماعی در زنان( سطح اش

رسد رشد آگاهی هیجانی و داشتن نگاه معقوالنه به بدن و می

د در توانتر به قضاوت دیگران در مورد بدن میمشغولی کمدل

ته سزایی داشه گیری انگیزش درونی رفتار ورزشی سهم بشکل

 باشد.

درصد تنظیم  6۹نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که 

های هیجانی و تصویر بدن واسطه طرحوارهه رفتار وزشی زنان ب

(، 13۹2با پژوهش نقدری ) هاشود که این یافتهبینی میپیش

جولیا،  (،2۰1۰افرتی )، د(13۹6(، لطفی )13۹2حسینی )

و  1۰یولی (،2۰1۰) ۹گارسیامس (،2۰1۰) 8کنون و استفان

های نادر زمسو است. در زندگی آدمی( هم2۰11همکاران )

های متفاوتی ظاهر های بی شماری به صورتمختلف انگیزه

شوند، که عنصر اصلی در پردازش انگیزه و رفتار، حالتمی

، هستندهای چندوجهی ها پدیدهناهای هیجانی هستند. هیج

شوند ای حالت عاطفی ذهنی هستند که باعث میکه تا اندازه

ها یک زنجیره ناتا افراد به شیوه خاصی احساس کنند. هیج

ت عاطفی و هیجانی از اعمال خودکار هستند که به دلیل ماهی

های هیجانی میزیربنایی خود یعنی طرحوارهخود به زنجیره 

 (. 31کنند )ها عمل میتداوم آنرسند و در نقش ساخت و 

ی هانتایج  تحلیل رگرسیون نشان داد که طرحواره چنینهم

 بینیترین قدرت پیشدرصد بیش 23هیجانی با ضریب تأثیر 

دست آمده حاکی ه . نتایج بتنظیم رفتار ورزشی زنان را دارد

از آن است که هر قدر فهم افراد از هیجانات خود افزایش یابد، 

 یابد. دراندازه تنظیم رفتار ورزشی افراد تغییر می به همان

های هیجانی هستند که در بسیاری از مواقع واقع این طرحواره

ثیر این تر تحت تأبر رفتار فرد تأثیر گذارند و  رفتار زنان بیش

شان مانند احساسات دیگران درک موضوع است که احساسات

زین رفتار بوده و ها خاستگاه آغاها و طرحوارهشوند. شناخت

های هیجانی موجود در فرد هدایت رفتار به کمک طرحواره

شوند. به طور کل، فهم و بیان هیجان با واکنش مثبت می

بهتر می نسبت به خود، افزایش ادراک خود و سالمت جس

 ارتباط دارد. 

متغیر دیگری که بر تنظیم رفتار ورزشی زنان تأثیرگذار است 

موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری  تصویر بدنی است انسان

ارتباط با دیگران است، به گونه ای که بسیاری از نیازهای 

هایش از طریق تعامل متعالی و شکوفایی استعدادها و خالقیت
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ید. آبین فردی و ارتباطات اجتماعی ارضا شده و به فعل در می

اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و 

ملی مانند ترس از طرد شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن و عوا

تواند باعث دوری افراد از اجتماع و انتقاد از سوی دیگران می

استعدادها گردد  ایجاد احساسات منفی و در نهایت سرکوبی

(. در فرهنگ امروزی که بر زیبایی زنان تأکید فراوان 32)

اند توهر، میشود هرگونه نارضایتی و نگرانی در خصوص ظامی

(. اگر تصویر ذهنی 33) عواقب نامطلوبی برای زنان داشته باشد

 های هیجانیفرد از بدن خود توأم با نارضایتی باشد و طرحواره

او نیز از این نگرانی حمایت کند، باعث تغییراتی در رفتار فرد 

شود. نگرش مثبت فرد بر رابطه با تصویر بدن باعث افزایش می

شود.. وقتی ارزش در و بیرونی در فرد میانگیزش درونی 

جامعه به جذابیت فیزیکی قرار گرفته، همان گونه که دیگران 

دهند فرد تحت تأثیر فرهنگ به جذابیت فیزیکی اهمیت می

اجتماع خویش ارزشمندی را در داشتن فیزیک بدنی جذاب 

ها را کم چه جامعه بعضی رفتارها یا ویژگیخواهد دید. چنان

قی کند، افراد متعاقب آن در رفتار با دیگران تحت ارزش تل

(. در چنین مواقعی 34) تأثیر عوامل بیرونی قرار خواهند گرفت

افراد تمایل دارند دیگران را به عنوان منبعی برای خودارزیابی 

کار برند. رفتار افرادی که ظاهر خود را منفی ارزیابی ه ب

ایجاد کند و کنند، ممکن است بازخورد اجتماعی منفی می

تواند منجر به رفتار درونی کردن این بازخوردهای می

تر نگران تصویر (. در واقع هرچه زنان بیش35نامطلوبی شود )

تری برخورد دارند. وجود بدنی خود باشند، از سالمت روانی کم

ود احساس احساس نقص و عدم هماهنگی جسمانی و یا وج

اره ضعیف به مرور زمان گیری خودپندنازیبایی در زنان و شکل

گردد. زنان دارای نگرانی بدنی به سبب موجب رفتار آشفته می

احساس مورد تمسخر قرار گرفتن از سوی دیگران که از 

گیرد، نگرانی و های هیجانی ناکارآمد نشأت میطرحواره

 شوند.تری را متحمل میآشفتگی بیش

 متغیرهای ها نشان داد کهبه طور خالصه در این پژوهش یافته

ار بینی تنظیم رفتهای هیجانی و تصویر بدن در پیشطرحواره

جا که رشد تصویر منفی ورزشی زنان نقش مؤثری دارد. از آن

از بدن یک نگرانی رو به افزایش در سرتاسر جهان شده است، 

فهم مسائل مرتبط با آن جهت بهبود زندگی و سالمت  درک و

های پژوهش حاضر افتهحائز اهمیت است. بر اساس ی هاآن

های هیجانی  ناسازگار و تصویر بدنی که طرحوارهر اینمبنی ب

 تواند به مشکالت رفتاریمنفی و افزایش نارضایتی از بدن می

های زنان بینجامد، نیاز به تشخیص مسائل مرتبط با طرحواره

هیجانی و تصویر بدن با تنظیم رفتار ورزشی را برجسته 

 سازد.می

های پژوهش حاضر عدم امکان انجام مطالعات تاز محدودی

در می و غیربومی های بزرگ اعم از بوطولی با حجم نمونه

چنین عدم کنترل میزان های ورزشی و همدیگر جمعیت

اقتصادی و عدم غربالگری -تحصیالت و طبقه اجتماعی

 های آتی پیشنهادوضعیت روانی نمونه تحقیق بود. در پژوهش

اقتصادی -تحصیالت و طبقه اجتماعیشود متغیرهای می

کنترل شود و زنان ورزشکار از لحاظ وجود یا عدم  بیماری

روانی مورد غربالگری قرار گیرند تا با اطمینان -های روحی

چنین تری نتایج تحقیق قابلیت تعمیم داشته باشد و همبیش

های هیجانی و تصویر  بدن با به دلیل ارتباط مثبت طرحواره

 شود با کنترل باورها و  تصویرار زنان پیشنهاد میتنظیم رفت

 بدنی مطلوب موجب افزایش انگیزش درونی زنان شویم.
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purpose: The purpose of this study was to determine the role of the emotional schemas and body 

image in anticipation of the regulation of women’s sport behavior. 

 Method: This study was a descriptive correlational one. The population of this study was all women 

in the city of Ardabil who were involved in sports at city health clubs. The research sample consisted 

of 150 women who were selected by random cluster sampling. To collect data, emotional schema 

questionnaires (Shahvarani, 1397), body image (Zarshenas, 1390) and regulation athletic (Ahmadi, 

1396) were used. 

 Results: To analyze the data, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used. The 

results showed a positive and significant relationship between emotional schemas and body image 

with internal motivation, self-adjustment, self-regulation and by adjusting the inclination to a 

meaningful negative relationship. Regression analysis results showed that emotional schemas and 

body image variables predict a total of 69% of regulation women’s sport behavior changes. Emotional 

schemas with the effect size of 23% have the highest predictive power of regulation woman’s athletic 

behavior.  

Conclusion: The results of this study emphasize the importance of the role of the emotional schemas 

in regulation women’s sport behavior.     
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