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آل الغر و عضالنی قـرار دارنـد و ایـن مسـئله باعـث افـزایش        در دنیاي امروز، جوانان در معرض بدن ایده

کنند بدن خود را  سعی می بنابراین جوانان . نارضایتی بدنی و تاثیر آنان نسبت به بدن موجودشان شده است

بررسـی   ،حاضـر  پـژوهش  هـدف  .معه هماهنگ  و نزدیـک سـازند  با تصویر آرمانی و انتظارات فرهنگی جا

 پـژوهش،  انجـام  روش .اسـت ساز شهر یزد عوامل مؤثر بر نارضایتی از تصویر بدن در بین ورزشکاران بدن

 اسـتفاده  با و تعیین نمونه عنوان به نفر 116 که ساز شهر یزد استورزشکاران بدن آماري، جامعه و پیمایش

اسـتاندارد   پرسشـنامه  از ها گردآوري داده جهت. شدند انتخاب اي چندمرحله اي وشهخ گیري نمونه روش از

 تحلیـل  پیرسون و رگرسـیون  همبستگی آمارتوصیفی، از گیري بهره با پژوهش هاي داده. گردید استفاده شده،

ه و عضـویت در باشـگا   گرایـی،  میان متغیرهاي اختالالت خوردن، آرمان ،هاي پژوهش یافته بر اساس .شدند

  اما میان متغیر عملکرد و نارضایتی از تصویر بـدن رابطـه   ،معنادار وجود دارد  نارضایتی از تصویر بدن رابطه

درصد از واریانس  8/34 رگرسیون  در معادله دهد کهتحلیل رگرسیون  نشان مینتایج . معناداري وجود ندارد

  .شود ته توسط متغیرهاي مستقل تبیین میمتغیر وابس

  اختالالت خوردن ، نارضایتی، عملکرد وبدن تصویر :کلیديواژگان 
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 مقدمه

 و شاد و مشربخوش هايچاق، آدم افراد که بود حاکم مردم باور بر عقیده این، دور هاي بسیارگذشته از

 بین که این نظریه .دارند سالم روحی ،ورزشکار هايآدم و هستند و عصبی مضطرب خجالتی، الغر افراد

شناسی  روان پیدایش از قبل ها قرن دارد، وجود رابطه فردي  و رفتار روانی خصوصیات و بدن ساختمان

سیاسی، (. بدن اهمیت بیشتري یافته استبه تصویر  توجه جدید، عصر ظهور با. علمی وجود داشته است

 درك -تصویر درونی از ظاهر شما"عنوان  بااصطالحی است که به طور وسیعی  ،تصویر بدنی) 18:1374

تصویر بدنی را به عنوان درك افراد از ) 1992(بن تووین. پذیرفته شده است "منحصر به فرد شما از بدنتان

که نه تنها درك جسمانی، عاطفی، اجتماعی و ) 113:1392محمدزاده و همکاران،(برد بدن خودشان به کار می

ادگی و تطابقی فرد را نیز در بر هاي گوناگون هویت روانشناختی، اجتماعی، جنسی، خانو نگرشی، بلکه جنبه

ي اجتماعی جوامع مختلف، نشان ارزش هانگاهی به سلسله مراتب ). 19:1391دهقانی و همکاران،(گیرد می

تصرف هاي زیبا شدن، دخل و  ي مهم اجتماعی است و یکی از راهارزش هادهد که زیبایی یکی از  می

کوشد تا جایی که  بنابراین فرد می. است یریت ظاهر، مدیریت بدن یا مداصطالحدر آدمی در بدن خویش یا 

حیدري چروده (شده اجتماعی آن نزدیک کند شکل طبیعی بدن خود را به شکل پذیرفته است،برایش میسر 

آل الغر و عضالنی قرار دارند و  در معرض بدن ایده جواناندر واقع در دنیاي امروز، ). 85:1390و کرمانی،

محمدزاده و (ارضایتی بدنی و تاثیر آنان نسبت به بدن موجودشان شده استاین مسئله باعث افزایش ن

هاي مختلفی، با  افراد این امکان و حتی احساس ضرورت را دارند تا به نسبت ).31:1392همکاران،

هاي فیزیکی و  هاي غذایی، فعالیت کنترل جذب غذا، استفاده از رژیم :هاي متنوع و متعددي همچون روش

بدن خود را با تصویر آرمانی و انتظارات فرهنگی  نمایندشده سعی  یا ساخته1 هاي شیمیاییمکملاستفاده از 

در چند دهه اخیر  به خصوصتوان در قرن بیستم و  دیگر نمی ،بنابراین. جامعه هماهنگ  و نزدیک سازند

ی چون اندام و آرایش، های اي از مولفه زیبایی به عنوان مجموعه اینک،. قائل شدبراي بدن منزلت بیولوژیک 

زیبایی دیگر که ی و پزشکی باعث شده است تشود و تلفیق دستاوردهاي صنع پوشش و جذابیت تعریف می

در چنین وضعیتی، بدن . محسوب گرددبلکه یک ویژگی اکتسابی  ،تنها یک مشخصه طبیعی و زیستی نباشد

؛ 2006گیلمین، (گرفته استن قرار شناسا خود به مثابه موضوعی اجتماعی و فرهنگی مورد توجه جامعه

مدیریت تصویر بدنی نه فقط شامل تفکر درباره چگونگی قیافه شخصی، بلکه شامل تمامی  ).2008فرانکو، 

اعتقاد دارد هر نوع تفکر  )1997(کیسر. شود ها نیز می اهیچهها و م  دادن اندام هایی است که براي شکل فعالیت
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به عنوان بخش  ،هاي غذایی همراه آن یدن لباس و به ویژه ورزش و رژیمخریداري و پوش پیرامونو فعالیتی 

 بنابراین، گرایش رو به رشد). 76:1390رقیبی و میناخانی،(شود مهمی از مدیریت بدنی در نظر گرفته می

به ویژه نوجوانان، از  متنوع صنعتی در بین جوامع انسانیهاي ورزشی  هاي ورزشی و مکمل نسبت به فعالیت

رود و یکی از علل اصلی این گرایش، نارضایتی بدنی است  یات گریز ناپذیر دنیاي کنونی به شمار میضرور

حیرانی و ( ش پیدا کرده استدرصد افزای 43به  15طور شگرفی از ه که در سه دهه اخیر ب

صویر رابطۀ نارضایتی از ت" عنوان بادر پژوهشی  )1385(غفران پور و حسینی  عمیدي،). 46:1390احمدي،

 و بدنی توده شاخص بین معناداري که رابطه دادند نشان "ذهنی بدنی و نمایۀ تودة بدنی دختران نوجوان

 از رضایت بدنی، توده نمایه میزان افزایش با که گونه بدین؛ دارد وجود بدنی تصویر ذهنی از نارضایتی

ند که ناکامی در هماهنگی میان ده شواهد همسوي تحقیقات مقطعی نشان می .شودمی کمتر بدنی تصویر

تواند به مشکالت جسمی و روحی  در میان افراد می) بدن الغر و عضالنی( تصویر آرمانی و انتظارات جامعه

دهقانی و ( اي منجر گردد اختالالت تغذیه ب و استرس، استعمال سیگار و الکل ومانند  اضطرا

از نارضایتی از تصویر بدن، اختالل خوردن است  یکی از مهمترین عوارض منفی ناشی). 30:1391همکاران،

هاي  هاي خوردن از طریق آشفتگی هاي روانی، اختالل که بر طبق راهنماي آماري و تشخیصی اختالل

نارضایتی بدنی از جمله عواملی است که . شوند خوردن و آشتفگی در درك و نارضایتی بدنی مشخص می

؛ فورنهام و همکاران و 1388زاده و همکاران،  سروره عظیم( ی دارددر ایجاد و تداوم اختالل همبستگی باالی

در پژوهشی  )1388(عظیم زاده، رضویه و محرري ). 2006، مانتقورد و همکاران، 2002ریس و همکاران، 

اند که نشان داده "هاي آشفته با رفتارهاي وارسی بدن در بیم دانشجویانبررسی رابطۀ خوردن"عنوان  با

طورکلی این رفتارها در زنان نسبت  وردن آشفته با رفتارهاي وارسی بدن بیشتر همراه است و بهرفتارهاي خ

نقش تصویر از بدن در اختالالت "در تحقیقی با عنوان ) 2010(فراند و همکاران. به مردان بیشتر است

عناداري بین به این نتیجه رسیدند که ارتباط م "خوردن در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران فرانسوي

به این معنا که هر چه ورزشکاران از تصویر بدن  ؛رضایت از تصویر بدن و اختالالت خوردن وجود دارد

و لئون و ) 1989( بروکزگاناتی  .شوندکمتر دچار اختالالت خوردن می ،رضایت بیشتري داشته باشند

در پژوهش هاي خود ) 1995(ن و تامپسون و همکارا) 1989( و استریگل مور و همکاران) 1993( همکاران

اند، اختالل در  شده  هاي خوردن مؤثر شناخته دریافتند از جمله عواملی که در رشد و نگهداري اختالل

) 2003( فربرن. هاي خوردن دارد اختالل در تصویر بدن همبستگی باالیی با آشفتگی. تصویر بدن است

و  بدن به ازحد بیش  توجه بدن، وارسی رفتارهاي خوردن، هاي اختالل مبتال به بیماران در که دریافت



 ،همچنین .کند بدن و اختالل خوردن را تقویت می از منفی، نارضایتی بدنی تصویر به وابسته نگرانی احساس

افراد نارضایتی از  در خوردن هاي اختالل اند که یکی از عوامل اصلی نشان داده) 2005( و همکاران یلگ

 نکته این دهنده در پژوهش خود دریافتند که شواهد نشان) 2008( همکاران و والر. تصویر بدنی است

همچنین تحقیق  .باشد می خوردن هاي شناسی اختالل آسیب مهم ياجزا از یکی ،بدن تصویر که باشند می

که با هدف بررسی تأثیر نظرات والدین بر رضایت از تصویر بدن در میان جوانان  )2015( چانگ و ماسانچ

و به  می کندنشان داد که نظرات منفی مادر نارضایتی بیشتري از تصویر بدن در فرزندان ایجاد  ،گردیدانجام 

 نیز) 2011(یق کاستارلی و استامو تحق. نمایدتبع آن جوانان را دچار نوعی بدن بینی نسبت به بدن خود می

با غیر ورزشکاران در ) جدوتکواندو و (ها میان دو گروه ورزشکاران رزمی که با هدف شناسایی تفاوت

نشان داد که ورزشکاران رضایت بیشتري از تصویر بدن  ،زمینه تصویر بدن و اختالالت خوردن انجام شد

طورکلی ما در این تحقیق به دنبال بررسی نارضایتی از تصویر بدن و رفتاري که افراد از  به. اندخود داشته

به نظیر ورزش  هاعالیتاین رفتار طیف زیادي از ف .رسند، هستیمآل خود بظاهر ایده دهند تا بهخود بروز می

شده و تجویز نشده توسط پزشکان، مطالعه  سازي، مصرف داروهاي تجویز هاي بدنمدت طوالنی در باشگاه

اندام و دریافت الگوهاي ایده آل بدن و همچنین نارضایتی از تصویر بدن که یکی از  مجالت زیبایی

بررسی مقاالت علمی پژوهشی نمایه . ، در بر می گیردباشدآن اختالالت خوردن می هايترین آسیب مهم

تا نشان  برآنیمدر این تحقیق ما . نشده است  این عنوان در ایران انجام باشده نشان داده است که تحقیقی 

این تحقیق  هدف اصلی. گذار باشد  تواند بر نظر افراد در انتخاب ایده آل اثردهیم جامعه تا چه حد می

  .باشدمی ساز شهر یزد در بین ورزشکاران بدن بدن نارضایتی از تصویر عوامل مرتبط بابررسی 

  فرضیه هاي پژوهش

  .وجود دارد ظاهر بدن و نارضایتی از تصویر بدن رابطه  بهبوددهندهبین رفتار  -1

  .وجود دارد بین اختالالت خوردن و نارضایتی از تصویر بدن رابطه -2 

  .وجود دارد و نارضایتی از تصویر بدن رابطه) بدن ایده آل( گرایی آرمانبین  -3 

 .وجود دارد و رضایت از بدن رابطه) تیم ورزشی( ورزشیبین عضویت در باشگاه  -4 

  پژوهش شناسی روش

معیار به لحاظ  ،این پژوهش به لحاظ معیار زمان، مقطعی. مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی است

کلیه ورزشکاران  جمعیت آماري این تحقیق را  .و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است ، کاربرديکاربرد



نفر بود که با استفاده از  167 ،حجم جامعه آماري .دهند در زمان مطالعه تشکیل می ساز مرد شهر یزد بدن

اي  یري در این تحقیق، خوشهگ روش نمونه .نفر محاسبه شد 116حجم نمونه  جدول کرجسی و مورگان

 سازي شهر یزد مشخص گردید هاي بدن تعداد باشگاه ،که در مرحله اول طوريبه  ؛اي بوده است چندمرحله

محقق با حضور در این باشگاه به صورت تصادفی انتخاب گردید و در آخر  پنج ،ها و سپس از بین باشگاه

ها از تکنیک پرسشنامه استاندارد براي گردآوري داده .پرداخت ورزشکارانآوري نظرات  به جمع ها باشگاه

اي، سواالت اصلی مربوط به متغیرهاي مستقل و  پرسشنامه متشکل از سواالت زمینه این. شده است  استفاده

که در این جدول از پاسخگویان درخواست  بود )چهل تصویر( وابسته و یک جدول مربوط به تصاویر بدن

تصویر ) اندام الغر، چاق، متوسط، سست و نحیف و ورزیده و خوش اندام( ر بدناز بین تصاوی شده بود که

مربوط به بدن خود، تصویر بدنی که دوست دارند به آن دست یابند، تصویري که براي سنشان مناسب 

و تحلیل اطالعات   تجزیه. دانستند و تصویري از بدن که در جامعه مورد تایید است را انتخاب نمایند می

ضریب همبستگی پیرسون و ( هاي توصیفی و استنباطی و آماره spssافزار  شده با استفاده از نرم آوري جمع

شده   براي تعیین پایایی این تحقیق نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده. صورت گرفته است) رگرسیون

  .است

  هاي پژوهشیافته

سال با انحراف معیاري  46و حداکثر  16سن با حداقل  55/25در بررسی  کنندگان مشارکتمیانگین سنی  

از نظر  .بودند متأهلدرصد  1/37از پاسخگویان مجرد و  درصد 9/62. بوده است SD=  558/5برابر با 

 8/44 لیسانس و دیپلم فوق، 38 درصد /8دیپلم ،  درصد 4/3، ابتدایی درصد 7/1 سواد بی ،میزان تحصیالت

  .رصد بوده استد 2/11باالتر  و لیسانس فوق درصد و

  انتخاب تصویر بدن میزان برحسبتوزیع فراوانی و درصدي پاسخگویان  :1جدول

  درصد معتبر  درصد  تعداد  بیشترین فراوانی در بین تصاویر  رضایت از بدن

  

  تصویر مربوط به بدن شما
)1(  

  

23  

  

8/19  

  

8/19  



  

  تصویر ایده آل شما
)2(  

  

60  

  

7/51  

  

7/51  

  سن شماتصویر بدن مناسب براي 

)3(  

  

40  

  

5/34  

  

5/34  

  جامعه تأییدتصویر بدن مورد 

)4(  

  

40  

  

5/34  

  

5/34  

  

اعداد مندرج در . باشدمیزان انتخاب تصویر بدن می برحسبتوزیع فراوانی و درصدي پاسخگویان  ،1جدول

تصویر،  10از بین جدول فوق حاکی از آن است که بیشتر پاسخگویان براي انتخاب تصویر کنونی بدن خود 

انتخابی  آل ایدهدر تصویر . باشدمی) درصد8/19( نفر 23ها اند که تعداد آنرا انتخاب کرده 1 شمارهتصویر 

 7/51نفر و  60بیشترین فراوانی را با تعداد  2 شماره تصویراز بین تصاویر مورد نظر، توسط پاسخگویان، 

 10از بین ویر مناسب با سن پاسخگویان بیشترین فراوانی براي تص. است درصد به خود اختصاص داده

بیشترین فراوانی مربوط . باشدمی 5/34نفر و درصد معتبر  40به تعداد  3 شمارهتصویر، مربوط به تصویر 

نفر و درصد معتبر  40تعداد  به 4 شمارهتصویر تصویر، مربوط به  10از بین جامعه،  تأییدبه تصویر مورد 

  .باشد می  5/34

پاسخگویان و تصویر  آل ایدهتوان نتیجه گرفت که بین تصویر انتخابی می 1هاي جدول دهبا توجه به دا 

 آل ایدهمستقیم بر تصویر  صورت بهبه این معنا که جامعه  ؛جامعه ارتباط مستقیمی وجود دارد تأییدمورد 

هاي افراد را ه آرماناین پیام است که جامع دهندهنشان گیري نتیجهاین . گذاردمی تأثیرافراد از بدن خود 

  .کندشخصی تعیین می کامالًحتی در سطح 

 ضریب همبستگی پیرسون برحسب متغیر وابسته نارضایتی از تصویر بدن :2جدول

  R  Sig  نارضایتی از تصویر بدن

  275/0  -102/0  )رفتار براي بهبود ظاهر بدن( عملکرد



  024/0  210/0  اختالالت خوردن

  001/0  331/0  گرایی آرمان

  04/0  -486/0  عضویت در باشگاه

  

 تصویر از نارضایتی مربوط به شده محاسبه همبستگی ضریب ،گردد می مشاهده فوق جدول در که طور همان

آن   دهنده نشانکه  است 275/0و سطح معناداري برابر با  -102/0بدن و رفتار براي بهبود ظاهر بدن برابر با 

 همبستگی ضریب. ظاهر بدن وجود ندارد بهبوددهندهبدن و رفتار میان تصویر  است که ارتباط معناداري

و سطح معناداري برابر  210/0بدن و اختالالت خوردن برابر با  تصویر از نارضایتی مربوط به شده  محاسبه

وجود  اختالالت خوردنمیان تصویر بدن و  آن است که ارتباط معناداري دهنده نشان که می باشد 024/0با 

ارتباط  پس نوع ،است مثبت عالمت متغیر داراي دو این بین همبستگی ضریب که  این به توجه با. دارد

گرایی برابر با و آرمانبدن  تصویر از نارضایتی مربوط به شده محاسبه همبستگی ضریب. باشد می مستقیم

میان تصویر بدن  يآن است که ارتباط معنادار  دهنده نشانکه  است 001/0و سطح معناداري برابر با  331/0

 ،است مثبت عالمت داراي متغیر دو این بین همبستگی ضریب که این به توجه با. گرایی وجود داردو آرمان

بدن  تصویر ازمربوط به نارضایتی  شده محاسبه همبستگی ضریب ،همچنین .باشد می ارتباط مستقیم پس نوع

آن است که   دهنده نشانکه  است 04/0ابر با و سطح معناداري بر -486/0و عضویت در باشگاه برابر با 

 .وجود دارد بدن و عضویت در باشگاه تصویر ازمیان نارضایتی  ارتباط معنادار و منفی

 نتایج رگرسیون مرتبط با متغیر وابسته نارضایتی از تصویر بدن: 3جدول

Sig t 

بینی  متغیر پیش ضریب خام ضریب استاندارد

 کننده

 

βeta B 

000/0  6/3  315/0  52/3 گرایی آرمان   

039/0  1/2  183/0  928/0  اختالالت خوردن 

001/0  097/3  264/0  360/1  عملکرد 

004/0  13/3  283/0  452/2  عضویت در باشگاه 

R= 538/0  F  344/12=     P= 000/0  R2 348/0=  



ون چند متغیره به تبیین نارضایتی از بدن  بر اساس مجموع متغیرهاي مستقل معنادار، از رگرسی منظور  به

چهار متغیر در معادله ماندند که ضریب همبستگی ،  6هاي جدول  طبق داده. شدروش گام به گام استفاده 

این . به دست آمد=R2 348/0  و ضریب تعیین برابر  =538/0Rها با نارضایتی از بدن برابر  چندگانه آن

 8/34توان  آن است که با استفاده از پراکنش ترکیب خطی متغیرهاي مستقل رگرسیونی، می  ضریب نشانه

تحقیق، به سایر عوامل نسبت   تغییرات متغیر وابسته  بقیه -درصد از پراکنش نارضایتی از بدن را توضیح داد

 ،و معنادار است خطی ،مدل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل پراکنش انجام شده. شود داده می

با سطح  344/12 براي تعیین معناداري اثر متغییرهاي مستقل بر نارضایتی از بدن برابر Fزیرا مقدار 

  .است =P 000/0معناداري

گرایی با  هاي این جدول و با توجه به ضرایب بتاهاي استاندارد شده به ترتیب آرمان ق دادهبط ،در مجموع

اختالالت خوردن و  β=264/0، عملکرد با مقدار β=283/0با مقدار  عضویت در باشگاه، β= 315/0مقدار

  .ترین تاثیر را در تبیین تغییرات نارضایتی از بدن داشته اند بیش β=183/0با مقدار 

 گیري نتیجهبحث و 

هاي رسد که عالقه مردم هم به بدنامروزه با توجه به افزایش اهمیت بدن در شرایط مدرن، چنین به نظر می

شاید بتوان  .احساس آسایش و لذت و جایگاه بیماري و درد است سرمنشأ ،بدن. بیشتر شده است خود

در سراسر  ها رسانهکه توسط  هایی آل در عصر حاضر و تطبیق آن با ایده بدن ظاهر  بهگفت که توجه افراد 

 ،از خود انتظار دارد تصویري که فرد. شودموضوعی بسیار پررنگ و مهم تلقی می ،کنددنیا اشاعه پیدا می

شد که تصویر بدن  تأییددر تحقیق حاضر  که چنان ؛باشدساخته تمایل و اندیشه درونی او نمی نوعی به

 ،از جامعه تأثیرپذیرياین . کندانتظارات جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می تأثیرتحت  شدت به

 صورت بهبدن را با شرایط خاص خود  آل ایدهصویر ت دیگر سوياز  ،جمعی ارتباط هاي رسانهو  سو یکاز 

سعی  اي رسانهاز این عوامل محیطی و  متأثرجوانان  ویژه بهمردم . دهندجهانی در جوامع مختلف رواج می

افراد در این مسیر راهکارهاي مختلفی را . دارند الگوهادر بهبود ظاهر خود و تطبیق تصویر بدن خود با این 

و تجویز  تجویزشده ي، مصرف داروهاي نیروزاسازي بدنهاي عضویت در باشگاه: جملهاز ،دهندانجام می

اختالالت  نظیرجسمانی و روانی متعددي  هاي بیمارياین عوامل باعث ایجاد  نشده از سوي پزشک که همه

 از  بیش حساسیت بروز. بسیار شایع از نارضایتی افراد از تصویر بدنشان است اي نتیجهکه  شودمی اي تغذیه

 ،نفس اعتمادبه کاهش تغذیه، در نظمی بی بدن نظیر در مشکالتی به منجر بیشتر آن ظاهر و بدن مورد در حد



که اختالالت خوردن و نارضایتی از تصویر بدن را  اي فرضیه .است شده...  و بدنی هاي آسیب الغري،

 اختالالت نارضایتی از تصویر بدن، بر این اساس، با افزایش. قرار گرفت تأییددانست، مورد همبسته می

چاق، الغر (توان گفت که جوانان با توجه به اندامی که دارند افته مییبراي تبیین این . شودخوردن تشدید می

ژیم غذایی یا پرخوري به اندامی مطلوب دست یابند که این اعمال موجب رگرفتن کنند با  تالش می...) و

در طول روز  به عنوان مثال، - هاي غذایی متفاوتی استفاده کنند وز از برنامهافراد در طول شبانه ر تا دشو می

غذایی کاهش   هاي غذایی را به یک یا دو وعده بیش از سه یا چهار وعده غذا بخورند و یا اینکه این وعده

 ،)2010(فراند و همکارانپژوهش  هاي یافته با نتایج این .شود دهند که این امر باعث اختالالت خوردن می

   .باشدمی همسو )1997( میخائیل و و فوریت )1990( همکاران و ویتوسک

گرایی و نارضایتی از دیگري که توانست از آزمون رد عبور نماید، مبنی بر این است که بین آرمان فرضیه

اندامی  که هر چه جوانان بیشتر نسبت به است به این معنیتایید این فرضیه . وجود دارد تصویر بدن رابطه

نسبت به بدنی که در  ،گرایی یا رویا پردازي کنند ه باشند و به آن دست یابند آرمانکه دوست دارند داشت

نسبت به تصویري که از بدن  ،هرچه از این تصویر آرمانی دور باشندو  باشند ناراضی می حال حاضر دارند

استریکل مور  و) 1989(بروکزگان آتی هايهاین نتایج با یافت .کنند خود دارند احساس نارضایتی بیشتري می

  .باشدهمسو می) 1989(و همکاران 

قرار  تأییدمورد دانست نیز  را همبسته می که عضویت در باشگاه ورزشی و رضایت از بدن اي فرضیه 

 ،سازي حضور پیدا کنند هاي بدن به این معنی که هرچه جوانان در باشگاه بود؛اما این رابطه منفی گرفت، 

هاي بدن سازي  افراد راجع به باشگاه تصور چرا که، شود ها نسبت به بدنشان کمتر می حساس نارضایتی آنا

ها را در رسیدن به بدن مطلوب کمک  آن  ،دهد ها در اختیارشان قرار می که امکاناتی که این باشگاه آن است

بیشتري از تصویر بدن  مندي رضایت بهسازي،  هاي بدن حضور مستمر در باشگاه افراد با ،براینبنا. کندمی 

کاستارلی و  تحقیقاتاین نتایج با . رسندخود می موردنظربدن از  آل ایده يتصویر به و می یابند  دستخود 

   .باشدهمسو می) 2005( و ریس و همکاران )2002(فورنهایم و همکاران ،)2011(استامو

نشد و  تأیید ،دانست میهمبسته  را ی از تصویر بدنظاهر بدن و نارضایت  دهنده بهبودکه رفتار  اي فرضیه

 تصویر بینهمچنین نتایج این پژوهش نشان داد که  .رابطه معناداري بین این دو متغیر مشاهده نگردید

 جامعه که معنا این به ؛دارد وجود مستقیمی ارتباط جامعه تأیید مورد تصویر و پاسخگویان آل ایده انتخابی

 رگرسیون تحلیل تجزیه نتایج. گذارد می تأثیر خود بدن از افراد لآ ایده تصویر بر رنگپر و مستقیم صورت به

 به ،خوردن اختالالت عملکرد و باشگاه، در عضویت گرایی، آرمان متغیر چهار که دهد می نشان گام به گام



 تبیین ورزشکاران بین در را بدن تصویر از نارضایتی تغییرات از درصد 8/34 قادرند ،بینی پیش قدرت ترتیب

خود به  لآ ایدهچنین نتیجه گرفت که ورزشکاران براي رسیدن به توان میاز تحقیق فوق   درمجموع .نمایند

از میزان  ،کنند و با حضور در باشگاهمی انتخابرا  سازي بدنهاي عضویت در باشگاه ،لحاظ تصویر بدنی

نارضایتی از تصویر بدن باعث ایجاد اختالالت  ،همچنین. کاهند محسوسی می طور بهنارضایتی از بدن خود 

  .شونداي و به دنبال آن مشکالت روحی و جسمی میتغذیه

  هاپیشنهاد

یا رفع مسئله کمک به بهبود  تحقیقهر جه به این موضوع که هدف این پژوهش و با توي هابر اساس یافته

  :هاد می گرددپیشن ،است مطالعهمورد 

  توان در الگوهاي فرهنگی رضایت ورزشکاران از تصور بدنی را می عدمیکی از علل  از آنجا که- 

بسیار برجسته    هاي تصویري  ها به ویژه رسانه رسانهاجتماعی جستجو کرد که تبلیغات گسترده 

بدنی الغر یا هایی که از نظر  ها  با ارائه و به تصویر کشاندن شخصیت رسانه چنان که -می باشد

به جامعه و جوانان تحمیل نماید که علت نارضایتی  هایی در این زمینهدستانداراندام هستند، ا درشت

اي  ظارت بر محتواي تولیدات رسانهاسایی و نشن -دباش بسیاري از جوانان از تصویر بدنی خود می

  .اي قرار بگیرد باید مورد توجه کلیه مسئوالن رسانه

  و از آنجایی  باشد اي آنان می برنامه تغذیه ،راناي ورزشکا علت اصلی اختالل تغذیهبا توجه به اینکه

از طریق نظارت بر   ،گردد اي ورزشکاران به وسیله اساتید آنان تهیه و ارائه می هاي تغذیه که برنامه

  .جلوگیري به عمل آورد اي نامناسب هاي تغذیه ئه برنامهاز اراتوان  میهاي بدنسازي  باشگاه

  به محققان دیگر پیشنهاد  ،ین ورزشکاران مرد اجرا گردیده استاین تحقیق تنها در باز آن جا که

  .درآورنداجرا  به در بین زنان نیزبه صورت تطبیقی را این تحقیق شود  می
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In today's world, young people are exposed to lean and muscular body ideal and 
it increases body dissatisfaction and their impacts to the existing body. So, 
young people are trying to shape their bodies based on idealized vision of a 
harmonious society closer to their cultural expectations. The research is to 
review the effective factors on dissatisfaction of body image among body 
building athletes in Yazd. Conducting a cross-sectional survey, data were 
collected and analyzed from a sample of 116 body building athletes in city of 
Yazd. The samples were selected using multistage cluster sampling. The data 
collected from questionnaires standard used. The data used descriptive statistics, 
Pearson correlation and regression. The results showed significant relationship 
between eating disorders, idealism, membership in the club variables and 
dissatisfaction of body image. Meanwhile, there was no significant relationship 
between performance and dissatisfaction of body image. Also, the regression 
equation explained 34/8 percent of variance dependent variable per independent 
variable. 
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