فصلنامۀ علمی

رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و نگرش به مد با نگرش به بدن
در زنان چاق  25تا  50سالۀ شهر ایالم
حنانهالسادات منوچهری ماسوله

1

چکیده

ایــن پژوهــش کــه بــا هــدف بررســی ویژگیهــای شــخصیتی و نگــرش بــه مــد بــا نگــرش
بــه بــدن در زنــان چــاق  25تــا  50ســالۀ در شــهر ایــام انجــام شــد ،از نظــر هــدف ،کاربــردی
و از نظــر روش تحقیــق ،توصیفــی -پیمایشــی از نــوع همبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری
پژوهــش شــامل تمامــی زنانــی اســت کــه بــر اســاس نظــر پزشــک در ارزیابــی تــودۀ بــدن
( ،)BMIچــاق تشــخیص داده شــده و در ســال  1399 -1400بــه درمانگــران مراکــز بالینــی
جهــت تعییــن اختــاالت روانشــناختی معرفــی شــدهاند .گــروه نمونــه کــه بــه شــیوۀ
نمونهگیــری در دســترس انتخــاب گردیــد 100 ،نفــر از زنــان چــاق بــا مشــخصات مذکــور را
شــامل میشــد .ابــزار پژوهــش عبــارت بــود از ســه پرسشــنامۀ شــخصیت آیزنــک (،)1963
نگــرش بــه مــد صفارنیــا و همــکاران ( )1390و پرسشــنامۀ بــدن فیشــر (.)1970
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه بیــن ویژگیهــای شــخصیتی برونگرایــی و درونگرایــی
و نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان جامعــۀ هــدف ،رابطــۀ معنــاداری در ســطح اطمینــان % 95
وجــود دارد .و بیــن ویژگیهــای شــخصیتی روانرنجــوری و ثبــات و نگــرش بــه بــدن رابطــۀ
معنــاداری وجــود نــدارد؛ همچنیــن نتیجــۀ پژوهــش نشــان داد کــه بیــن نگــرش بــه مــد و
نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان  25تــا  50ســالۀ شــهر ایــام ،رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد
و بیــن ویژگیهــای فــردی و اجتماعــی (وضعیــت تأهــل ،وضعیــت شــغلی ،تحصیــات) و
نگــرش بــه بــدن در بیــن زنــان  25تــا  50ســالۀ شــهر ایــام ،رابطــۀ معنــادار وجــود دارد.
واژگان کلیــدی :ویژگیهــای شــخصیت ،نگــرش بــه مــد ،نگــرش بــه بــدن ،زنــان چــاق،
شــهر ایــام.
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مقدمه
امــروزه یکــی از مهمتریــن خصوصیــات جوامــع شــهری ،تغییرات ســریع اجتماعی
و فرهنگــی اســت؛ زیــرا خصوصیــات هــر نســل قابــل تغییــر اســت؛ درنتیجــه
نســلهای جدیــد بــه ســنتها و ارزشهــای پیشــینیان وفــادار نمیماننــد و
نســبت بــه آنهــا بیتوجــه میشــوند؛ پــس بــه مــرور از اعتقــاد بــه ایــن ســنن و
اهمیــت آنهــا کاســته میشــود .گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی و فناوریهــای
جدیــد رایان ـهای ،امــکان ارتباطــات گســتردهای را بــرای جوامــع و فرهنگهــای
گوناگــون فراهــم کــرده اســت کــه بــه تبــع آن ،موقعیــت افــراد در شــناخت و فهم
ارزش باورهــا و انتخــاب هنجارهــای مطلــوب ،پیچیدهتــر و مشــکلتر شــده و
چــه بســا موجــب بــروز تضــاد رفتارهــا و تفــاوت ارزشهــا در نســل جــوان شــده
اســت (رحمــانزاده .)64 :1389 ،گرایــش بــه مــد پدیــدهای اجتماعــی اســت کــه
کمابیــش در میــان همــۀ اقشــار جامعــه وجــود دارد و در ایــن میــان ،زنــان بیــش
از دیگــران بــه ایــن مقولــه اهمیــت میدهنــد و مدگراتــر هســتند .بــدون تردیــد
مدگرایــی را نمیتــوان بــه طــور مطلــق رد کــرد؛ امــا پذیــرش بــدون قیــد و
شــرط آن نیــز معقــول نیســت .میانـهروی در مدگرایــی و نظــارت بــر هماهنگــی
آن بــا فرهنــگ و مذهــب و ملیــت و تیــپ شــخصیتی افــراد برتریــن شــیوۀ تعدیل
نگرشهــای افــراد بــه ظاهــر بــدن خواهــد بــود؛ زیــرا مــد ،الگویــی فرهنگــی
اســت کــه توســط بخشــی از جامعــه در یــک دورۀ زمانــی نســبت ًا کوتــاه پذیرفتــه
میشــود و ســپس فرامــوش میگــردد؛ لــذا نبایــد در زمــان حیــات خــود منجــر
بــه تضــاد شــدید بیــن نســلهای مختلــف جامعــه شــود (عمیــدی و احمــدی،
 .)124 :1395پیامــد گرایــش بــه مــد آن اســت کــه فــرد ،ســبک لبــاس پوشــیدن
و طــرز زندگــی و رفتــار خــود را طبــق آخریــن الگوهــا تنظیــم میکنــد و بــه
محــض آنکــه الگــوی جدیــدی در جامعــه رواج یافــت ،از آن پیــروی مینمایــد.
در ایــن راســتا ،رفتارهــای شــخصیتی ممکــن اســت بــا درجــۀ باالیــی بــا انتخــاب
مــد مرتبــط باشــد؛ بــرای مثــال افــراد بــه شــدت برونگــرا بــرای تعامــات
اجتماعــی ارزش قائلنــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت بــه نظــر دیگــران در ارتبــاط
بــا لبــاس پوشیدنشــان فکــر میکننــد .افــرادی کــه هــوش انتخــاب مــد باالیــی
دارنــد ممکــن اســت بخواهنــد تصویــر موفقیــت خــود را از طریــق پوشــیدن
لبــاس منعکــس کننــد؛ بنابرایــن خریــد بــر اســاس مــد بــه عنــوان یــک تصمیــم
مهــم میتوانــد بــا درگیــری شــدید ذهنــی همــراه باشــد (المدرســی و همــکاران،
 .)191 :1394در هــر حــال نظامهــای فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه ،بازتــاب
دورة بیستم و سوم شمارۀ  74و 75؛ بهار و تابستان 1401
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ارزشهــای برخاســته از حاکمیــت اقتصــادی و فرهنگــی هســتند .ویژگیهــای
شــخصیتی نیــز در برگیرنــدۀ مجموعــۀ بیشــماری از خصوصیاتــی هســتند کــه
تأثیــر آنهــا بــر جســم و روان افــراد یکســان نیســت .برخــی از ویژگیهــای
شــخصیتی افــراد ارتبــاط نزدیکــی بــا ســامت و بهزیســتی جســمی و روانــی آنهــا
دارنــد و بــر عــادات و رفتارهــای بهداشــتی و ســامت آنهــا تأثیــری تعیینکننــده
میگذارنــد .برخــی از ویژگیهــا نیــز بــا تصویــر بدنــی منفــی و نگرانــی در مــورد
ظاهــر ارتبــاط منفــی دارنــد (نــادری و مرادیــان.)48 :1389 ،
بــدن ،چــه در ســطح فــردی چــه در ســطح جمعــی ،مــادهای هویتســاز
اســت .کنشهــای ســازندۀ بافــت زندگــی روزمــره ،از ســادهترین اشــکال آن
تــا پیچیدهتریــن آنهــا ،نیازمنــد دخالــت و عامــل بدنــی هســتند .بــدن کــه در
زمینــه یــا اجتمــاع و فرهنگــی احاطهکننــده کنشگــر شــکل میگیــرد ،عاملــی
نشــانهای اســت کــه از خــال آن رابطــۀ انســان بــا جهــان بیــرون بــه واقعیــت بدل
میشــود .بــدن بــه نادرســت یــک پدیــدۀ بدیهــی بــه نظــر میرســد؛ در حالــی
کــه مــادهای ســاده نیســت؛ بلکــه حامــل یــک تبییــن اجتماعــی و فرهنگــی اســت
(میکاییلــی و همــکاران)12 :1391 ،؛ بنابرای��ن مسئــلۀ بــدن و تصــور از آن ،بــه
ارزشهــا و فرهنــگ اجتمــاع برمیگــردد؛ چنانکــه بــا افزایــش ســرمایۀ فرهنگــی،
افــراد تمایــل بیشــتری بــه مدیریــت بــدن خــود مییابنــد و تفکــر خودکنترلــی
در آنهــا پــرورش مییابــد؛ همچنیــن افــراد تشــویق میشــوند تــا بــا اســتفاده
از اســتراتژیهای ابــزاری بــه مدیریــت بــدن خــود بپردازنــد و آن را پــروژهای
در دســت اقــدام ببیننــد (افتخــاری و همــکاران .)81 :1393 ،در ایــن راســتا در
پرتــو حاکمیــت ارزشهــای نظــام ســرمایهداری در کشــورهای توســعهیافته
و در حــال توســعه کــه از طریــق فضــای مجــازی ،اینترنــت و مــد خــود را
اشــاعه میدهنــد ،مدیریــت بــدن بــه معنــای دســتکاری مســتمر در ویژگیهــای
ظاهــری و مرئــی بــدن اســت و ایــن مفهــوم بــا کمــک معرفهایــی ،ماننــد
ســبک لبــاس پوشــیدن ،آرایــش مــوی ســر ،اســتفاده از پیرایههــا ،رژیمهــای
غذایــی ،دســتکاری پزشــکی ،میــزان اهمیــت دادن بــه مراقبتهــای آرایشــی و
بهداشــتی ،جراحــی زیبایــی ،کنتــرل وزن و  ...ســنجیده میشــود (حیــدرزاده و
همــکاران)91 :1391 ،؛ لــذا تغییــرات نگــرش نســبت بــه بــدن و بازنمایــی آنچــه
از دوران نوجوانــی در ســاختار رشــد شــناختی افــراد دیــده میشــود ،امــروزه در
برخــی جوامــع ،محــور اولویتهــای زندگــی افــراد بخصــوص در قشــر جــوان
شــده اســت .ایــن اندیشــهها و نگرشهــا قدمــت تاریخــی دارنــد و همــواره در
دورة بیستم و سوم شمارۀ  74و 75؛ بهار و تابستان 1401
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نــوع بشــر بــه صــورت میــل بــه زیبایــی و آرایــش بــدن وجــود داشــته اســت؛ از
آن هنــگام کــه قبــل از عــادت بــه پوشــیدن لبــاس از رنــگ بــرای پوشــش بــدن
اســتفاده میکــرد (پــاری.)20 :2008 ،1
بریگیتــر ( )2012معتقــد اســت کــه طغیــان و عصیــان زنــان بــا اســتفاده از
حضــور بــدن و واکنشهــای فرهنگــی بــه آنهــا امــری متقــن اســت .در واقــع
مــد مصــرف الگویــی اســت کــه در انســجام و هماهنگــی بــا ســلیقۀ حداقــل یــک
گــروه در دورۀ زمانــی خــاص و در یــک مــکان خــاص باشــد .مــد ،برخــاف
«ســبک» کــه یــک پدیــدۀ فــردی اســت ،جمعــی و اجتماعــی اســت و جنبــۀ
تازگــی و جدیــد بــودن همــواره آن را بــا نشــانهای خــاص بــه اســتفادهکنندگان
از یــک ســو و بــه جامعــه از ســوی دیگــر تحمیــل میکنــد .مــد از دو کارکــرد
زیبایــی و تزیینــی و ارتباطــی بهرهمنــد اســت و بــه همیــن علــت بعــد اجتماعــی
را بــا خــود دارد .پــس بایــد دیــد کــه رایــج شــدن انــواع مدهــا در هریــک از
مقاطــع زمانــی در فضــای جامعــه ،کــه ســبب میگــردد لباسهــا و پوشــشهای
خــاص مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،چــه تأثیــر کارکردی بــر افــراد دارد؛ از ســوی
دیگــر همیــن مــد مطیــع و پیــرو بــدن اســت تــا بــه کمــک آن خــود را نمایــان
ســازد (رفعتجــاه .)31 :1386 ،پــس مــد یــک پدیــدۀ اجتماعــی – فــردی و یــک
نظــام ارتباطــی -معنایــی اســت (دانــش و فروزنــده .)66 :1397 ،یکــی از مهمترین
ســازههای روانشــناختی کــه خاســتگاه یکپارچهســازی علــل فطــری و محیطــی
دارد ،شــخصیت انســانی اســت کــه در مجمــوع ویژگیهــای روانــی اســت کــه
در فــرد بــه صــورت پایــدار وجــود دارد و بــر رفتــار و تفکــر تأثیرگــذار اســت
یــا بــه عبارتــی ،شــخصیت افــراد ترکیبــی از ویژگیهــای روانــی اســت کــه مــا
بــرای مشــخص کــردن آن شــخصیت در طبقهبنــدی بــه کار میبریــم (دهقــان
اردکانــی و مصطفــوی راد .)45 :1398 ،بــه ایــن ترتیــب صفــات واحدهــای اصلــی
شــخصیت را تشــکیل میدهنــد و آمادگــی گســتردهای بــرای پاســخگویی بــه
طریقــی خــاص دارنــد .الگــوی نظــری پنــج عاملــی در شــخصیت مبانــی زیســتی،
تمایــات اصلــی و رشــد ایــن تمایــات ،مســتقل از تأثیــرات محیطــی (رســش
درونــی) بــر اصــول اساســی نظریــۀ صفــات تأکیــد دارد .بنــا بــر ایــن نظریــه ،افراد
را میتــوان در قالــب الگوهــای نســبت ًا پایــدار تفكــر ،احســاس و اعمــال توصیــف
کــرد و آنهــا را در قالــب برخــی صفــات كــه نوعــی ثبــات بیــن موقعیتــی دارنــد،
1. parri
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اندازهگیــری نمــود شــواهدی در مــورد ســاختار کلــی صفــات و ســطوح آن
وجــود دارد ،تفاوتهــای فــردی در ایــن ثبــات دیــده میشــود و محدودیــت
تأثیــرات محیطــی بــر رشــد شــخصیت و تغییــر امــری اســت کــه در آینــده بایــد
تعییــن شــود .بــر مبنــای ایــن تعریــف گروهــی از صاحبنظــران در دانســگاه
فلوریــدا در ایــاالت متحــده در ســال  2019بــه بررســی رابطۀ ســنخ شــخصیت که
میتوانــد نگرشهایــی را نســبت بــه وزن بــدن شــکل دهــد ،پرداختنــد .در ایــن
رابطــه آنهــا ســلطۀ نســبی پنــج ســنخ شــخصیت را کــه در مجمــوع الگــوی پنــج
عاملــی شــخصیت را میســازد ،در نگــرش نســبت بــه بــدن در افــراد مــورد توجــه
قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه اثــر معنـیداری بــر نگــرش فــرد نســبت بــه چاقــی و
نســبت بــه زن و تمایــل او بــه پرداختــن بــه صحبــت در مــورد تبعیضــات ناشــی
از چاقــی دارد (خضــری.)83 :1392 ،
در جامعــۀ امــروز ایــران و در میــان زنــان ایرانــی ،بخصــوص در شــهرهای
بــزرگ ،دگرگونــی در ارزشهــا و نگرشهــای فرهنگــی بــا محوریــت تصویر بدن
مشــاهده میشــود .آمارهــای پزشــکی قابــل تأملــی از جراحیهــای زیبایــی نظیــر
تغییــر فــرم بینــی ،چربیبــرداری موضعــی یــا ساکشــن در نواحــی مختلــف بــدن
یــا کل بــدن یــا انجــام جراحیهــای پرهزینــه بــرای الغــری نظیــر نصفکــردن
حجــم معــده وجــود دارد کــه نشــان میدهــد خودانــگارۀ فرهنگــی زنــان جامعــه،
از یــک الیــۀ ســطحی یــا متوســط ،یعنــی توجــه بــه مــد و پوشــش علیرغــم
حفــظ حجــاب یــا لباسهــای مــورد اســتفاده در مجامــع خصوصــی ،بــه الیههــای
عمیقتــری نظیــر دســتکاری بــدن تغییــر مســیر داده اســت کــه در بــاب هریــک
از تدابیــر مداخلـهای مذبــور بــرای تغییــر خودانــگارۀ بــدن مالحظاتــی در عمــل
از نظــر بهداشــت و ســامتی در جامعــۀ پزشــکی تصریــح شــده اســت (محمــدی
نصرآبــادی و همــکاران .)262 :1383 ،اگرچــه مالکیــت بــدن در مــواردی از نظــر
قانونــی و احتمــاالً حقوقــی بــر عهــدۀ خــود فــرد اســت؛ امــا در بســتر تحــوالت
و روابــط اجتماعــی میتوانــد تغییردهنــده و اشــاعهدهندۀ ارزشهــای بیگانــه بــا
معیارهــا و باورهــای فرهنگــی نــزد صاحبنظــران فرهنگــی و تأمیــن بهداشــت
روانــی جامعــه باشــد کــه غالب ـ ًا گواهــی بــر ســیطرۀ فرهنگــی خطیــر اســت کــه
ارزشهــای عمیــق را در نگرشهــای زنــان و غالبــ ًا مــردان جــوان و میانســال
نســبت بــه اهــداف متعالــی زندگــی در هــم مینــوردد و آنهــا را دســتمایۀ برخــی
از معیارهــای ظاهــری و ســطحی میســازد ،ضمــن اینکــه رفتارهــای خطرســاز
را نــزد گــروه جــوان در رابطــه بــا یافتــن ظاهــر بدنــی دلخــواه و مطابــق مــد روز
دورة بیستم و سوم شمارۀ  74و 75؛ بهار و تابستان 1401

فصلنامۀ علمي

حنانهالساداتمنوچهریماسوله

209

جهــان تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .انجــام پژوهشهایــی نظیــر پژوهــش فعلــی
میتوانــد راهکارهایــی را در جهــت شناســایی زوایــای روانشــناختی مؤثــر در
ظهــور و تقویــت پدیــدۀ دســتکاری ظاهــر بــدن و تغییــر خودانــگارۀ بدنــی در
افــراد ،بخصــوص زنــان جــوان چــاق ارائــه دهــد؛ بنابرایــن تحقیــق حاضــر بــه
دنب��ال پاس��خگویی بـ�ه ایـ�ن س��ؤال اس��ت ک��ه آی��ا ویژگیهــای شــخصیتی و
نگــرش بــه مــد بــا نگــرش بــه بــدن در زنــان چــاق  25تــا  50ســالۀ شــهر ایــام،
رابطــۀ معنــادار دارد؟
مبانی و چارچوب نظری
ویژگیهای شخصیتی
ديــدگاه روانــكاوي :ايــن ديــدگاه مبتنــي بــر ايــن تصــور اســت كــه شــخصيت
مجموعـهاي از نيروهــاي درونــي را دربرميگيــرد كــه بــا هــم رقابــت ميكننــد و
گاه بــا يكديگــر در تعارضنــد .اينكــه رفتــار چگونــه از ايــن پويايــي درونــي پايدار
ميشــود ،كان��ون توجـ�ه اي��ن ديــدگاه را تشــكيل ميدهــد .از ايــن ديــدگاه انســان
مجموعـهاي از فشــارهاي درونــي را كــه گهــگاه بــا هــم عمــل ميكننــد و گهــگاه
بــا هــم در جنــگ هســتند دربــردارد.
بــر طبــق نظــر فرويــد ،1شــخصيت از خــال پنــج مرحلــۀ روانــي  -جنســي
تحــول مييابــد .در يــك جريــان نمويافتگــي بهنجــار ،هــر مرحلــۀ روانــي
جنســي راهــي بــه ســوي مرحلــۀ بعــد ميگشــايد و فــرد را بــا يــك توالــي از
چالشهــاي نمويافتگــي مواجــه ميگردانــد .در نمــاي روانپويشــي ،شــخصيت
معنــاي فنــي دارد و بــه شــيوهاي اطــاق ميشــود كــه در آن مــن بــر حســب
عــادت فشــارهاي نهــاد ،فرامــن و محيــط را بــرآورده ميســازد .در كل بــراي
فرويــد ،شــخصيت ،يــك جنــگ فرسايشــي توســط ســه ژنــرال بــه نامهــاي نهــاد،
مــن و فراخــود اســت (شــولتر 3و شــولتز.)292 :1386 ،
ديــدگاه پديدارشــناختي :رویکــرد پدیدارشــناختی در مطالعــۀ شــخصیت شــامل
چندیــن نظریــه اســت کــه بــه رغــم تفاوتهایــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد ،وجــه
مشــترک آنهــا ایــن اســت کــه بــر تجربههــای خصوصــی فــرد دربــارۀ جهــان
تأکیــد میکننــد .در ایــن دیــدگاه نحــوۀ ادراک و تفســیر فــرد از حــوادث مــورد
توجــه قــرار میگیــرد و شــامل نظریههایــی اســت کــه گاه انســانگرا شــناخته
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میشــوند؛ زیــرا در آنهــا بــر خصوصیاتــی تأکیــد میشــود کــه متمایزکننــدۀ انســان
از حیــوان هســتند ،ماننــد خودفرمانــی و آزادی انتخــاب .گاهــی هــم از آنهــا بــه
عنــوان نظریههــای خویشــتن یــاد میشــود ،چــون بــا تجربههــای خصوصــی
و درونــی فــرد کــه در مجمــوع احســاس بــودن را در او میآفریننــد ،ســر و کار
دارنــد (اتکینســون 1و همــکاران.)302 :1375 ،
دیــدگاه انســانگرایی :انســانگرایی ،نظامــی فکــری اســت کــه در آن تمایــات
و ارزشهــای انســان در درجــۀ اول اهمیــت قــرار دارنــد .ایــن رویکــرد کــه بــا
کارهــای مازلــو 4و راجــرز 5نشــان داده شــده اســت ،بــر توانمندیهــا و آرزوهــای
انســان ،اراده و تحقــق بخشــیدن بــه اســتعدادهای او تأکیــد مــیورزد .در ایــن
دیــدگاه ،مشــخصات شــخص کامــل کــه اوج روانــی را نشــان میدهــد ،عبارتنــد
از :آگاهــی از تمــام تجربههــای خــود ،اعــم از مثبــت و منفــی ،توانایــی زندگــی
کــردن کامــل در هــر لحظــه ،اعتمــاد بــه رفتارهــا و احساســات خــود ،احســاس
آزادی انتخــاب و قــدرت شــخصی ،نیــاز مســتمر بــه رشــد ،تــاش و بــه حداکثــر
رســاندن توانــش خــود و خالقیــت و خودانگیختگــی (شــاکری و همــکاران،
.)249 :1384
نگرش به بدن
مديريــت بــدن بــه معنــاي نظــارت بــر ويژگيهــاي ظاهــري و مرئــي بــدن و
دســتكاري مســتمر آنهاســت .ايــن مفهــوم بــه كمــك معرفهــاي تمایــل بــه
داشــتن تناســب انــدام و كنتــرل وزن از طريــق ورزش ،رژيــم غذايــي و دارو،
دســتكاريهای پزشــكي در نقــاط مختلــف بــدن جهــت زیبایــی ماننــد جراحــي
بينــي و پالســتيك و ميــزان اهميــت دادن بــه مراقبتهــاي بهداشــتي و آرایشــی،
اســتحمام روزانــه ،آرايــش مــو ،آرايــش يــا اصــاح صــورت ،اســتفاده از عطــر و
ادكلــن ،آرايــش ناخــن و اســتفاده از لنــز رنگــي ،بهویــژه بــرای بانــوان بــه يــك
شــاخص تجملــي تبديــل شــده اســت (ارمكــي و چاوشــيان.)22 :1381 ،
نظریۀ گیدنز
بــا فرارســیدن عصــر جدیــد ،بعضــی از انــواع نماهــای ظاهــری و کردارهــای بدنی
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اهمیتــی خــاص مییابنــد .در بســیاری از عرصههــای فرهنگــی ماقبــل جدیــد،
نمــای ظاهــری بــدن بــه طــور کلــی تابــع اســتانداردهای مبتنــی بــر معیارهــای
ســنتی بــود .طــرز آراســتن چهــره و انتخــاب لبــاس همیشــه تــا انــدازهای وســیلة
ابــراز فردیــت بــوده اســت (گینــدز.)87 :1385 ،
از نظــر گیدنــز« :خودآرایــی و تزییــن خویشــتن بــا پویایــی شــخصیت مرتبــط
اســت .در ایــن معنــا پوشــاک عــاوه بــر آنکــه وســیلۀ مهمــی بــرای پنهانســازی
یــا آشکارســازی وجــوه مختلــف زندگــی شــخصی اســت ،نوعــی وســیلۀ
خودنمایــی نیــز محســوب میشــود؛ چراکــه لبــاس آداب و اصــول رایــج را بــه
هویــت شــخصی پیونــد میزنــد» (همــان .)95 :بــه اعتقــاد او حــاالت چهــره و
دیگــر حــرکات بــدن فراهمآورنــدۀ قرایــن و نشــانههایی اســت کــه ارتباطــات
روزمــرۀ مــا مشــروط بــه آنهاســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،بــرای اینکــه بتوانیــم بــه
طــور مســاوی بــا دیگــران در تولیــد و بازتولیــد روابــط اجتماعــی شــریک شــویم،
بایــد قــادر باشــیم نظارتــی مــداوم و موفقیتآمیــز بــر چهــره و بــدن خویــش
اعمــال کنیــم .از نــگاه وی« :واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بیــش از پیــش مســئول
طراحــی بــدن خویــش میشــویم و هرچــه محیــط فعالیتهــای اجتماعــی مــا
از جامعــۀ ســنتی بیشــتر فاصلــه گرفتــه باشــد ،فشــار ایــن مســئولیت را بیشــتر
احســاس میکنیــم» (همــان).
در تحقیــق حاضــر ،بــرای متغیــر ویژگیهــای شــخصیت از نظریــۀ دیــدگاه
روانــکاوی ،بــه دلیــل اینکــه مجموعـهاي از نيروهــاي درونــي را در بــر ميگيــرد
و ویژگیهــای درونــی فــرد را بررســی میکنــد ،از نظریــۀ پدیدارشــناختی ،بــه
ایــن علــت کــه بــر تجربههــای خصوصــی فــرد دربــارۀ جهــان تأکیــد میکنــد
و محیــط بیرونــی و برونگرایــی انســان را محــور قــرار داده اســت و از دیــدگاه
انســانگرایی ،بــه ایــن دلیــل کــه خــود انســان و تمایالتــش را در رأس همــۀ امــور
میدانــد اســتفاده شــده اســت .متغیرهــای دیگــر تحقیــق ،تنهــا حــول محــور خــود
انســان و تمایالتــش میچرخنــد؛ امــا بــرای متغیــر مســتقل در تحقیــق حاضــر
از ترکیــب ســه نظریــۀ مذکــور اســتفاده گردیــده و بــر اســاس ایــن ســه نظریــه،
اســاس متغیــر مســتقل بنــا نهــاده شــده اســت .بــرای متغیــر مدیریــت بــدن نیــز
از نظریــۀ گیدنــز اســتفاده شــده اســت؛ چــون وی معتقــد اســت کــه خودآرایــی
و تزییــن خویشــتن بــا پویایــی شــخصیت ارتبــاط دارد و انــواع نماهــای ظاهــری
و کردارهــای بدنــی اهمیتــی خــاص بــه انســان میدهنــد .جامعتــر بــودن ایــن
نظریــه و برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا دیگــر متغیرهــا یکــی دیگــر از دالیــل اســتفاد
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از نظریــۀ گیدنــز اســت .بــا توجــه بــه مبانــی نظــری تحقیــق حاضــر ،فرضیههــای
تحقیــق بــه شــرح ذیــل میباشــد.
فرضیههای تحقیق
فرضیــۀ  :1بیــن ویژگــی شــخصیتی برونگرایــی  -درونگرایــی و نگــرش بــه
بــدن در میــان زنــان چــاق  25تــا 50ســالۀ شــهر ایــام ،رابطــۀ معنــادار وجــود
دارد.
فرضیــۀ  :2بیــن ویژگــی شــخصیتی روانرنجــوری -ثبــات و نگــرش بــه بــدن در
میــان زنــان چــاق  25تــا 50ســالۀ شــهر ایــام ،رابطــۀ معنــادار وجــود دارد.
فرضیــۀ  :3بیــن نگــرش بــه مــد بــا نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان چــاق  25تا50
ســالۀ شــهر ایــام ،رابطۀ معنــادار وجــود دارد.
فرضیــۀ  :4بیــن ویژگیهــای فــردی و اجتماعــی (وضعیــت تأهــل ،وضعیــت
شــغلی ،تحصیــات) و نگــرش بــه بــدن در بیــن زنــان  50-25ســالۀ شــهر ایــام،
رابطــۀ معنــادار وجــود دارد.
مروری بر پیشینۀ پژوهش
رقیبیــ و میناخان��ی ( )1390در پژوهشــی کــه بــا عنــوان «بررســي ارتبــاط بيــن
مديريــت بــدن بــا تصويــر بدنــي و خودپنــداره» در بیــن دانشــجويان دانشــگاه
سيســتان و بلوچســتان انجــام دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بيــن مديريــت
بــدن و مؤلفههــاي تصويــر بدنــي ،ارزيابــي وضــع ظاهــري ،گرايــش بــه ظاهــر،
ارزيابــي تناســب و گرايــش بــه تناســب ،ارتبــاط منفــي و بــا رضايــت از نواحــي
بــدن ،ارتبــاط مثبــت معنــاداري وجــود دارد .يافتههــاي ايــن پژوهــش بــه نقــش
تصويــر بدنــي و خودپنــداره در رفتارهــاي مديريــت بــدن افــراد تأکيــد دارد.
اخالصــی ( )1385در تحقیقــی کــه بــا عنــوان «مدیریــت بــدن و رابطــۀ آن بــا
پذیــرش اجتماعــی بــدن» در بیــن زنــان شــهر شــیراز انجــام داد ،بــه نتیجــه رســید
کــه میــزان بــاالی توجــه زنــان بــه بــدن در همــۀ وجــوه آن ،اعــم از آرایشــی
و مراقبــت ،باالتــر از حــدّ میانگیــن اســت؛ همچنیــن بیــن متغیرهــای مصــرف
رســانهای ،پذیــرش اجتماعــی بــدن ،پایگاههــای اجتماعــی بــدن و پایــگاه
اقتصــادی  -اجتماعــی بــا مدیریــت بــدن ،رابطــۀ مســتقیم و معنــادار وجــود دارد.
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تونــی )2004( 1در پژوهــش خــود بــا عنــوان «زیبایــی نقادانــه» کــه در آن بــه
بررســی  3200زن در گــروه ســنی  18تــا  64ســال از  10کشــور جهــان پرداختــه
اســت نشــان داد کــه  44درصــد از زنــان بــاور دارنــد کــه زیبایــی مقولــهای
فراتــر از ویژگیهــای جســمانی اســت و زنــان مفهــوم زیبایــی را بــه عنــوان
ویژگیهــای جســمانی ذاتــی ،امــری کهنــه و منســوخ میداننــد؛ در عــوض،
موقعیتهــا و تجربیــات را عامــل توانمندســاز در احســاس زیبایــی در نظــر
میگیرنــد .از دیگــر نتایــج تحقیــق او ایــن اســت کــه  21درصــد از زنــان بــا
خریــد محصــوالت زیبایــی و  17درصــد از آنــان بــا نــگاه کــردن بــه مجــات
مــد ،زیبایــی را تجربــه میکننــد.
گیملیــن ،)2006( 2تحقیقــی بــا عنــوان «پــروژۀ بــدن غایــب ،جراحی پالســتیک،
پاســخی بــه چهرههــای بدمنظــر» انجــام داد .وی در ایــن بررســی ،بــه مــدت  4ماه
بــا  20نفــر از زنانــی کــه عمــل جراحــی آرایشــی انجــام دادهانــد ،مصاحبــه کــرد.
همــۀ مصاحبهشــوندگان سفیدپوســت و ســاکن جنــوب غــرب انگلســتان بودنــد،
گــروه ســنی آنــان بیــن  23تــا  50ســال بــود و همگــی بــه صــورت پارهوقــت
یــا تماموقــت شــاغل بودنــد .نتایــج بــه دســت آمــده از بررســی مذکــور ،حاکــی
از آن اســت کــه توســل بــه جراحــی زیبایــی ،پــس از چندیــن مرتبــه تــاش در
بهکارگیــری رویکردهــای عملــی گوناگــون بــه منظــور از بیــن بــردن تجربیــات
بدنــی مشکلســاز اتفــاق افتــاده اســت؛ بدیــن معنــا کــه زنــان پــس از اینکــه از
اصالحــات مــورد نظــر در صــورت و اندامهــای خــود ناامیــد شــدهاند ،تصمیــم
بــه انجــام اعمــال جراحــی زیبایــی گرفتهانــد (گیملیــن.)704 :2006 ،
بیشــتر تحقیقــات داخــل و خــارج از کشــور ،حــول محــور و بعد روانشــناختی
انجــام شــدهاند .در تحقیــق حاضــر نیــز محققــان ،هــم بعــد روانشــناختی و هــم
بعــد اجتماعــی را مــدّ نظــر قــرار داده و ویژگیهــای دموگرافــی نمونــۀ مــورد
مطالعــه را بــا متغیــر وابســتۀ تحقیــق مقایســه کــرده و نتایــج را بیــان نمودهانــد
کــه ایــن در نــوع خــود تولیــد علــم جدیــدی نســبت بــه تحقیقــات پیشــین بــه
حســاب میآیــد.

1. Toni
2. Gimlin
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روششناسی

طــرح پژوهــش :طــرح پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر
روش ،توصیفـ�ی -پیمایشـ�ی از نـ�وع همبسـ�تگی اسـ�ت.
جامعــۀ آمــاری :جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــۀ زنــان شــهر ایــام کــه
بــر اســاس نظــر پزشــک در ارزیابــی تــودۀ بــدن ،1چــاق تشــخیص داده شــده و
جهــت تشــخیص اختــاالت روانشــناختی بــه درمانگــران مراکــز بالینــی معرفــی
شــدهاند ،تشــکیل میدهنــد.
روش نمونهگیــری و گــروه نمونــه :روش نمونهگیــری و تعییــن حجــم نمونــه
بــه شــیوۀ نمونهگیــری در دســترس بــود،؛ زیــرا پژوهشــگران بــه طــور همزمــان
بــه  100نفــر از زنــان چــاق بنــا بــر شــاخص مذکــور در یــک مــکان دسترســی
نداشــت و الزم بــود پرسشــنامهها را بــه چنــد مرکــز بالینــی دیگــر جهــت تکمیــل
توســط زنانــی کــه چــاق تشــخیص داده شــده بــود ،ارســال کننــد تــا همکارانــش
آنهــا را در اختیــار مراجعــان قــرار دهنــد .ارائــۀ پرسشــنامهها تــا آن هنــگام بــود
کــه  100پرسشــنامۀ تکمیلشــده و بینقــص در اختیــار پژوهشــگر قــرار گرفــت.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامۀ شخصیتی آیسنک
پرسشــنامۀ شــخصیتی آیزنــک در ســال  1963جهــت شناســایی برخــی جنبههــای
شــخصیت ،از جملــه :درونگرایــی و برونگرایــی؛ همچنیــن پیبــردن بــه برخــی
از اختــاالت شــخصیتی همچــون :روانگسســتگی ،جامعهســتیزی ،روانآزردگــی
و دروغپــردازی بــرای انــواع گروههــای ســنی ســاخته شــد .در ایــن پرسشــنامه،
 37ســؤال دربــارۀ رفتــار و احساســات مختلــف وجــود دارد .مقياسهــا بــه
تيپهــای شــخصيتی درونگرایــی -برونگرايــی و روانرنجــوری – ثبــات
مربــوط میشــود .در عامــل برونگرایــی ،نمــرۀ باالتــر از  12بیانگــر فــردی
بــا صفــات اجتماعــی ،دارای دوســتان زیــاد و طالــب هیجــان اســت؛ در مقابــل
فــرد درونگــرا ،آرام در خــود فرورفتــه ،خــوددار و دارای زندگــی بــا نظــم و
قاعــده اســت .در عامــل گسســتهگرایی ،نمــرۀ باالتــر از  5بیانگــر فــردی منــزوی،
بیاحســاس ،تکانشــی و خودمحــور میباشــد .بــه منظــور تعییــن اعتبــار و روایــی
(1. body mass index )BMI
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ایــن پرسشــنامه ،آیســنک آن را بــر روی گــروه واحــد در دو زمــان اجــرا کــرد.
ضریــب اعتبــار آن بــرای مــردان در عامــل درونگرایــی  ،0/78عامــل برونگرایــی
 0/90و عامــل روانرنجــوری  0/88اســت .ایــن مقادیــر در زنــان بــه ترتیــب،
برابــر  0/79 ،0/85 ،0/72میباشــد (آیزنــک .)5-4 :1370 ،ضریــب پایایــی و
روایــی آن در نمونــۀ ایرانــی توســط عطــاری ( )1388بررســی شــد کــه بــر اســاس
آن ،پایایــی هــر یــک از مقیاسهــای برونگرایــی برابــر بــا  ،0/92روانرنجــوری
برابــر بــا  ،0/89روان گسســتهگرایی برابــر بــا  0/72اســت کــه نشــاندهندۀ
پایایــی خیلــی خــوب میباشــد .مقادیــر روایــی ســازه (تحلیــل عاملــی تأییــدی)
نیــز بــه ترتیــب  0/743 ،0/661و  0/702اســت کــه نشــاندهندۀ اعتبــار بســیار
بــاال و قابــل قبــول مقیاسهــای مذکــور میباشــد (عطــاری.)48-46 :1388 ،
 .2پرسشنامۀ نگرش به مد
پرسشــنامۀ نگــرش بــه مــد توســط صفارینیــا ،کرمانــی و عزیــزی ( )1391بــر
اســاس نگــرش بــه ســه حیطــۀ شــناختی ،عاطفــی و رفتــاری دیــدگاه آلپــورت
( )1897و نظریــۀ جــورج ســیمل ( )1971طراحــی گردیــده و بــر روی 457
دانشــجوی کارشناســی دانشــگاههای ایــام اجــرا شــده اســت .ایــن پرسشــنامه
کــه از نــوع مــداد کاغــذی و خــود گزارشدهــی اســت ،مشــتمل بــر  22گویــه
میباشــد .نمرهگــذاری گویههــا بــر اســاس مقیــاس لیکــرت پنجدرجــهای
ا موافــق= ،5موافــق= ،4نظــری نــدارم= ،3مخالــف= ،2کام ـ ً
بــه صــورت کام ـ ً
ا
مخالــف= 1انجــام میشــود؛ بنابرایــن حداقــل و حداکثــر نمــرۀ کسبشــده از
ایــن پرسشــنامه بــه ترتیــب برابــر  22و  110خواهــد بــود .در پژوهــش صفارینیــا
( ،)1391پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی  0/86و بــا اســتفاده از
روش ضریــب همســانی درونــی بــرای کل پرسشــنامه  0/86بــه دســت آمــد کــه
میــزان رضایتبخشــی اســت .نتایــج پژوهــش نیــز بــا اســتفاده از روایــی تحلیــل
عاملــی تأییــدی بــه دســت آمــد و شــاخصهای بــرازش نیکویــی نشــان از اعتبــار
بــاالی ایــن پرسشــنامه داشــت.
 .3آزمون تصویر تن فیشر
آزمــون تصویــر تــن در ســال  1970توســط فیشــر ســاخته شــد و  46مــاده دارد.
حیطههــای مــورد ســنجش در ایــن آزمــون ،شــامل ســر و صــورت بــا  12مــاده،
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اندامهــای فوقانــی بــا  10مــاده و اندامهــای تحتانــی بــا  6مــاده اســت18 .
مــادۀ دیگــر ،نگــرش آزمودنــی را نســبت بــه ویژگیهــای کلــی بــدن میســنجد.
هــر مــاده ارزشــی بیــن  1تــا ( 5خیلــی ناراضــی= ،1ناراضــی= ،2متوســط=،3
راضــی= ،4خیلــی راضــی= )5دارد .بــرای بــه دســت آوردن نمــره تصویــر فــرد از
تنــش نمــرۀ گویههــا بــا هــم جمــع میشــود .کســب نمــرۀ  46در ایــن آزمــون،
نشــاندهندۀ اختــال و نمــرۀ باالتــر از ( 46حداکثــر  )230نشــاندهندۀ عــدم
اختــال اســت.
اعتبــار ایــن آزمــون توســط یزدانجــو ( )1397در ایــران مــورد بررســی
قــرار گرفــت .وی بــه ایــن منظــور 99 ،نفــر از دانشآمــوزان پایــۀ اول ،دوم و
ســوم دبیرســتان را انتخــاب کــرد و بــه فاصلــۀ زمانــی  10روز ،مــورد آزمــون و
آزمــون مجــدد قــرار داد کــه نتایــج آن بــه ترتیــب بــرای دانشآمــوزان ســال اول
 %81و دانشآمــوزان ســال دوم  ،%84دانشآمــوزان ســال ســوم  %87و جمــع
دانشآمــوزان  %84میباشــد (نظرپــور و خزایــی.)347 :1391 ،
عســگری و همــکاران ( )1393پایایــی پرسشــنامۀ تصویــر بدنــی را بــا دو روش
آلفــای کرونبــاخ و تصنیــف بــه ترتیــب  0/93و  0/91توســط گــزارش کردهانــد.
روش اجرا
بــرای اجــرای پژوهــش ،ســه ابــزار پژوهــش بــه تعــداد  100عــدد تکثیــر شــد و
بــه طــور همزمــان جهــت تکمیــل و بــه دســت آوردن دادههــای خــام در اختیــار
گــروه نمونــۀ پژوهــش قــرار گرفــت .پرسشــنامهها پــس از تکمیــل توســط
 100نفــر از زنــان  25تــا  50ســال جمــعآوری گردیــد و بــر اســاس مقیــاس
نمرهگــذاری شــد .از دادههــا جهــت محاســبات آمــار توصیفــی (شــاخصهای
پراکندگــی ،شــامل فراوانــی و درصــد) ،آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون،
آزمــون مقایســۀ میانگیــن و آزمــون تحلیــل واریانــس جهــت آزمــودن فرضیههــای
تحقیــق اســتفاده شــده اســت.
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یافتهها
جدول شمارۀ ( .)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
درصد
فراوانی
متغیرهای پژوهش
برونگرایی

41

0/41

درونگرایی

24

0/24

روانرنجوری

22

0/22

ثبات

9

0/9

کل

100

0/100

نگرش به مد

94

0/100

نگرش به بدن

94

0/100

نتایــج جــدول شــمارۀ  1نشــان میدهــد کــه  41درصــد پاســخدهندگان
ویژگــی برونگرایــی و  24درصــد ویژگــی درونگرایــی دارنــد 22 .درصــد نیــز
دارای ویژگــی روانرنجــوری و  9درصــد دارای ویژگــی ثبــات هیجانــی هســتند.
جدول شمارۀ ( .)2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
انحراف معیار دامنه تغییرات
میانگین
تعداد
متغیرهای پژوهش
درونگرایی

41
24

47/09

5/61

7

برونگرایی
کل

59

30/84

11/14

22

روانرنجوری

22

15/58

1/86

5

9

6/82

3/30

6

کل

35

10/70

4/23

12

نگرش به مد

94

53/13

3/51

5

نگرش به بدن

94

33/61

3/24

10

ثبات

15/01

4/22

14
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بــر اســاس یافتههــای جــدول شــمارۀ  ،2مقــدار میانگیــن و انحــراف معیــار
مؤلفههــای ویژگــی درونگرایــی و ویژگــی برونگرایــی بــه ترتیــب  30/84و
 11/14و مؤلفههــای روانرنج�وـری و ثبــات بـ�ه ترتیـ�ب  10/70و  4/23محاســبه
شــد؛ بنــا بــر ارزش برتــر میانگیــن مؤلفههــای بعــد درونگرایــی و برونگرایــی
نســبت بــه ســایر ویژگیهــای شــخصیتی میتــوان دریافــت کــه بیشــترین
اعضــای گــروه نمونــه دارای ایــن ویژگیهــای شــخصیتی و ســپس ویژگیهــای
روانرنجــوری و ثبــات بودهانــد .نگــرش بــه مــد بــه عنــوان متغیــر پیشبیــن بــا
میانگیــن  63/13و انحــراف معیــار  10/94دیــده شــد .در نهایــت متغیــر نگــرش
بــه بــدن نیــز بــه عنــوان متغیــر مــاک بــا میانگیــن  33/61و انحــراف معیــار
 18/59گــزارش شــد.
جدول شمارۀ ( .)3نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیههای تحقیق
متغیرهای پژوهش

آماره آزمون

نگرش به بدن

درونگرایی برونگرایی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

-0/261
0/046
59

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

-0/193
0/267
35

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

-0/002
0/984
94

روانرنجوری
نگرش به مد

جــدول شــمارۀ  2شــاخص ضریــب همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش و
مؤلفههــای آنهــا بــا یکدیگــر را نشــان میدهــد:
 -ضریــب همبســتگی بیــن ویژگــی شــخصیتی درونگرایــی -برونگرایــی بــهعنــوان متغیــر پیشبیــن بــا نگــرش بــه بــدن بــه عنــوان متغیــر مــاک ،برابــر
بــا  -0/261بــود کــه در ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت؛ یعنــی بــا 95
درصــد اطمینــان میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر ،همبســتگی کــم ،معکــوس
و معنــاداری وجــود دارد و ایــن نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه هرچــه نمــرۀ
درونگرایــی باالتــر رود ،نگــرش بــه بــدن در ایــن افــراد بیشــتر اســت و
دورة بیستم و سوم شمارۀ  74و 75؛ بهار و تابستان 1401

فصلنامۀ علمي

حنانهالساداتمنوچهریماسوله

219

برعکــس؛ بــه عبارتــی نگــرش بــه بــدن در افــرادی کــه درونگرا هســتند بیشــتر
از افــراد برونگراســت.
 -بیــن ویژگــی شــخصیتی روانرنجــوری بــا متغیــر نگــرش بــه بــدن ،ضریــبهمبســتگی  -0/193نشــان داده شــد کــه در ســطح  %95معنــادار نبــود.
 -بیــن نگــرش بــه مــد بــا نگــرش بــه بــدن ،ضریــب همبســتگی ( )-0/002کــمو معکــوس نشــان داده شــد کــه آن هــم در ســطح اطمینــان  %95معنــادار نبــود.
جدول شمارۀ ( .)4آزمون تفاوت میانگین نگرش به بدن بر اساس ویژگیهای فردی و اجتماعی

متغیر

وضعیت تأهل
وضعیت شغلی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

T

Sig

مجرد

36

42/33

15/30

4/821

0.000

متأهل

58

28/91

8/07

شاغل

46

45/78

10/74

بیکار

48

45/22

11/80

0.000
3/668

0.650
0.520

نتایــج جــدول شــمارۀ  4نشــان میدهــد کــه تفــاوت معنــاداری در وضعیــت
تأهــل (مجــرد یــا متأهــل بــودن) پاســخدهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش بــه
بــدن وجــود دارد .میانگیــن نگــرش بــه بــدن در افــراد مجــرد ( )42/33نســبت
بــه افــراد متأهــل ( )28/91خیلــی بیشــتر میباشــد؛ همچنیــن بــر اســاس نتایــج
جــدول بــاال ،تفــاوت معنــاداری بیــن وضعیــت شــغلی (شــاغل یــا بیــکار)
پاسـخدهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش بــه بــدن وجــود نــدارد .میانگیــن نگــرش
بــه بــدن در افــراد بیــکار  45/22و در افــراد شــاغل  45/78اســت.
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جدول شمارۀ ( .)5آزمون تحلیل واریانس نگرش به بدن بر اساس ویژگیهای
فردی و اجتماعی
فراوانی میانگین انحراف معیار
متغیر
Sig
F
تحصیالت

ابتدایی

41

9.07

1/94

سیکل

99

11.15

2/55

دیپلم

63

18.09

2/81

فوق دیپلم

84

36/81

3/33

لیسانس

38

32.57

3/28

فوق لیسانس و
باالتر

59

23.46

4/97

0.000
0.000
24/131

0.000
0.000
0.000
0.000

نتایــج جــدول بــاال نشــان میدهــد کــه بیــن ارتبــاط داشــتن تمــام مقاطــع
تحصیلــی و نگــرش بــه بــدن در بیــن افــراد پاســخدهنده ،تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد؛ امــا نتایــج تحقیقــات مــا نشــان میدهــد کــه باالتریــن نگــرش در
بــدن بیــن مقاطــع تحصیلــی فــوق دیپلــم و لیســانس و کمتریــن نگــرش بــرای
مقطــع تحصیلــی ابتدایــی اســت.
بحث و نتیجهگیری
 -ضریــب همبســتگی بیــن ویژگــی شــخصیتی درونگرایــی -برونگرایــی بــهعنــوان متغیــر پیشبیــن و نگــرش بــه بــدن بــه عنــوان متغیــر مــاک ،برابــر
بــا  -0/261بــود کــه در ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت؛ یعنــی بــا 95
درصــد اطمینــان میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر ،همبســتگی کــم ،معکــوس
و معنــاداری وجــود دارد و ایــن نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه هرچــه نمــرۀ
درونگرایــی باالتــر رود ،نگــرش بــه بــدن در ایــن افــراد بیشــتر اســت و
برعکــس؛ بــه عبارتــی نگــرش بــه بــدن در افــرادی کــه درونگــرا هســتند
بیشــتر از افــراد برونگراســت.
-

بیــن ویژگــی شــخصیتی روانرنجــوری بــا متغیــر نگــرش بــه بــدن ضریــبهمبســتگی  -0/193نشــان داده شــد کــه در ســطح  %95معنــادار نبــود.

-

-بیــن نگــرش بــه مــد بــا نگــرش بــه بــدن ،ضریــب همبســتگی ()-0/002
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کــم و معکــوس نشــان داده شــد کــه آن هــم در ســطح اطمینــان  %95معنــادار
نبــود.
-

بیــن ویژگیهــای فــردی و اجتماعــی (وضعیــت تأهــل ،وضعیــت شــغلی،تحصیــات) و نگــرش بــه بــدن در بین زنــان ،رابطۀ معنــادار و بیــن وضعیت
تأهــل (مجــرد یــا متأهــل بــودن) پاس ـخدهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش بــه
بــدن ،تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت .میانگیــن نگــرش بــه بــدن در افــراد
مجــرد ( )42/33نســبت بــه افــراد متأهــل ( )28/91خیلــی بیشــتر بــود .بیــن
وضعیــت شــغلی (شــاغل یــا بیــکار) پاس ـخدهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش
بــه بــدن نیــز تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت .میانگیــن نگــرش بــه بــدن
در افــراد بیــکار  45/22و افــراد شــاغل  45/78بــه دســت آمــد .در نهایــت
هــم بیــن ارتبــاط داشــتن تمــام مقاطــع تحصیلــی بــا نگــرش بــه بــدن در بین
افــراد پاس ـخدهنده ،تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت و باالتریــن نگــرش
بــه بــدن بیــن مقاطــع تحصیلــی فــوق دیپلــم و لیســانس و کمتریــن نگــرش
بهــ ب��دن بــرای مقط��ع تحصیلــی ابتدای��ی بوــد؛ بــه ایــن ترتیــب فرضیــۀ 1
پژوهــش تأییــد شــد کــه ایــن یافتــه بــا یافتههــای پژوهشــی مــك نيــل و
همــکاران ( ،)2017دهقــان اردکانــی و مصطفــوی راد ( )1398و ســیدصالحی
و دشــت بزرگــی ( ،)1397همســو و بــا یافتههــای پژوهــش میکاییلــی و
همــکاران ( )1391ناهمســو اســت .در بیــان اســتدالل یافتههــای ایــن پژوهش
میتــوان گفــت ویژگــی شــخصیتی برونگرایــی بــه بیشــترین میــزان در
مقایســه بــا دیگــر ویژگیهــای شــخصیتی بــا نگــرش بــه بــدن افــراد ارتبــاط
دارد؛ زیــرا افــراد برونگــرا بــه دلیــل برخــورداری از قابلیــت برقــراری
تعامــات اجتماعــی بــا دیگــران ،قــادر بــه جــذب دوســتیها ،عضویــت در
گروههــای اجتماعــی و مشــارکت در فعالیتهــای مطلــوب نظــر خویــش
هســتند کــه ایــن شــرایط فرصــت مقایســۀ آنــان بــا دیگــران را از هــر جهــت
بخصــوص از نظــر خصوصیــات ظاهــری بــدن فراهــم مــیآورد؛ درواقــع این
ویژگیهــای شــخصیتی بیشــتر بــا نگــرش بــه بــدن افــراد ارتبــاط دارد؛
زیــرا افــراد برونگــرا در زندگــی بیشــتر بــه دنبــال لذتجویــی هســتند
و ضمــن تخلیــۀ هیجانــات منفــی خویــش در روابــط اجتماعــی ،قــادر بــه
ارائــۀ مشــارکت خویــش در فعالیتهــای جــذاب و لذتبخــش اجتماعــی،
دوســتی و صمیمیتهــای مســتمر و تأییــد حتــی بیثبــات میباشــند .ایــن
تحلیــل در بعــد فــردی اســت؛ امــا نظــر بــه تغییــر الگوهــای فرهنگــی متأثــر
از تحریــکات فضاهــای رســانهای کــه بــرای تشــویق افــراد ،بخصــوص
زنــان جــوان بــرای کســب جذابیتهــای مفــرط در مســیر مثبتاندیشــی
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دربــارۀ خــود و افزایــش عــزت نفــس کاذب صــورت گرفتــه اســت ،امــروزه
روانشناســان اجتماعــی و مشــاوران ،شــاهد ایــن نمونههــای ســطحی نــزد
نســل جــوان بــرای هرچــه بیشــتر برازانــدن خــود نــزد دیگــران و مقایســۀ
خــود بــا آنهــا هســتند.
-

ایــن تغییــر ارزشهــای فرهنگــی از عمیــق بــه ســطحی ،بــه تدریــج در تمــامزوایــای زندگــی فــردی و جمعــی ایرانیــان بازتــاب یافتــه کــه یافتههــای
پژوهــش کنونــی نیــز تأییــدی بــر ایــن ادعاســت.

آزمــون فرضیــۀ  2پژوهــش؛ یعنــی بیــن ویژگــی شــخصیتی روانرنجــوری -ثبــات
و نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان چــاق رابطــه وجــود دارد ،تأییــد نشــد .ایــن
یافتــه نیــز بــا یافتــۀ پژوهشهــای میکاییلــی و همــکاران ( )1391و مــك نيــل و
همــکاران ( )2017همســو و بــا یافتــۀ پژوهــش دهقــان اردکانــی و مصطفــوی راد
( )1398ناهمســو اســت .در تبییــن ایــن نتیجــه میتــوان گفــت کــه روانرنجــوری
بــا مؤلفههایــی همچــون افســردگی ،اضطــراب ،پرخاشــگری و تکانشــگری رابطــه
دارد کــه ایــن مــوارد خــود بــر نگــرش افــراد تأثیــر منفــی میگذارنــد و بــا
ایجــاد منفینگــری ،بــر برداشــتها و اســتنباطهای شــخصی تأثیــر نامطلــوب
دارنــد .ایــن افــراد بــه دنبــال اندیشــیدن و توجــه بــه ظاهــر بدنــی خویــش بــرای
کســب جذابیــت از نــگاه خــود و دیگــران نیســتند و بــه واســطۀ مشــکالت عاطفی
خــود توجــه و تمرکــز چندانــی نســبت بــه انــدام خــود ندارنــد .اگرچــه اغلــب
نیــز نگرشهــای منفیتــری نســبت بــه چاقــی خــود داشــته باشــند ،هــراس از
افزایــش وزن دارنــد و بــه نحــو منفیتــری در مــورد بــدن دوســتان و کــودکان
اطرافشــان صحبــت میکننــد و بــه احتمــال بیشــتری تبعیضــات ناشــی از وزن را
درک مینماینــد .مشــکالت عاطفــی آنهــا در مــوارد دیگــران بــدان حــد شــدید
اســت کــه شــماری از پژوهشــگران معتقدنــد رابط ـهای قــوی بیــن شــخصیت و
وزن بــدن وجــود دارد؛ بــه نحــوی کــه افــرادی کــه در پرسشــنامۀ شــخصیت ،نمرۀ
باالیــی را در بعــد وظیفهشناســی بــه دســت میآورنــد تمایــل بــه برخــورداری از
حداقــل وزن دارنــد ،بــه میــزان کــم زنــان چــاق را تحمــل میکننــد و احساســات
منفــی در مــورد بدنهــای خــود دارنــد .در بیــان شــواهدی دیگــر راو ()2006
نشــان داد زنانــی کــه بــه نظــر دیگــران نســبت بــه ایــدهآل بــودن زنــان الغــر
حســاس هســتند ،نســبت بــه زنانــی کــه ایــن حساســیت را ندارنــد ،احســاس
نارضایتــی بیشــتری از بــدن خــود دارنــد و خودارزشــمندی پایینتــری را تجربــه
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میکننــد .اگرچــه ادراک بانــوان از شــکل کنونــی بــدن خــود معمــوالً بــا شــکل
ایــدهآل آنهــا تفــاوت دارد و ایــن موضــوع در کلیــۀ گروههــا صــادق اســت ،آنهــا
نشــان دادهانــد کــه هرچــه فاصلــۀ بیــن تصــور فــرد از بــدن ایــدهآل بــا بــدن
واقعــی آنهــا بیشــتر باشــد ،نارضایتــی آنهــا از تصویــر بدنیشــان بیشــتر اســت و
عــزت نفــس پایینتــری را تجربــه میکننــد و بیشــتر اذیــت میشــوند.
بــر اســاس نتایــج حاصــل از تحقیقــات جنیفــر و همــکاران ( )2006در آمریــکا،
اختــال در تصویــر بدنــی منجــر بــه ایجــاد ابعــادی از مشــکالت شــناختی،
رفتــاری و ســامتی میشــود .آنچــه اشــاره شــد مؤیــد یافتههــای ایــن پژوهــش
بهویــژه تأییــد فرضیــۀ  1پژوهــش و ر ّد فرضیــۀ  2اســت.
در آزمــون فرضیــۀ ســوم پژوهــش ،بیــن نگــرش بــه مــد و نگــرش بــه بــدن در
میــان زنــان چــاق رابطــه وجــود دارد .نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیون نشــان
داد کــه فرضیــۀ مزبــور تأییــد نشــد .ایــن یافتــه نیــز بــا یافتــۀ پژوهــش ســوامی
و همــکاران ( ،)2008همســو و بــا یافتــۀ پژوهشهــای فاردولــی و همــکاران
( ،)2015جورجــا و همــکاران ( )2007و نصرآبــادی و همــکاران ( )1383ناهمســو
اســت .نتایــج تحقیــق ســوامی و همــکاران ( )2008نشــان داد کــه میــان اســتفاده از
رســانهها (تشــویق نگــرش نســبت بــه مــد) و تصــور از بــدن ،رابطــۀ معکوســی
وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه هرچــه مصــرف رســانهای باالتــر باشــد رضایــت
از بــدن کاهــش مییابــد .اســچیمالز ( )2010نیــز نشــان داد افــرادی کــه اضافهوزن
دارنــد و از شــکل بدنــی خــود ناراضــی هســتند ،بــه علــت حــس تنفــر نســبت بــه
بــدن خــود اغلــب از پایبنــدی بــه رعایــت مــد و انگارهــای مقطعــی در ایــن زمینه
اعــراض میکننــد.
اگرچــه مســتندات مزبــور بــه طــور کلــی بــر وجــود رابطــۀ بیــن نگــرش بــه
مــد و نگــرش بــه بــدن داللــت دارنــد؛ امــا ایــن اطالعــات در پژوهــش فعلــی بــا
 %95اطمینــان در مــورد زنــان چــاق  40-25در شــهر ایــام تأییــد نشــد.
جهــان صنعتــی و نیمهصنعتــی امــروز بــا تغییــر معیارهــا و ارزشهــای
فرهنگــی ،بخصــوص در مــورد جنــس زن بــه مــوازات مصرفگرایــی گریزناپذیــر
بــرای رشــد ســرمایه ،توجــه افــراد را بــه یــک ســبک زندگــی متفــاوت در چنــد
دهــۀ اخیــر معطــوف نمــوده کــه ویژگــی بــارز آن توجــه بــه ظواهــر ،عالقــه
بــه مصــرف ،کمالگرایــی غیرانطباقــی و مقایســۀ اجتماعــی خــود بــا دیگــران
اســت .ایــن تغییــرات ســبک زندگــی بــا ایجــاد عادتوارههــای جدیــد در
نظاممنــدی اقتصــادی و اجتماعــی جهــان توســط رســانههای جمعــی ایجــاد و
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رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و نگرش به مد با نگرش به بدن در .....

تقویــت میشــود .آنهــا الگوهــای ظاهــر بــدن ،مــد ،ســلیقهها و اولویتهــا را در
ســبک زندگــی کشــورها بــه مبادلــه میگذرانــد .نگــرش بــه بــدن همــواره نــزد
افــراد ،بخصــوص نــزد زنــان مطــرح بــوده اســت ،بخصــوص زنانــی کــه بیشــتر
در اجتماعــات تحصیلــی ،شــغلی یــا خانوادگــی حضــور مییابنــد و بــه بیــان
دیگــر ،از ویژگــی شــخصیتی برونگرایــی یــا درونگرایــی برخوردارنــد .آنانــی که
برونگــرا هســتند غالبـ ًا ســعی دارنــد عیــوب ظاهــری خــود را ترمیــم و اصــاح
کننــد و بــه اقدامــات اجتماعــی و پزشــکی دســت بزننــد تــا بــا رفــع معایــب بهتــر
بتواننــد بــا جامعــۀ مطلــوب نظــر خــود ارتبــاط برقــرار کننــد .درونگرایان بــا تغییر
ســبک لبــاس پوشــیدن ،بــه نحــوی کــه معایــب را بــه حداقــل ظاهــر ســازند ،بــه
واپسزنــی عیــوب ظاهــری خــود اقــدام میکننــد؛ در هــر صــورت ایــن ویژگــی
شــخصیتی بــا نگــرش بــه بــدن در افــراد رابطــۀ معنــادار دارد .بنــا بــر یافتــۀ
ایــن پژوهــش بــه نظــر میرســد کــه افــراد روانرنجــور بــه دلیــل دغدغههــای
ذهنــی خویــش و تجربــۀ مشــکالت و اختــاالت روانشــناختی نظیــر اضطــراب،
افســردگی و اغلــب انزواطلبــی ،نســبت بــه ظاهــر بــدن چــاق خــود بیتوجــه
هســتند .بــه ایــن ترتیــب مســئلۀ بــدن و تصــور از آن ،بــه ارزشهــا و فرهنــگ
اجتمــاع برمیگــردد؛ بــا افزایــش ســرمایۀ فرهنگــی ،افــراد تمایــل بیشــتری بــه
مدیریــت بــدن خــود مییابنــد ،تفکــر خودکنترلــی در آنهــا پــرورش مییابــد
و تشــویق میشــوند تــا بــا اســتفاده از راهبردهــای ابــزاری بــه مدیریــت بــدن
خــود بپردازنــد و همــواره بدنشــان را بــه عنــوان پــروژهای در دســت اقــدام بدانند.
یافتــۀ ایــن پژوهــش در مــورد رابطــۀ بیــن نگــرش بــه مــد و نگــرش بــه بــدن،
حاکــی از عــدم وجــود یــک رابطــۀ معنــادار بیــن دو متغیــر پیشبیــن و مــاک
در میــان زنــان چــاق  25تــا 50ســاله در جامعــۀ ایــران اســت .بــا وجــود اینکــه
بــه طــور کلــی الگــوی حجــاب و پوشــش نســبت ًا متحدالشــکل در بیــن زنــان در
رســانههای جمعــی ملــی ترویــج میشــود؛ بــرای زنــان در جامعــۀ فعلــی حتــی
در جامعــۀ ایــام هــم امــکان تمریــن تقویــت نگــرش بــه مــد بجــز در محافــل
خصوصــی و شــخصی وجــود نــدارد و نگــرش بــه بــدن بیــش از آنکــه پدیــدهای
متأثــر از مــد باشــد ،تحــت نفــوذ ارزشهایــی نظیــر چهــره ،شــکل انــدام یــا
نحــوۀ اطوارهــای بدنــی اســت کــه امــکان نمایــش آن در بیشــترین صحنههــای
اجتماعــی وجــود دارد .آمــار بــاالی جراحیهــای پالســتیک اندامهــای بــدن،
چربیبرداریهــا و بوتاکسهــا کــه در مــواردی بســیار باالتــر از آمــار حضــور
افــراد در صحنــۀ تمرینــات بدنــی و ورزشــی بــرای کاهــش تدریجــی وزن و
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متناســب ســاختن ظاهــر بــدن اســت ،گویــای آن اســت کــه توجــه بــه ظاهــر
بــدن بیــش از آنکــه متأثــر از نگــرش بــه مــد  -نــه در ســطح گســتردۀ موجــود
– باشــد ،تحــت نفــوذ ویژگیهــای شــخصیتی اســت .در ایــن راســتا بــه منظــور
کاهــش خطــرات ناشــی از اقدامــات افــراد چــاق بــرای اصــاح عیــوب بــدن و
بــرای جلوگیــری از اضافــه وزن و بهبــود ناهنجاریهــای جســمانی ،ســازمانها
و تشــکالت فرهنگــی و ورزشــی بایــد بــا ایجــاد آگاهــی و تبلیغــات مناســب،
انگیــزۀ افــراد را بــرای مشــارکت در برنامههــای فعالیتهــای بدنــی افزایــش
دهنــد .از محدودیتهــاي پژوهــش حاضــر ،اســتفاده از روش نمونهگیــري در
دســترس و کمبــودن حجــم نمونــۀ پژوهــش بــود؛ لــذا در تعمیــم دادن نتایــج
بایــد جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد .دشــواری در تکمیــل پرسشــنامه و نبــودِ
امــکا ِن نظــارت و کنتــرل مســتقیم پژوهشــگر از دیگــر محدودیتهــای پژوهــش
اســت؛ چراکــه تکمیــل پرسشــنامه مســتلزم ارجــاع بــه مراکــز بالینــی متعــدد بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج حاصلشــده و مشــخص شــدن نقــش ســامت روان در
بــروز چاقــی ،پیشــنهاد میشــود سیاســتگذاريها و اقدامــات پیشــگیرانهاي
در جهــت ارتقــاي ســطح ســامت روان و کاهــش احتمــال بــروز چاقــی در
نوجوانــان در جامعــه صــورت گیــرد.
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 -اتکینســون ،آر.ال ،آر.اس .اتکینســون و ای.آر .هیلــگارد ( ،)1375زمینــۀروانشناســي  ،1ترجمــۀ محمدتقــی براهنــی و همــکاران ،تهــران :رشــد.
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 -اخالصــی ،ابراهیــم ( ،)1385درآمــدی بــر جامعهشناســی بــدن ،تهــران:آدینهبــوک.
 -افتخــاري ،محمدحســن ،افســانه احمــدي ،هنگامــه خضــري و جعفــرحســنزاده (« ،)1393بررس��ی شــیوع نگرشهــاي مربــوط بــه کنتــرل وزن
و اختــاالت خــوردن و ارتبــاط آن بــا شــاخصهاي تنســنجی در دختــران
نوجــوان دانشآمــوز» ،دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان ،)3(16 ،صــص -78
.84
 -حيــدرزاده ،کامبيــز ،بي ـتاهلل اکبریمقــدم و مولــود بکتاشــی (« ،)1391تأثيــرمدگرایــی بــر رفتــار خریــد تفننــی در ميــان دانشــجویان» ،مدیریــت کســب و
کار ،شــمارۀ  ،10صــص .73-55
 -خضــري ،داود (« ،)1392تأثیــر رســانه و تبلیغــات بــر تصویــر تــن نوجوانــانپســر مقطــع متوســطۀ شهرســتان سردشــت ســال تحصیلــی ،»91-92
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تبریــز.
 -دانــش ،ســیمین و الهــام فروزنــده (« ،)1397پنــج عامــل بــزرگ شــخصیتو تصویــر بدنــی در متقاضیــان عملهــای جراحــی زیبایــی شــهر اصفهــان»،
روانشناســی و روانپزشــکی شــناخت ،ســال پنجــم ،شــمارۀ ( 1پیاپــی .)16
 -دهقــان اردکانــی ،زهــرا و فرشــته مصطفــوی راد (« ،)1398پیشبینی ســامتروان بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی و تصویــر بدنــی در دانشآمــوزان
دختــر نوجــوان متوســطه» ،زن و جامعــه ،ســال  ،10شــمارۀ  ،1صــص -331
.364
 -رحمــانزاده ،ســیدعلی (« ،)1389کارکــرد شــبکههای اجتماعــی مجــازی درعصــر جهانــی شــدن» ،مطالعــات راهبــردی سیاس ـتگذاری عمومــی ،دورۀ
 ،1شــمارۀ  ،1صــص .78-49
تجــاه ،مریــم (« ،)1386هویــت انســانی زن در چالــش آرایــش و مــد»،
 -رفع شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ،ســال دهــم ،شــمارۀ  ،38صــص -135
.179
 -رقيبــي ،مهــوش و غالمرضــا میناخانــی (« ،)1390ارتبــاط مديريــت بــدن بــاتصويــر بدنــي و خودپنــداره» دانــش و پژوهــش در روانشناســي كاربــردي،
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دورۀ  ،12شــمارۀ .)46(4
 -ســیدصالحی ،ســیدهفاطمه و زهــرا دشــت بزرگــی (« ،)1397رابطــۀویژگیهــای شــخصیتی ،نگرانــی از تصویــر بدنــی و ناگویــی خلقــی بــا
اختــال خــوردن دانشــجویان پرســتاری» ،پژوهــش پرســتاری ،دورۀ ،13
شــمارۀ  ،4صــص .8–1
- -شــاکری ،جــال ،علیاکبــر پرويزیفــرد و خیرالــه صادقــي (،)1384

ويژگيهــای شــخصيتي ،اســترس ،شــيوههای مقابلــه ،نگرشهــای مذهبــي
در افــراد اقدامکننــده بــه خودکشــي ،کرمانشــاه :دانشــگاه علــوم پزشــكي

رازی.

 -شــولتز ،دوان ،ســيدني الــن شــولتز ( ،)1386نظريههــاي شــخصيت ،ترجمــۀيحيــي ســيدمحمدي ،تهــران :مؤسســه نشــر ويرايــش.
 -عطــاري ،يوســف (« ،)1388بررســي رابطــۀ ويژگيهــاي شــخصيتي وعوامــل فــردي خانوادگــي ،ب��ا رضايــت زناشــويي در كاركنــان ادارههــاي
دولتــي شــهر اهــواز» ،دوميــن كنگــره سراســري آسيبشناســي خانــواده در
ايــران ،ایــام :دانشــگاه شــهيد بهشــتي.
 -عســکری ،پرویــز ،حســن احــدی و ســاره زمانــی (« ،)1393رابطــه طــاقعاطفــی بــا تصویــر بدنــی و کمالگرایــی» ،مطالعــات روانشــناختی ،دورۀ
 ،10شــمارۀ  ،4صــص .136-119
 -عمیــدی ،حســن و حاجیمحمــد احمــدی (« ،)1395مطالعــۀ رابطــۀ بیــنعضویــت در شــبکۀ اجتماعــی و تمایــل بــه مدگرایــی در جوانــان (بــا تأکیــد
بــر فیسبــوک)» ،مطالعــات جامعهشناســی ،دورۀ  ،9شــمارۀ  ،32صــص
.138-123
 -محمــدی نصرآبــادی ،فاطمــه ،پرویــن میرمیــران ،نســرین امیــدوار ،یدالــهمحرابــی و فریــدون عزیــزی (« ،)1383ارزیابــی آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد
تغذیـهای بزرگســاالن و رابطــۀ آنهــا بــا نمایــۀ تــودۀ بدنــی و میــزان لیپیدهــای
ســرم در بزرگســاالن ســاکن منطقــۀ  13ایــام» ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی ،ســال  ،9شــمارۀ  ،41صــص .269-261
 -المدرســی ،ســیدمهدی ،فاطمــه محمــدی ،هوشــمند باقــری قرهبــاغ ومصطفــی موالیــی (« ،)1394بررســی اثــر مذهــب ،مادیگرایــی و ویژگیهــای
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جمعیتشــناختی مصرفکننــده بــر درگیــری ذهنــی بــا پوشــاک مــد (مــورد
مطالعــه :شــهر یــزد)» ،تحقیقــات فرهنگــي ایــران ،دورۀ هشــتم ،شــمارۀ ،3
صــص .213-189
 -ميكاييلــي ،نيلوفــر ،معصومــه قلــيزاده و آذر كيامرثــي (« ،)1391نقــشويژگيهــاي شــخصيتي و تصــور از بــدن در پيشبينــي کيفيــت زندگــي
دانشــجويان داراي اختــال بياش�تـهايي عص��ب» ،یافتههــاي نــو در
روانشناســي (روانشناســي اجتماعــي) ،دورۀ  ،7شــمارۀ  ،24صــص .19-5
 -نــادری ،فــرح و زهــره مرادیــان؛ (« ،)1389رابطــۀ بيــن ويژگيهاي شــخصيتيو اضطــراب جســماني  -اجتماعــي بــا اتخــاذ رژيمدرمانــي روزانــه در
دانشــجويان دختــر» زن و فرهنــگ ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،4صــص .54-43
 -نظرپــور ،ســهیال و کامیــان خزایــی (« ،)۱۳۹۱رابطــۀ تصویر بدن و ســبکهایمقابلـهای بــا شــدت دیســمنورۀ اولیــه» ،اصــول بهداشــت روانــی ،دورۀ ،14
شــمارۀ  ،56صص .553-344
ب) انگلیسی
-- Fardouly, Jasmine, Phillippa C. Diedrichs, Lenny R. Vartanian and Emma
Halliwell, (2015).The Mediating Role of Appearance Comparisons in
the Relationship Between Media Usage and Self-Objectification in
Young Women, Psychology of Women Quarterly. 1-11.
-- Gimlin, Debra (2006). The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a
Response to Bodily Dye-appearance.Sociology.Vol.40, No.4
-- Jennifer Dyl &. Jennifer. Kittler, Katharine. A. Phillips I.(2006), Body
Dysmorphic Disorder and Other Clinically Significant Body Image
Concerns in Adolescent Psychiatric Inpatients: Prevalence and Clinical
Characteristics. Hunt Child Psychiatry and Human Development
volume 36, pp.369–382 (2006).
-- Jorga, J., Marinkovi, J.,Kentri, B.,Hetherington, M,(2007), Alternative
Methods of Nutritional Status assessment in Adolescents.Coll.
Antropology.31(2):413- 418.
-- MacNeill, L, P. Best,L,A. Davis,L,L.(2017). The role of personality

دورة بیستم و سوم شمارۀ  74و 75؛ بهار و تابستان 1401

فصلنامۀ علمي

229

حنانهالساداتمنوچهریماسوله

in body image dissatisfaction and disordered eating: discrepancies
between men and women. J Eat Disord. 2017; 5:44.
-- Parri, Ilyssa and Christia Spears Brown. (2008).The Selfie Generation:
Examining the Relationship between Social Media Use and Early
Adolescent Body Image. Journal of Early Adolescence, Vol (00)0; 1–22.
-- Rowe, V, (2006),Cross-gender influence: The effect of perceived
male preference on female body image and selfesteem in young adult
group The Australian. Educational and Developmental Psychologist.
23(2),48-64.
-- Schmalz, D.L,(2010).I Feel Fat:weight-Related Stigma, Body Esteem,
and BMI as Predictors of Perceived Competence in Physical Activity.
Obes facts.3:15-21.
-- Swami,V.,Salem,N.,Furnham,A.,Tov`ee, M.J.(2008).The influence of
feminist ascription on judgements of women`s physical attractiveness.
Body Image.Jun;5(2):224-9.
-- Toni, Heid (2004). Tempting bodies: shaping gender at work in Japan.
Sociology. Vol.37, No.2.

1401 ؛ بهار و تابستان75  و74 دورة بیستم و سوم شمارۀ

