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رابطۀ ویژگی های شخصیتی و   نگرش به مد با نگرش به بدن

 در زنان چاق 25 تا 50 سالۀ شهر ایالم

 
                                                         حنانه السادات منوچهری ماسوله1

                                     
چکیده

ایــن پژوهــش کــه بــا هــدف بررســی ویژگی هــای شــخصیتی و نگــرش بــه مــد بــا نگــرش 
بــه بــدن در زنــان چــاق 25 تــا 50 ســالۀ در شــهر ایــام انجــام شــد، از نظــر هــدف، کاربــردی 
ــاری  ــۀ آم ــت. جامع ــتگی اس ــوع همبس ــی از ن ــی- پیمایش ــق، توصیف ــر روش تحقی و از نظ
پژوهــش شــامل تمامــی زنانــی اســت کــه بــر اســاس نظــر پزشــک در ارزیابــی تــودۀ بــدن 
)BMI(، چــاق تشــخیص داده شــده و در ســال 1400- 1399 بــه درمانگــران مراکــز بالینــی 
ــیوۀ  ــه ش ــه ب ــه ک ــروه نمون ــده اند. گ ــی ش ــناختی معرف ــاالت روان ش ــن اخت ــت تعیی جه
نمونه گیــری در دســترس انتخــاب گردیــد، 100 نفــر از زنــان چــاق بــا مشــخصات مذکــور را 
شــامل می شــد. ابــزار پژوهــش عبــارت بــود از ســه پرسشــنامۀ شــخصیت آیزنــک )1963(، 

نگــرش بــه مــد صفارنیــا و همــکاران )1390( و پرسشــنامۀ بــدن فیشــر )1970(. 
یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه بیــن ویژگی هــای شــخصیتی برون گرایــی و درون گرایــی 
و نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان جامعــۀ هــدف، رابطــۀ معنــاداری در ســطح اطمینــان 95 % 
وجــود دارد. و بیــن ویژگی هــای شــخصیتی روان رنجــوری و ثبــات و نگــرش بــه بــدن رابطــۀ 
ــه مــد و  ــدارد؛ همچنیــن نتیجــۀ پژوهــش نشــان داد کــه بیــن نگــرش ب ــاداری وجــود ن معن
نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان 25 تــا 50 ســالۀ شــهر ایــام، رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد 
و بیــن ویژگی هــای فــردی و اجتماعــی )وضعیــت تأهــل، وضعیــت شــغلی، تحصیــات( و 

نگــرش بــه بــدن در بیــن زنــان 25 تــا 50 ســالۀ شــهر ایــام، رابطــۀ معنــادار وجــود دارد. 

ــان چــاق،  ــدن، زن ــه ب ــه مــد، نگــرش ب ــدی: ویژگی هــای شــخصیت، نگــرش ب واژگان کلی
شــهر ایــام.

1 . دانش  آموختۀ کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران
Manochehrihananeh@gmail.com           
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مقدمه
امــروزه یکــی از مهمتریــن خصوصیــات جوامــع شــهری،   تغییرات ســریع اجتماعی 
ــر اســت؛ درنتیجــه  ــل تغیی ــات هــر نســل قاب ــرا خصوصی و   فرهنگــی اســت؛ زی
ــد و  ــادار نمی مانن ــینیان وف ــای پیش ــنت ها و ارزش  ه ــه س ــد ب ــل  های جدی نس
نســبت بــه آنهــا بی توجــه می شــوند؛ پــس بــه مــرور از اعتقــاد بــه ایــن ســنن و 
اهمیــت آنهــا کاســته می شــود. گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی و فناوری هــای 
جدیــد رایانــه ای، امــکان ارتباطــات گســترده ای را بــرای جوامــع و فرهنگ  هــای 
گوناگــون فراهــم کــرده اســت کــه بــه تبــع آن، موقعیــت افــراد در شــناخت و فهم 
ــده و  ــر و مشــکل  تر ش ــوب، پیچیده ت ــای مطل ــا و انتخــاب هنجاره ارزش باوره
چــه بســا موجــب بــروز تضــاد رفتارهــا و تفــاوت ارزش هــا در نســل جــوان شــده 
اســت )رحمــان زاده، 1389: 64(. گرایــش بــه مــد پدیــده ای اجتماعــی اســت کــه 
کمابیــش در میــان همــۀ اقشــار جامعــه وجــود دارد و در ایــن میــان، زنــان بیــش 
از دیگــران بــه ایــن مقولــه اهمیــت می  دهنــد و مدگراتــر هســتند. بــدون تردیــد 
ــد و  ــدون قی ــرش ب ــا پذی ــرد؛ ام ــق رد ک ــور مطل ــه ط ــوان ب ــی را نمی ت مدگرای
شــرط آن نیــز معقــول نیســت. میانــه روی در مدگرایــی و نظــارت بــر هماهنگــی 
آن بــا فرهنــگ و مذهــب و ملیــت و تیــپ شــخصیتی افــراد برتریــن شــیوۀ تعدیل 
ــی فرهنگــی  ــد، الگوی ــرا م ــود؛ زی ــدن خواهــد ب ــه ظاهــر ب ــراد ب نگرش  هــای اف
اســت کــه توســط بخشــی از جامعــه در یــک دورۀ زمانــی نســبتاً کوتــاه پذیرفتــه 
می شــود و ســپس فرامــوش می گــردد؛ لــذا نبایــد در زمــان حیــات خــود منجــر 
ــدی و احمــدی،  ــن نســل  های مختلــف جامعــه شــود )عمی ــه تضــاد شــدید بی ب
1395: 124(. پیامــد گرایــش بــه مــد آن اســت کــه فــرد، ســبک لبــاس پوشــیدن 
ــه  ــد و ب ــم می کن ــا تنظی ــن الگوه ــق آخری ــار خــود را طب ــی و رفت ــرز زندگ و ط
محــض آنکــه الگــوی جدیــدی در جامعــه رواج یافــت، از آن پیــروی می  نمایــد. 
در ایــن راســتا، رفتارهــای شــخصیتی ممکــن اســت بــا درجــۀ باالیــی بــا انتخــاب 
ــات  ــرای تعام ــرا ب ــدت برون گ ــه ش ــراد ب ــال اف ــرای مث ــد؛ ب ــط باش ــد مرتب م
ــاط  ــران در ارتب ــر دیگ ــه نظ ــت ب ــن اس ــن ممک ــد؛ بنابرای ــی ارزش قائلن اجتماع
ــا لبــاس پوشیدنشــان فکــر می کننــد. افــرادی کــه هــوش انتخــاب مــد باالیــی  ب
ــیدن  ــق پوش ــود را از طری ــت خ ــر   موفقی ــد تصوی ــت بخواهن ــن اس ــد ممک دارن
لبــاس منعکــس کننــد؛ بنابرایــن خریــد بــر اســاس مــد بــه عنــوان یــک تصمیــم 
مهــم می توانــد بــا درگیــری شــدید ذهنــی همــراه باشــد )المدرســی و همــکاران، 
ــاب  ــه، بازت ــر جامع ــم ب ــی حاک ــای فرهنگ ــال نظام  ه ــر ح 1394: 191(. در ه
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ــای  ــتند. ویژگی ه ــی هس ــادی و فرهنگ ــت اقتص ــته از حاکمی ــای برخاس ارزش  ه
ــه  ــتند ک ــی هس ــۀ بیشــماری از خصوصیات ــدۀ مجموع ــز در برگیرن شــخصیتی نی
ــای  ــی از ویژگی ه ــت. برخ ــان نیس ــراد یکس ــم و روان اف ــر جس ــا ب ــر آنه تأثی
شــخصیتی افــراد ارتبــاط نزدیکــی بــا ســامت و بهزیســتی جســمی و روانــی آنهــا 
دارنــد و بــر عــادات و رفتارهــای بهداشــتی و ســامت آنهــا تأثیــری تعیین کننــده 
می گذارنــد. برخــی از ویژگی هــا نیــز بــا تصویــر بدنــی منفــی و نگرانــی در مــورد 

ظاهــر ارتبــاط منفــی دارنــد )نــادری و مرادیــان، 1389: 48(.
ــاز  ــاده ای هویت س ــی، م ــطح جمع ــه در س ــردی چ ــطح ف ــه در س ــدن، چ     ب
ــکال آن  ــاده ترین اش ــره، از س ــی روزم ــت زندگ ــازندۀ باف ــای س ــت. کنش  ه اس
ــه در  ــدن ک ــتند. ب ــی هس ــل بدن ــت و عام ــد دخال ــا، نیازمن ــن آنه ــا پیچیده تری ت
ــی  ــرد، عامل ــکل می  گی ــر ش ــده کنش  گ ــی احاطه کنن ــاع و فرهنگ ــا اجتم ــه ی زمین
نشــانه ای اســت کــه از خــال آن رابطــۀ انســان بــا جهــان بیــرون بــه واقعیــت بدل 
ــی  ــه نظــر می  رســد؛ در حال ــدۀ بدیهــی ب ــه نادرســت یــک پدی ــدن ب می شــود. ب
کــه مــاده ای ســاده نیســت؛ بلکــه حامــل یــک تبییــن اجتماعــی و فرهنگــی اســت 
ــه  ــدن و تصــور از آن، ب ـــلۀ ب ــن مس ــکاران، 1391: 12(؛ بنابرای ــی و هم )میکاییل
ارزش  هــا و فرهنــگ اجتمــاع برمی گــردد؛ چنانکــه بــا افزایــش ســرمایۀ فرهنگــی، 
ــی  ــد و تفکــر خودکنترل ــدن خــود می یابن ــه مدیریــت ب ــل بیشــتری ب ــراد تمای اف
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــوند ت ــویق می ش ــراد تش ــن اف ــد؛ همچنی ــرورش می یاب ــا پ در آنه
ــروژه ای  ــد و آن را پ ــدن خــود بپردازن ــت ب ــه مدیری ــزاری ب ــتراتژی   های اب از اس
ــتا در  ــن راس ــکاران، 1393: 81(. در ای ــد )افتخــاری و هم ــدام ببینن در دســت اق
ــعه یافته  ــور  های توس ــرمایه داری در کش ــام س ــای نظ ــت ارزش  ه ــو حاکمی پرت
ــود را  ــد خ ــت و م ــازی، اینترن ــای مج ــق فض ــه از طری ــعه ک ــال توس و در ح
اشــاعه می  دهنــد، مدیریــت بــدن بــه معنــای دســتکاری مســتمر در ویژگی هــای 
ــد  ــی، مانن ــک معرف  های ــا کم ــوم ب ــن مفه ــت و ای ــدن اس ــی ب ــری و مرئ ظاه
ــای  ــا، رژیم  ه ــتفاده از پیرایه  ه ــر، اس ــوی س ــش م ــیدن، آرای ــاس پوش ــبک لب س
ــای آرایشــی و  ــه مراقبت  ه ــت دادن ب ــزان اهمی ــتکاری پزشــکی، می ــی، دس غذای
ــدرزاده و  ــود )حی ــنجیده می ش ــرل وزن و ... س ــی، کنت ــی زیبای ــتی، جراح بهداش
همــکاران، 1391: 91(؛ لــذا تغییــرات نگــرش نســبت بــه بــدن و بازنمایــی آنچــه 
از دوران نوجوانــی در ســاختار رشــد شــناختی افــراد دیــده می شــود، امــروزه در 
برخــی جوامــع، محــور اولویت  هــای زندگــی افــراد بخصــوص در قشــر جــوان 
شــده اســت. ایــن اندیشــه  ها و نگرش  هــا قدمــت تاریخــی دارنــد و همــواره در 

رابطۀ ویژگی های شخصیتی و   نگرش به مد با نگرش به بدن در .....
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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 

ــاری1، 2008: 20(.  ــرد )پ ــتفاده می  ک اس
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــان زن ــان و عصی ــه طغی ــد اســت ک ــر )2012( معتق     بریگیت
ــع  ــن اســت. در واق ــری متق ــا ام ــه آنه ــای فرهنگــی ب ــدن و واکنش  ه حضــور ب
مــد مصــرف الگویــی اســت کــه در انســجام و هماهنگــی بــا ســلیقۀ حداقــل یــک 
ــد، برخــاف  ــکان خــاص باشــد. م ــک م ــی خــاص و در ی ــروه در دورۀ زمان گ
ــۀ  ــت و جنب ــی اس ــی و اجتماع ــت، جمع ــردی اس ــدۀ ف ــک پدی ــه ی ــبک« ک »س
ــه اســتفاده کنندگان  ــا نشــانه ای خــاص ب تازگــی و جدیــد بــودن همــواره آن را ب
ــه جامعــه از ســوی دیگــر تحمیــل می کنــد. مــد از دو کارکــرد  از یــک ســو و ب
زیبایــی و تزیینــی و ارتباطــی بهره منــد اســت و بــه همیــن علــت بعــد اجتماعــی 
ــک از  ــا در هری ــواع مده ــج شــدن ان ــه رای ــد ک ــد دی ــس بای ــا خــود دارد. پ را ب
مقاطــع زمانــی در فضــای جامعــه، کــه ســبب می گــردد لباس  هــا و پوشــش  های 
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 )رفعت جــاه، 1386: 31(. پــس مــد یــک پدیــدۀ اجتماعــی – فــردی و یــک 
نظــام ارتباطــی- معنایــی اســت )دانــش و فروزنــده، 1397: 66(. یکــی از مهمترین 
ســازه  های روان شــناختی کــه خاســتگاه یکپارچه ســازی علــل فطــری و محیطــی 
ــی اســت کــه  دارد، شــخصیت انســانی اســت کــه در مجمــوع ویژگی هــای روان
در فــرد بــه صــورت پایــدار وجــود دارد و بــر رفتــار و تفکــر تأثیرگــذار اســت 
یــا بــه عبارتــی، شــخصیت افــراد ترکیبــی از ویژگی هــای روانــی اســت کــه مــا 
ــان  ــم )دهق ــه کار می  بری ــدی ب ــخصیت در طبقه بن ــردن آن ش ــخص ک ــرای مش ب
اردکانــی و مصطفــوی راد، 1398: 45(. بــه ایــن ترتیــب صفــات واحدهــای اصلــی 
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــترده ای ب ــی گس ــد و آمادگ ــکیل می دهن ــخصیت را تش ش
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 می تــوان در قالــب الگوهــای نســبتاً پایــدار تفکــر، احســاس و اعمــال توصیــف 
کــرد و آنهــا را در قالــب برخــی صفــات کــه نوعــی ثبــات بیــن موقعیتــی دارنــد، 

1. parri
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ــطوح آن  ــات و س ــی صف ــاختار کل ــورد س ــواهدی در م ــود ش ــری نم اندازه گی
ــت  ــود و محدودی ــده می ش ــات دی ــن ثب ــردی در ای ــای ف ــود دارد، تفاوت  ه وج
تأثیــرات محیطــی بــر رشــد شــخصیت و تغییــر امــری اســت کــه در آینــده بایــد 
ــگاه  ــران در دانس ــی از صاحب نظ ــف گروه ــن تعری ــای ای ــر مبن ــود. ب ــن ش تعیی
فلوریــدا در ایــاالت متحــده در ســال 2019 بــه بررســی رابطۀ ســنخ شــخصیت که 
می توانــد نگرش  هایــی 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 می ســازد، در نگــرش نســبت بــه بــدن در افــراد مــورد توجــه 
قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه اثــر معنــی داری 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، 1392: 83(. 
ــی، بخصــوص در شــهرهای  ــان ایران ــان زن ــران و در می      در جامعــۀ امــروز ای
بــزرگ، دگرگونــی در ارزش  هــا و نگرش  هــای فرهنگــی بــا محوریــت تصویر بدن 
مشــاهده می شــود. آمارهــای پزشــکی قابــل تأملــی از جراحی  هــای زیبایــی نظیــر 
تغییــر فــرم بینــی، چربی بــرداری موضعــی یــا ساکشــن در نواحــی مختلــف بــدن 
ــرای الغــری نظیــر نصف کــردن  ــا انجــام جراحی  هــای پرهزینــه ب ــا کل بــدن ی ی
حجــم معــده وجــود دارد کــه نشــان می دهــد خودانــگارۀ فرهنگــی زنــان جامعــه، 
ــد و پوشــش علی رغــم  ــه م ــی توجــه ب ــا متوســط، یعن ــۀ ســطحی ی ــک الی از ی
حفــظ حجــاب یــا لباس  هــای مــورد اســتفاده در مجامــع خصوصــی، بــه الیه  هــای 
عمیق تــری نظیــر دســتکاری بــدن تغییــر مســیر داده اســت کــه در بــاب هریــک 
از تدابیــر مداخلــه ای مذبــور بــرای تغییــر خودانــگارۀ بــدن ماحظاتــی در عمــل 
از نظــر بهداشــت و ســامتی در جامعــۀ پزشــکی تصریــح شــده اســت )محمــدی 
نصرآبــادی و همــکاران، 1383: 262(. اگرچــه مالکیــت بــدن در مــواردی از نظــر 
قانونــی و احتمــاالً حقوقــی بــر عهــدۀ خــود فــرد اســت؛ امــا در بســتر تحــوالت 
ــا  و روابــط اجتماعــی می توانــد تغییردهنــده و اشــاعه دهندۀ ارزش  هــای بیگانــه ب
ــزد صاحب نظــران فرهنگــی و تأمیــن بهداشــت  معیارهــا و باورهــای فرهنگــی ن
روانــی جامعــه باشــد کــه غالبــاً گواهــی بــر ســیطرۀ فرهنگــی خطیــر اســت کــه 
ــال  ــوان و میانس ــردان ج ــاً م ــان و غالب ــای زن ــق را در نگرش  ه ــای عمی ارزش  ه
نســبت بــه اهــداف متعالــی زندگــی در هــم می نــوردد و آنهــا را دســتمایۀ برخــی 
از معیارهــای ظاهــری و ســطحی می  ســازد، ضمــن اینکــه رفتارهــای خطرســاز 
را نــزد گــروه جــوان در رابطــه بــا یافتــن ظاهــر بدنــی دلخــواه و مطابــق مــد روز 
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جهــان تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. انجــام پژوهش  هایــی نظیــر پژوهــش فعلــی 
ــر در    ــناختی مؤث ــای روان ش ــایی زوای ــت شناس ــی را در جه ــد راهکارهای می توان
ــی در  ــگارۀ بدن ــر خود  ان ــدن و تغیی ــدۀ دســتکاری ظاهــر ب ظهــور و تقویــت پدی
افــراد، بخصــوص زنــان جــوان چــاق ارائــه دهــد؛ بنابرایــن تحقیــق حاضــر بــه 
ــخصیتی و    ــای ش ــا ویژگی ه ــه آی ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخگویی ب ــال پاس دنب
نگــرش بــه مــد بــا نگــرش بــه بــدن در زنــان چــاق 25 تــا 50 ســالۀ شــهر ایــام، 

رابطــۀ معنــادار دارد؟ 

مبانی و چارچوب نظری
ویژگی های شخصیتی

ــه شــخصیت  ــن تصــور اســت ک ــر ای ــي ب ــدگاه مبتن ــن دی ــکاوي: ای ــدگاه روان دی
مجموعــه اي از نیروهــاي درونــي را دربرمي گیــرد کــه بــا هــم رقابــت مي کننــد و 
گاه بــا یکدیگــر در تعارضنــد. اینکــه رفتــار چگونــه از ایــن پویایــي درونــي پایدار 
مي شــود، کانــون توجــه ایــن دیــدگاه را تشــکیل مي دهــد. از ایــن دیــدگاه انســان 
مجموعــه اي از فشــارهاي درونــي را کــه گهــگاه بــا هــم عمــل مي کننــد و گهــگاه 

بــا هــم در جنــگ هســتند دربــردارد.
    بــر طبــق نظــر فرویــد1، شــخصیت از خــال پنــج مرحلــۀ روانــي - جنســي 
ــي   ــۀ روان ــر مرحل ــار، ه ــي بهنج ــان نمویافتگ ــک جری ــد. در ی ــول مي یاب تح
ــي از  ــک توال ــا ی ــرد را ب ــۀ بعــد مي گشــاید و ف ــه ســوي مرحل جنســي راهــي ب
ــاي روان پویشــي، شــخصیت  ــد. در نم ــاي نمویافتگــي مواجــه مي گردان چالش ه
ــب  ــر حس ــن ب ــه در آن م ــود ک ــاق مي ش ــیوه اي اط ــه ش ــي دارد و ب ــاي فن معن
ــراي  ــازد. در کل ب ــرآورده مي س ــط را ب ــن و محی ــاد، فرام ــارهاي نه ــادت فش ع
فرویــد، شــخصیت، یــک جنــگ فرسایشــي توســط ســه ژنــرال بــه نام هــاي نهــاد، 

ــن و فراخــود اســت )شــولتر3 و شــولتز، 1386: 292(. م

دیــدگاه پدیدارشــناختي: رویکــرد پدیدار  شــناختی در مطالعــۀ شــخصیت شــامل 
چندیــن نظریــه اســت کــه بــه رغــم تفاوت  هایــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد، وجــه 
ــان  ــارۀ جه ــرد درب ــای خصوصــی ف ــر تجربه  ه ــه ب ــن اســت ک ــا ای مشــترک آنه
تأکیــد می کننــد. در ایــن دیــدگاه نحــوۀ ادراک و تفســیر فــرد از حــوادث مــورد 
ــناخته  ــان  گرا ش ــه گاه انس ــت ک ــی اس ــامل نظریه های ــرد و ش ــرار می  گی ــه ق توج
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می شــوند؛ زیــرا در آنهــا بــر خصوصیاتــی تأکیــد می شــود کــه متمایزکننــدۀ انســان 
از حیــوان هســتند، ماننــد خودفرمانــی و آزادی انتخــاب. گاهــی هــم از آنهــا بــه 
ــی  ــای خصوص ــا تجربه  ه ــون ب ــود، چ ــاد می ش ــتن ی ــای خویش ــوان نظریه ه عن
و درونــی فــرد کــه در مجمــوع احســاس بــودن را در او می  آفریننــد، ســر و کار 

ــد )اتکینســون1 و همــکاران، 1375: 302(.  دارن

دیــدگاه انســان گرایی: انســان گرایی، نظامــی فکــری اســت کــه در آن تمایــات 
ــا  و ارزش هــای انســان در درجــۀ اول اهمیــت قــرار دارنــد. ایــن رویکــرد کــه ب
کارهــای مازلــو4 و راجــرز5 نشــان داده شــده اســت، بــر توانمندی هــا و آرزوهــای 
ــن  ــی ورزد. در ای ــد م ــتعداد های او تأکی ــه اس ــیدن ب ــق بخش ــان، اراده و تحق انس
دیــدگاه، مشــخصات شــخص کامــل کــه اوج روانــی را نشــان می دهــد، عبارتنــد 
از: آگاهــی از تمــام تجربه هــای 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 
ــکاران،  ــاکری و هم ــی )ش ــت و خودانگیختگ ــود و خاقی ــش خ ــاندن توان رس

 .)249 :1384

نگرش به بدن 
ــدن و  ــي ب ــري و مرئ ــاي ظاه ــر ویژگي ه ــارت ب ــاي نظ ــه معن ــدن ب ــت ب مدیری
ــه  ــل ب ــاي تمای ــک معرف  ه ــه کم ــوم ب ــن مفه ــت. ای ــتمر آنهاس ــتکاري مس دس
ــي و دارو،  ــم غذای ــق ورزش، رژی ــرل وزن از طری ــدام و کنت ــب ان ــتن تناس داش
دســتکاري  های پزشــکي در نقــاط مختلــف بــدن جهــت زیبایــی ماننــد جراحــي 
بینــي و پاســتیک و میــزان اهمیــت دادن بــه مراقبت  هــاي بهداشــتي و آرایشــی، 
اســتحمام روزانــه، آرایــش مــو، آرایــش یــا اصــاح صــورت، اســتفاده از عطــر و 
ادکلــن، آرایــش ناخــن و اســتفاده از لنــز رنگــي، به ویــژه بــرای بانــوان بــه یــک 

ــل شــده اســت )ارمکــي و چاوشــیان، 1381: 22(. ــي تبدی شــاخص تجمل

نظریۀ گیدنز
بــا فرارســیدن عصــر جدیــد، بعضــی از انــواع نماهــای ظاهــری و کردارهــای بدنی 
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ــد،  ــل جدی ــی ماقب ــای فرهنگ ــیاری از عرصه ه ــد. در بس ــی خــاص می یابن اهمیت
ــر معیارهــای  ــع اســتانداردهای مبتنــی ب ــه طــور کلــی تاب ــدن ب نمــای ظاهــری ب
ســنتی بــود. طــرز آراســتن چهــره و انتخــاب لبــاس همیشــه تــا انــدازه ای وســیلۀ 

ابــراز فردیــت بــوده اســت )گینــدز، 1385: 87(.
ــا پویایــی شــخصیت مرتبــط  ــز: »خودآرایــی و تزییــن خویشــتن ب از نظــر گیدن
اســت. در ایــن معنــا پوشــاک عــاوه بــر آنکــه وســیلۀ مهمــی بــرای پنهان ســازی 
ــیلۀ  ــی وس ــت، نوع ــخصی اس ــی ش ــف زندگ ــوه مختل ــازی وج ــا آشکارس ی
ــه  خودنمایــی نیــز محســوب می شــود؛ چراکــه لبــاس آداب و اصــول رایــج را ب
ــاد او حــاالت چهــره و  ــه اعتق ــد« )همــان: 95(. ب ــد می زن هویــت شــخصی پیون
ــه ارتباطــات  ــن و نشــانه هایی اســت ک ــدۀ قرای ــدن فراهم آورن دیگــر حــرکات ب
روزمــرۀ مــا مشــروط بــه آنهاســت؛ بــه عبــارت دیگــر، بــرای اینکــه بتوانیــم بــه 
طــور مســاوی بــا دیگــران در تولیــد و بازتولیــد روابــط اجتماعــی شــریک شــویم، 
ــش  ــدن خوی ــره و ب ــر چه ــز ب ــداوم و موفقیت آمی ــی م ــیم نظارت ــادر باش ــد ق بای
اعمــال کنیــم. از نــگاه وی: »واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بیــش از پیــش مســـول 
ــا  ــی م ــای اجتماع ــط فعالیت ه ــه محی ــویم و هرچ ــش می ش ــدن خوی طراحــی ب
ــن مســـولیت را بیشــتر  ــه باشــد، فشــار ای ــه گرفت از جامعــۀ ســنتی بیشــتر فاصل

ــان(. ــم« )هم ــاس می کنی احس
ــدگاه  ــۀ دی ــر ویژگی هــای شــخصیت از نظری ــرای متغی ــق حاضــر، ب      در تحقی
روانــکاوی، بــه دلیــل اینکــه مجموعــه اي از نیروهــاي درونــي را در بــر مي گیــرد 
ــه  ــناختی، ب ــۀ پدیدارش ــد، از نظری ــرد را بررســی می کن ــی ف ــای درون و ویژگی ه
ــد  ــد می کن ــارۀ جهــان تأکی ــرد درب ــر تجربه  هــای خصوصــی ف ــن علــت کــه ب ای
و محیــط بیرونــی و برون گرایــی انســان را محــور قــرار داده اســت و از دیــدگاه 
انســان گرایی، بــه ایــن دلیــل کــه خــود انســان و تمایاتــش را در رأس همــۀ امــور 
می دانــد اســتفاده شــده اســت. متغیرهــای دیگــر تحقیــق، تنهــا حــول محــور خــود 
ــق حاضــر  ــر مســتقل در تحقی ــرای متغی ــا ب ــد؛ ام ــش می چرخن انســان و تمایات
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 
ــن  ــودن ای ــر ب ــد. جامع ت ــه انســان می دهن ــی خــاص ب ــی اهمیت و کردارهــای بدن
نظریــه و برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا دیگــر متغیرهــا یکــی دیگــر از دالیــل اســتفاد 

حنانه السادات منوچهری ماسوله



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

212

فصلنامۀ  علمي

رابطۀ ویژگی های شخصیتی و   نگرش به مد با نگرش به بدن در .....

از نظریــۀ گیدنــز اســت. بــا توجــه بــه مبانــی نظــری تحقیــق حاضــر، فرضیه هــای 
ــه شــرح ذیــل می باشــد. تحقیــق ب

فرضیه های تحقیق
ــه  ــرش ب ــی و نگ ــی - درون گرای ــخصیتی برون گرای ــی ش ــن ویژگ ــۀ 1: بی فرضی
ــادار وجــود  ــان چــاق 25 تــا50 ســالۀ شــهر ایــام، رابطــۀ معن بــدن در میــان زن

دارد.

فرضیــۀ 2: بیــن ویژگــی شــخصیتی روان رنجــوری- ثبــات و نگــرش بــه بــدن در 
میــان زنــان چــاق 25 تــا50 ســالۀ شــهر ایــام، رابطــۀ معنــادار وجــود دارد.

فرضیــۀ 3: بیــن نگــرش بــه مــد بــا نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان چــاق 25 تا50 
ســالۀ شــهر ایــام، رابطۀ معنــادار وجــود دارد.

ــت  ــل، وضعی ــت تأه ــی )وضعی ــردی و اجتماع ــای ف ــن ویژگی ه ــۀ 4: بی فرضی
شــغلی، تحصیــات( و نگــرش بــه بــدن در بیــن زنــان 25-50 ســالۀ شــهر ایــام، 

رابطــۀ معنــادار وجــود دارد. 

 مروری بر پیشینۀ پژوهش
ــاط بیــن  ــوان »بررســي ارتب ــا عن ــی )1390( در پژوهشــی کــه ب رقیبــی و میناخان
ــن دانشــجویان دانشــگاه  ــداره« در بی ــي و خودپن ــر بدن ــا تصوی ــدن ب ــت ب مدیری
سیســتان و بلوچســتان انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن مدیریــت 
بــدن و مؤلفه  هــاي تصویــر بدنــي، ارزیابــي وضــع ظاهــري، گرایــش بــه ظاهــر، 
ارزیابــي تناســب و گرایــش بــه تناســب، ارتبــاط منفــي و بــا رضایــت از نواحــي 
بــدن، ارتبــاط مثبــت معنــاداري وجــود دارد. یافته  هــاي ایــن پژوهــش بــه نقــش 

تصویــر بدنــي و خودپنــداره در رفتارهــاي مدیریــت بــدن افــراد تأکیــد دارد.
ــا  ــۀ آن ب ــدن و رابط ــت ب ــوان »مدیری ــا عن ــه ب ــی ک اخاصــی )1385( در تحقیق
پذیــرش اجتماعــی بــدن« در بیــن زنــان شــهر شــیراز انجــام داد، بــه نتیجــه رســید 
ــم از آرایشــی  ــۀ وجــوه آن، اع ــدن در هم ــه ب ــان ب ــاالی توجــه زن ــزان ب ــه می ک
ــای مصــرف  ــن متغیره ــن بی ــن اســت؛ همچنی ــر از حــّد میانگی ــت، باالت و مراقب
رســانه  ای، پذیــرش اجتماعــی بــدن، پایگاه  هــای اجتماعــی بــدن و پایــگاه 
اقتصــادی - اجتماعــی بــا مدیریــت بــدن، رابطــۀ مســتقیم و معنــادار وجــود دارد.
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ــه  ــه در آن ب ــه« ک ــی نقادان ــوان »زیبای ــا عن ــود ب ــش خ ــی1 )2004( در پژوه تون
بررســی 3200 زن در گــروه ســنی 18 تــا 64 ســال از 10 کشــور جهــان پرداختــه 
ــه ای  ــی مقول ــه زیبای ــد ک ــاور دارن ــان ب ــد از زن ــه 44 درص ــان داد ک ــت نش اس
ــوان  ــه عن ــی را ب ــوم زیبای ــان مفه ــت و زن ــمانی اس ــای جس ــر از ویژگی ه فرات
ــوض،  ــد؛ در ع ــوخ می دانن ــه و منس ــری کهن ــی، ام ــمانی ذات ــای جس ویژگی ه
ــر  ــی در نظ ــاس زیبای ــاز در احس ــل توانمندس ــات را عام ــا و تجربی موقعیت ه
ــا  ــان ب ــد از زن ــه 21 درص ــت ک ــن اس ــق او ای ــج تحقی ــر نتای ــد. از دیگ می گیرن
ــه مجــات  ــگاه کــردن ب ــا ن ــان ب ــی و 17 درصــد از آن ــد محصــوالت زیبای خری

ــد.  ــه می کنن ــی را تجرب ــد، زیبای م
    گیملیــن2 )2006(، تحقیقــی بــا عنــوان »پــروژۀ بــدن غایــب، جراحی پاســتیک، 
پاســخی بــه چهره هــای بدمنظــر« انجــام داد. وی در ایــن بررســی، بــه مــدت 4 ماه 
بــا 20 نفــر از زنانــی کــه عمــل جراحــی آرایشــی انجــام داده انــد، مصاحبــه کــرد. 
همــۀ مصاحبه شــوندگان سفیدپوســت و ســاکن جنــوب غــرب انگلســتان بودنــد، 
ــه صــورت پاره وقــت  ــود و همگــی ب ــا 50 ســال ب ــان بیــن 23 ت گــروه ســنی آن
یــا تمام وقــت شــاغل بودنــد. نتایــج بــه دســت آمــده از بررســی مذکــور، حاکــی 
از آن اســت کــه توســل بــه جراحــی زیبایــی، پــس از چندیــن مرتبــه تــاش در 
ــه منظــور از بیــن بــردن تجربیــات  به کارگیــری رویکردهــای عملــی گوناگــون ب
بدنــی مشکل ســاز اتفــاق افتــاده اســت؛ بدیــن معنــا کــه زنــان پــس از اینکــه از 
اصاحــات مــورد نظــر در صــورت و اندام هــای خــود ناامیــد شــده اند، تصمیــم 

بــه انجــام اعمــال جراحــی زیبایــی گرفته انــد )گیملیــن، 2006: 704(.
    بیشــتر تحقیقــات داخــل و خــارج از کشــور، حــول محــور و بعد روان شــناختی 
انجــام شــده اند. در تحقیــق حاضــر نیــز محققــان، هــم بعــد روان شــناختی و هــم 
ــورد  ــۀ م ــی نمون ــای دموگراف ــرار داده و ویژگی ه ــر ق ــّد نظ ــی را م ــد اجتماع بع
ــد  ــان نموده ان ــج را بی ــق مقایســه کــرده و نتای ــر وابســتۀ تحقی ــا متغی مطالعــه را ب
کــه ایــن در نــوع خــود تولیــد علــم جدیــدی نســبت بــه تحقیقــات پیشــین بــه 

ــد. ــاب می آی حس

1. Toni
2. Gimlin
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روش  شناسی 
ــر  ــردی و از نظ ــدف، کارب ــر ه ــر از نظ ــش حاض ــرح پژوه ــش: ط ــرح پژوه ط

ــت. ــتگی اس ــوع همبس ــی از ن ــی- پیمایش روش، توصیف
ــه  ــام ک ــان شــهر ای ــۀ زن ــن پژوهــش را کلی ــاری ای ــۀ آم ــاری: جامع ــۀ آم جامع
بــر اســاس نظــر پزشــک در ارزیابــی تــودۀ بــدن1، چــاق تشــخیص داده شــده  و 
جهــت تشــخیص اختــاالت روان شــناختی بــه درمانگــران مراکــز بالینــی معرفــی 

شــده اند، تشــکیل می دهنــد.
ــه  ــم نمون ــن حج ــری و تعیی ــه: روش نمونه گی ــروه نمون ــری و گ روش نمونه گی
بــه شــیوۀ نمونه گیــری در دســترس بــود،؛ زیــرا پژوهشــگران بــه طــور همزمــان 
بــه 100 نفــر از زنــان چــاق بنــا بــر شــاخص مذکــور در یــک مــکان دسترســی 
نداشــت و الزم بــود پرسشــنامه  ها 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 پرسشــنامه  ها تــا آن هنــگام بــود 
کــه 100 پرسشــنامۀ تکمیل شــده و بی نقــص در اختیــار پژوهشــگر قــرار گرفــت. 

 
ابزار پژوهش 

1. پرسشنامۀ شخصیتی آیسنک

پرسشــنامۀ شــخصیتی آیزنــک در ســال 1963 جهــت شناســایی برخــی جنبه هــای 
شــخصیت، از جملــه: درون گرایــی و برون گرایــی؛ همچنیــن پی بــردن بــه برخــی 
از اختــاالت شــخصیتی همچــون: روان گسســتگی، جامعه ســتیزی، روان آزردگــی 
و دروغ پــردازی بــرای انــواع گروه هــای ســنی ســاخته شــد. در ایــن پرسشــنامه، 
ــه  ــا ب ــود دارد. مقیاس ه ــف وج ــات مختل ــار و احساس ــارۀ رفت ــؤال درب 37 س
تیپ هــای شــخصیتی درون گرایــی- برون گرایــی و روان رنجــوری – ثبــات 
ــردی  ــر ف ــر از 12 بیانگ ــرۀ باالت ــی، نم ــل برون گرای ــود. در عام ــوط می ش مرب
ــل  ــاد و طالــب هیجــان اســت؛ در مقاب ــا صفــات اجتماعــی، دارای دوســتان زی ب
ــم و  ــا نظ ــی ب ــوددار و دارای زندگ ــه، خ ــود فرورفت ــرا، آرام در خ ــرد درونگ ف
قاعــده اســت. در عامــل گسســته گرایی، نمــرۀ باالتــر از 5 بیانگــر فــردی منــزوی، 
بی احســاس، تکانشــی و خودمحــور می باشــد. بــه منظــور تعییــن اعتبــار و روایــی 

1. body mass index )BMI(
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ــر روی گــروه واحــد در دو زمــان اجــرا کــرد.  ایــن پرسشــنامه، آیســنک آن را ب
ضریــب اعتبــار آن بــرای مــردان در عامــل درونگرایــی 0/78، عامــل برون گرایــی 
ــب،  ــه ترتی ــان ب ــر در زن ــن مقادی ــت. ای ــوری 0/88 اس ــل روان رنج 0/90 و عام
برابــر 0/72، 0/85، 0/79 می باشــد )آیزنــک، 1370: 4-5(. ضریــب پایایــی و 
روایــی آن در نمونــۀ ایرانــی توســط عطــاری )1388( بررســی شــد کــه بــر اســاس 
آن، پایایــی هــر یــک از مقیاس  هــای برون گرایــی برابــر بــا 0/92، روان رنجــوری 
ــان دهندۀ  ــه نش ــت ک ــا 0/72 اس ــر ب ــته گرایی براب ــا 0/89، روان گسس ــر ب براب
پایایــی خیلــی خــوب می باشــد. مقادیــر روایــی ســازه )تحلیــل عاملــی تأییــدی( 
ــار بســیار  ــه نشــان دهندۀ اعتب ــب 0/661، 0/743 و 0/702 اســت ک ــه ترتی ــز ب نی

ــاری، 1388: 48-46(. ــد )عط ــور می باش ــای مذک ــول مقیاس ه ــل قب ــاال و قاب ب

2. پرسشنامۀ نگرش به مد

ــر  ــزی )1391( ب ــی و عزی ــا، کرمان ــد توســط صفاری نی ــه م پرسشــنامۀ نگــرش ب
ــدگاه آلپــورت  ــاری دی ــه ســه حیطــۀ شــناختی، عاطفــی و رفت اســاس نگــرش ب
ــر روی 457  ــده و ب ــی گردی ــیمل )1971( طراح ــورج س ــۀ ج )1897( و نظری
ــن پرسشــنامه  ــام اجــرا شــده اســت. ای دانشــجوی کارشناســی دانشــگاه  های ای
ــه  ــر 22 گوی ــوع مــداد کاغــذی و خــود گزارش دهــی اســت، مشــتمل ب کــه از ن
می باشــد. نمره گــذاری گویه  هــا بــر اســاس مقیــاس لیکــرت پنج درجــه ای 
ــًا  ــدارم=3، مخالــف=2، کام ــًا موافــق=5، موافــق=4، نظــری ن ــه صــورت کام ب
ــده از  ــرۀ کسب ش ــر نم ــل و حداکث ــن حداق ــود؛ بنابرای ــام می ش ــف=1 انج مخال
ایــن پرسشــنامه بــه ترتیــب برابــر 22 و 110 خواهــد بــود. در پژوهــش صفاری نیــا 
)1391(، پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی 0/86 و بــا اســتفاده از 
روش ضریــب همســانی درونــی بــرای کل پرسشــنامه 0/86 بــه دســت آمــد کــه 
میــزان رضایت بخشــی اســت. نتایــج پژوهــش نیــز بــا اســتفاده از روایــی تحلیــل 
عاملــی تأییــدی بــه دســت آمــد و شــاخص های بــرازش نیکویــی نشــان از اعتبــار 

بــاالی ایــن پرسشــنامه داشــت.

3. آزمون تصویر تن فیشر

آزمــون تصویــر تــن در ســال 1970 توســط فیشــر ســاخته شــد و 46 مــاده دارد. 
حیطه  هــای مــورد ســنجش در ایــن آزمــون، شــامل ســر و صــورت بــا 12 مــاده، 
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ــت. 18  ــاده اس ــا 6 م ــی ب ــای تحتان ــاده و اندام  ه ــا 10 م ــی ب ــای فوقان اندام  ه
مــادۀ دیگــر، نگــرش آزمودنــی را نســبت بــه ویژگی هــای کلــی بــدن می ســنجد. 
ــط=3،  ــی=2، متوس ــی=1، ناراض ــی ناراض ــا 5 )خیل ــن 1 ت ــی بی ــاده ارزش ــر م ه
راضــی=4، خیلــی راضــی=5( دارد. بــرای بــه دســت آوردن نمــره تصویــر فــرد از 
تنــش نمــرۀ گویه  هــا بــا هــم جمــع می شــود. کســب نمــرۀ 46 در ایــن آزمــون، 
ــدم  ــان دهندۀ ع ــر 230( نش ــر از 46 )حداکث ــرۀ باالت ــال و نم ــان دهندۀ اخت نش

اختــال اســت.
ــی  ــورد بررس ــران م ــو )1397( در ای ــط یزدان ج ــون توس ــن آزم ــار ای     اعتب
ــۀ اول، دوم و  ــوزان پای ــر از دانش آم ــور، 99 نف ــن منظ ــه ای ــت. وی ب ــرار گرف ق
ســوم دبیرســتان را انتخــاب کــرد و بــه فاصلــۀ زمانــی 10 روز، مــورد آزمــون و 
آزمــون مجــدد قــرار داد کــه نتایــج آن بــه ترتیــب بــرای دانش آمــوزان ســال اول 
81% و دانش آمــوزان ســال دوم 84%، دانش آمــوزان ســال ســوم 87% و جمــع 

دانش آمــوزان 84% می باشــد  )نظرپــور و خزایــی، 1391: 347(. 
   عســگری و همــکاران )1393( پایایــی پرسشــنامۀ تصویــر بدنــی را بــا دو روش 

آلفــای کرونبــاخ و تصنیــف بــه ترتیــب 0/93 و 0/91 توســط گــزارش کرده انــد.

روش اجرا
بــرای اجــرای پژوهــش، ســه ابــزار پژوهــش بــه تعــداد 100 عــدد تکثیــر شــد و 
بــه طــور همزمــان جهــت تکمیــل و بــه دســت آوردن داده  هــای خــام در اختیــار 
ــط  ــل توس ــس از تکمی ــنامه ها پ ــت. پرسش ــرار گرف ــش ق ــۀ پژوه ــروه نمون گ
ــاس  ــاس مقی ــر اس ــد و ب ــع آوری گردی ــال جم ــا 50 س ــان 25 ت ــر از زن 100 نف
ــاخص های  ــی )ش ــار توصیف ــبات آم ــت محاس ــا جه ــد. از داده  ه ــذاری ش نمره گ
ــون،  ــتگی پیرس ــب همبس ــون ضری ــد(، آزم ــی و درص ــامل فراوان ــی، ش پراکندگ
آزمــون مقایســۀ میانگیــن و آزمــون تحلیــل واریانــس جهــت آزمــودن فرضیه هــای 

تحقیــق اســتفاده شــده اســت.
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یافته ها 

جدول شمارۀ )1(. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
درصد فراوانی متغیرهای پژوهش

0/41 41 برون گرایی

0/24 24 درون گرایی 

0/22 22 روان رنجوری

0/9 9 ثبات

0/100 100 کل

0/100 94 نگرش به مد

0/100 94 نگرش به بدن

ــخ دهندگان  ــد پاس ــه 41 درص ــد ک ــان می ده ــمارۀ 1 نش ــدول ش ــج ج     نتای
ویژگــی برون گرایــی و 24 درصــد  ویژگــی درونگرایــی دارنــد. 22 درصــد نیــز 
دارای ویژگــی روان رنجــوری و 9 درصــد دارای ویژگــی ثبــات هیجانــی هســتند. 

جدول شمارۀ )2(. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
دامنه تغییرات انحراف معیار میانگین تعداد متغیرهای پژوهش

7 5/61 47/09 41 برون گرایی
14 4/22 15/01 24 درون گرایی
22 11/14 30/84 59 کل
5 1/86 15/58 22 روان رنجوری
6 3/30 6/82 9 ثبات
12 4/23 10/70 35 کل
5 3/51 53/13 94 نگرش به مد
10 3/24 33/61 94 نگرش به بدن
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        بــر اســاس یافته  هــای جــدول شــمارۀ 2، مقــدار میانگیــن و انحــراف معیــار 
ــب 30/84 و  ــه ترتی ــی ب ــی برون گرای ــی و ویژگ ــی درون گرای ــای ویژگ مؤلفه ه
11/14 و مؤلفه هــای روان رنجــوری و ثبــات بــه ترتیــب 10/70 و 4/23 محاســبه 
ــر میانگیــن مؤلفه هــای بعــد درون گرایــی و برون گرایــی  ــر ارزش برت ــا ب شــد؛ بن
ــترین  ــه بیش ــت ک ــوان دریاف ــخصیتی می ت ــای ش ــایر ویژگی ه ــه س ــبت ب نس
اعضــای گــروه نمونــه دارای ایــن ویژگی هــای شــخصیتی و ســپس ویژگی هــای 
روان رنجــوری و ثبــات بوده انــد. نگــرش بــه مــد بــه عنــوان متغیــر پیش بیــن بــا 
میانگیــن 63/13 و انحــراف معیــار 10/94 دیــده شــد. در نهایــت متغیــر نگــرش 
ــار  ــن 33/61 و انحــراف معی ــا میانگی ــاک ب ــر م ــوان متغی ــه عن ــز ب ــدن نی ــه ب ب

18/59 گــزارش شــد.

جدول شمارۀ )3(. نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه های تحقیق

نگرش به بدنآماره آزمونمتغیرهای پژوهش

درون گرایی برون گرایی
همبستگی پیرسون
سطح معناداری

تعداد

-0/261
0/046

59

همبستگی پیرسونروان رنجوری
سطح معناداری

تعداد

-0/193
0/267

35

همبستگی پیرسوننگرش به مد
سطح معناداری

تعداد

-0/002
0/984

94

ــش و  ــای پژوه ــن متغیره ــتگی بی ــب همبس ــاخص ضری ــمارۀ 2 ش ــدول ش ج
مؤلفه  هــای آنهــا بــا یکدیگــر را نشــان می دهــد: 

ــه -- ــی ب ــی- برون گرای ــی شــخصیتی درون گرای ــن ویژگ ــب همبســتگی بی ضری
عنــوان متغیــر پیش بیــن بــا نگــرش بــه بــدن بــه عنــوان متغیــر مــاک، برابــر 
ــا 95  ــی ب ــت؛ یعن ــادار اس ــای 0/05 معن ــطح آلف ــه در س ــود ک ــا 0/261- ب ب
ــم، معکــوس  ــر، همبســتگی ک ــن دو متغی ــوان گفــت بی ــان می ت درصــد اطمین
ــرۀ  ــه نم ــه هرچ ــت ک ــن اس ــان دهندۀ ای ــن نش ــود دارد و ای ــاداری وج و معن
ــت و  ــتر اس ــراد بیش ــن اف ــدن در ای ــه ب ــرش ب ــر رود، نگ ــی باالت درون  گرای
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برعکــس؛ بــه عبارتــی نگــرش بــه بــدن در افــرادی کــه درونگرا هســتند بیشــتر 
از افــراد برون گراســت. 

ــا متغیــر نگــرش بــه بــدن، ضریــب -- بیــن ویژگــی شــخصیتی روان رنجــوری ب
ــود.  ــادار نب همبســتگی 0/193- نشــان داده شــد کــه در ســطح 95% معن

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

جدول شمارۀ )4(. آزمون تفاوت میانگین نگرش به بدن بر اساس ویژگی های فردی و اجتماعی
TSigانحراف معیارمیانگینفراوانیمتغیر
3642/3315/304/8210.000مجردوضعیت تأهل

5828/918/070.000متأهل

4645/7810/743/6680.650شاغلوضعیت شغلی

4845/2211/800.520بیکار

     نتایــج جــدول شــمارۀ 4 نشــان می دهــد کــه تفــاوت معنــاداری در وضعیــت 
ــه  ــرش ب ــا نگ ــاط ب ــخ دهندگان در ارتب ــودن( پاس ــل ب ــا متأه ــرد ی ــل )مج تأه
بــدن وجــود دارد. میانگیــن نگــرش بــه بــدن در افــراد مجــرد )42/33( نســبت 
بــه افــراد متأهــل )28/91( خیلــی بیشــتر می باشــد؛ همچنیــن بــر اســاس نتایــج 
ــکار(  ــا بی ــاغل ی ــغلی )ش ــت ش ــن وضعی ــاداری بی ــاوت معن ــاال، تف ــدول ب ج
پاســخ دهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش بــه بــدن وجــود نــدارد. میانگیــن نگــرش 

بــه بــدن در افــراد بیــکار 45/22 و در افــراد شــاغل 45/78 اســت.

حنانه السادات منوچهری ماسوله
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جدول شمارۀ )5(. آزمون تحلیل واریانس نگرش به بدن بر اساس ویژگی های 
فردی و اجتماعی

FSigانحراف معیارمیانگینفراوانیمتغیر
419.071/94ابتداییتحصیات

24/131

0.000
9911.152/550.000سیکل
6318.092/810.000دیپلم

8436/813/330.000فوق دیپلم
3832.573/280.000لیسانس

فوق لیسانس و 
باالتر

5923.464/97
0.000

ــع  ــام مقاط ــتن تم ــاط داش ــن ارتب ــه بی ــد ک ــان می ده ــاال نش ــدول ب ــج ج نتای
ــاداری  ــاوت معن ــخ دهنده، تف ــراد پاس ــن اف ــدن در بی ــه ب ــرش ب ــی و نگ تحصیل
ــا نتایــج تحقیقــات مــا نشــان می دهــد کــه باالتریــن نگــرش در  وجــود دارد؛ ام
بــدن بیــن مقاطــع تحصیلــی فــوق دیپلــم و لیســانس و کمتریــن نگــرش بــرای 

ــی اســت.  ــی ابتدای مقطــع تحصیل

بحث و نتیجه گیری
ضریــب همبســتگی بیــن ویژگــی شــخصیتی درون گرایــی- برون گرایــی بــه --

عنــوان متغیــر پیش بیــن و نگــرش بــه بــدن بــه عنــوان متغیــر مــاک، برابــر 
ــا 95  ــی ب ــادار اســت؛ یعن ــای 0/05 معن ــه در ســطح آلف ــود ک ــا 0/261- ب ب
درصــد اطمینــان می تــوان گفــت بیــن دو متغیــر، همبســتگی کــم، معکــوس 
و معنــاداری وجــود دارد و ایــن نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه هرچــه نمــرۀ 
ــراد بیشــتر اســت و  ــن اف ــدن در ای ــه ب ــر رود، نگــرش ب ــی باالت درون  گرای
ــرادی کــه درونگــرا هســتند  ــدن در اف ــه ب ــی نگــرش ب ــه عبارت برعکــس؛ ب

ــت.  ــراد برون گراس ــتر از اف بیش

بیــن ویژگــی شــخصیتی روان رنجــوری بــا متغیــر نگــرش بــه بــدن ضریــب --
همبســتگی 0/193- نشــان داده شــد کــه در ســطح 95% معنــادار نبــود. 

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

بیــن ویژگی هــای 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( پاســخ دهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش بــه 
بــدن، تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت. میانگیــن نگــرش بــه بــدن در افــراد 
مجــرد )42/33( نســبت بــه افــراد متأهــل )28/91( خیلــی بیشــتر بــود. بیــن 
وضعیــت شــغلی )شــاغل یــا بیــکار( پاســخ دهندگان در ارتبــاط بــا نگــرش 
بــه بــدن نیــز تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت. میانگیــن نگــرش بــه بــدن 
ــه دســت آمــد. در نهایــت  ــراد بیــکار 45/22 و افــراد شــاغل 45/78 ب در اف
هــم بیــن ارتبــاط داشــتن تمــام مقاطــع تحصیلــی بــا نگــرش بــه بــدن در بین 
ــن نگــرش  ــاداری وجــود داشــت و باالتری ــاوت معن ــراد پاســخ دهنده، تف اف
بــه بــدن بیــن مقاطــع تحصیلــی فــوق دیپلــم و لیســانس و کمتریــن نگــرش 
بــه بــدن بــرای مقطــع تحصیلــی ابتدایــی بــود؛ بــه ایــن ترتیــب فرضیــۀ 1 
ــا یافته  هــای پژوهشــی مــک نیــل و  ــه ب ــد شــد کــه ایــن یافت پژوهــش تأیی
همــکاران )2017(، دهقــان اردکانــی و مصطفــوی راد )1398( و ســیدصالحی 
ــی و  ــش میکاییل ــای پژوه ــا یافته  ه ــو و ب ــی )1397(، همس ــت بزرگ و دش
همــکاران )1391( ناهمســو اســت. در بیــان اســتدالل یافته  هــای ایــن پژوهش 
ــزان در  ــترین می ــه بیش ــی ب ــخصیتی برون گرای ــی ش ــت ویژگ ــوان گف می ت
مقایســه بــا دیگــر ویژگی هــای شــخصیتی بــا نگــرش بــه بــدن افــراد ارتبــاط 
ــراری  ــت برق ــورداری از قابلی ــل برخ ــه دلی ــرا ب ــراد برون گ ــرا اف دارد؛ زی
تعامــات اجتماعــی بــا دیگــران، قــادر بــه جــذب دوســتی  ها، عضویــت در 
ــش  ــر خوی ــوب نظ ــای مطل ــارکت در فعالیت  ه ــی و مش ــای اجتماع گروه  ه
هســتند کــه ایــن شــرایط فرصــت مقایســۀ آنــان بــا دیگــران را از هــر جهــت 
بخصــوص از نظــر خصوصیــات ظاهــری بــدن فراهــم مــی  آورد؛ درواقــع این 
ــاط دارد؛  ــراد ارتب ــدن اف ــه ب ــرش ب ــا نگ ــتر ب ــخصیتی بیش ــای ش ویژگی ه
ــتند  ــی هس ــال لذت جوی ــه دنب ــتر ب ــی بیش ــرا در زندگ ــراد برون گ ــرا اف زی
ــه  ــات منفــی خویــش در روابــط اجتماعــی، قــادر ب و ضمــن تخلیــۀ هیجان
ارائــۀ مشــارکت خویــش در فعالیت  هــای جــذاب و لذت بخــش اجتماعــی، 
ــن  ــات می باشــند. ای ــی بی ثب ــد حت دوســتی و صمیمیت  هــای مســتمر و تأیی
تحلیــل در بعــد فــردی اســت؛ امــا نظــر بــه تغییــر الگوهــای فرهنگــی متأثــر 
ــوص  ــراد، بخص ــویق اف ــرای تش ــه ب ــانه ای ک ــای رس ــکات فضاه از تحری
ــی  ــیر مثبت اندیش ــرط در مس ــای مف ــب جذابیت  ه ــرای کس ــوان ب ــان ج زن
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دربــارۀ خــود و افزایــش عــزت نفــس کاذب صــورت گرفتــه اســت، امــروزه 
ــزد  ــن نمونه  هــای ســطحی ن روانشناســان اجتماعــی و مشــاوران، شــاهد ای
نســل جــوان بــرای هرچــه بیشــتر برازانــدن خــود نــزد دیگــران و مقایســۀ 

خــود بــا آنهــا هســتند.

ایــن تغییــر ارزش  هــای فرهنگــی از عمیــق بــه ســطحی، بــه تدریــج در تمــام --
ــای  ــه یافته  ه ــه ک ــاب یافت ــان بازت ــی ایرانی ــردی و جمع ــی ف ــای زندگ زوای

پژوهــش کنونــی نیــز تأییــدی بــر ایــن ادعاســت.

آزمــون فرضیــۀ 2 پژوهــش؛ یعنــی بیــن ویژگــی شــخصیتی روان رنجــوری- ثبــات 
و نگــرش بــه بــدن در میــان زنــان چــاق رابطــه وجــود دارد، تأییــد نشــد. ایــن 
یافتــه نیــز بــا یافتــۀ پژوهش  هــای میکاییلــی و همــکاران )1391( و مــک نیــل و 
همــکاران )2017( همســو و بــا یافتــۀ پژوهــش دهقــان اردکانــی و مصطفــوی راد 
)1398( ناهمســو اســت. در تبییــن ایــن نتیجــه می تــوان گفــت کــه روان رنجــوری 
بــا مؤلفه  هایــی همچــون افســردگی، اضطــراب، پرخاشــگری و تکانشــگری رابطــه 
ــا  ــد و ب ــی می گذارن ــر منف ــراد تأثی ــرش اف ــر نگ ــود ب ــوارد خ ــن م ــه ای دارد ک
ــوب  ــر نامطل ــخصی تأثی ــتنباط  های ش ــت  ها و اس ــر برداش ــری، ب ــاد منفی نگ ایج
دارنــد. ایــن افــراد بــه دنبــال اندیشــیدن و توجــه بــه ظاهــر بدنــی خویــش بــرای 
کســب جذابیــت از نــگاه خــود و دیگــران نیســتند و بــه واســطۀ مشــکات عاطفی 
خــود توجــه و تمرکــز چندانــی نســبت بــه انــدام خــود ندارنــد. اگرچــه اغلــب 
ــی خــود داشــته باشــند، هــراس از  ــه چاق ــری نســبت ب ــز نگرش  هــای منفی ت نی
ــودکان  ــدن دوســتان و ک ــورد ب ــری در م ــه نحــو منفی ت ــد و ب ــش وزن دارن افزای
اطرافشــان صحبــت می کننــد و بــه احتمــال بیشــتری تبعیضــات ناشــی از وزن را 
ــدان حــد شــدید  ــد. مشــکات عاطفــی آنهــا در مــوارد دیگــران ب درک می نماین
اســت کــه شــماری از پژوهشــگران معتقدنــد رابطــه ای قــوی بیــن شــخصیت و 
وزن بــدن وجــود دارد؛ بــه نحــوی کــه افــرادی کــه در پرسشــنامۀ شــخصیت، نمرۀ 
باالیــی را در بعــد وظیفه شناســی بــه دســت می آورنــد تمایــل بــه برخــورداری از 
حداقــل وزن دارنــد، بــه میــزان کــم زنــان چــاق را تحمــل می کننــد و احساســات 
ــر راو )2006(  ــواهدی دیگ ــان ش ــد. در بی ــود دارن ــای خ ــورد بدن  ه ــی در م منف
ــر  ــان الغ ــودن زن ــده آل ب ــه ای ــه نظــر دیگــران نســبت ب ــه ب ــی ک نشــان داد زنان
ــد، احســاس  ــن حساســیت را ندارن ــه ای ــی ک ــه زنان حســاس هســتند، نســبت ب
نارضایتــی بیشــتری از بــدن خــود دارنــد و خودارزشــمندی پایین تــری را تجربــه 
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ــا شــکل  می کننــد. اگرچــه ادراک بانــوان از شــکل کنونــی بــدن خــود معمــوالً ب
ایــده آل آنهــا تفــاوت دارد و ایــن موضــوع در کلیــۀ گروه  هــا صــادق اســت، آنهــا 
ــدن  ــا ب ــده آل ب ــدن ای ــرد از ب ــن تصــور ف ــۀ بی ــه هرچــه فاصل ــد ک نشــان داده ان
واقعــی آنهــا بیشــتر باشــد، نارضایتــی آنهــا از تصویــر بدنی شــان بیشــتر اســت و 

ــوند.  ــت می ش ــتر اذی ــد و بیش ــه می کنن ــری را تجرب ــس پایین ت ــزت نف ع
    بــر اســاس نتایــج حاصــل از تحقیقــات جنیفــر و همــکاران )2006( در آمریــکا، 
ــناختی،  ــکات ش ــادی از مش ــاد ابع ــه ایج ــر ب ــی منج ــر بدن ــال در تصوی اخت
رفتــاری و ســامتی می شــود. آنچــه اشــاره شــد مؤیــد یافته  هــای ایــن پژوهــش 

ــۀ 2 اســت. ــۀ 1 پژوهــش و رّد فرضی ــد فرضی ــژه تأیی به وی
    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 
ــکاران  ــی و هم ــای فاردول ــۀ پژوهش ه ــا یافت ــو و ب ــکاران )2008(، همس و هم
)2015(، جورجــا و همــکاران )2007( و نصرآبــادی و همــکاران )1383( ناهمســو 
اســت. نتایــج تحقیــق ســوامی و همــکاران )2008( نشــان داد کــه میــان اســتفاده از 
رســانه  ها )تشــویق نگــرش نســبت بــه مــد( و تصــور از بــدن، رابطــۀ معکوســی 
وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه هرچــه مصــرف رســانه ای باالتــر باشــد رضایــت 
از بــدن کاهــش می یابــد. اســچیمالز )2010( نیــز نشــان داد افــرادی کــه اضافه وزن 
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 

ــد. ــراض می کنن اع
    اگرچــه مســتندات مزبــور بــه طــور کلــی بــر وجــود رابطــۀ بیــن نگــرش بــه 
مــد و نگــرش بــه بــدن داللــت دارنــد؛ امــا ایــن اطاعــات در پژوهــش فعلــی بــا 

95% اطمینــان در مــورد زنــان چــاق 25-40 در شــهر ایــام تأییــد نشــد.
    جهــان صنعتــی و نیمه صنعتــی امــروز بــا تغییــر معیارهــا و ارزش  هــای 
فرهنگــی، بخصــوص در مــورد جنــس زن بــه مــوازات مصرف گرایــی گریزناپذیــر 
بــرای رشــد ســرمایه، توجــه افــراد را بــه یــک ســبک زندگــی متفــاوت در چنــد 
ــه  ــر، عاق ــه ظواه ــه ب ــارز آن توج ــی ب ــه ویژگ ــوده ک ــوف نم ــر معط ــۀ اخی ده
ــران  ــا دیگ ــود ب ــی خ ــۀ اجتماع ــی و مقایس ــی غیرانطباق ــرف، کمال گرای ــه مص ب
ــد در  ــای جدی ــاد عادت واره  ه ــا ایج ــی ب ــبک زندگ ــرات س ــن تغیی ــت. ای اس
ــاد و  ــی ایج ــانه  های جمع ــان توســط رس ــی جه ــدی اقتصــادی و اجتماع نظام من

حنانه السادات منوچهری ماسوله
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رابطۀ ویژگی های شخصیتی و   نگرش به مد با نگرش به بدن در .....

تقویــت می شــود. آنهــا الگوهــای ظاهــر بــدن، مــد، ســلیقه  ها و اولویت  هــا را در 
ســبک زندگــی کشــورها بــه مبادلــه می  گذرانــد. نگــرش بــه بــدن همــواره نــزد 
افــراد، بخصــوص نــزد زنــان مطــرح بــوده اســت، بخصــوص زنانــی کــه بیشــتر 
ــان  ــه بی ــد و ب ــور می  یابن ــی حض ــا خانوادگ ــغلی ی ــی، ش ــات تحصیل در اجتماع
دیگــر، از ویژگــی شــخصیتی برون گرایــی یــا درون گرایــی برخوردارنــد. آنانــی که 
برون گــرا هســتند غالبــاً 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. درون گرایان بــا تغییر 
ســبک لبــاس پوشــیدن، بــه نحــوی کــه معایــب را بــه حداقــل ظاهــر ســازند، بــه 
واپس زنــی عیــوب ظاهــری خــود اقــدام می کننــد؛ در هــر صــورت ایــن ویژگــی 
ــۀ  ــر یافت ــا ب ــادار دارد. بن ــۀ معن ــراد رابط ــدن در اف ــه ب ــرش ب ــا نگ ــخصیتی ب ش
ــه دلیــل دغدغه  هــای  ــراد روان رنجــور ب ــه نظــر می  رســد کــه اف ایــن پژوهــش ب
ذهنــی خویــش و تجربــۀ مشــکات و اختــاالت روان شــناختی نظیــر اضطــراب، 
ــدن چــاق خــود بی توجــه  ــر ب ــه ظاه ــی، نســبت ب ــب انزواطلب افســردگی و اغل
ــه ارزش  هــا و فرهنــگ  ــه ایــن ترتیــب مســـلۀ بــدن و تصــور از آن، ب هســتند. ب
ــه  ــل بیشــتری ب ــراد تمای ــا افزایــش ســرمایۀ فرهنگــی، اف اجتمــاع برمی گــردد؛ ب
ــد  ــرورش می یاب ــا پ ــی در آنه ــر خودکنترل ــد، تفک ــود می  یابن ــدن خ ــت ب مدیری
ــدن  ــت ب ــه مدیری ــزاری ب ــای اب ــا اســتفاده از راهبرد  ه ــا ب و تشــویق می شــوند ت
خــود بپردازنــد و همــواره بدنشــان را بــه عنــوان پــروژه ای در دســت اقــدام بدانند. 
یافتــۀ ایــن پژوهــش در مــورد رابطــۀ بیــن نگــرش بــه مــد و نگــرش بــه بــدن، 
ــن و مــاک  ــر پیش بی ــن دو متغی ــادار بی حاکــی از عــدم وجــود یــک رابطــۀ معن
در میــان زنــان چــاق 25 تــا50 ســاله در جامعــۀ ایــران اســت. بــا وجــود اینکــه 
بــه طــور کلــی الگــوی حجــاب و پوشــش نســبتاً متحدالشــکل در بیــن زنــان در 
رســانه  های جمعــی ملــی ترویــج می شــود؛ 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 پدیــده ای 
ــا  ــدام ی ــکل ان ــره، ش ــر چه ــی نظی ــوذ ارزش  های ــت نف ــد، تح ــد باش ــر از م متأث
نحــوۀ اطوارهــای بدنــی اســت کــه امــکان نمایــش آن در بیشــترین صحنه  هــای 
ــدن،  ــای ب ــتیک اندام ه ــای پاس ــاالی جراحی  ه ــار ب ــود دارد. آم ــی وج اجتماع
ــور  ــار حض ــر از آم ــیار باالت ــواردی بس ــه در م ــا ک ــا و بوتاکس  ه چربی برداری  ه
ــی وزن و  ــش تدریج ــرای کاه ــی ب ــی و ورزش ــات بدن ــۀ تمرین ــراد در صحن اف
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ــر  ــه ظاه ــه توجــه ب ــای آن اســت ک ــدن اســت، گوی ــر ب متناســب ســاختن ظاه
بــدن بیــش از آنکــه متأثــر از نگــرش بــه مــد - نــه در ســطح گســتردۀ موجــود 
– باشــد، تحــت نفــوذ ویژگی هــای شــخصیتی اســت. در ایــن راســتا بــه منظــور 
کاهــش خطــرات ناشــی از اقدامــات افــراد چــاق بــرای اصــاح عیــوب بــدن و 
ــود ناهنجاری  هــای جســمانی، ســازمان  ها  ــه وزن و بهب ــری از اضاف ــرای جلوگی ب
ــا ایجــاد آگاهــی و تبلیغــات مناســب،  ــد ب و تشــکات فرهنگــی و ورزشــی بای
ــش  ــی افزای ــای بدن ــای فعالیت  ه ــارکت در برنامه  ه ــرای مش ــراد را ب ــزۀ اف انگی
ــري در  ــتفاده از روش نمونه گی ــر، اس ــش حاض ــاي پژوه ــد. از محدودیت ه دهن
ــج  ــم دادن نتای ــذا در تعمی ــود؛ ل ــش ب ــۀ پژوه ــودن حجــم نمون ــترس و کم ب دس
بایــد جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد. دشــواری در تکمیــل پرسشــنامه و نبــودِ 
امــکاِن نظــارت و کنتــرل مســتقیم پژوهشــگر از دیگــر محدودیت هــای پژوهــش 
اســت؛ چراکــه تکمیــل پرسشــنامه مســتلزم ارجــاع بــه مراکــز بالینــی متعــدد بــود. 
ــامت روان در  ــش س ــدن نق ــخص ش ــده و مش ــج حاصل ش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــگیرانه اي  ــات پیش ــت گذاري ها و اقدام ــود سیاس ــنهاد می ش ــی، پیش ــروز چاق ب
ــی در  ــروز چاق ــال ب ــش احتم ــامت روان و کاه ــطح س ــاي س ــت ارتق در جه

نوجوانــان در جامعــه صــورت گیــرد.

منابع و مآخذ  
ب( فارسی

ــانۀ -- ــه رس ــه مثاب ــدن ب ــیان )1381(، »ب ــن چاوش ــي و حس ــي، تق آزاد ارمک
هویــت«، جامعه شناســي ایــران، دورۀ 4 ، شــمارۀ 4، صــص 75-57.

آنتونــی، گینــدز )1378(، تجــدد و تشــخص، جامعــه و هویــت شــخصی در --
عصــر جدیــد، ترجمــۀ ناصــر موفقیــان، تهــران: نــی. 

-- Eysenck Personality( آزمــون شــخصیت آیزنــک ،)آیزنــک )1370
www. ،الکترونیکــی Inventory or EPI(، مرجــع علــوم مدیریــت 

emodiran.com

اتکینســون، آر.ال، آر.اس. اتکینســون و ای.آر. هیلــگارد )1375(، زمینــۀ --
ــد. ــران: رش ــکاران، ته ــی و هم ــی براهن ــۀ محمدتق ــي 1، ترجم روان شناس
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.179
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ــمارۀ 4)46(. دورۀ 12، ش

»رابطــۀ --  ،)1397( بزرگــی  دشــت  زهــرا  و  ســیده فاطمه  ســیدصالحی، 
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رازی.
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ــص 136-119. ــمارۀ 4، ص 10، ش
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.138-123
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