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 چکيده

 یها یبتواند آس یاز آن م یتیاست که نارضا یاز موضوعات مهم در عرصه سالمت روان یکیبدن  یرتصوپژوهش 

بدن  یراز تصو یتینارضا یعلل روان شناخت ییبه وجود آورد. هدف پژوهش حاضر، شناسا یادیز یاجتماع -یروان

نفر از زنان عضو در  14. بود یقرارداد یمحتوا یلاز نوع تحل یفیروش ک یق،زشکار بود. روش تحقدر زنان ور

 یریشهرستان قائم شهر به عنوان مشارکت کننده  به روش نمونه گ یورزش یباشگاه ها، کانون ها و سالن ها

 ی. مصاحبه ها تا اشباع نظرپاسخ دادند یافتهساختار  یمهمصاحبه ن یبر هدف انتخاب شدند و به سؤال ها یمبتن

 5مقوله و  یرز 11مفهوم،  32 یجنتا یلشدند.  از تحل یلتحل یقرارداد محتوای یلو با روش تحل یافتداده ها ادامه 

 یمسائل رفتار ی،خودپنداره منف یی،ظاهرگرا ی،جسم یتیعبارتند از نارضا یاصل یمقوله بدست آمده، مقوله ها

 بود.  یاعو اجتم یو مسائل ارتباط یعمل

 یزنان، ورزشکار، علل روان شناخت ی،بدن یرتصو :يدیکل واژگان
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 مقدمه 

افرادی که احساس خوبی  یکی از جنبه های مهم شکل دهنده ی هویت و عزت نفس افراد ظاهر جسمانی و تصویر بدنی است.

داشت تصویر ذهنی که مورد پذیرش فرد نباشد منجر به نسبت به خود دارند، معموال احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند 

تغییراتی در احساس ارزشمندی می شود عوامل متعددی مانند ارزش های اجتماعی فرهنگی ، مقایسه های اجتماعی، تاکیدجامعه بر 

ک می کند و در نهایت جذابیت ظاهری و تجارب منفی در تعامل با هم ساالن این گونه نگرانی ها را تشدید کرد و به تداوم آن کم

گاهی اوقات نیز اختالالت شخصیتی بیماران بر نوع تصویر بدن تاثیر (.1398 )رضازاده، شود منجر به نارضایتی از تصویر بدن می 

می گذارد که یکی از این اختالالت اختالل بدشکلی بدن است. اختالل بدشکلی بدن در گذشته بدشکلی هراسی نامیده می شد ولی 

اختالل بدشکلی بدن به این صورت تعریف  (DSM-Vپنجم راهنمای تشخیصی آماری انجمن روان شناسی آمریکا )در نسخه 

شده است که فرد مبتال به اختالالت بدشکلی بدن اشتغال ذهنی یا نقص تخیلی در ظاهر دارد و اگر نابهنجاری های جسمی 

طی است ناراحتی در کارکرد شغلی،اجتماعی،عاطفی، روان شناختی و مختصری وجود داشته باشد، نگرانی بیمار به طور آشکاری افرا

(. اختالل بدشکلی بدنی به وسیله ی اشتغال 1398، 1یا دیگر حوزه های کارکردی فرد تاثیر منفی می گذارد)ویتبورن و هالجین

د نقطه ی متمرکز نگرانی شود و هر جنبه ای از ظاهر می توانذهنی درباره ی یک نقص جسمی تصوری یا اغراق شده مشخص می

باشد. بیماران مبتال به اختالل بدشکلی هر روز ساعت های زیادی را صرف تفکر درباره ی نقص ادراک شده ی خود می کنند  و 

اغلب درگیر رفتارهای تکرار شونده، وقت گیر نظیر مقایسه کردن، چک کردن در چند آیینه، استتار یا مراقبت افراطی یا جستجوی 

زنان  یبه خصوص برا یظاهر تیجذاب یجامعه بر ارزش مند یکه بافت فرهنگ یزمان(. 1395)جاللی،  مجدد هستند اطمینان

منجر به  زین یتینارضا نی. تداوم ا(2،2013)ریدولفی و کرازرشود یفراهم م یبدن ریراجع به تصو ینگران نهیزم جیبه تدر د،ینما دیکأت

(. بنابراین، برای پیشگیری از این 1395 ،ی)زادحسن و سراج خرم گردد ینفس م زتع آمدن نییو پا یاضطراب اجتماع ،یافسردگ

نتایج زیانبار مهم است که عوامل نارضایتی از تصویر بدن زنان شناخته شود تا بتوان با تغییر این عوامل نارضایتی از تصویر بدن را 

 کاهش داد. 

 نوجوان پسران درصد 30 تا 17 و نوجوان درصد دختران 55تا  28 بین دشومی زده تخمین گوناگون مطالعات تحلیل به توجه با

(. 2009اسموالک،  و )تامپسون می شود باالتر تحصیالت و سن افزایش با ها نارضایتی این اند که کرده گزارش را بدن از نارضایتی

ختی مانند کمال گرایی، عزت نفس پایین، عوامل زیادی در شروع و تداوم مشکالت تصویر بدنی موثر شناخته شده عوامل روان شنا

بر احساس خود ارزشمند دانستن فرد  عوامل فرهنگی اجتماعی مثل اثر رسانه ها، کمال گرایی زیاد  درون سازی ایده آل الغری،

ت که در پژوهشی دریاف (1398) یخامه چکه بر اساس معیارهای ایده آل جامعه شکل می گیرد، تاثیر می گذارد.  در این خصوص 

تحت  یدر پژوهش (1398) رضازادهافرادی که از تصویر بدن خود ناراضی هستند، نیاز شدید به اجتناب از ارتباط با دیگران دارند. 

دانشگاه  انیدر دانشجو یآمدرعزت نفس و خودکا یگریجانیبا م یو روان شناخت یشانیپر بدن، ریاز تصو یتینارضا یعنوان رابطه 

یافته های  وجود دارد.معنادار رابطه  یروان شناخت یشانیبدن با پر ریاز تصو یتینارضا نیکه ب دندیرس جهینت نیآزاد بندرعباس به ا

های دانشجویان عالقمند به جراحی زیبایی نسبت به دانشجویان غیرعالقمند نمرات باالتری در مؤلفه( نشان داد 1397صادقی و همکاران)

ی رفتاری دست آوردند. در سه مؤلفهی هیجانی تصویر بدنی بهعنوان مؤلفهشناختی و نارضایتی بدنی بهی عنوان مؤلفهگذاری ظاهری بهارزش

ویر بدنی تنها در راهبرد بازسازی ظاهری بین دو گروه از دانشجویان عالقمند و غیرعالقمند تفاوت معنادار وجود داشت و در راهبردهای تص

در   BDDاختالل  وعیتحت عنوان ش ی( در پژوهش2015) نسیو سا ریالزو جود نداشتپذیرش و اجتناب بین دانشجویان تفاوتی و

نسبت به  یشتریو اضطراب ب یافسردگ BDDکه زنان مبتال به  دنیرس جهینت نی( به اتیبر جمع ی)مطالعه مبتنی دئزنان سو
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و مک  سونیویدهمچنین مرتبط است.مضر  یها یماریاست و با ب جینسبتا را  یدیداشته اند که در زنان سو BDDزنان بدون 

در  که عزت نفس ددنیرس جهینت نیبه ا یاجتماع-یبدن نوجوانان وعملکرد روان ریتحت عنوان تصو یدر پژوهش (2010) کابه

با متغیرهای  بدن ریتصواز  یتینارضارابطه  رامونیپ یاریبسکمّی  قاتیتا کنون تحق دختران و پسران جوان مشابه هم بوده است.

با علل نارضایتی از تصویر بدن در دختران و زنان به موضوع که  یژوهشپاما ، در دختران و زنان جوان ورزشکار انجام شده دیگر

 یتینارضا یعلل روان شناختباشد، یافت نشد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پرداخته  یفیک کردیرو

 ست؟ر چیدر زنان ورزشکا بدن ریتصواز 

 روش

ها استخراج شد. ها و مقولهکه طی آن مفاهیم زیرمقولهانجام شد یقرارداد یمحتوا لیبا استفاده از تحل یفیک کردیپژوهش با رو نیا

 شهرستان قائم شهراستان مازندران  یورزش یو سالن ها، کانون ها عضو در باشگاه هاجوان  زنان و دختران  هیکلی  آمار جامعه

بود، بدین ترتیب که زنان و دخترانی که برای ورزش به باشگاه ها یا سالن های ورزشی هدفمند گیری، روش  بود. روش نمونه

بر اساس قاعده ی اشباع داده ها تعیین گردید.  حجم نمونهمراجعه می کردند و از تصویر بدنی خود ناراضی بودند، انتخاب شدند. 

به کفایت رسید. ابزار گرد اوری اطالعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود.  14ر نمونه ی ها به گونه ای ادامه پیدا کرد که داشباع داده

در این نوع مصاحبه سواالت کلی مصاحبه از قبل مشخص بود، اما سواالت جدیدی نیز در حین مصاحبه مطرح شد. در این پژوهش 

که بهره گرفته شد  قراردادی  محتوا لیروش تحل از داده ها لیو تحل هیتجزنیز از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. به منظور 

 .نددیها استخراج گردها و مقولهمقوله ریز ،میآن مفاه یط

 یافته ها

ال بودند همچنین پایین س 53سال و بیشترین سن  26اکثر نمونه پژوهش متاهل بوده و کمترین سن نمونه  1با توجه به جدول 

 کان دیپلم و باالترین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بودترین مدرک تحصیلی شرکت کنند

: مشخصات افراد نمونه1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدرک تحصيلی تعداد فرزندان وضعيت تأهل سن ردیف
 کارشناسی 0 مجرد 38 مشارکت کننده اول
 دیپلم 3 متأهل 53 مشارکت کننده دوم
 دیپلم 1 متأهل 30 مشارکت کننده سوم

 کارشناسی  2 متأهل 28 مشارکت کننده چهارم
 دیپلم 3 متأهل 36 ه پنجممشارکت کنند

 کارشناسی ارشد 0 مجرد 26 مشارکت کننده ششم
 کارشناسی ارشد 1 متأهل 26 مشارکت کننده هفتم

 کارشناسی  0 مجرد 37 مشارکت کننده هشتم
 دیپلم 3 متأهل 48 نهممشارکت کننده 
 دیپلم 1 متأهل 31 دهممشارکت کننده 
 سی ارشدکارشنا 1 مجرد 27 یازدهممشارکت کننده 
 کارشناسی 2 متأهل 35 دوازدهممشارکت کننده 

 کارشناسی ارشد 0 متأهل 26 سیزدهممشارکت کننده 
 کارشناسی ارشد 2 متأهل 33 چهاردهممشارکت کننده 
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 چيست؟علل روان شناختی نارضایتی از تصویر بدن در زنان و دختران ورزشکار سؤال پژوهش: 

 آمده است:  1مقوله اصلی به دست آمد که در جدول  5زیرمقوله و  11مفهوم،  32در تحلیل محتوای مصاحبه ها 

 مفاهیم، زیرمقوله ها و مقوله های  پاسخ به سوال پژوهش  -1 -4 جدول

 مقوله ها زیرمقوله ها مفاهيم ردیف

 جسمینارضایتی  نامناسب چاقی و وزن (9و  3، 2، 1) اضافه وزن 1

 (8و  1احساس چاقی ) 2

 (12و  3، 2تصور چربی شکم ) 3

 مسائل جسمانی  (11و 8، 4، 2، 1نگرانی از بیماریهای مزمن ) 4

 (10، 1سوخت و ساز نامناسب بدن ) 5

 (10و 8، 5، 3، 2ترس از  ابتال به بیماریها ) 6

 (7و 5احساس ضعف بدنی ) 7

 ظاهرگرایی تصویر بدنی نامناسب (12و  3 ،2، 1نارضایتی از بدن ) 8
 (13و 1تصویر بدنی منفی ) 9

 (14و  12، 6و  5، 4احساس عدم جذابیت ) 10

 جلب توجه عمومی (10و  9، 7، 6، 5، 1اهمیت دیدگاه دیگران  ) 11

 (13و  7،   1دیدگاه جنس مخالف ) 12

 (14و  7، 3نارضایتی همسر ) 13

 خودپنداره منفی عزت نفس پایین (13و  11، 7، 6، 4، 3، 2، 1به نفس ) کاهش اعتماد 14
 (14و  7، 4، 3، 1تضعیف روحیه ) 15

 (10و  2نارضایتی از خود ) 16

 تجربه هیجانات منفی (13و  11، 2استرس زیاد ) 17

 (8و  6افسردگی و پوچی ) 18

 (11و  7نگرانی برای سالمت در آینده ) 19

 مسائل رفتاری عملی پوشش و لباس نامناسب (9و  5،  3، 1ی تناسبی لباس )ب 20
 ( 10و  6، 5، 1مشکل در خریدن لباس ) 21

 (12و  6، 5سختی دوختن لباس ) 22

 تضعیف رفتاری (13و  7، 4، 1فقدان چابکی ) 23

 (11و  7،  6انرژی منفی ) 24

 (14و  12، 6بی حوصلگی ) 25

 مسائل ارتباطی و اجتماعی حس منفی اجتماعی (9، 4، 1یزی )جمع گر 26
 (11و  4، 1فقدان شادابی ) 27

 (7و  6، 4عدم تأیید ) 28

 مسائل ارتباطی  (13و  12، 7ارتباط ضعیف با دوستان ) 29

 (12و  11، 7سرزنش نزدیکان ) 30

 مدگرایی (14و  9، 6همنوایی با دیگران ) 31

 (14و  6مد )پیروی از  32

 ها به ترتیب نظر پاسخ دهندگانبه شرح ذیل می باشد.  یافته های حاصل از جدول فوق مقوله

 مناسب خودزن ناواین مقوله شامل زیرمقوله های چاقی و وزن نامناسب و مسائل جسمانی است. چاقی و نارضایتی جسمی

ز ا ینگرانم امل مفاهیشاست. زیرمقوله مسائل جسمانی خود  شکم یچرب صورو ت یچاق، احساس احساس اضافه وزنشامل مفاهیم 

 است. یضعف بدن احساسو  هایماریاز  ابتال به ب ترس، و ساز نامناسب بدن سوخت، مزمن یهایماریب
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 یداوزن پ اضافه  .ی خودم برگردمبه دلیل اینکه به وزن طبیع»اینگونه بیان کرد:  1: برای مثال مشارکت کننده شماره  اضافه وزن

 «.مدآاغم رسبه کمر درد  ،ری شدماین اندامم و اینکه وزنم زیاد شد دچار بیما ناراضی هستم از .دوست نداشتم راکردم هیکل خودم 

 اطر وزنتونی که داری بخبله چون دکتر هم که رفتن دیدم که دکتر میگه تمام مریضی های»می گوید:  3مشارکت کننده شماره 

 «است.

گیر  یه مدت همه بهم .تمدوست نداش رااینکه چاقی  ،بعد»بیان می کند که:  8ثال مشارکت کننده شماره برای ماحساس چاقی: 

 «. تهست الباینا برای دوران مجردیم ه .دختر نباید اینجوری چاق باشه ؟ این چه وضعشه ،میدادن که چاق شدی

 «چیزها خیلی حساسم. احساس کردم دارم چاق میشم. روی این»می گوید:  1مشارکت کننده شماره 

 ... ،داشتم پری پاهای ،تمچربی اضافه نداشنداشتم، ... شکم »می گوید:  2: برای مثال مشارکت کننده شماره تصور چربی شکم

  «. این چاق بشم یا الغر دوست نداشتم بیشتر از

 «ه باشم.خوبی داشتاز چربی اضافی بدم می آید. دوست دارم تیپ »بیان می کند که:  12مشارکت کننده شماره 

بت خاله من دیا .ون بودسابقه بیماری تو خانوادم»بیان می کند که:  2:مشارکت کننده شماره نگرانی از بيماری های مزمن

  «.چربی خون و فشار خون ،دیابت، داشت

 «نه دیگه.شگیری کاید پیمی ترسیدم فشار خون بگیرم یا قند و چربی داشته باشم. آدم ب»می گوید:  4مشارکت کننده شماره 

شدم تیروئیدم کم  زمایش دادم متوجهآرفتم »می گوید:  1: برای مثال مشارکت کننده شماره و ساز نامناسب بدن سوخت

ونو کنترل تنید اشتها تو می شما .کنه االن پزشکا میگن کم کاری تیروئید چاق نمی. کاره وکم کاری تیروئید باعث چاقی من شده

ین تر اومده بدنم پای وخت و سازسکنم  فکر می. م تغییر نکرده بوده شدم فعالیتم خوردم ولی چاق نمی یاد میقبال اخه غذا ز. کنید

  «.بود

 «دم.د. اذیت می شمعده درد گرفته بود. دستگاه گوارشم خوب کار نمی کر»بیان می کند که:  10مشارکت کننده شماره 

بیماری  هن؟ اصی داشتیخیعنی بیماری . خاطر سالمتیه ب»می گوید:  10: مشارکت کننده شماره هایمارياز  ابتال به ب ترس

 «. و ...  فشار خون ،چربی خون ،خانوادمون سابقه بیماری دارند قند ،خاصی نداشتم

 «گران بودم.اره. من هم ندبرای اینکه بیماری نگیرم. چون مادرم چند تا بیماری »بیان می کند که:  3مشارکت کننده شماره 

ه کوژی و ضعف بدنی شکل اجتماعی واعتماد بنفس و فیزیولمبیشتر »می گوید:  5: مشارکت کننده شماره یضعف بدن احساس

 «. تونستم کارامو انجام بدم نمی ،حالم کردم بی داشتم احساس می

 .«دوست داشتم بدنم قوی تر باشه. فکر می کردم ضعیف شدم»بیان می کند که:  7مشارکت کننده شماره 

می  ی را شامله عموممقوله اصلی دوم ظاهرگرایی است که خود دو زیرمقوله تصویر بدنی نامناسب و جلب توجایی: ظاهرگر

احساس عدم  ودنی منفی ویر بشود. زیرمقوله اول در این حیطه تصویر بدنی نامناسب است که شامل مفاهیم نارضایتی از بدن، تص

 یتیانارضو لف نس مخاج دگاهید، گرانید دگاهید تیاهمت که شامل مفاهیم جذابیت است. زیرمقوله دوم، جلب توجه عمومی اس

 است.همسر 

تیم کردم سالم نکه حس میخاطر ایه من از بدنم ناراضی بودم ب»بیان می کند که:  2: مشارکت کننده شماره نارضایتی از بدن

 .«در خطره

 «غییری بکنه.شتم. احساس می کردم باید یه تکال حس خوبی نسبت به بدنم ندا»می گوید:  1مشارکت کننده شماره 

 «.داشتمنم حس خوبی دید ینه خودمو میآتو »می گوید:  1برای مثال مشارکت کننده شماره تصویر بدنی منفی: 
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ی شتم. فکر مودم قبول ندابا اینکه بقیه می گفتند چقدر تیپ بدنی ات خوبه ولی خ»معتقد است که:  13مشارکت کننده شماره 

 «ای دلخوشبم میگن.کردم بر

مت باشگاه و کم حتی جرقه ایی که زده شد من برم س»بیان می کند که:  6: مشارکت کننده شماره احساس عدم جذابيت

نگاه  ؟کمتهچه وضع ش فت اینگیکی از دوستام بهم  .بار تو دانشگاه تو یه جمعی نشسته بودیمک کردن وزن از اونجایی بود که ی

مجبور  گفتم .وردبهم برخ اونجا خیلی....  کشی؟ جلو بقیه بهم گفت تو خجالت نمی. موقع مجرد بودماون  !کن چقدر بزرگ شده

جمع کن  ،شته دیگهگفت ز مامانم یکی دو بار  .بقیه هم بهم میگن .ولی بعد دیدم این تنها نیست. نیستی با من دوست باشی

 «دختر نباید اینجوری باشه .خودتو

 «دم.هنوز اونقدی که دوست داشتم جذاب نبودم. باید قشنگ تر می ش»گوید:  می 14مشارکت کننده شماره 

 ،ودمبن وسط گیر افتاده ای .یه جوری بود»به این صورت اظهار نظر می کند:  6: مشارکت کننده شماره اهميت دیدگاه دیگران

  «.ارهذثیر گأاطرافیان تای هواقع حرف پس در؟ گفتند چرا داری الغر میشی سریا می یک ،گفتن چاقی سریا می یک

ی ونا چه ربطادم میاد. به بمردم میگن این چه بدنیه که تو داری؟ من از این حرفا »بیان می کند که  9مشارکت کننده شماره 

 «داره؟

 ه سنم کمتر بود  یهشناختن  موقعی ک می رااز آشناها که من »می گوید:  13مشارکت کننده شماره : جنس مخالف دگاهید

 «....اره گفتم چه ربطی د دوست نداشتم می..  .. گفتند اسکلت الغر مردنی م اگه پیش میومد بهم میبحثی ه

و  م می گفتندورت غیرمستقیصچند تا از دوستام گفتند چاق شدی. خواستگارهام هم به »بیان می کندکه:  7مشارکت کننده شماره 

 « اعصابم به هم می ریخت.

 شوهرم دوست ،م که دارمخاطر شکه ب ،دوم»اینگونه اظهار نظر می کند:  7رکت کننده شماره برای مثال مشانارضایتی همسر: 

 .«نگران اینم که شوهرم دوست نداره شکم داشته باشم « »نداره

و لی  ی گفت توپولیحرفای شوهرم خیلی منو آزار می داد. هی منو مسخره می کرد. م»می گوید:  3مشارکت کننده شماره 

 «بود.منظورش چاقی 

ات منفی ربه هیجانن و تجمقوله اصلی سوم، خودپنداره منفی است که خود شامل دو زیرمقوله عزت نفس پاییخودپنداره منفی: 

گر رمقوله دیت. زیاست. عزت نفس پایین خود شامل مفاهیم کاهش اعتماد به نفس، تضعیف روحیه و نارضایتی از خود اس

مت در آینده برای سال گرانینست که خود شامل مفاهیم استرس زیاد، افسردگی و پوچی و خودپنداره منفی، تجربه هیجانات منفی ا

 است.

مهم ترین دلیلی که  پس»این موضوع را اینگونه بیان می کند:  1: برای مثال مشارکت کننده شماره کاهش اعتماد به نفس

؟ ی که قبال بودیده به اونرمیگرری میری باشگاه داره برفتی باشگاه عدم اعتماد بنفس بود که از دست داده بودی ولی االن که دا

 «. بله

 اس میدوره احس اما تو یه ،اشتنفسم مشکلی نده تو یه دوره از چاقیم اعتماد ب»اینگونه بیان می کند:   6مشارکت کننده شماره 

  «. گیره می رانفسم ه کردم این چاقی اعتماد ب

دنی بفیزیولوژی و ضعف  اعتماد بنفس و شکل اجتماعی ومبیشتر »ان می کند که: بی  14مشارکت کننده شماره تضعيف روحيه: 

 «بدم. تونستم کارامو انجام حالم نمی کردم بی احساس می ،که داشتم

ایل تر و خوش استوضع و حال خوبی نداشتم. همش احساس می کردم بقیه از من خوشگل»می گوید:  4مشارکت کننده شمار 

 «ترند.
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از  دم قدرتمندیه وآنه کدمی که ورزش آ االن میگم»به این صورت بیان می کند:  2مشارکت کننده شماره  :ودنارضایتی از خ

 «.خودش رضایت بیشتری داره

 «دم.ال ناراضی بواز همه چی خسته شده بودم. از بدنم، از خودم، از زندگیم. ک»می گوید:  10مشارکت کننده شماره 

 استرس گرفتی؟ نه خاطر وزن بااله ب استرس از چی گرفتی؟»بیان می کند که:  2ننده : برای مثال مشارکت کاسترس زیاد

 .... چهتا ب 3 و ن زندگیخاطر مشکالت زندگی باال و پایین بوده استرس ب. وزن اصال بهم استرس نمیده .استرس وزن نداشتم

 . «م دیدمهرا  م باشگاه اثراتشپس میر. گفتم شاید این استرسا برای  بدن من ضرر داشته. ...عزیزان و  مرگ

 «خت بشم.یه کم که چاق می شدم استرس می گرفتم. می گفتم نکنه بدری»معتقد است:  11مشارکت کننده شماره 

د ومحدود شده ب ،م نبوده شغل .یه حس افسردگی و پوچی داشتم»بیان می کند که:  6: مشارکت کننده افسردگی و پوچی

 . «گرفت زم میارا منفی  انرژی هایکه باشگاه برام جوری بود . حس خوبی نداشتم. و برم بود دم های منفی دورآ ،رابطه هام

 ور شده وزنطیم گرفتم هر با حرفای اونا خیلی حالم بد شده بود. حسابی غمگین شدم. تصم»می گوید:  7مشارکت کننده شماره 

 « کم کنم.

ه سروزی دو یا  ،نده منیآگفتم اگه رعایت نکنم این میشه »د که: می گوی 11: مشارکت کننده نگرانی برای سالمت در آینده

 .«ینده که سالمتیم در خطر بیفتهآاضطراب از . مصرف کنم بار باید قرص فشار

 «سراغم. ر مریضی میادباید فکر آینده را می کردم. گفتم پا به سن بذارم هزار جو»معتقد است:  7مشارکت کننده شماره 

ب و اس نامناسو لب مقوله اصلی چهارم، مسائل رفتاری عملی است که خود شامل دو زیرمقوله پوشش :مسائل رفتاری عملی

ت. ن لباس اسدوخت تضعیف رفتاری است. پوشش و لباس خود شامل مفاهیم بی تناسبی لباس، مشکل در خریدن لباس و مشکل

 لگی است.ی حوصبن چابکی، انرژی منفی و زیرمقوله دیگر مسائل رفتاری عملی تضعیف رفتاری است که خود شامل فقدا

را شم و در کل اندامم تونستم بپو لباس جذب نمی»بیان می کند که:  1: برای مثال، مشارکت کننده شماره تناسبی لباسبی

 «. سختم بود. اول کشیدم خجالت می ،دوست نداشتم تو جمع قرار بگیرم. دوست نداشتم

 «سام تنگ شده بود. من هم تو لباس تنگ معذبم.لبا»می گوید:  5مشارکت کننده شماره 

 خواستم بگیرم ی میوقت ،دونه لباس دیدمه بار یه ی»بیان می کند که:  10: مشارکت کننده شماره مشکل در خریدن لباس

گاه که شتم برم باصمیم گرفت .سایزم بشه دادم خیاط برام درست کنه تا خریدم باید می همیشه لباس که می .شد لباس سایزم نمی

 «. یک مقدار پرتر بشم که لباس خوش ایست تر بایسته

ا خیلی خیلی بزرگ ی همیشه تو خرید لباس مشکل داشتم. اینقدر وسواسم که همیشه یا»می گوید:  6مشارکت کننده شماره 

 «کوچیک می خرم.

 م خیلی سخته موقع مدرسه مثال  ،دمکر لباس سایزم پیدا نمی ،رفتم خرید می»اینگونه بیان می کند:  12مشارکت کننده شماره 

 «.دادست میدحس حقارت بهم  ،من کوچک تر بود سایز از 2وردند آ خرین سایزی که میآچون  .کردم لباس پیدا می

ارچه دنبال پارچه پ برم ،پروسه دوختن راستش طوالنی بود»بیان می کند که:  6: مشارکت کننده شماره مشکل دوختن لباس

 بول نمیق راگفتم  یمی که من مدالی ،رفتم خیاطی می. زیادم از خیاط خاطره خوبی ندارم .دور برم پرو کنمه ی ،بخرم ببرم خیاط

لیقه س در صورتی که ،ی بپوشپف دگفتن می. ار ما بهت پیشنهاد بدیم منم دوست نداشتمذب ،این مدل بهت نمیاد دگفتن می د،کردن

ر صورتی دشد ار میرام اجببیه جوری  ،داد نظر مامانم هم تحت تاثیر قرار می خه! آتونستی بگی دوست ندارم خب می . من نبود

 «. دکه دلخواهم نبو
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ی روحیه تر کاراتو انجام بد وقتی فرز .االن فرز ترم»اینگونه بیان می کند:  4: برای مثال مشارکت کننده شماره فقدان چابکی

 «.شاد تری هم داری

 «د.کم تحرکی باعث شده بود خیلی لش بشم. حرکاتم کند تر شده بو»می گوید:  13مشارکت کننده شماره 

م اباشگاه بر..  . ..و برم بود دم های منفی دوربه آ محدود شده بود رابطه هام»بیان می کند که:  6مشارکت کننده  :انرژی منفی

 «گرفت ازم میرا انرژی های منفی که جوری بود 

  « ا گرفتم.ودم. تصمیم ربطعنه می زدند. انرژی منفی می دادند. دیگه خسته شده  همه»معتقد است:  11مشارکت کننده شماره 

 «. بودم ، بی حوصلهشتمحس خوبی ندا . ....یه حس افسردگی و پوچی داشتم»بیان می کند که:  6: مشارکت کننده بی حوصلگی

 «ی رو نداشتم.از هیچی خوشم نمی اومد. ..... حوصله هیچ»معتقد است:  14مشارکت کننده شماره 

ل سه ی خود شامجتماعا: مقوله اصلی پنجم، مسائل ارتباطی و اجتماعی است. مسائل ارتباطی و مسائل ارتباطی و اجتماعی

ن یزی، فقدامع گرجزیرمقوله حس منفی اجتماعی، مسائل ارتباطی و مدگرایی است. حس منفی اجتماعی خود شامل مفاهیم 

رتباط ضعیف با ال مفاهیم د شامیرمقوله مسائل ارتباطی و اجتماعی، مسائل ارتباطی است که خوشادابی و عدم تأیید است. دومین ز

ایی با اهیم همنومل مفدوستان و سرزنش نزدیکان است. زیرمقوله سوم مسائل ارتباطی و اجتماعی، مدگرایی است که خود شا

 دیگران و پیروی از مد است.

م تو غر بشم  راحت تر برالدوست داشتم  .منزوی شده بودم»بیان می کند که:  1برای مثال، مشارکت کننده شماره : گریزیجمع

 «. جمع

 .«حت تر بودم. اینجوری رااز مراسمات خسته شده بودم. دوست داشتم تو تنهایی خودم باشم»می گوید:  9مشارکت کننده شماره 

 «.اریدوحیه شاد تری هم وقتی فرز تر کاراتو انجام بدی ر»ینگونه بیان می کند: ا 4: مشارکت کننده شماره فقدان شادابی

 «بری نبود.م. از شادی خوقتی اومدم ورزش احساس کردم شادترم. قبال خیلی بی حال بود»می گوید:  11مشارکت کننده شماره 

ده و این بیا به ما هم یاد ب ؟ن چی کار کردیپرس خیلی از دوستام میان می»می گوید که:   4: مشارکت کننده شماره عدم تأیيد

باشگاه  م گرفتم وه رژیکاشته ذنگاه اجتماعی روم تاثیر گ دیده شدنه که چقدر توجه ها به سمت من جلب میشه با الغر شدن.

 .«رفتم

ایید الن همه تم. ان ثابت کنهمه فکر می کردن من اراده ای ندارم. می خواستم بهشو»بیان می کند که:  7مشارکت کننده شماره 

 «می کنند.

وست داشتم الغر بشم  منزوی شده بودم د»بیان می کند که:  1برای مثال مشارکت کننده شماره ارتباط ضعيف با دوستان: 

 « راحت تر برم تو جمع

 قتا هم منووگیرن. بعضی  با دوستام که می رفتم بیرون احساس می کردم از من کناره می»می گوید:  12مشارکت کننده شماره 

 «می پیچوندن.

ر دخت ؟ ن چه وضعشهای ،یه مدت همه بهم گیر میدادن که چاق شدی»گوبد: می  12: مشارکت کننده شماره سرزنش نزدیکان

 «. نباید اینجوری چاق باشه

 واقعا به .رزنش می کردنبه این شکل منو قبول نداشتند و هی حرف می زدن. هی س»بیان می کند که:  7مشارکت کننده شماره 

 «تنگ اومده بودم.

گفتن تو چاق  ر بهم میجنبه منفی این بود که بیشت»می گوید:  6: در این خصوص مشارکت کننده شماره همنوایی با دیگران

 «. با عرف جامعه ما اوکی نیست. شدی و چاقی خوب نیست
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 ن میگن اینتما با خودشوا خودم می گفتم حبیرون که می رفتم خجالت می کشیدم. ب»معتقد است که:  14مشارکت کننده شماره 

 «خیکی کیه.

رده خه دم یآ .مهم شد برام الغری من از دوران دانشگاه»بیان می کند که:  6: برای مثال، مشارکت کننده شماره پيروی از مد

 «با جامعه تطبیق بدم راکردم که خودم  خودم داشتم خودمو با جامعه مقایسه می .مدگرا میشه

 د شده میرننن یه چیزی مدوست دارن مد روز باشم. مگه من از بقیه کمترم که تا می بی»می گوید:  14نده شماره مشارکت کن

 «دنبالش.

 بحث و نتيجه گيری

. یافته بود زشکاروان ورجبدن در دختران و زنان  ریاز تصو یتیعلل نارضا ییشناساهمان طور که اشاره شد هدف تحقیق حاضر 

قوله عوامل مز: اولین اودند بعبارت  بدن در دختران و زنان جوان ورزشکار ریاز تصو یتیعلل نارضان عوامل نشان داد که مهمتری

سائل مناسب و مزن ناونارضایتی از بدن عوامل مربوط به سالمت نارضایتی جسمی است که خود شامل زیرمقوله های چاقی و 

ژوهش ت. نتایج پاسشکم  یچرب صورو ت یباور به چاق، س اضافه وزناحساجسمانی است. چاقی و وزن نامناسب خود شامل مفاهیم 

 ( همخوان است. 1390با نتایج پژوهش نعمتی )

چاقی بیزارند؛  وضافه وزن ان از یکی از مهمترین عوامل نارضایتی از تصویر بدن در بانوان نارضایتی جسمی است. بسیاری از بانوا

ست. در فرهنگ وان نیز هت باننشأ بسیاری از بیماریها است، عاملی برای کاهش جذابیزیرا چاقی و اضافه وزن عالوه بر اینکه م

نها ا تجربه نمایند. آی بهتری رناشویزاسالمی ایران، بسیاری از بانوان تمایل دارند که خود را برای همسرشان جذاب نمایند تا رابطه 

یش نداشته باشند. دیگر گرا انوانادی به آنها داشته باشند و به بدوست دارند جذابیت جنسی داشته باشند تا همسران شان گرایش زی

ر متمایل شوند. زنان دیگ ان بهدر باور بسیاری از بانوان اگر خودشان جذاب نباشد و همسر خود را جذب نکنند ممکن است همسرانش

 باشند.  ود ناراضیدن خز تصویر باضافه وزن و چاقی و بخصوی جربی شکم جذابیت بانوان را کاهش داده و باعث می شود که ا

. مثال کارفرماها ع می شوندض واقهمچنین، باید در نظر داشت که افراد چاق و دارای اضافه وزن در بسیاری از موقعیتها مورد تبعی

انوان بز این موضوع ا یبرای جلوگیر ستند.حاضر نیستند افراد چاق را به کار گیرند یا بسیاری از افراد حاضر به ازدواج با افراد چاق نی

بسیار مذموم می  ی چاقی راانه اگرایش به الغری دارند و از چاقی، اضافه وزن و چربی شکم بیزارند. عالوه براینها، تبلیغات رس

اضافه وزن از  رت چاقی ودرصو دانند و الگوهای الغر به جامعه معرفی می نمایند. بدین ترتیب بانوان گرایش به الغری دارند و

 بدنی خود ناراضی هستند. تصویر

یابت، ی خودن، دن، چرب)نظیر فشارخو مزمن یهایماریاز ب ینگرانزیرمقوله دوم، مسائل جسمانی است که خود شامل مفاهیم 

است.  یف بدنضع احساس و هایارمیاز  ابتال به ب ترس، و ساز نامناسب بدن سوختتیروئید و بیماری های استخوانی نظیر کمردرد(، 

 ن است. ( همخوا1395( و پارسامهر و همکاران)1390ورد نتایج پژوهش با نتایج پژوهشهای نعمتی )در این م

داشتی به آن ن نکات بهنکرد بسیاری افراد به صورت وراثتی در برابر بسیاری از بیماریها آسیب پذیر هستند و در صورت رعایت

 ن بیماریها هستند.ز جمله ایانی اابت، تیروئید و بیماریهای  استخومبتال می شوند. بیمارهای مزمن نظیر فشار خون، چربی خون، دی

ن رسانی در مورد ای با اطالع ا نیزلذا بانوان با داشتن این مشکالت از تصویر بدنی خود ناراضی خواهند بود. از طرف دیگر رسانه ه

 نند. این خود باعثا اقدام کماریهپیشگیری از بی بیماریها به طور مداوم هشدار می دهند و به افراد توصیه می کنند که حتما برای

 ضی باشند. خود نارا بدنی می شود کسانی که به نوعی در معرض خطر این بیماریها قرار می گیرند، از اوضاع جسمانی و تصویر
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ی شود. چرا که، منی ویر بدو تص در مواردی نیز وجود دارد که فرد به بیماری مبتال شده است و این ابتال باعث نارضایتی از بدن

ف و تکیده ی بدن ضعی. وقتبدن بیمار جذابیت مناسب را نخواهد داشت. تضعیف بدن نیز باعث نارضایتی از تصویر بدنی می شود

 صویر بدنی است. تضایتی از أ نارباشد، سالمت خود را از دست خواهد داد و نمی تواند جذابیت الزم را داشته باشد و این خود منش

ت سد، سعی در اقدامااریها بتره بیمبتال به بیماریها نیز باعث نارضایتی از تصویر بدنی می شود. وقتی که فرد از ابتال بترس از ا

ین خود به اها است و یماریپزشکی و جبرانی برای مبتال نشدن به بیماریها می کند و تصور می کند که بدن او در معرص خطر ب

گاه گوارش ملکرد دستکه ع د. عالوه بر این، سوخت و ساز نامناسب بدن نیز باعث می شودنارضایتی از تصویر بدن منجر می شو

ار ضعف و ضعیف، دچ مار وضعیف شده و در نتیجه دستگاه ایمنی بدن ضعیف شده و زمینه برای بیاریها فراهم می شود. بدن بی

 اشت. ناتوانی شود و این امر خود نارضایتی از تصویر بدن را به دنبال خواهد د

اس عدم نفی و احسدنی مزیرمقوله اول در این حیطه تصویر بدنی نامناسب است که شامل مفاهیم نارضایتی از بدن، تصویر ب

( و دیویسون و مک کابه 1395(، پارسامهر و همکاران )1398جذابیت است. بدین ترتیب نتیجه با نتایج پژوهشهای رضازاده )

 ( همخوان است.2010)

ا به کار می الش خود رمام تتاز موضوعات مهم و بنیادی برای افراد است. وقتی فرد از بدن خود ناراضی باشد  تصویر بدنی یکی

ی خود را با الگوها انوان بدنبارد، گیرد تا تبدیل به چیزی شود که برای او تصویر بدنی ایده آل به حساب می آید. در بسیاری از مو

توجه خود را به  ند و تمامنمای ی کنند و برای رسیدن به بدنی شبیه به بدن الگو تالش میجذاب معرفی شده از رسانه ها مقایسه م

یده ال یت بدنی اه وضعباین موضوع معطوف می نمایند و گاه برای رسیدن به این مطلوب تالش بیش از حدی می نمایند. چون 

 نمی رسند نارضایتی از تصویر بدنی ایجاد می شود. 

نقصی در بدن خود  ارند و یادذابی د تصویر بدنی منفی دارند. بدین معنا که فکر می کنند بدن نامناسب و غیر جدر مواردی نیز افرا

نجر به نارضایتی ن موارد مد. ایدارند. آنها ممکن است تصور کنند که هیچ وقت نخواهند توانست به وضعیت بدنی ایده آل خود برسن

ثیر القاء رد تحت تأارد فنیز از عوامل نارضایتی تصویر بدنی است. در بعضی مو از تصویر بدنی می شود. احساس عدم جذابیت

عدم جذابیت  تر احساس جذاب اطرافیان فرد احساس عدم جذابیت می کند. یا اینکه در مقایسه خود با دیگران و بخصوص با افراد

 می کند. احساس عدم جذابیت خود از عوامل نارضایتی از تصویر بدنی است. 

. استهمسر  یتیارضانو جنس مخالف  دگاهید، گرانید دگاهید تیاهممقوله دوم، جلب توجه عمومی است که شامل مفاهیم زیر

( همخوان 2010و مک کابه ) ( و دیویسون1395(، پارسامهر و همکاران )1398های رضازاده )بدین ترتیب نتیجه با نتایج پژوهش

 است. 

ست دیگران ایرا ممکن زارند. خود اهمیت می دهند نارضایتی بیشتری از تصویر بدنی خود دکسانی که به دیدگاه دیگران در مورد 

ن یگر این افراد ممکد. از طرف کنند به عمد یا غیرعمد، جذابیت آنها را زیر سؤال ببرند و آنها را در مورد جذابیت بدنی شان نگران

ز تصویر بدنی ارضایتی اه و نف های دیگران تحت تأثیر قرار گرفتاست حساسیت زیادی نسبت به جذابیت خود داشته باشند و با حر

 ف باشد. مخال در آنها افزایش یابد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا که فردی که اظهار نظر می کند، جنس

زدواج نکرده باشد بسیاری از بانوان نسبت به نظرات جنس مخالف در مورد جذابیت خود خیلی حساس هستند. چراکه، چنانچه فرد ا

به دنبال جذب جنس مخالف برای ازدواج است. کسانی که ازدواج کرده اند نیز خواهان جذب همسر هستند تا همسرشان جذب 

شخص دیگری نشود. لذا جذابیت بدنی برای آنها بسیار مهم است و با کوچکترین اشاره ای ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند و 

در آنها به وجود آید. در این مورد اگر کسی که اظهار نظر می کند همسر فرد باشد، موضوع اهمیت ویژه ای  نارضایتی از تصویر بدن

پیدا می کند. زیرا، همانطور که اشاره شد بانوان متأهل خواهان جذب همسر خود هستند تا همسرانشان به سوی دیگران جذب 

سالم بر جذاب بودن بانوان از دیدگاه همسرشان است. در واقع تأکید نشوند. از طرف دیگر در فرهنگ اسالمی تأکید دستورات ا
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اسالم بر فراهم کردن آرامش برای همسر است. لذا بانوان هر چه بیشتر به دنبال جذابیت برای همسر خود هستند و حساسیت این 

 موضوع برای آنها ممکن است از علل نارضایتی از تصویر بدن باشد.   

رضایتی وحیه و ناضعیف رتعزت نفس پایین است. عزت نفس پایین خود شامل مفاهیم کاهش اعتماد به نفس، زیرمقوله اول شامل 

( و دیویسون و مک کابه 1395(، پارسامهر و همکاران )1398های رضازاده )از خود است. بدین ترتیب نتیجه با نتایج پژوهش

 ( همخوان است.2010)

ین معنا است که اینجا بد فس دراد به نفس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتماد به ندر خصوص نارضایتی از تصویر بدن، اعتم

ند. بدین نی می دانجسما آیا فرد همسر الیقی برای شریک زندگیش هست یا خیر. بسیاری از بانوان این موضوع را در جذابیت

زیر سوال  ه نفس فردماد ببا حرف های دیگران اعت ترتیب جذابیت جسمانی برایشان اهمت خاصی می یابد. در بسیاری از موارد

 رفته و باعث نارضایتی از تصویر بدنی می شود. 

در او  ووال ببرد سزیر  سرزنش های اطرافیان نظیر اعضای خانواده و بخصوص همسر می تواند به شدت اعتماد به نفس فرد را

خواستگارها  خالف نظیرمجنس  نی که ازدواج نکرده اند هم نظراتانگیزه برای کاهش سرزنش اطرافیان ایجاد نماید. در مورد کسا

 جر به تضعیف روحیهبرود، من سؤال بسیار مهم است و می تواند تأثیر فوق العاده ای بر فرد بگذارد.  وفتی اعتماد به نفس فرد زیر

د ز افرادی که اعتماا. بسیاری ی کندماو ایجاد فرد شده و انرژی او را پایین می آورد و بدین ترتیب، نارضایتی از تصویر بدنی را در 

یتی از تصویر بدن به نارضا منجر به نفس و روحیه ضعیفی دارند، رضایت از خود پایینی را تجربه خواهند کرد. رضایت از خود پایین

 می شود. 

گرانی برای پوچی و ن گی وسردزیرمقوله دوم خودپنداره منفی، تجربه هیجانات منفی است که خود شامل مفاهیم استرس زیاد، اف

 ان است. ( همخو2015سالمت در آینده است. از این حیث نتایج تحقیق با نتایج پژوهشهای الزویر و ساینس )

ی شود. عالوه یر بدنی مز تصواسترس باعث می شود که فرد ناراحتی روان شناختی را تجربه کند و این ناراحتی باعث نارضایتی ا

ی تواند مین موضوع ود. ای شود که سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف شده و احساس ضعف در بدن فرد ایجاد شبراین، استرس باعث م

ورد سرزنش و منموده و  رقراربرضایت از تصویر بدنی را کاهش دهد. استرس باعث می شود که فرد نتواند ارتباط خوبی با دیگران 

 دنی می شود.ز تصویر باایتی ل می رود. همه  این موارد منجر به نارضشماتت قرار گیرد و لذا اعتماد به نفس فرد هم زیر سؤا

ه ی به همه چیز و همنگاه منف فسردهعالوه بر استرس، افسردگی نیز می تواند رضایت از تصویر بدنی را تحت تأثیر قرار دهد. افراد ا

نی است که تصویر بد گاه بهاین نگاه منفی نکس دارند و بخصوص این نگاه منفی نسبت به خود از همه بیشتر است. یک جنبه از 

راقبتی را های خودم عالیتمنفی است و منجر به نارضایتی از تصویر بدنی می شود. افسردگی باعث می شود که افراد افسرده ف

د د بیاید. افراوجو ر بدنی بهتصوی انجام ندهند و به ظاهر خود رسیدگی ننمایند. این امر خود منجر به این می شود که نارضایتی از

اراحتی و نمنجر به  ن امرافسرده به دلیل افسردگی ممکن است روابط مناسبی با اطرافیان بخصوص همسر برقرار ننمایند و ای

 مشکالت ارتباطی شده و تصویر بدنی را تحت تأثیر قرار دهد. 

خریدن  ، مشکل درلباس هیم بی تناسبیزیرمقوله اول در این حیطه پوشش و لباس نامناسب است. پوشش و لباس خود شامل مفا

 شد. افت نلباس و مشکل دوختن لباس است. در این خصوص پژوهشی که در گذشته به این موضوع پرداخته باشد، ی

بسیاری از بانوان وقتی اضافه وزن پیدا می کند و چاق می شوند، لباس مناسب و دلخواه خود را نمی توانند پیدا کنند. با توجه به جو 

عه ایرانی که به موضوع حجاب اهمیت زیادی می دهد، لباس باید به گونه ای باشد که برجستگیهای بدن آشکار نباشد. لذا در جام

وضعیت چاقی و اضافه وزن لباس مناسب پیدا کردن سخت می شود. از طرف دیگر، بسیاری از لباسهایی که در بازار وجود دارد 

ه و برای بدن های فربه لباسهای کمی وجود دارد. بدین ترتیب فرد در یافتن لباس دچار برای بدن های الغر یا متوسط دوخته شد
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مشکل می شود. این موضوعات همگی منجر به نارضایتی از تصویر بدن می شود. به عالوه، دوخت لباس نیز خود مشکالت و 

اط توانا و نیز انتخاب مدل لباس و دوخت همگی مسائل خاص خود را دارد. از پیدا کردن پارچه مناسب گرفته تا پیدا کردن یک خی

 موضوعاتی که فرد را به خود مشغول کرده و برای او استرس ایجاد می نمایند.

ر این دلگی است. ی حوصزیرمقوله دوم مسائل رفتاری عملی تضعیف رفتاری است که خود شامل فقدان چابکی، انرژی منفی و ب

 ( همخوان است.2015ی الزویر و ساینس )هاخصوص، نتایج تحقیق با نتایج پژوهش

قایسه با مود را در خند و افرادی که در انجام حرکات خود چابکی کمی دارند، ممکن است احساس منفی در مورد خود داشته باش

خوبی  رد حسفی شود که اعث مبدیگران ضعیف تر ارزیابی نمایند. این موارد منجر به نارضایتی از  تصویر بدنی می شود. چابکب 

ثبت ارزیابی مراد دیگر وی افدر مورد خودش داشته باشد و احساس تسلط بیشتری در امور داشته باشد. همچنین، افراد چابک از س

 ارد.دشده و نسبت به خود حس مثبت پیدا می کنند. این امر رضایت بیشتری از تصویر بدنی را به دنبال 

دارند.  دنی مناسببصویر تی کنند، حس بهتری نسبت به خود پیدا می کنند و افرادی که از سوی دیگران انرژی مثبت دریافت م

ز خود دارند. نی منفی ایر بداما، کسانی که انرژی منفی از سوی دیگران دریافت می کنند و مدام سرزنش و تحقیر می شوند، تصو

ارد از روی ر بعضی مودانی، ا از روی ناتوافراد دیگر ممکن است به دالیل متعددی انرژی منفی به فرد وارد کنند. بعضی وقته

از تصویر بدنی  نارضایتی باعث حسودی، و در بعضی موارد از روی بدبینی ممکن است این کار را انجام دهند. این انرژی های منفی

 می شود و نگاه فرد را نسبت به بدن خود منفی می نماید. 

صلگی باعث ود. بی حوشی می افسردگی است باعث نارضایتی از تصویر بدن عالوه بر اینها، بی حوصلگی نیز که یکی از جنبه های

اشد و این خود ببی داشته امناسنمی شود که فرد فعالیتهای خودمراقبتی و رسیدگی به خود را انجام ندهد و وضعیت جسمانی و بدنی 

ناسب برای معالیتهای فرزش و دارد که به ومنجر به تصویر بدنی نامناسب می شود. عالوه براین، افراد بی حوصله کمتر احتمال 

 بد.  ایش می یاا افزبدن روی بیاورند و تصویر بدنی خود را مثبت سازند. بدین ترتیب نارضایتی از تصویر بدن در آنه

تماعی س منفی اجست. حمسائل ارتباطی و اجتماعی خود شامل سه زیرمقوله حس منفی اجتماعی، مسائل ارتباطی و مدگرایی ا

ون و مک وهش دیویسیج پژشامل مفاهیم جمع گریزی، فقدان شادابی و عدم تأیید است. در این خصوص نتایج پژوهش با نتا خود

 ( همخوان است. 2010کابه )

ضایتی از تصویر نتیجه نارو در جمع گریزی و انزوا باعث می شود که فرد به فعالیتهای ورزشی و مثبت برای بدن کمتر روی بیاورد

ور منفی از کند و تص ریافتدش یابد. همچنین، جمع گریزی باعث می شود که تقویت مثبت از سوی دیگران را فرد کمتر بدن افرای

. افراد شاداب و تر می شودن بیشاخود و بخصوص تصوی بدن خود ایجاد نماید. وقتی انزوا در کنار فقدان شادابی قرار گیرد، تأثیر 

 ت تری را شکل می دهند. بشاش  ارتباط محکمتر، سالم تر و راح

و ارتباطش با  مک می کندبطه کهمچنین، این افراد در روابط تقویت بیشتری از دیگران دریافت می کند و این خود به استحکام را

بهتر  می تواند ارد وددیگران و بخصوص دوستان تقویت می شود. همچنین، وقتی فرد ورزش می کند، جذابیت فیزیکی بیشتری 

ته باشد. در التری داشفس باخود جلب نماید. این جلب توجه باعث می شود که فرد تاییدطلبی کمتری داشته و عزت ن توجه را به

  نتیجه تصویر بدن مناسب تری را تجربه خواهد کرد و نارضایتی او از تصویر بدنی کمتر خواهد شد.

رزنش وستان و سدف با شامل مفاهیم ارتباط ضعی دومین زیرمقوله مسائل ارتباطی و اجتماعی، مسائل ارتباطی است که خود

 نزدیکان است. پژوهشی که در گذشته به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد. 

وقتی ارتباط با دوستان تقویت شود، فرد حس بهتری نسبت به خود و بدن خود پیدا می کند و تصویر بدنی مناسب تری خواهد 

ناسب تری از سوی دوستان دریافت می کند و خلق باالتری را تجربه خواهد کرد و لذا تصویر داشت. در چنین حالتی، فرد بازخورد م

بدنی مثبت تری را تجربه خواهد کرد. اما اگر ارتباط با دوستان ضعیف شود فرد بازخوردهای مثبت کمتری دریافت کرده و نارضایتی 
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نش از سوی اطرافیان وجود داشته باشد، حس منفی نسبت به خود از تصویر بدنی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، وقتی که سرز

افزایش می یابد. همچنین، خلق فرد کاهش یافته و فرد هیجانات منفی بیشتر و هیجانات مثبت کمتری را تجربه می کند و در 

 نتیجه نارضایتی بیشتری از تصویر بدنی در وی به وجود خواهد آمد.  

ت. پژوهشی از مد اس پیروی وو اجتماعی، مدگرایی است که خود شامل مفاهیم همنوایی با دیگران زیرمقوله سوم مسائل ارتباطی 

 که در گذشته به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد. 

عرف جامعه  ستند. چونهامعه جدر تبیین این موضوع می توان گفت بسیاری از بانوان ورزشکار تحت تأثیر جو جامعه با همان عرف 

اشند. افرادی که گ جامعه بهمرن ا مذموم و الغری را جذاب می داند افراد به ورزش روی می آورند تا از این طریق بتوانندچاقی ر

دد. لذا، حس فرد عیف می گرضگران تفاوت زیادی با جامعه و عرف جامعه داشته باشند، از سوی دیگران طرد شده و ارتباط آنها با دی

 ایتی از تصویر بدن افزایش خواهد یافت.نسبت به خود منفی شده و نارض

 عی اشاعه می شود ونه های جمق رسااز طرف دیگر بسیاری از افراد تابع مد و مدگرایی هستند. با توجه به اینکه مد معموال از طری 

می  سانه ها شده و سعیر رو این نبالهداین رسانه ها نیز تأکید زیادی بر الغری دارند، افرادی که به دنبال مد و مدگرایی هستند نیز 

 صویر بدنی در آنهاتضایتی از ، نارکنند به هر قیمیت الغری را به دست بیاورند. چنانچه افراد نتوانند به این امر دست پیدا کنند

 افزایش خواهد یافت. 
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