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 3ادهحسن محمد زدکتر ، 2فاطمه سادات حسینیدکتر ، 1لیلی علیزاده

  چکیده

 یروان يکه جنبه ها یبا توجه به نقشاست و  یقابل بررس یو روان شناخت یزیولوژیکیاعمال بشر از جنبه ف یاست که تمام یهیبد مقدمه و هدف:

و  یفتگیدشـ ارتبـاط خو  یبررس،هدف پژوهش حاضر . دارد يا یژهارزش و اعتبار و یدادن به مباحث روان شناس یتدر اعمال و رفتار بشر دارند، اهم

  . استدر مردان بدنساز  یادراك بدن

سـال   یـک بود که حـداقل   یزبدنساز شهر تبر آن دسته از مردانشامل  ،يو جامعه آمار یهمبستگ -یفیاز نوع توص پژوهشاین  روش شناسی:

نمونه تعیین شده براي جامعه آماري، با توجه به ویژگی هاي کردند.  یم تمرین يسالن بدنساز درفته حداقل دو روز به صورت منظم مداوم و در ه

 یـاس شـرکت کردنـد. از مق   تحقیـق  در داوطلبانـه  و دسـترس  در صـورت  به که است 96/24±528/6 یسن یانگینورزشکار با م 161تعداد  یقتحق

اطالعات استفاده  يرجمع آو ي) برا1998( ي) آبادPPFSادراك شده ( یبدن ی) و پرسشنامه آمادگ1979( هال و ین) راسکNPI( یفتهخودش یتشخص

  شد.  یبررس یونرگرس یل. داده ها با استفاده تحلشد

 15و   ناسازگار یفتگیخودش ییراتاز تغ  % 22در مجموع  یجسمان یطو شرا یبدن یبترکمی دهد پژوهش نشان  يها یهآزمون فرض یجنتا یافته ها:

، ابعـاد هـر دو نـوع    می دهدپژوهش نشان  ینا یجد. به عالوه همانگونه که نتاکنن یم یینسازگار را در مردان بدنساز تب یفتگیخودش ییراتاز تغ  %

   دارند. يدار یرابطه معن یبا ادراك بدن یفتگیخودش

که یکـی از مهمتـرین اخـتالالت شخصـیتی     ، یفتگیتواند از عوامل مهم در بروز خودش یم یادراك بدن که گفتمی توان  گیري:نتیجهو بحث 

   باشد. یقد تحقدر جامعه مور محسوب می شود،
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  مقدمه

در اعمال و رفتار  یروان يکه جنبه ها یاست و با توجه به نقش یقابل بررس یو روان شناخت یزیولوژیکیاز جنبه ف اعمال بشر یاست که تمام یهیبد

 وانر یبررسـ  يدهها سال اسـت کـه بـرا    یتشخص ي). اختالل ها1( دارد يا یژهرزش و اعتبار وا یدادن به مباحث روان شناس یتبشر دارند، اهم

بخشند که در طول زمان و مکان  یو رفتار م یتبه شخص یرومنديها ثبات و استحکام چنان ن که آن یراز است؛فراهم آورده  یمنبع جالب ی،شناخت

 یطفرد به درك کردن و پاسخ دادن به مح یشکه در گرا ییاختالل ها یعنی ؛فات هستندص ياصوال اختالل ها یتاختالالت شخصیابند.  یادامه م

 یمختلف به صورت باثبات پاسـخ مـ   يها یتکند که افراد در موقع یفرض م یت. مفهوم اختالل شخصیابند یناسازگارانه انعکاس م يها یوهبه ش

  ).2دهند (

ـ   يو آمـار  یصیتشخ ياست. در چاپ چهارم راهنما یفتهخودش یتاختالل شخص یت،از جمله اختالالت شخص       (انجمـن روان   یاخـتالالت روان

 یباییو ز یرکیقدرت، ز یت،نها یب یتراجع به مهم بودن خود، موفق یاهاییکه رؤ شوند یم یفتوص یکسان ،یفته)، افراد خودش1994 یکا،پزشکان آمر

 یـن ا يهـا  یژگـی و یگـر است. از د ینیببزرگ احساس زننده خود  یفته،خودش یتاختالل شخص یژگیو ین). مهمتر3( دارند یمنش گو احساس بزر

 ،یفتگی). خودش4( شدن است ینتحس يبرا ییخودنما یازهاين یبایی،ز یانامحدود، قدرت  یتدرباره موفق يپرداز یالمداوم، خ یفتگیاختالل، خود ش

خود در  یتموقع یااز حد بر ارزش  یشبرتر ادراك کرده و ب يه عنوان موجودآن فرد خود را ب یجهاست که در نت یجانیه يها یژگیو زا يمجموعه ا

 یـرا ز ؛است وتسازگارانه متفا یفتگیشناسازگارانه با خود یفتگیکه خودش ) معتقد هستند2009و همکاران (  1ي). بار5( کند یتمرکز م یگرانچشم د

کـه  ، ه اسـت نشـان داد  یزن ی). مطالعات قبل6( رابطه دارد یسنگدل يها ژگییو و يناسازگارانه است که با مشکالت سلوك، پرخاشگر یفتگیخودش

  کند.  ینیب یشرا پ یمختلف یجتواند نتا یم یفتگیخودش

 یشتواند با توجه ب یم یفتگیدو نوع خودش رسد هر یکه به نظر م یاست. در حال یفتگیدر خودش یاديجنبه بن یک یزدرباره ظاهر خود ن نگرانی      

 رهناسازگارانه با خود پندا یفتگی) نشان دادند که تنها خودش2008(  2یکاردکالرك و پ یگلرهیل،مرتبط باشد، ز یو ادراك بدن یزیکیظاهر فاز حد به 

بدن  یوه،است که فرد با آن ش يا یوهاست و هم ش یشنگرش فرد از بدن خو ينحوه  ی،بدن ی). ادراك و تصور از بدن و آمادگ7( مرتبط است یبدن

 پنـداره اوسـت. خود  یتعنصر سازنده شخص ینتر یاز خودش دارد که اصل یريهر فرد تصو، یتاسم یدهکند. به عق یخود را ادراك م یبدن ییواناو ت

 یرمعتقد است اگرچه تصـو  3جونز. از او دارند یگرانکه د یدارد و تصورات یشها ییکه فرد از خودش و توانا ییبرداشت ها یهعبارت است از کل یبدن

 یم یف) تعری(اندازه، شکل و ظاهر عموم یزیکیاز ظاهر ف یتاز رضا يدارد؛ غالبا به صورت درجه ا يچند بعد يساختارو ادراك از بدن  یبدن ینذه

ن با ارتباط آ احتمالکند و به علت  یم ییرفرد تغ یمراحل زندگ یاز زمان تولد شکل گرفته و همزمان با رشد فرد کامل شده و در ط یرتصو ینشود. ا

  ).8دارد ( یاديز یتو کاهش اعتماد به نفس، اهم یو اختالالت روان يا یهاختالالت تغذ

 يسـطوح بـاال   یلهبـه وسـ   یفتهافراد خودش که ینوابسته هستند. نخست ا یزیکیبه ظاهر ف یمبه صورت مستق یفتگیخودش ياز جنبه ها برخی     

) بـه صـورت   1998 ي،و تر ینراسک یفته،خودش یت(پرسشنامه شخص NPI5 در یتمآ ینشوند. چند یو عالقه به ظاهر خود مشخص م 4يخودپسند

که ممکـن اسـت در    یفتهافراد خودش یگرد یژگینگاه کنم). و ینهخودم در آ یرمن دوست دارم به تصو، دهند (مثال  یرا نشان م یشگرا ینا یممستق

مـن  «، »من واقعا دوست دارم که در مرکـز توجـه باشـم   « یلاز قب ییها یتمت. آمرکز توجه بودن اس يبرا یلبگذارد، تما یرها تاث آن یزیکیظاهر ف

 یوهها به ش ممکن است باعث شود که آن ییخودنما يها یشکند. گرا یاشاره م یفتگیجنبه خودش ینبه ا» دهم ندوست دارم که بدن خود را نشا

شـان   یزیکیتواند بر ظاهر ف یهستند که م یتیها نگران موقع آن ینکهجام ا). سر ان9( دهند ینتبه خود ز ،و جلب توجه کننده یزانندهمحرك، برانگ

 یگران،( به صورت استثمار د یکپاتولوژ یفتگی) صورت گرفت، مشاهده شد که خودش1997( 6و همکاران یویسکه توسط د يگذارد. در مطالعه ا یرتاث

مربوط به وزن ارتباط دارد  يبا دغدغه ها یناسازگار)، به طور مثبت یفتگیدشمشابه خو یگران؛د ییدبه تا یدشد یازحس حق به جانب، و ن یکداشتن 

 یز). ن11دارند ( يمطلوب و اعتماد به نفس باالتر یبدن یرتصو یفته،افراد خودش یشتر) نشان داد که ب1992و همکاران (  7پژوهش جکسون یج). نتا10(

حد به  زا یشبا توجه ب یفتگیآموز دانشگاه تگزاس انجام دادند، مشخص شد که خودشدانش  160 ي) بر رو2008(  و همکاران یرکه وز یقیدر تحق

 ؛یدندرسـ  یجـه نت ینرا مطالعه کردند و به ابدن  یو وارس یفتگیخودش ین) رابطه ب2008( 11و مانتفورد10یر، م9ینز، سا8والر. ارتباط دارد یزیکیظاهر ف

و  12). مطالعه رومن12کند ( یم یزير یرا پ یفضع یرابطه دارد که انگاره بدن یبدن یوارس يرهاناسازگارانه احتماال با شناخت ها و رفتا یفتگیخودش

 یـانس حـال تنهـا عامـل در وار    یندر ارتباط با اعتماد به نفس بـود، در عـ   یبه طور قابل توجه یفتگی) نشان داد که اگر چه خودش2011همکاران (

  ).13کرد ( یم ینیب یشرا پ یتاحترام به جذاب از يبه احساس بهره مند یلبود که تما یفتگیخودش
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واکنش افراد به نقص هاي موجود در ظاهرشان و تصمیم به انجام جراحی هاي زیبایی، ارتباط معنی داري بـا میـزان شـدت اخـتالالت      شدت     

یوع خودشـیفتگی در میـان متقاضـیان    ) نشان داد که میزان شـ 2009(  1نتایج مطالعه ي توینگ ،اساس ین). بر هم14ها داشت ( شخصیتی در آن

و همکاران  ی). نتایج پژوهش سهراب15،16در حد باالیی است و این میزان به نسبت چند سال اخیر رشد روزافزونی داشته است ( ییهاي زیباجراحی

 یفتگیخودشـ  یت عادي در مقیـاس ر مقایسه با جمع) در مقیاس الگوهاي بالینی شخصیتی نشان داد که افراد متقاضی جراحی هاي زیبایی د1390(

  نمودند. سبنمرات باالیی را ک

 يبرا ی،بدن عضالن یکاز  يکه برخوردار یاست، در حال یاندام یکشود، بار یم یغتبل یزنان در جوامع غرب يآل برا یدهبه عنوان بدن ا آنچه     

گردد و  یم یافراد درون به وسیله یريجامعه پذ یندفرا ینه و زنانه، در طآل مردا یدها يشده از بدن ها یغتبل یرتصاو ین). ا17گردد ( یم یغمردان تبل

را به  شان يشوند تا بدن ها یم یاجتماع يباور است که مردان به گونه ا ین) بر ا1995(  2یی. فرانزویابنددارد تا بدان دست  یآنان را به تالش وا م

  ).18( دباش یم یبدن یباییمهم تر از ز ی،بدن یید و تواناکه در آن، عملکر یندادراك نما  3یاپو یندفرا یکعنوان 

حجم و  یشبدن، با افزا يتوجه فراوان جوانان و نوجوانان به بهبود شکل ظاهر یر،چند دهه اخ در ژهبوی ي،ا یهازمسائل حاش یکی ،یگرطرف د از      

مرتبط  يبرخاسته از باورها کهها شده  آن یندر ب یروزامصرف مواد نو عادات  يا یهاختالالت تغذ یوعش یشامر، باعث افزا یناست. ا یعضالن ةتود

نشان  اندر انجمن فعال بدنساز یبهداشت يو رفتارها یادراك بدنبا عنوان ) 2013( 4و استوارت یتپژوهش اسم یجنتامناسب است.  یبدن یزیکف با

وسواس متعصب گونـه از   یکبدنسازان و وزنه برداران، با  یژهشدن بو یکه در آن افراد عالقه مند به عضالن بود یبزرگ اجتماع یتواقع یکدهنده 

. )19( کننـد  یاستفاده م یعضالن یپرتروفیکسب ه يبرا یکآنابول یدهايمکمل ها و استروئ ي،ا یهتغذ يها یماز جمله رژ یدممکن و مف یلههر وس

و  یبدن یپاز ت یتینارضا ینبرخوردارند؛ ا یشتريب یتهستند، از جذاب يرگ ترعضالت بز يکه دارا یاز نوجوانان و جوانان معتقدند، مردان یاديتعداد ز

 یشها افزا هدف از مصرف آن مدتاًشده است که ع یکآنابول یدهايداروها، همچون استروئ یمصرف برخ مهم در یلاز دال یکیآن،  ییربه تغ یلتما

مواد به خصوص به صـورت   ینداروها عوارض سوء متعددي دارند. مصرف ا ینکه ا یستدر حال ینا .بدن است يبهبود شکل ظاهر و یعضالن ةتود

شود.  یم یزدرون ر یغدد عصب بکبدي و سرکو یتبزرگ شدن پستان ها، سم ی،مانند سکته قلب ؛ها یمارياز ب یاريمدت سبب ابتالء به بس یطوالن

 یالتدر تمـا  ییـر با الگـوي مردانـه، تغ   یصدا، طاس ییرخشونت و تغ موهاي صورت، یشتوان آکنه ، رو یمواد م ینا یعوارض و اثرات جانب یگراز د

گوناگون، در  يها از ورزش یعوس یاربس ۀمجموع یک در ي،به طور گسترده ا یروزامصرف مواد گوناگون ن). 20ها را نام برد ( یضهب یو آتروف یجنس

نسبت به ورزشـکاران   یفتینگو پاورل بدنسازي ۀورزشکاران رشت یان،م ینشود. در ا یم یافتورزشکاران  یرغ یورزشکاران سطوح متفاوت و حت ینب

را از مصـرف   یرورزشـکاران و غ ورزشکاران  یارکمبس يها یآگاه یزن یگريمتعدد د یقاتمستعدند. تحق یشترمواد ب ینمصرف ا يرشته ها، برا یرسا

   ).21( مواد نشان دادند ینگونها

 پژوهشو نیافتن سابقه انجام چنین مطالعه اي در ایران، این  اند ر مستقیم به موضوع پژوهش حاضر پرداختهتوجه به مطالعات اندکی که به طو با      

 اهیت. میجنتا ییننظیر روش شناسی و تب دیگر نه تنها از نظر موضوع، بلکه از جهات استدر نوع خود کم نظیر و داراي نوع آوري هاي خاص خود

در مردان بدنساز، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را در سطحی فراتر از روابط ساده بین  یو ادراك بدن فتگییپژوهش حاضر در زمینه ارتباط خودش

متغیرها مطرح می سازد. یافته هاي حاصل از این سطح پژوهش، بر غناي دستاوردهاي پیش گفته در زمینـه پیشـگیري و درمـان مشـکالت بـین      

 پاسخ به این سؤال است که چه ،هدف پژوهش حاضر ینه،زم یناحساس شده در ا یضوع و خالء علممو یتشخصی خواهد افزود. لذا با توجه به اهم

  وجود دارد؟ در مردان بدنساز یو ادراك بدن یفتگیخودش ی بینارتباط

  شناسی روش

حداقل  یزشهر تبر يبدنساز يکه در سالن ها يمردان ورزشکار آن دسته ازپژوهش را  ي. جامعه آماراست یاز نوع همبستگ یفیتوص ،پژوهش حاضر

جامعه تحقیق با توجه به اینکه . داشتند  96/24±528/6 یسن یانگینم وکردند یم تمرین يسالن بدنساز دردر هفته حداقل دو روز  سال مداوم و یک

د، لذا همین موضوع باعث سالن هاي بدنسازي مراجعه می کردنبه سال به طور مداوم و منظم  که  حداقل یکاست  شامل آن دسته از ورزشکارانی

بـه صـورت در   ورزشـکار   161تعـداد   باشـند . دسـترس  درحتی االمکان سعی شد در این پژوهش تمام این افراد که کاهش حجم جامعه آماري شد 

  جهت جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده گردید:. داوطلبانه انتخاب شدند و دسترس

 

1. Twenge 
2. Franzoi 
3. Dynamic Process 
4. Smith & Stewart 
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پرسشـنامه، دو   یـن ا يارائه کردند. ساختار سـؤال هـا   1979در سال  2هال و ینپرسشنامه را راسک ینا:  1یفتهشخود یتپرسشنامه شخص. 1

مطابقت کند  یاسمق یدکه با کل یبه هر پاسخخود را انتخاب کند.  يها یژگیمنطبق با و یشترب ینهاز دو گز یکی یداست و پاسخ دهنده با يا ینهگز

 40 یفتهخودشـ  یتپرسشـنامه شخصـ   یفرم کنون دهد. یفرد را نشان م یتشخص یفتگیجنبه خودش 20ات باالتر از و نمر یردگ یتعلق م یازامت یک

، اسـکین (ر اقتدار، خودنمایی، برتري جویی، بهره کشی، محق بودن، خودبسندگی و خودبینی را مورد ارزیابی قرار می دهد ؛و هفت مؤلفه سوال دارد

هنجار یابی ویژگی هاي  گزارش کرده است. 80/0رسشنامه را پ ینا یاییپا یبکردن، ضر یمهتفاده از روش دو نبا اس 1979در سال  ین،). راسک1988

 یـایی پابود که ضـریب   26/25با میانگین سنی  1390نفر از دانشجویان سال  410در جمعیت ایرانی بر روي  NPI-40روان سنجی نسخه فارسی 

   .ه استآمدبدست  91/0 یبررس یناز امذکور پرسشنامه 

حـوزه   4سؤال است که در  12شامل  PPFS(3ادراك شده ( یبدن یآمادگ یاسمق): 1998(يادراك شده آباد یبدن یپرسشنامه آمادگ. 2

پـنج   یـاس از سـواالت بـا مق   یکبود. هر  یبدن یبو ترک یعضالن یطشرا ی،عضالن یريانعطاف پذ ی،جسمان یطشامل شرا ؛یجسمان یآمادگ یاصل

 به وسیله 1387ادراك شده در سال  یبدن یپرسشنامه آمادگ یرسد. ثبات درون یم 60فرد به عدد  یازات. مجموع امتدشو یم یبررس یکرتل یارزش

  گزارش شده است. 84/0 یانو فوالد یفارس

  

  ها یافته

 یی،هفت مؤلفه خود نما ،جدول یندر اارائه شده است. ) 1(و انحراف استاندارد در جدول  یانگینبه صورت م یقتحق یرهايمتغ یفقسمت توص ینا در

مربـوط بـه پرسشـنامه     ینیو خودب ییجو يبرتر ی،)، اقتدار، خودبسندگاستناسازگار  یفتگیسه مؤلفه مربوط به خودش ینمحق بودن (ا ی،بهره کش

ادراك  یبـدن  یسشنامه آمادگمربوط به پر یبدن یبو ترک یعضالن یطشرا یري،انعطاف پذ ی،جسمان یطشرا یرو چهار متغ است یفتهخودش خصیتش

  .استشده 

  

  پژوهش یرهايمتغ یفیتوص ي: آماره ها)1( جدول

    متغیر میانگین انحراف استاندارد

  خودشیفتگی اقتدار 42/1 22/0

 خود نمایی 48/1 23/0

 برتري جویی 39/1 21/0

 بهره کشی 39/1 27/0

 محق بودن 42/1 22/0

 خودبسندگی 42/1 22/0

 خودبینی 35/1 26/0

  ادراك بدنی شرایط جسمانی 18/2 68/0

 انعطاف پذیري 24/2 07/0

 شرایط عضالنی 05/2 91/0

 ترکیب بدنی 54/2 12/0

  

 یفتگیابعاد خودش ینب یهمبستگ یسماتر )2(شماره استفاده شد. در جدول  یرسونپ يگشتاور یهمبستگ یبپژوهش از ضر سؤال پاسخ به يبرا      

  .گزارش شده است یو ادراك بدن

  یبا ادراك بدن یفتگیرابطه ابعاد خودش یهمبستگ یس:  ماتر)2( شماره جدول

 شماره متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 اقتدار 1          

 2 خودنمایی 06/0 1         

 3 برتري جویی -06/0  20/0** 1        

 4 بهره کشی 11/0  18/0* 13/0 1       

 5 محق بودن 10/0  29/0**  33/0**  32/0** 1      
 

1. Narcissistic Personality Inventory (NPI) 
2. Raskin & Hall 
3. Perceived Physical Fitness Scale (PPFS) 



  79  مردان بدنساز در یو ادراك بدن یفتگیارتباط خودش

 شماره متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 6 خودبسندگی 09/0  20/0**  08/0  23/0**  17/0* 1     

 7 خودبینی 08/0  13/0  11/0  15/0  18/0* -04/0 1    

 8  شرایط جسمانی  09/0  27/0**  22/0**  24/0**  36/0**  22/0**  14/0 1   

 9  ف پذیريانعطا 06/0  23/0**  16/0*  11/0  17/0* 12/0  08/0  46/0** 1  

 10  شرایط عضالنی  20/0**  18/0*  15/0*  09/0  16/0* 09/0  16/0*  48/0**  44/0** 1 

  11  ترکیب بدنی  06/0  29/0**  32/0**  20/0**  38/0**  19/0*  13/0  42/0**  14/0  13/0  1

*p<0.05, **p<0.01  
  

 یجسـمان  یطبا شرا یی. رابطه خود نمارددا يدار یرابطه معنp >01/0) و در 20/0( یعضالن یطمؤلفه اقتدار با شرا )2( شماره با توجه به جدول     

از ابعـاد   یزن ییجو ي. برتراستدار  یمعنp >01/0) در سطح 29/0( یبدن یبو با ترک )18/0( یعضالن یط)، با شرا23/0( یري)، با انعطاف پذ27/0(

) 24/0( یعضالن یطناسازگار با شرا یفتگیشداز ابعاد خو یدارد. بهره کش يدار یمثبت معنرابطه  یادراك بدن يلفه هاؤسازگار با تمام م یفتگیخودش

 یادراك بدن بعادناسازگار با تمام ا یفتگیابعاد خوش یگراز د یزبودن ن دار. حقاست يدار یرابطه معن يداراp >01/0) در سطح 20/0( یبدن یبو با ترک

 یزن ینی. و خودباست یمثبت یهمبستگ ي) دارا19/0( یبدن یب) و ترک22/0( یجسمان یطبا شرا یزن یگ. خودبسنداست يدار یرابطه مثبت معن يدارا

 ییدتا یبا ادراك بدن خودشیفتگیرابطه مثبت  یعنی یهفرض یناز ا یها، بخش یافتهدارد. با توجه به  يدار ی) رابطه معن16/0( یعضالن یطفقط با شرا

  شود. یم

 یونمردان بدنساز به چه مقدار است، از روش رگرسـ  یفتگیخودش ینیب یشدر پ یادراك بدن ياز مؤلفه ها یکسهم هر سؤال که  ینپاسخ به ا يبرا

پاسخ  يلذا برا دارد، ناسازگار یفتگیسازگار و خودش یفتگیخودش دو نوع) یفتگیمالك (خودش یرنکته که متغ ینگام به گام استفاده شد. و با توجه به ا

  جداگانه استفاده شد. یونرگرس یلدو تحل سوال از ینبه ا ییگو

  دهد. ینشان م یادراك بدن یرهايناسازگار مردان بدنساز را بر حسب متغ یفتگیخودش ینیب یشپ )3( شماره جدول

  

  یادراك بدن یرهايناسازگار بر حسب متغ یفتگیگام به گام خودش یونرگرس یلتحل یج: خالصه نتا)3( شماره جدول

  R 2R  متغیرها
β  t 2  اي استانداردخطRΔ  F df 

28/0  16/0  40/0  ترکیب بدنی  61/3  16/0  16/0  *26/30  159  

27/0  22/0  47/0  شرایط جسمانی  58/3  15/0  06/0  *67/22  158  

*p< 001/0  

  

کنند.  یم ینیب یشپناسازگار را در مردان بدنساز  یفتگیخودش ییراتتغ از % 6 یجسمان یطو شرا % 16 یبدن یبترک )3(شمارهبا توجه به جدول       

 یمشـاهده مـ   )3(شمارهکنند. همانطور که در جدول  یم یینناسازگار را در مردان بدنساز تب یفتگیخودش ییراتاز تغ  % 22در مجموع  یردو متغ ینا

) اثر p، 67/22=F>001/0( یجسمان یط) و شراp،26/30=F>001/0( یبدن یبدهدکه ترک ینشان م F ییراتبر اساس تغ یانسوار یلتحل یجشود، نتا

  ناسازگار دارند. یفتگیبر خودش يدار یمعن

  دهد. ینشان م یادراك بدن یرهايسازگار مردان بدنساز را بر حسب متغ یفتگیخودش ینیب یشپ )4( شماره جدول

  یادراك بدن یرهايسازگار بر حسب متغ یفتگیگام به گام خودش یونرگرس یلتحل یج: خالصه نتا)4( شماره جدول

 2RΔ  F df  خطاي استاندارد  R 2R  β  t  متغیرها

24/0  11/0  33/0  ترکیب بدنی  94/2  11/0  11/0  *70/19  159  

21/0  15/0  38/0  شرایط جسمانی  65/2  11/0  04/0  *73/13  158  

*p< 001/0  

  

در  یردو متغ ینکند. ا یم ینیب شیسازگار را در مردان بدنساز پ یفتگیخودش ییراتتغاز  % 4 یجسمان یطو شرا % 11 یبدن یبترک مذکور،با توجه به 

 یانسوار یلتحل یجشود، نتا یمشاهده م) 4(کند. همانطور که در جدول  یم یینسازگار را در مردان بدنساز تب یفتگیخودش ییراتاز تغ  % 15مجموع 

ـ  p،73/13=F>001/0( یجسـمان  یط) و شـرا p ،70/19=F>001/0( یبـدن  یـب کـه ترک  دهـد  ینشان م F ییراتبر اساس تغ بـر   يدار ی) اثـر معن

  سازگار دارد. یفتگیخودش
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  نتایج

 یـب ترکمی دهـد  نشان  ،پژوهش يداده ها یلتحل یج. نتااستدر مردان بدنساز  یو ادراك بدن یفتگیارتباط خودش یبررس ،هدف از پژوهش حاضر

 یمـ  یینسازگار را در مردان بدنساز تب یفتگیودشخ ییراتاز تغ  % 15ناسازگار و   یفتگیخودش ییراتاز تغ  % 22در مجموع  یجسمان یطو شرا یبدن

 یطدارد. اقتدار با شـرا  يدار یرابطه معن یبا ادراك بدن یفتگی، ابعاد هر دو نوع خودشمی دهدپژوهش نشان  ینا یجهمانگونه که نتا ،عالوهکند. به 

 ینیو خودب یبدن یبو ترک یجسمان یطبا شرا یخودبسندگو  یبهره کش ی،و محق بودن با تمام ابعاد ادراك بدن ییجو يبرتر یی،خود نما ی،عضالن

 یکـارد کـالرك و پ  یگلرهیل،)، ز2009و همکاران ( يبار يها یافتهبا  یجنتا ین. که ا)p>001/0( دردا يرابطه مثبت معنادار یعضالن یطبا شرا یزن

و  یتاسـم و ) 2008و مـانتفورد (  یـر ، م ینز)، والر ، سـا 2008(  و همکاران یر)، وز1992)، جکسون و همکاران (1997و همکاران ( یویس)، د2008(

 بیات. جدا از ادستهمسوکه بیان می کنند با باال رفتن میزان ادراك فرد از آمادگی بدنی اش میزان خودشیفتگی او نیز باال می رود،  )2013(استوارت 

و ادراك  یـرد گ یآشکار را اندازه مـ  یفتگیکه خودش یفتهخودش تینمرات باال در آزمون شخص ینکه ب نشان می دهد یزن یدانیمطالعات م ،یپژوهش

را مطرح کرد که منطبق با این  نظریه هاي اجتماعی و روانکاوي در روانشناسیکه در تبیین علت این روابط مثبت می توان رابطه وجود دارد  ،یبدن

تمجیـد و تعریـف هـاي     سـبب یک فرد ممکن است به  )1ایگومنِ ( که طوري بهمی کند، خودشیفتگی در افراد در پاسخ به ارزیابی ها رشد نظریات

در متقاضیان جراحی زیبایی میزان سرمایه گذاري روانی بر روي جسم و ظاهر فیزیکی بسیار بیشتر از همانطور که شود. و یا تضعیف اطرافیان تقویت 

ص به ظاهر افراد دیگـر و قضـاوت دربـاره رفتارهـا و خصوصـیات      ناشی از توجه بیش از حد خانواده و اطرافیان شخموضوع این ،افراد عادي است 

  ).22( استس ویژگی هاي ظاهري شان ها بر اسا شخصیتی آن

گویاي آن است که زیبایی اندام به یکی از دغدغه هاي اصلی ایرانیان تبدیل شده است. افراد به  یزها و اظهارنظرهاي سال هاي اخیر ن گزارش     

ونی را براي همانندسازي ظاهرشان با مدل هاي زیبایی خاص به عنوان یک عرف اجتماعی احساس می کنند. با این وجود، فهم طور فزاینده نیاز در

ی، بسیار مهم است. نارضایتی افراطـی از ظـاهر ممکـن اسـت حـاالت روانـی       پریشو مرز بین آرزوي رایج براي بهبود ظاهر یک شخص و روان حد

در مورد رابطـه   یقتحق ینا یجهبا توجه به نت ).23( زشکی جدي را به همراه داشته باشدلت از آن ممکن است عواقب پبیمارگونه را پنهان کند و غف

وقت خود را در سالن هـا و باشـگاه    یشترهستند که ب يافرادنیز  یقتحق ینجامعه مورد مطالعه ا ینکهو توجه به ا یفتگی،با خودش یمثبت ادراك بدن

 يمستلزم صرف وقت، انرژ "آل  یدهبدن ا "به هدف  یدندر رس یتکنند، روشن است موفق یم ظاهر بدنیتناسب اندام و پرورش اندام، صرف  يها

 کند یم یجادرا ا یفرهنگ ها تعارضات یاست که گاه در برخ یروابط اجتماع يبرقرار يو فرصت ها یگرد یحاتاز تفر یدندست کش ي،اراده قو یاد،ز

  ). 24( ري و شخصیتی در افراد می گرددو باعث ایجاد مشکالت رفتا

مانند بهبود  يا یهورزشکاران به مسائل حاش یادتوجه ز يشد از مسائل و مشکالت موجود در ورزش، خصوصا رشته بدنساز گفتهگونه که  همان     

و عـادت بـه مصـرف     يا یهت تغذاختالال یوعش یشباعث افزا یزموضوع ن ینکه ا است یحجم و توده عضالن یشافزا یلهبدن به وس يشکل ظاهر

داشتن تناسب  یا یت،جذاب یشو افزا یمانند ساخت توده عضالن یمتنوع یلمطالعات انجام گرفته، دال). 25گردد ( یجوانان م یندر ب یروزان يداروها

مصـرف   يکـه بـر رو   یمتنـوع  یقـات در تحقکه  ورزشکاران ذکر کرده اند یندر ب یکآنابول یدهايمصرف استروئ یلدل یناندام را به عنوان مهم تر

 یمـ  یـز ن یتیو شخص يشان، دچار اختالالت رفتار یسالمت جسم یدافراد عالوه بر تهد ینداروها انجام گرفته، نشان داده است که ا ینکنندگان ا

 یتو جنس ی،ا، سبک زندگعادت واره ه یکاست که ارتباط نزد یتناسب اندام مکان و يبدنساز یو خصوص یعموم يفضاها یبترت ین). بد20شوند (

براي  یو ارتباط یزندگ يآموزش مهارت ها يکارگاه ها یرنظ یرانهگ یشپ يرسد ارائه برنامه ها ینظر م بهلذا ،دهد یکاربران جوان خود را نشان م

بر  ییشود، اثر بسزا ین مورزشکارا یتشخص یمثبت و منف ياز جنبه ها یبه آگاه يا یژهو یدکه در آن ها تاککنندگان این گونه مکان ها مصرف 

ـ  یبدن یذهن یرطبق نظر جونز در مورد احتمال ارتباط تصو). 3خواهد داشت ( يمشکالت رفتار یريفقدان شکل گ  ي،ا یـه و تغذ یبا اختالالت روان

  ).8رد داشته باشد (ف یتشخص يرو یاديز یرتواند تاث یقابل مشاهده در بدن م یرغ یاقابل مشاهده  ییراتتغ یدر پ یبدن یذهن یرتصو ییرتغ

با اسـتفاده از   یزمانند باال بردن عزت نفس بدنسازان و ن یتیمثبت شخص يها یژگیتوان با باال بردن و یم ،پژوهش ینا يها یافتهاساس  بر     

پژوهش  ینا یجع نتاورزشکاران گام برداشت. در مجمو يدر جهت کاهش اختالالت رفتار یراهکار درمان یکبه عنوان  رفتاري –یشناخت يها یوهش

مـورد   یفتهدر افراد خودش یوقت گزارشی خود يروش هاسودمند باشد.  یو ادراك بدن یفتگیخودش یندر فهم بهتر ارتباط ب ياز جهت نظر ندتوا یم

هـا ممکـن اسـت     آن شـت. داد نخواه ییها یتاز خود دارند محدود اغراق آمیزو  یواقع یرغ یدد یکافراد  ینا ینکها یلبه دل یرد،گ یاستفاده قرار م

مانند مصاحبه و درجه ؛یرياندازه گ یگرد ياز روش ها یآت يشود در پژوهش ها یم یشنهادپلذا  .)7( یندمشکالت را انکار کرده و ضعفشان را رد نما

  همساالن) استفاده شود.  ین،(مانند والد یگراندازسوي  يبند

در  یرهامتغ ینشود رابطه ا یم یشنهادپ ،جنس است یک مختصبه دست آمده تنها  يها فتهیا که یندارد، ازجمله ا یزن ییها یتپژوهش محدود این

  مطالعه شود. یززنان ن
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