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  مندي از تصوير بدن  هاي جنسيتي در ميزان رضايت بررسي تفاوت

  ∗محمد اسماعيل رياحي

  

مندي از تصوير بدن و تبيين  هاي جنسيتي در رضايت هدف اساسي پژوهش حاضر توصيف تفاوت: چكيده

رد نياز از طريق هاي مو تحقيق با روش پيمايشي انجام شده و داده. رواني بر آن است -اثرات برخي از عوامل اجتماعي

اند كه  دانشجويان دانشگاه مازندران بوده جامعه آماري تحقيق حاضر، تمامي . ساخته گردآوري گرديد پرسشنامه محقق

. گيري در دسترس، به عنوان نمونه نهايي تحقيق انتخاب گرديدند نفر از آنان، از طريق روش نمونه 360در مجموع، 

باشد؛ بدين معني كه  مندي از تصوير بدن مي تفاوت جنسيتي معناداري در رضايت نتايج توصيفي تحقيق، حاكي از وجود

نتايج تحليلي تحقيق، حاكي از آن است كه . اند زنان يا مردان نارضايتي بيشتري از تصوير بدنشان گزارش كرده

مندي از  ي رضايتاند به طور معنادار گذاري بدن، شرم از بدن، پايش بدن و عزت نفس توانسته متغيرهاي سرمايه

با اين حال، تفاوت جنسيتي معناداري در تأثيرگذاري متغير شرم از . بيني نمايند گويان پيش تصويرِ بدن در بين كل پاسخ

گذاري بدن و عزت نفس، متغير شرم از بدن به عنوان بخشي  بدين معني كه عالوه بر سرمايه. بدن مشاهده شده است

بوده است كه ) و نه مردان(مندي از بدن در بين زنان  ي ميزان رضايت يني كنندهب از متغير خود شيءانگاري، پيش

آل بر روي زنان و دروني كردن آن در مقايسه با مردان  حاكي از اثرات شديدتر انتظارات اجتماعي راجع به بدن ايده

دهد زنان  كه نشان مي گذاري بدن مشاهده شده است همچنين تفاوت جنسيتي معناداري در ميزان سرمايه. باشد مي

گذاري بيشتري بر بدن خود انجام داده و با شدت بيشتري درگير رفتارهاي آراستن و  جوان در مقايسه با مردان سرمايه

مندي بيشتري از  در نهايت، دانشجوياني كه از عزت نفس باالتري برخوردار بودند، رضايت. مديريت ظاهرشان هستند

  . اند تصوير بدنشان گزارش كرده

تصوير بدن، سرمايه گذاري بدن، شيءانگاري بدن، شرم از بدن، پايش بدن، عزت نفس،  :واژگان كليدي

  .تفاوت جنسيتي
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  بيان مسألهمقدمه و 

اين شرايط اجتماعي تعيين . اي است كه فرد را احاطه كرده است بدن، تجسم و تبلور شرايط اجتماعي

از . ه ادراك كرده و چه تصويري از بدنش در ذهن داشته باشداش را چگون كنند كه يك فرد، خود جسماني مي

راجع به بدن خود، به ويژه شكل، اندازه و زيبايي آن  2توان يك نگرش چند بعدي را مي 1اين رو، تصوير بدن

به عبارت ديگر، تصوير بدن به ادراكات، احساسات و افكار يك ). 433؛ 1997كش و همكاران، (تعريف كرد 

اي متشكل از برآورد اندازه ي بدن، ارزيابي از  گردد و معموالً به عنوان سازه بدنش اطالق مي شخص راجع به

؛ موث و كش، 1999گروگان، (شود  اندازه و شكل بدن مفهوم سازي مي جذابيت بدن و احساسات مربوط به 

شود و نيز  ف ميتصوير بدن به لحاظ نظري، معموالً بر حسب پيچيدگي و چند بعدي بودن آن توصي). 1997

به عنوان يك تجربه انساني هشيار و ناهشيار كه توسط عوامل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، فردي و زيستي 

؛ موث و 2004؛ كش، ملنيك، و هاربوسكي، 1990براون، كش، و ميكولكا، (پژوهشگران . گيرند شكل مي

 5ارزشيابانه/ و عاطفي 4، رفتاري3ختيي چند بعدي متشكل از ابعاد شنا تصوير بدن را يك سازه) 1997كش، 

و توسط  6اين مفهوم توسط برخي پژوهشگران بر حسب عوامل ادراكي). 22؛ 2010آبوت و باربر، (دانند  مي

بعد ادراكي به اين نكته اشاره ). 2002كش، (تعريف عملياتي شده است  7ديگران بر حسب عوامل نگرشي

كنيم؛ در حالي كه بعد  ما، حركات و عملكرد بدنمان را ادراك مياندازه، شكل، وزن، سي دارد كه ما چگونه 

خود چه احساسي داريم و اين   هاي بدني نگرشي به اين موضوع توجه دارد كه ما درباره خصوصيات و ويژگي

بعد نگرشي تصوير بدن، خود از ). 153؛ 2000رود و لنون، (دهند  احساسات، چگونه به رفتارهاي ما جهت مي

گذاري بدن تشكيل شده است؛ عنصر ارزشيابانه به رضايت فرد از ظاهر  مجزاي ارزشيابي و سرمايهدو عنصر 

ي تصوير بدن،  ي سازه در مطالعه). 2002كش، (خود و عنصر سرمايه گذاري به اهميت ظاهر فرد اشاره دارند 

دهد تا به پيچيدگي  ميشناختي و رفتاري به طور مجزا، اين امكان را به پژوهشگران  سنجش ابعاد عاطفي، 

  .مفهوم تصوير بدن پي ببرند

                                                           
1 . Body Image  
2 . Multidimensional Attitude 
3 . Cognitive Component 
4 . Behavioral Component 
5 . Affective/Evaluative Component 
6. Perceptual Factors 
7 . Attitudinal Factors 
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هاي منفي بدن، نظير نارضايتي  گران تمايل دارند تا مطالعات خود را عمدتاً بر جنبه با اين حال، پژوهش

هاي انجام شده از دهه هشتاد ميالدي در جوامع غربي،  پژوهش). 2004تيگه مان، (از بدن متمركز نمايند 

كه همان نارضايتي از تصوير بدن ناميده  -دگي ميزان نارضايتي از ظاهر فيزيكيحاكي از شيوع و گستر

چه كه به عنوان بدن  آن). 1986كش و گرين، (در بين نوجوانان، جوانان و بزرگساالن بوده است  -شود مي

ك بدن است، در حالي كه برخورداري از ي شود، باريك اندامي  آل براي زنان در جوامع غربي تبليغ مي ايده

هاي  اين تصاوير تبليغ شده از بدن). 2004ريكاردلي و مك كاب، (گردد  عضالني، براي مردان تبليغ مي

گردد و آنان را به تالش  آل مردانه و زنانه، در طي فرآيند جامعه پذيري توسط افراد جامعه دروني مي ايده

آل  ردان و زنان در دستيابي به بدن ايدهاما ناتواني بخش قابل توجهي از م. دارد تا بدان دست يابند وامي

تجويز شده در فرهنگ غربي، منجر به افزايش شديد نارضايتي از بدن و در نتيجه ابتالي آنان به انواع 

گرچه اكثر مطالعات مربوط به نارضايتي از  .هاي جسمي، رواني و اجتماعي گرديده است ها و آسيب بيماري

ه و حاكي از شيوع ميزان باالي نارضايتي از بدن، اختالالت تغذيه و نيز تصوير بدن، در بين زنان انجام شد

؛ اما نارضايتي از )107؛ 2010نقل در؛ بايلي و ريكاردلي، (باشد  بار آن بر سالمتي زنان مي پيامدهاي زيان

اليي هاي اخير حاكي از شيوع ميزان با پژوهش. اي نيست كه صرفاً توسط زنان گزارش شده باشد بدن، پديده

هاي تغيير و مديريت  اي از روش از نارضايتي از تصوير بدن در بين مردان جوان و نيز استفاده آنان از مجموعه

   .باشد بدن براي بهبود و اصالح تصوير بدنشان مي

هـاي   دهد كـه حجـم پـژوهش    هاي انجام شده در زمينه تصوير بدن، نشان مي بررسي اجمالي پژوهش

ايتي از بدن در بين زنان، به مراتب بيشتر از تحقيقات مشـابه در بـين مـردان بـوده     انجام شده راجع به نارض

: سه دليل عمده در ايـن سـوگيري جنسـيتي ذكـر شـده اسـت      ). 183؛ 2008باردون كُنه و همكاران، (است 

بر هاي مربوط به تصوير بدن، ريشه در روانشناسي باليني و روانكاوي دارند كه عمدتاً  نخست اين كه پژوهش

، دوم اين كه تا دو دهـه قبـل،   )1993اورباخ، (موضوع اختالالت تغذيه در بين زنان جوان متمركز شده است 

اسـمولك و  (برنـد   طور جدي رنج نمي فرض بر اين بود كه مردان از مشكالت مربوط به نارضايتي از بدن به

تأكيد بيشتري بر ظاهر و زيبـايي  دهي به هويت اجتماعي افراد، جامعه  و سوم آن كه در شكل) 2006استين، 

شـان ارزيـابي    و ظـاهري   زنان در مقايسه با مردان دارد؛ بدين ترتيب زنان اغلب از طريـق جـذابيت جسـمي   

گرچـه تحقيقـات   ). 27 ؛2003جونـگ و لنـون،   (شان  هاي فردي و اجتماعي ها و موفقيت شوند تا توانايي مي

هايشـان بـه عنـوان يـك مسـأله       هاي زنان در بـاره بـدن   رانيانجام شده در زمينه تصوير بدن، عمدتاً بر نگ



     1390 پاييز، 3 ة، شمار9 ةدور ،زن در توسعه و سياست   8

اند، اما رشد تحقيقات انجام شده راجع به تصوير بدن مردان در دو دهـه اخيـر، زمينـه     اجتماعي متمركز شده

  .هاي جنسيتي در تصوير بدن را فراهم نموده است مناسبي براي كشف تفاوت

ثر از جنسيت است؛ بدين معني كـه مـردان و زنـان بـه     اي متأ اعتقاد بر اين است كه تصوير بدن پديده

  هـاي جسـمي   ها و ويژگي آل هايشان را به طور متفاوتي ادراك نموده و ايده شوند تا بدن اي اجتماعي مي گونه

شوند تا  اي اجتماعي مي بر اين باور است كه زنان به گونه) 417؛ 1995(فرانزويي . متفاوتي را ارزشمند بدانند

ن را به عنوان كااليي متمايز ادراك نمايندكه ديگران آن را به لحاظ زيبايي شناختي، مورد قضاوت هايشا بدن

هايشان را به عنوان يك فرآيند  شوند تا بدن اي اجتماعي مي در مقابل، مردان به گونه. دهند و ارزيابي قرار مي

مينتـز و كاشـوبك   . باشـد  يبـايي بـدن مـي   تر از ز ادراك نمايند كه در آن، عملكرد و توانايي بدني، مهم 1پويا

تري از خود دارند و به همين دليل، پيامدهاي  دريافتند كه زنان در مقايسه با مردان، تصوير بدن منفي) 1999(

هاي جنسيتي  ترين تفاوت روي هم رفته، شايد بتوان مهم. كنند تري را نيز تجربه مي و رواني خطرناك  جسمي

  :بندي نمود ير دستهدر تصوير بدن را به شرح ز

   جنسيتي در ابعاد نگرشي تصوير بدنهاي  تفاوت

هاي جنسيتي معناداري در زمينه هر دو عنصر نگرشي تصوير بدن وجود دارد، بـدين معنـي كـه     تفاوت

بـراون و  (گذاري بيشتر بر روي بدن در بين دختران و زنان در مقايسه بـا پسـران و مـردان     رغم سرمايه علي

نقل در؛ (ها كمتر است  ، اما ميزان رضايت از تصوير بدن در بين آن)2004؛ كش و همكاران، 1990همكاران، 

   ).568؛ 2006هارگرويز و تيگه مان، 

   آل هاي جنسيتي در شكل و فرم بدن ايده تفاوت

در . آل قـرار دارنـد   مردان و زنان تحت فشارهاي اجتماعي رو به تزايدي جهت كسب ظاهر و بدن ايـده 

، سالم، كشيده، عضـالني،  3اي است، يعني يك بدن تركه 2آل، بدني عضالني براي مردان، بدن ايدهحالي كه 

، 5است، يعني يك بدن سـالم، باريـك، آهنگـين    4آل براي زنان، يك بدن باريك اندام بلند و جوان؛ بدن ايده

                                                           
1 . Dynamic Process 
2. Muscular Ideal  
3. Chiselled  
4. Thin Ideal  
5. Toned  
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دهنـد   نشان مـي  ها پژوهش). 1087؛ 2008نقل در؛ كالرك و گريفين، (شكيل، بدون چين و چروك و جوان 

كه مردان عمدتاً از حجم و اندازه عضالت بدنشان ناراضي و نگـران هسـتند، امـا نارضـايتي اصـلي زنـان از       

). 23؛  2010نقل در؛ آبـوت و بـاربر،   (باشد  مي) تالش براي الغري(بدنشان، مربوط به ظاهر و وزن بدنشان 

وتي است كه جامعه بـراي زيبـايي زنـان و مـردان     هاي اجتماعي متفا آل اين تفاوت جنسيتي، انعكاسي از ايده

 . نمايد تبليغ و ترويج مي

   هاي جنسيتي در رژيم غذايي و نگراني از وزن بدن تفاوت

كننـد، از   كنند، خود را چـاق توصـيف مـي    در مقايسه با مردان، زنان به دفعات بيشتري خود را وزن مي

مات بهداشتي و پزشكي براي پيشـگيري يـا درمـان    كنند و در جستجوي خد اي پيروي مي رژيم غذايي ويژه

) 1988(گرينـي  -همچنـين، كونـور  ). 215؛ 2002نقـل در؛ شـيه و كوبـو،    (اضافه وزن يا چاقي خود هسـتند  

. كننـد  گيرند و از ساير ابزارها براي كاهش وزن استفاده مـي  دريافت كه زنان بيشتر از مردان رژيم غذايي مي

آل قرار دارند، اما اكثرآنان خود را داراي اضافه وزن يـا چـاق    زن مناسب و ايدهي و رغم اين كه در دامنه علي

گـزارش  ) 2000(عالوه بر اين، تيگه مـان و ويليامسـون   ). 315؛ 2006ليچتي و همكاران، (كنند  توصيف مي

. دگيـر  هاي ورزشي عمدتاً با هدف كنترل وزن و تناسب انـدام صـورت مـي    كردند كه اشتغال زنان به فعاليت

هـاي پيشـرفته    آوري ي بيش از حد زنان به صنايع غذايي و استفاده روز افـزون آنـان از فـن    همچنين، عالقه

نقـل  (باشـد   هاي نگراني بيش از حد زنان راجع به وزنشان مي پزشكي جهت ارتقاي ظاهر جسماني، از نشانه

  ). 28؛ 2003در؛ جونگ و لنون، 

   بدن هاي جنسيتي در نارضايتي از اعضاي تفاوت

نارضايتي از اعضـاي بـدن   /ترين تفاوت بين تصوير بدن مردان و زنان، مربوط به رضايت شايد برجسته

نقـل در؛  (، در پي رسيدن به يك بدن عضالني هستند )شانه و سينه(ي باال  مردان با تمركز بر نيم تنه. است

هـاي   باريك، به قسـمت  اندامي  به  ، در حالي كه زنان در آرزوي دستيابي)569؛ 2006هارگرويز و تيگه مان، 

) شـكم، باسـن و ران  (هاي بدنشـان   مياني بدن و نيم تنه پايين بدنشان توجه كرده و در نتيجه از اين قسمت

  ).  304؛ 2009مك كاب و همكاران، (كنند  نارضايتي بيشتري اظهار مي

هاي مربوط به تصوير  رانيكنند كه اختالالت تغذيه و نگ ها از اين فرض حمايت مي بسياري از پژوهش

با اين حال، با گسترش پديده ). 156؛ 2010ژو و همكاران، (هاي خاص فرهنگ غربي هستند  بدن، نشانه
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هاي اخير حاكي از آن است كه نگراني از تصوير بدن، از آن نوع كه در كشورهاي  جهاني شدن، پژوهش

و ) 2001(ريگر و همكاران  .ي غير غربي استغربي ديده شده است، اكنون در حال ورود و شيوع در كشورها

هاي غربي، منجر به افزايش نارضايتي از بدن و نيز  بر اين باورند كه رواج و پيروي از ارزش) 1995(ويس 

با عنايت به گسترش و شيوع ميزان . اي در بين ساكنين كشورهاي غير غربي گرديده است اختالالت تغذيه

هاي بيشتري جهت  رهاي غير غربي، ضروري به نظر مي رسد تا پژوهشنارضايتي از تصوير بدن در كشو

تر ماهيت، علل و پيامدهاي مسائل مربوط به تصوير بدن در اين كشورها، به ويژه در فضاي  فهم عميق

ها قادر خواهند بود تا ضمن كشف وجوه افتراق  اين دسته از پژوهش. فرهنگي متفاوتي نظير ايران انجام گيرد

احتمالي بين ميزان و علل نارضايتي از تصوير بدن در بين ساكنين كشورهاي غربي و غير غربي، و اشتراك 

هاي حاصل از چنين  داده. اثرات احتمالي فضاهاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت را شناسايي نمايند

هاي  برنامه گذاران فرهنگي و اجتماعي اين كشورها مدد رساند تا با طراحي تواند به سياست هايي مي پژوهش

اجتماعي و فرهنگي متناسب با شرايط بومي، تا حد ممكن از پيامدهاي منفي نارضايتي از تصوير بدن در 

نظير ابتالي افراد به انواع اختالالت جسمي و رواني؛ اختالالت تغذيه، انجام (سطوح فردي و اجتماعي 

دن پول، وقت و انرژي افراد جهت هاي زيبايي؛ استفاده روزافزون از لوازم آرايشي؛ هزينه ش جراحي

ها؛ تغيير ذائقه فرهنگي جوانان در زمينه  آلِ به نمايش درآمده در رسانه هاي ايده همانندسازي بدن خود با بدن

باطني و  - هاي مذهبي و سنتي راجع به بدن؛ غافل ماندن از ابعاد معنوي بدن و تغذيه؛ دور شدن از ارزش

در همين راستا، انجام پژوهش حاضر، . پيشگيري نمايند...) جسمي و  - هاي ظاهري سرگرم شدن به جنبه

. باشد گامي مقدماتي جهت شناسايي ميزان شيوع نارضايتي از تصوير بدن در بين برخي از جوانان ايراني مي

هاي جنسيتي در ميزان نارضايتي از تصوير بدن  از اين رو، پژوهش حاضر سعي دارد تا ضمن شناسايي تفاوت

رواني آن از جمله، مقايسه اجتماعي  -ن دانشجويان، به كشف اثرات احتمالي برخي از عوامل اجتماعيدر بي

گذاري بدن بر اين پديده  عزت نفس و سرمايه  ،)پايش بدن و شرم از بدن(صعودي ظاهر، شئ انگاري بدن 

  .بپردازد

  پيشينه تحقيق

راجع به تصوير بدن و نياز اساسي به  هاي انجام شده در كشورهاي غربي رغم حجم وسيع پژوهش علي

ي تصوير بدن در  هاي اندكي در زمينه فهم عميق ماهيت اين پديده در بين ساير كشورها، تاكنون پژوهش
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دهد كه موضوع  نگاهي گذرا به مطالعات انجام شده در اين زمينه در كشور نشان مي. ايران انجام شده است

اي مورد بررسي قرار  ام شده در باره اختالالت تغذيه و به طور حاشيههاي انج تصوير بدن، غالباً در پژوهش

نظير؛ نوبخت و دژكام، (عالوه بر اين، اكثر مطالعات انجام شده، توسط متخصصان علوم پزشكي . گرفته است

؛ شمس الدين سعيد و 1381؛ اميدوار و همكاران، 1388؛ صفوي و همكاران، 2001؛ عبداللهي و مان، 2000

؛ طاليي 1386نظير؛ طوسي و همكاران، (يا علوم رفتاري ) 2009؛ راست منش و همكاران، 1388ان، همكار

) 1386؛ بساك نژاد و غفاري، 1386؛ محمدي و سجادي نژاد، 1385؛ آقاخاني و همكاران، 1388و همكاران، 

ر اختالالت تغذيه صورت گرفته است تا ميزان شيوع نارضايتي از تصوير بدن را مشخص نموده يا عوامل خط

اند با به كارگيري رويكردي  گرچه متخصصان علوم اجتماعي نيز سعي كرده. و تصوير بدن را شناسايي نمايند

؛ فاتحي 1386؛ ذكايي، 1381؛ آزاد و چاوشيان، 1998نظير؛ اكيبا، (اجتماعي، به بررسي مسايل مربوط به بدن 

  .بپردازند) 1389و بهنويي گدونه،  هيمي ؛ ابرا1388؛ خواجه نوري و مقدس، 1387و اخالصي، 

هاي انجام شده در كشور حاكي از آن است كه ميزان نگراني از تصوير بدن در حد  نتايج برخي پژوهش

نشان دادند كه نارضايتي از بدن و تمايل به باريك ) 2000(براي مثال، نوبخت و دژكام . نسبتاً بااليي است

بيش ) 1388(بر اساس پژوهش طاليي و همكاران . هران رايج بوده استآموزان شهر ت اندامي در بين دانش

اند، گرچه  از يك سوم دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد، نگراني از تصوير بدن را گزارش كرده

) 1388(همچنين، صفوي و همكاران . الگوهاي اين نگراني در بين دانشجويان ايراني و غربي متفاوت است

هاي بين فرهنگي  برخي پژوهش. ثريت دانشجويان مؤنث در تهران، تصوير بدن منفي داشتنددريافتند كه اك

به منظور بررسي اثرات  )2001(براي مثال، عبداللهي و مان . اند تا بدين موضوع بپردازند نيز سعي كرده

ريكا را با يكديگر فرهنگ غربي بر اختالالت تغذيه و نگراني از تصوير بدن، زنان ايراني ساكن در ايران و ام

با اجراي مقياس ) 1998(در مقابل، اكيبا . هاي اندكي بين زنان در دو كشور يافتند مقايسه نموده و تفاوت

تر و  احترام به بدن در بين دانشجويان ايراني و آمريكايي، دريافت كه دانشجويان ايراني نگاه مثبت

  . اند شان، گزارش كرده يكاييمندي بيشتري از بدن در مقايسه با همتايان آمر رضايت

ي مسائل مربوط به بدن، كمتر به طور  در حوزه مطالعات اجتماعي در زمينه  هاي انجام شده پژوهش

با بررسي بدن به ) 1381(آزاد ارمكي و چاوشيان . اند مستقيم مفهوم تصوير بدن را مورد بررسي قرار داده

بيانگر آن ) 1386(نتايج پژوهش ذكايي . اند دن پرداختههاي مديريت ب ي هويتي، به شيوه عنوان يك رسانه

است كه نوگرايي در جامعه ايران، تأثيرات خود را در حساسيت جوانان به كنترل و انضباط بر بدن خويش و 
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) 1387(همچنين، فاتحي و اخالصي . حساسيت بيشتر براي ارائه تصوير مطلوب از آن بر جاي گذاشته است

توجه به بدن در همه وجوه (يت بدن با پذيرش اجتماعي، به ميزان باالي مديريت بدن با بررسي رابطه مدير

با مقايسه ) 1388(خواجه نوري و مقدس . در بين زنان شيرازي پي بردند...) آن اعم از آرايشي، مراقبت، و 

ان باريك تصور از بدن در بين زنان ساكن در شهرهاي تهران، شيراز و استهبان دريافتند كه اكثريت زن

. دارند  را نشانه زيبايي دانسته و معتقدند كه اين روزها مردم توجه بيشتري به الغري و باريك اندامي اندامي 

نيز با بررسي رابطه بين مديريت ظاهر و سرمايه فرهنگي در بين جوانان ) 1389(و بهنويي گدونه   ابراهيمي

اي برخوردار بوده و رابطه مستقيم و  ن از اهميت ويژهشهر بابلسر دريافتند كه مديريت ظاهر در بين جوانا

  . معناداري با سرمايه فرهنگي دارد

ها، با رويكردي  بخش اعظم اين پژوهش: هاي داخلي حاكي از آن است كه نگاهي گذرا به پژوهش

در اغلب . اجتماعي كمتر استفاده شده است -زيستي يا رواني صورت گرفته و از رويكردهاي رواني

هاي مورد استفاده براي سنجش تصوير بدن، عمدتاً غير استاندارد بوده و صرفاً بر مبناي  ها، مقياس شپژوه

ويژه با  دانش محققين تنظيم شده است كه اين امر امكان مقايسه نتايج تحقيقات داخلي با يكديگر و به

) مندي يا نارضايتي از يترضا(بيش از آن كه مفهوم . دهد هاي خارجي را از بين برده يا كاهش مي پژوهش

تصوير بدن به طور مستقيم مورد مطالعه قرار گيرد، مفاهيم مرتبط با تصوير بدن، نظير مديريت بدن، 

مورد ... گذاري بدن، اختالل بد شكلي بدن، نارضايتي از بدن، احترام به بدن، تصوير ذهني از جسم و  سرمايه

با عنايت به شمار اندك . فهوم تصوير بدن استفاده شده استمطالعه قرار گرفته و بعضاً از آنها به جاي م

هاي مربوط به تصوير بدن در كشورهاي  هاي اجتماعي در زمينه تصوير بدن و نيز كمبود پژوهش پژوهش

هاي استاندارد  غير غربي و به ويژه كشورهاي مسلمان، پژوهش حاضر قصد دارد تا با به كارگيري مقياس

رواني  -هاي جنسيتي در تصوير بدن و شناسايي برخي از متغيرهاي اجتماعي فاوتتصوير بدن، به بررسي ت

  . در بين جوانان دانشجو بپردازد) مقايسه اجتماعي، شيءانگاري بدن، و عزت نفس(مؤثر بر آن 

  مباني نظري

و  هاي جنسيتي در نارضايتي از تصوير بدن با عنايت به اين كه تحقيق حاضر در پي بررسي ميزان تفاوت

و شيءانگاري به  1هاي مقايسه اجتماعي رواني مؤثر بر آن بوده است، نظريه -نيز شناسايي عوامل اجتماعي

                                                           
1
. Social Comparison 
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ها  علت انتخاب اين دو نظريه نيز مربوط به توانايي اين نظريه. اند عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب شده

  . بوده است) 2001هولسون و همكاران، (هاي جنسيتي در تصوير بدن  در تبيين تفاوت

   نظريه شيء انگاري

هاي نظري است كه درمورد  ترين تبيين اين نظريه كه ريشه در رويكردهاي فمينيستي دارد از مهم

دهد  هاي افسردگي توضيح مي هاي جنسيتي در تصوير بدن و نيز رابطه بين تصوير بدن و نشانه تفاوت

يك زن، نبايد تعيين  ي تأكيد دارد كه ظاهر جسمي ايدئولوژي فمينيست). 615؛ 2001هولسون و همكاران، (

نظريه پردازان فمينيست با استفاده از رويكرد ). 174؛ 2008گريپو و هيل، (كننده ارزش شخصي وي باشد 

، چارچوب ارزشمندي براي فهم تجربيات بدن زنانه در فرهنگ غرب و اين كه چگونه 1برساختگي اجتماعي

آنان معتقدند تجارب منفي بدني در . اند گردد، فراهم كرده وير بدن منفي مياين تجربيات بدني منجر به تص

  ). 182؛ 1996مك كينلي و هايد، (گردد  ها ايجاد مي هاي جنسيتي و فشار رسانه زنان از طريق نقش

جداسازي بدن (از شيءانگاري جنسي ) 1990(با استفاده از تعريف بارتكي ) 1997(فردريكسون و رابرتس 

، به طرح و بسط )شود اش كه موجب تقليل وي به يك شيء و كاال مي رد جنسي يك شخص از هويتو عملك

كند كه  بر اساس اين نظريه، فرهنگ غرب دختران و زنان را چنان اجتماعي مي. پرداختند 2نظريه شيءانگاري

شان مورد  شخصيت طور ويژه بر اساس ظاهر و قيافه و نه خودشان را به عنوان اشيايي ببينند كه بايد به

) ويژه مردان به(هاي خيره و ارزيابي ديگران  هايشان در معرض نگاه ارزيابي قرار گيرند، به خاطر اين كه بدن

گردد كه  ه ظاهري و بدنشان مياين امر منجر به اشتغال ذهني بيش از حد زنان، به قياف. قرار دارد

شوند،  زناني كه دچار خودشيءانگاري مي). 33؛ 2010دانيل و بريج، (شود  ناميده مي 3شيءانگاريخود

فردريكسون و (باشد  اش اشتغال دايم به قيافه و بدن مي دهند كه ويژگي اصلي اي نمايش مي خودآگاهي

شود و  ناميده مي 4اين فرآيند تحت عنوان پايش يا نظارت بدن). 1996؛ مك كينلي و هايد، 1998همكاران، 

منجر گردد؛ چرا كه  5تواند به شرم از بدن پايش بدن مي. انگاري استعنصر اصلي تعريف كننده خود شيء

هاي آنان و  برند كه بين بدن پردازند، احتماال به اين نكته پي مي افرادي كه دائم به پايش و وارسي بدنشان مي

                                                           
1
. Social Construction Perspective 

2
. Objectification Theory 

3
. Self-objectification 

4
. Body Surveillance 

5
. Body Shame 
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ن است فرض بر اي. گردد آل، تفاوت شديدي وجود دارد كه اين امر منجر به پيدايش شرم از بدن مي بدن ايده

كه برخي رفتارهاي ناسازگارانه نظير جراحي زيبايي و اختالالت تغذيه تالشي است براي كاهش اين شرم از 

فردريكسون و (هاي جنسي و زيبايي در فرهنگ حاكم  آل طريق نشان دادن عالقمندي و وفاداري به ايده

دهايي نظير افزايش پايش بدن، هاي انجام شده، خود شيءانگاري داراي پيام مطابق پژوهش). 1997رابرت، 

شرم از بدن، اختالالت تغذيه، نارضايتي از بدن، تضعيف عزت نفس و احترام به بدن، افسردگي و رژيم غذايي 

  ). 34؛ 2010دانيل و بريج، (باشد  نامناسب مي

و باورهاي حمايت ) كاال يا شئ(ي نگريستن به بدن به عنوان يك ُابژه  تجربه) 1995(مك كينلي 

به لحاظ نظري، سطوح باالتر آگاهي از بدن شيء . ناميد 1نده از اين تجربه را آگاهي از بدن شيء انگاشتهكن

اين مفهوم متشكل از سه عنصر است كه به باور . گردد انگاشته، منجر به تجربيات بدني منفي براي زنان مي

: ان از بدنشان داراي اهميت استدر تجربيات زن) 1990؛ اسپيتزاك، 1988بارتكي، (صاحب نظران فمينيستي 

و باورهاي ) شرم از بدن(آل  پايش يا وارسي بدن، دروني كردن استانداردهاي فرهنگي راجع به بدن ايده

گرچه اين نظريه در اصل براي تبيين ). 183؛ 1996مك كينلي و هايد، (مربوط به توانايي كنترل ظاهر و اندام 

توان از آن  گران معتقدند كه مي وضع شده است، اما برخي از پژوهش هاي مربوط به تصوير بدن زنان نگراني

دانيل و بريج، (هاي جنسيتي نيز استفاده كرد  براي تبيين مشكالت مربوط به تصوير بدن مردان و فهم تفاوت

 ).32؛ 2010

   نظريه مقايسه اجتماعي

ها ابداع گرديد، اما براي مطالعه  گرچه نظريه مقايسه اجتماعي در ابتدا براي ارزيابي افكار و توانايي

بر ). 8؛ 2007كيم و لنون،(نيز به كار گرفته شده است  اثرات مقايسه اجتماعي بر عزت نفس و ظاهر جسمي 

اساس نظريه كالسيك لئون فستينگر در زمينه مقايسه اجتماعي، افراد يك انگيزه دروني براي ارزيابي ابعاد 

كنند  جايي كه ابزار عيني براي ارزيابي وجود ندارد، افراد سعي مي. رنددا) توانايي، نگرش و موقعيت( 2خود

چگونگي مقايسه افراد با ديگران، ). 201؛ 2009اوبرين و همكاران، (خود را با ديگرانِ مشابه، مقايسه كنند 

ديگران به عقيده فستينگر، افراد تنها زماني به مقايسه خود با . گذارد شان از خود تأثير مي بر ارزيابي

                                                           
1
. Objectified Body Consciousness 

2. Self 
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پردازند كه اطالعات عيني درباره معيارها و استانداردها وجود نداشته باشد و هدف اين مقايسه، تصحيح  مي

اصالحات بعدي در نظريه مقايسه ). 9؛ 2007كيم و لنون،(شان از خود است  يا تدقيق ارزيابي شخصي

گيرد؛  يز وجود دارد، صورت ميهاي عيني ن مقايسه اجتماعي حتي زماني كه داده: اجتماعي نشان داد كه

نظير (هاي خود  ها و انگيزه همچنين افراد نه تنها براي ارزيابي خود، بلكه براي ارزيابي ساير حاالت و نگرش

و نيز افراد به عنوان ) 2005هالي ول و ديتمار، (كنند  ، از مقايسه اجتماعي استفاده مي)چگونگي ارتقاي خود

كنند، بلكه در بسياري از اوقات خود را با افراد باالتر  افراد مشابه مقايسه نمي هدف مقايسه، صرفاً خود را با

اوبرين و (كنند  نيز مقايسه مي) مقايسه اجتماعي نزولي(تر از خود  يا پائين) مقايسه اجتماعي صعودي(از خود 

 ). 2009همكاران، 

بدن اين است كه افراد، بيشتر  هاي انجام شده در زمينه تصوير با اين حال، فرض اساسي اكثر پژوهش

هاي سينما و  هاي مد لباس، ستاره تر نظير مدل تمايل دارند تا ظاهر و بدن خود را با افراد زيباتر و جذاب

مقايسه (و نه با افراد زشت يا غير جذاب ) مقايسه اجتماعي صعودي(تلويزيون و ورزشكاران مقايسه نمايند 

دنبال آن اتخاذ رفتارهاي  تواند ايجاد يا تشديد نارضايتي از بدن و به ، مينتيجه اين مقايسه). اجتماعي نزولي

هاي الغري يا  نظير اختالالت تغذيه، برنزه كردن، جراحي زيبايي، مصرف قرص(جبران كننده مخاطره آميز 

هاي پيشين، حاكي از آن است كه مقايسه اجتماعي  پژوهش). 2009اوبرين و همكاران، (باشد ) نيروزا

در مقابل، مقايسه اجتماعي . ودي، اغلب با افزايش آشفتگي عاطفي وكاهش عزت نفس همراه استصع

تواند به عنوان سازوكاري براي رشد و ارتقاي خود در نظر گرفته شود، به خاطر اين كه شخص،  نزولي، مي

س بهتري راجع تواند احسا با مقايسه خودش با شخصي كه در زمينه ي يك ويژگي از او پايين تر است، مي

در مجموع، مطالعات در اين حوزه حاكي از اين است كه ). 2007كيم و لنون، (به جايگاه خود داشته باشد 

رضايتي بدن و نيز رفتارهاي خود با ديگران دارند، نا كساني كه تمايل شديدي به مقايسه ظاهر جسمي

 . كنند اي نامناسب تري را تجربه مي تغذيه
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  روش شناسي

ي پذير به كل جامعهيابي به نتايج تعميماستفاده شده است كه امكان دست 1تحقيق از روش پيمايشدر اين 

  .آورداي معرف فراهم ميي نمونهآماري را از طريق مطالعه

   جامعه و نمونه آماري تحقيق

دران جامعه آماري تحقيق حاضر را تمامي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه مازن

دهند كه بنا بر گزارش معاونت آموزشي دانشگاه در بهار  تشكيل مي) واقع در پرديس دانشگاه در شهر بابلسر(

دواس، (درصد  5گيري كوكران و با احتمال خطاي  براساس فرمول نمونه. اند نفر بوده 8500تقريبا  ،1389سال 

با توجه به زمان . ونه تحقيق انتخاب گرديدندنفر از دانشجويان مذكور به عنوان نم 400، تعداد )78؛ 1376

دانشجويان، از روش   و عدم امكان دسترسي تصادفي به تمامي) امتحانات پايان ترم(ها  گردآوري داده

به منظور معرف بودن نمونه، تالش شد تا تناسبي بين حجم جامعه  .استفاده گرديد 2گيري در دسترس نمونه

پرسش نامه ناقص،  40پس از حذف تعداد . ه از هر دانشكده برقرار گرددآماري و تعداد نمونه انتخاب شد

  .  انجام يافت) نفر مذكر 130نفر مونث و  230(پرسشنامه  360ها با  تجزيه و تحليل داده

  ها ابزار گردآوري داده

ها  اي جهت گردآوري داده با تكيه بر مباني نظري تحقيق و نيز استفاده از تحقيقات پيشين، پرسشنامه

استفاده شده  3هاي پرسشنامه، از روش اعتبار سازه ها و پرسش به منظور سنجش اعتبار مقياس. طراحي گرديد

هاي چارچوب نظري  بيني است كه در آن محقق با بررسي ميزان ارتباط بين ابزار سنجش با انتظارات و پيش

هاي به كار  گيري مفاهيم و پيش فرض يابد كه ابزار سنجش، تا چه ميزان در انعكاس و اندازه تحقيق، درمي

هاي مورد استفاده، از  ابزار تحقيق و مقياس 4همچنين، براي سنجش پايايي. رفته در نظريه موفق بوده است

  . استفاده شده است 5ضريب آلفاي كرونباخ

                                                           
1
. Survey  

2
. Availability Sampling Method 

3
. Construct Validity 

4
. Reliability 

5. Choronbach,s Alpha 
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   تعريف عملياتي متغيرها

هاي استاندارد شده و به  ز مقياس، با استفاده ا)غير از جنسيت(متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق  تمامي 

  :اند هاي پيشين مورد سنجش قرار گرفته كار رفته در پژوهش

استفاده  1به منظور سنجش ميزان عزّت نفس، از مقياس استاندارد عزّت نفس روزنبرگ: عزت نفس

مقياس در  اين. باشد به خودشان مي به احساسات مثبت و منفي افراد راجع   شده است كه شامل ده گويه راجع

كسب نمرات ). 2007كيم و لنون، (هاي مربوط به تصوير بدن نيز مورد استفاده قرار گرفته است  ساير پژوهش

  ).209؛ 1381گنجي، (حاكي از سطح باالتر عزّت نفس خواهد بود ) α=851/0( باالتر در اين مقياس

پرسشنامه چند بعدي خود دن از گيري ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري تصوير ب جهت اندازه: تصوير بدن

هاي تصوير بدن در كشورهاي مختلف دنيا از جمله  استفاده شده كه به طور مكّرر در پژوهش 2گزارشي از بدن

در تحقيق حاضر، از شكل كوتاه . ، مورد استفاده قرار گرفته است)1388زر شناس و همكاران، (ايران 

ده شده و تنها دو خرده مقياس آن به شرح زير، گزارش استفا) خرده مقياس 5گويه و  34با (پرسشنامه 

  :اند شده

ترين ابزارهاي  اين خرده مقياس يكي از رايج): مندي از تصوير بدن رضايت( 3ارزيابي از ظاهر

و احساسات مربوط به جذابيت يا عدم ) 11؛ 2007كيم و لنون، (گيري بعد ذهني تصوير بدن است  اندازه

دارندگان . كند گيري مي مندي يا نارضايتي يك شخص از ظاهرش را اندازه ن رضايتجذابيت ظاهر و نيز ميزا

خرده ). 2000كش، (نمرات باال، عمدتاً داراي احساسات مثبت نسبت به ظاهر خود بوده و از آن رضايت دارند 

) ال موافقكام= 5كامال مخالف تا = 1(گويه است كه بر اساس طيف ليكرت  7مقياس ارزيابي از ظاهر، داراي 

  ).α=743/0(شود  سنجيده مي

گيري ميزان  اندازه اين خرده مقياس كه به): سرمايه گذاري بدن( 4جهت گيري نسبت به ظاهر

گويه است كه اهميت و توجه  12پردازد، متشكل از  مي) مديريت بدن(گذاري فرد بر روي بدنش  سرمايه

ي در حفظ يا بهبود وضعيت ظاهري را مورد سنجش گذاري رفتار شناختي فرد نسبت به ظاهرش و نيز سرمايه

                                                           
1
. Rosenberg 

2
. Multi-dimensional Body Self-relation Questionnaire (MBSRQ) 

3
. Appearance Evaluation (AE) 

4
. Appearance Orientation (AO) 
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دهند كه از نگاه  دارندگان نمرات باال، اهميت زيادي به اين مي). 3؛ 1994گريلو و همكاران، (دهد  قرار مي

رسند، توجه وافري به ظاهرشان دارند، و به شدت مشغول و درگير رفتارهاي آراستن  ديگران چگونه به نظر مي

   ).α=752/0() 2000، كش(ظاهرشان هستند 

كه توسط اوبرين و همكاران  1مقياس مقايسه صعودي و نزولي ظاهر: مقايسه اجتماعي ظاهر

طراحي شده است، تركيبي از دو مقياس قبلي راجع به مقايسه ظاهر، يعني مقياس مقايسه ظاهر ) 2009(

اين مقياس، . است) 2002فيشر و همكاران، (و مقياس مقايسه بدن ) 1991تامپسون و همكاران، ( جسمي

باشد كه در  گويه جهت سنجش مقايسه نزولي ظاهر مي 8گويه جهت ارزيابي مقايسه صعودي و  10متشكل از

كسب نمرات باالتر ).α=869/0(اند  هاي مقايسه صعودي ظاهر مورد استفاده قرار گرفته اين تحقيق صرفاً گويه

رايش بيشتر براي مقايسه خود با كساني است كه به ي گ هاي مقايسه صعودي ظاهر، نشان دهنده در گويه

  ).203؛ 2009اوبرين و همكاران، (ترند  جذاب لحاظ جسمي

با استفاده از نظريه فمينيستي در زمينه ) 1996(مك كينلي و هايد : 2آگاهي از بدن شيء انگاشته

نگاه يك فرد به (ء انگاشته گيري آگاهي از بدن شي بدن زنانه، مقياسي را براي اندازه 3برساختگي اجتماعي

در تحقيق حاضر، به منظور سنجش . ، طراحي و اعتبارسنجي نمودند)بدن خود به عنوان يك شيء وكاال

هاي جنسيتي در مسائل مربوط به تصوير بدن و نيز آزمون نظريه فمينيستي راجع به برساختگي  تفاوت

هي از بدن شيء انگاشته مورد استفاده قرار اي آگا گويه 24اجتماعي بدن در يك كشور غير غربي، مقياس 

در . نمرات باالتر در اين مقياس، حاكي از نگراني باالتر راجع به بدن است). 1998مك كينلي، ( گرفته است

  :تحقيق حاضر، دو خرده مقياس به طور مستقل و مجزا به شرح زير مورد استفاده قرار گرفته است

گيري ميزان پايش و وارسي كردن افراد از  اندازه ياس به اين خرده مق: 4خرده مقياس پايش بدن

گر بيروني جهت كسب اطمينان از منطبق بودن آن با استانداردهاي  هايشان به عنوان يك مشاهده بدن

پردازد، به شكلي كه اين افراد بيش از آن كه به احساس شخصي خودشان نسبت به بدنشان  اجتماعي مي

كالوگرو و تامپسون، (و نماي بيروني بدنشان، از ديد ديگران توجه و تأكيد دارند  توجه كنند، عمدتاً بر ظاهر

و دارندگان نمرات باالتر كساني هستند كه  )α=621/0(گويه است  8اين خرده مقياس شامل ). 146؛ 2009

                                                           
1
. Upward & Downward Appearance Comparison Scale (UDACS) 

2
. Objectified Body Consciousness (OBC) 

3
. Social Construction 

4
. Surveillance Subscale 
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ان چگونه هايشان توجه كرده و بيشتر نگران اين هستند كه در نگاه ديگران، ظاهر بدنش به طور مكرر به بدن

  ). 188؛1996مك كينلي و هايد، (رسد تا اين كه خودشان چه احساسي نسبت به بدنشان دارند  به نظر مي

اي شرم از بدن، چگونگي احساس افراد نسبت به  گويه 8خرده مقياس : 1خرده مقياس شرم از بدن

ين باور است كه چنان چه كند بر ا فردي كه نمره بااليي كسب مي ).α=678/0(كند  بدنشان را ارزيابي مي

ميزان (هاي فرهنگي راجع به بدن خويش را برآورده سازد، مقصر و قابل سرزنش خواهد بود  داشت نتواند چشم

  ).188؛ 1996مك كينلي و هايد، ) (باالتري از شرم را نسبت به بدن خود احساس خواهد كرد

 (SPSS)ي اختصاصي علوم اجتماعي بستههاي تحقيق با استفاده از داده: هاروش تجزيه و تحليل داده

گويان، از آمار  فرهنگي پاسخ - هاي جمعيتي و اجتماعي براي به تصوير كشيدن ويژگي. اندتجزيه و تحليل شده

هاي جنسيتي در تصوير بدن و نيز شناسايي  همچنين، آمار استنباطي جهت سنجش تفاوت. توصيفي استفاده گرديد

  .تصوير بدن مورد استفاده قرار گرفته استبيني كننده ي  متغيرهاي پيش

 هاي تحقيق يافته

  گويان جمعيتي پاسخ -هاي اجتماعي توصيف ويژگي

با ميانگين (سال  29تا  18دانشجوي سنين ) زن 230مرد و  130(نفر  360گويان تحقيق شامل  پاسخ

 2/94(و مجرد ) درصد 4/86(گويان را دانشجويان مقطع كارشناسي  اكثريت پاسخ. باشند مي) سال 5/21سني 

در مناطق شهري است، ) درصد 9/78(بيش از دو سوم آنان   دهند كه محل سكونت دائمي تشكيل مي) درصد

 25(اي  يا در منزل اجاره) درصد 2/69(گر چه در زمان انجام تحقيق، اكثريت آنها در خوابگاه سكونت داشته 

ضعيت تحصيالت و درآمد والدين دانشجويان حاكي از آن نگاهي به و. كردند با دوستانشان زندگي مي) درصد

از آنان   داراي تحصيالت كمتر از ديپلم و درآمد ماهيانه بيش از نيمي) درصد 9/57(است كه اكثريت والدين 

  . بوده است) كمتر از پانصد هزار تومان در ماه(در حد پايين ) درصد 5/56(

  

                                                           
1
. Body Shame Subscale 
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  هاي جنسيتي تفاوت

جنسيتي معنادار در زمينه مسايل مربوط به تصوير بدن، ميانگين نمرات خود  هاي به منظور فهم تفاوت

  . به تصوير كشيده شده است) 1(شيءانگاري، تصوير بدن، عزت نفس و مقايسه اجتماعي در جدول شماره 

  

  هاي جنسيتي در متغيرهاي مستقل تحقيق تفاوت): 1(جدول شماره 

  جنسيت  مقياس ها
ميانگين هر 

  گويه

ميانگين 

  مقياس

  انحراف 

  معيار

مقدار تي 

  )يمعنادار(

  خود شئ 
  انگاري

  پايش بدن
  178/5  7/32  09/4  مرد

228/0  
  691/5  6/32  07/4  زن

  شرم از بدن
  380/6  4/27  42/3  مرد

16/1-  
  000/7  3/28  53/3  زن

  تصوير
  بدن 

  رضايت از 
  تصوير بدن

  623/4  2/24  68/2  مرد
 **66/2-  

  793/4  6/25  84/2  زن
سرمايه 
  گذاري بدن

  844/6  7/40  39/3  مرد
 *27/2-   

  817/6  5/42  54/3  زن

  مقايسه اجتماعي
  249/8  0/27  70/2  مرد

33/1-  
  342/8  3/28  82/2  زن

  عزت نفس
  505/4  5/30  04/3  مرد

76/1-  
  385/5  5/31  14/3  زن

  درصد اطمينان  95ر در سطح رابطه معنا دا* درصد اطمينان     99رابطه معنا دار در سطح ** 

  

گونه تفاوت معناداري در نمرات ميانگين دختران و پسران  ، هيچ)1(شماره  هاي جدول بر اساس داده

با اين حال، ارقام . خورد دانشجو در زمينه مقايسه اجتماعي، خود شيءانگاري بدن و عزت نفس به چشم نمي

كنند،  تر از خود مقايسه مي ، ظاهر خود را با افرادي جذابميانگين حاكي از آن است كه زنان بيشتر از مردان

آل فاصله دارد، احساس نگراني و شرم دارند و از عزت نفس باالتري  از اين كه بدنشان با بدن ايده

بر اساس نتايج آزمون تي، تفاوت جنسيتي معناداري بين ميانگين نمرات رضايت از تصوير بدن . برخوردارند

به نفع زنان وجود دارد، بدين معني كه در مقايسه با مردان، زنان ) ياس ارزيابي از ظاهربر اساس خرده مق(

همچنين، تفاوت . تري داشته و از ظاهر خود رضايت بيشتري دارند دانشجو نسبت به بدن خود، تصور مثبت
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نيز به ) رگيري نسبت به ظاه بر اساس خرده مقياس جهت(گذاري بدن  جنسيتي معناداري در زمينه سرمايه

اين امر دال بر آن است . خورد كه اين بار نيز، ميانگين نمرات زنان در مقايسه با مردان بيشتر است چشم مي

كه زنان دانشجو در مقايسه با مردان اهميت بيشتري به ظاهر خود داده، توجه بيشتري به آن معطوف نموده 

گذاري بيشتر توسط زنان بر روي بدن،  سرمايه شايد. باشند و با شدت بيشتري درگير آراستن ظاهر خود مي

به افزايش ميزان رضايت آنان از تصوير بدنشان منجر شده است، بدين معني كه زنان در مقايسه با مردان، 

  . مندي بيشتري از تصوير بدنشان دارند گذاري بيشتري بر بدن و در نتيجه رضايت سرمايه

  ها تحليل رگرسيوني داده

  

  نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره ميزان رضايت از تصوير بدن ):2(جدول شماره 

  جنسيت
  متغيرهاي 

  بيني كننده پيش

ضريب تأثير 

استاندارد غير

)B(  

ضريب تأثير 

استاندارد 

)β(  

مقدار 

آزمون تي 

)T(  

سطح 

معنا داري 

)P(  

ضريب 

 )R(همبستگي 

و ضريب 

  )R2(تعيين 

كل 
  گويان پاسخ

  000/0  15/8  417/0  032/0  سرمايه گذاري بدن
R=  
574/0  

R2=  
329/0  

  000/0  42/6  330/0  033/0  عزت نفس
  032/0  - 16/2  - 114/0  - 011/0  پايش بدن
  034/0  - 12/2  - 106/0  - 008/0  شرم از بدن

  897/0  - 129/0  - 008/0  004/0  مقايسه صعودي

  مردان

  000/0  43/4  428/0  388/0  سرمايه گذاري بدن
R=  
626/0  

R2=  
392/0  

  000/0  35/4  389/0  042/0  نفس عزت
  475/0  - 718/0  - 062/0  - 006/0  پايش بدن
  564/0  - 580/0  - 056/0  - 004/0  شرم از بدن

  762/0  - 303/0  - 032/0  - 002/0  مقايسه صعودي

  زنان

  000/0  71/5  412/0  377/0  سرمايه گذاري بدن
R=  
547/0  

R2=  
299/0  

  000/0  69/4  305/0  029/0  عزت نفس
  022/0  - 30/2  - 145/0  - 009/0  از بدن شرم

  072/0  - 81/1  - 126/0  - 012/0  پايش بدن
  900/0  - 125/0  - 010/0  - 001/0  مقايسه صعودي
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ارزيابي (مندي از تصوير بدن  ي ميزان رضايت بيني كننده به منظور شناسايي متغيرهاي احتمالي پيش

اجرا ) 2(ه تفكيك جنسيت به شرح جدول شماره و ب )Enter(متغيره به روش جبري، رگرسيون چند )ظاهر

گذاري بدن، عزت نفس، پايش بدن، شرم از بدن و  هاي جدول مذكور، متغيرهاي سرمايه مطابق داده. گرديد

گويان از تصوير  مندي كل پاسخ با ميزان رضايت 574/0طور همزمان به مقدار  مقايسه اجتماعي صعودي به 

 9/32دهد كه  نشان مي )R Square(همچنين، مقدار ضريب تعيين . اند هبدنشان، همبستگي چندگانه داشت

. درصد از تغييرات در ميزان رضايت از تصوير بدن، از طريق متغيرهاي مستقل مذكور، قابل توضيح است

متغيرهاي مستقل، بر  ويژه شدت تأثير هر يك از گوياي جهت و به  ،)Beta(ضريب تأثير استاندارد 

گويان، حاكي از آن است كه متغير  نگاهي به مقادير بتاي كل پاسخ. تصوير بدن است مندي از رضايت

مندي از تصوير  بيني كننده ميزان رضايت ترين پيش ، قوي)417/0(گذاري بدن با باالترين ضريب بتا  سرمايه

كه حاكي از قرار گرفته است  330/0در مرتبه دوم، متغير عزت نفس، با بتاي معادل . بدن دانشجويان است

در مرتبه سوم، . مندي از تصوير بدن در بين دارندگان عزت نفس باالتر مي باشد باالتر بودن ميزان رضايت

دهد دانشجوياني كه كمتر  قرار گرفته است كه نشان مي - 114/0متغير پايش يا وارسي بدن با بتاي معادل 

در . اند بيشتري از تصوير بدنشان داشته مندي اند، رضايت به وارسي و پايش دائم بدن خود مشغول بوده

حاكي ازآن است كه دانشجوياني كه احساس  -106/0نهايت، متغير شرم از بدن با دارا بودن بتاي معادل 

بدين ترتيب، . اند مندي كمتري از تصوير بدنشان گزارش كرده اند، رضايت شرم بيشتري از بدنشان داشته

  :وان بر مبناي ضرايب بتا به شرح زير نوشتت معادله رگرسيوني استاندارد را مي
  -106/0) شرم از بدن( -114/0) پايش بدن+ ( 330/0) عزت نفس(  + 417/0) سرمايه گذاري بدن= ( مندي از تصوير بدن ميزان رضايت

بيني  نگاهي به نتايج تحليل رگرسيوني بر حسب جنسيت، حاكي از تفاوت جنسيتي در زمينه پيش

بدين معني كه در بين مردان، . باشد مندي از بدن در بين مردان و زنان دانشجو مي ضايتهاي ميزان ر كننده

ترين و تنها  به ترتيب مهم) 389/0با بتاي (و عزت نفس ) 428/0با بتاي (گذاري بدن  متغيرهاي سرمايه

بدين ترتيب، آن  .بيني نمايند مندي از تصوير بدن را پيش متغيرهاي معناداري هستند كه قادرند ميزان رضايت

هايشان انجام داده و از عزت نفس باال تري  گذاري بيشتري بر روي بدن دسته از مرداني كه سرمايه

مندي بيشتري از تصوير بدنشان  برخوردارند ، احتماال ارزيابي بهتري از ظاهر خود به عمل آورده و رضايت

با بتاي (گذاري بدن  دشان، متغيرهاي سرمايهدر مقابل، گرچه در بين زنان نيز همانند همتايان مر. دارند

باشند،  مندي از تصوير بدن مي هاي رضايت بيني كننده ترين پيش مهم) 305/0با بتاي (و عزت نفس ) 412/0
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به معادله رگرسيوني اضافه  - 145/0اما متغير شرم از بدن نيز به عنوان سومين متغير معنادار با بتاي معادل 

مندي از تصوير بدن در بين آن دسته از زناني كه احساس شرم بيشتري از  رضايت دهد كه شده و نشان مي

قادر به پيش بيني  -126/0گرچه متغير پايش از بدن نيز با بتاي معادل با . بدنشان دارند، كمتر است

 مندي بيشتر از تصوير بدن در بين زناني است كه كمتر به وارسي دائم بدن خود پرداخته و نگران رضايت

  .ظاهرشان هستند، با اين حال اين رابطه به لحاظ آماري معنادار نيست

  تحليل مسير

اثـري هـر     با به كارگيري تكنيك تحليل مسير و استفاده از ضرايب مسير، آثار مستقيم و غيرمستقيم و يا بـي 

   .يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در بين كل نمونه آماري مشخص گرديده است

  

  
  
  

         
  
  

                               
  
  

  

 :به شرح زير خالصه كرد) 3(توان در جدول شماره  ضرايب مسير مدل تحليلي را مي

  آثار مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مدل تحليلي بر ميزان رضايت از تصوير بدن): 3(جدول شماره 

  اثر كل  اثر غير مستقيم  اثر مستقيم  متغيرهاي مستقل

  427/0  097/0  330/0  عزت نفس
  417/0  ----  417/0  سرمايه گذاري بدن

  183/0  191/0  -008/0  مقايسه صعودي ظاهر
  -158/0  -052/0  -106/0 شرم از بدن
  -032/0  082/0  -114/0  پايش بدن

 پايش بدن

 مقايسه صعودي ظاهر

 عزت نفس

 شرم از بدن

رضايت ميزان 

 بدناز تصوير

سرمايه 

 گذاري بدن

114/0- 

197/0 

459/0 

172/0 

196/0- 

106/0- 

330/0 

135/0- 

188/0- 

417/0 

126/0- 
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ز متغيرهاي مستقل دهنده تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و تأثيرات كل هر يك ا جدول مذكور نشان 

هاي جدول، در زمينه تأثيرات كلي متغيرهاي  با توجه به داده. باشد مندي از تصوير بدن مي تحقيق بر رضايت

  بيني  ترين پيش ترين و مهم ، قوي)427/0(شود كه متغير عزت نفس  مستقل بر متغير وابسته، مشخص مي

پس از اين متغير، متغيرهاي سرمايه گذاري . باشد يمندي از تصوير بدن دانشجويان م كننده ميزان رضايت

به ترتيب در ) - 032/0(و پايش بدن ) - 158/0(، شرم از بدن )183/0(، مقايسه صعودي ظاهر )417/0(بدن 

گذاري  با اين حال، گرچه تأثيرات مستقيم سرمايه. اند هاي بعدي، بيشترين تأثير را بر متغير وابسته داشته رده

باشد، اما عزت نفس با اثرگذاري بر متغيرهاي پايش بدن، شرم از بدن، مقايسه  زت نفس ميبدن بيشتر از ع

مندي دانشجويان از تصوير بدنشان تأثير  گذاري بدن، به طور غير مستقيم بر ميزان رضايت صعودي و سرمايه

 . گذارد مي

  بحث و نتيجه گيري

ز تصوير بدن در بين دانشجويان مندي ا پژوهش حاضر كه به بررسي تفاوت جنسيتي در رضايت

گيرد كه به طور همزمان روابط بين  هايي قرار مي دانشگاه مازندران پرداخته است، در زمره نخستين پژوهش

مندي از تصوير بدن را با شيءانگاري بدن، مقايسه اجتماعي صعودي و نيز عزت نفس در بين  رضايت

  . اده استاي از جوانان ايراني مورد مطالعه قرار د نمونه

چن و (هاي فرهنگي متفاوت  هاي انجام شده در ساير كشورها با زمينه بر خالف نتايج پژوهش

؛ ملور و همكاران، 2008؛ ملور و همكاران، 1996؛ لي و لي، 2004؛ كندي و همكاران، 2008جكسون، 

ن داد كه در ، نتايج تحقيق حاضر نشا)2005؛ مك آرتور و همكاران، 2006؛ دونكن و همكاران، 2009

مندي بيشتري از تصوير بدنشان  مقايسه با مردان، زنان احساس بهتري نسبت به بدن خود داشته و رضايت

به عبارت ديگر، مردان جوان ايراني تحقيق حاضر، نارضايتي بيشتري از تصوير بدنشان . اند گزارش كرده

ان جوان ايراني فشارهاي اجتماعي و اين تفاوت ممكن است بيانگر اين واقعيت باشد كه مرد. اند داشته

تواند از  اين يافته، مي. كنند فرهنگي شديدتري را در مورد اندازه و شكل بدنشان در مقايسه با زنان تجربه مي

مندي از تصوير بدن، حمايت كرده و نشان دهد كه در كشورهاي غربي،  نقش فرهنگ در نارضايتي يا رضايت

باريك (آل  براي داشتن بدن ايده) ها به ويژه رسانه(بع و كارگزاران اجتماعي زنان و دختران جوان از سوي منا
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براي تبيين تفاوت جنسيتي مذكور در ايران و كشورهاي غربي، . گيرند تحت فشار بيشتري قرار مي) اندامي

  :شايد بتوان به توضيحات احتمالي زير اشاره نمود

بر اين . را از معرض ديد مردان نامحرم بپوشانندبر اساس قوانين اسالمي، زنان بايد بدن خود ) 1

در (  هاي عمومي هاي بلند و گشاد در مكان اساس، اكثريت زنان جوان ايراني سعي دارند تا با پوشيدن لباس

اين . هايشان را از معرض ديد ديگران دور نگه دارند ، بدن)مقايسه با پوشش رايج زنان در كشورهاي غربي

تر استرس و اضطراب راجع به شكل بدن و رضايت بيشتر از آن منجر گردد؛ در  ح پايينتواند به سطو امر مي

هايشان را در معرض ارزيابي و  تر، بدن تر و كوتاه هايي تنگ حالي كه مردان ممكن است با پوشيدن لباس

دسته دهد آن  كه نشان مي) 2009(منش و همكاران  اين نكته در پژوهش راست. قضاوت ديگران قرار دهند

كردند، عزت نفس و رضايت از بدن  تري استفاده مي هاي پوشش و حجاب كامل از زنان ايراني كه از شيوه

  . بيشتري را گزارش كرده بودند، مورد تأييد قرار گرفته است

تواند به عنوان يك متغير اجتماعي و  يك فرد نيز مي  راجع به ظاهر جسمي  بازخوردهاي كالمي) 2

دريافتند كه در بين زنان بالغ، عبارات مثبت ) 2004(مك الرن و همكاران  .ر محسوب گرددفرهنگي تأثيرگذا

مندي از تصوير  راجع به وزن و شكل بدن از سوي ديگران، به طور مثبت تفسير شده و با افزايش رضايت

هاي  وديتبرخي محدباعنايت به وجود ). 107؛ 2010ي، بايلي و ريكاردل(بدن همبستگي مستقيم داشته است 

رسد كه مردان ايراني سعي دارند تا با به  فرهنگي در برقراري روابط رومانتيك با جنس مخالف، به نظر مي

كارگيري عبارات مثبت راجع به شكل و اندازه بدن زنان و دختران جوان، موجبات آشنايي، عالقمندي و 

جنس مخالف راجع به زيبايي صورت و  دريافت مكرر بازخوردهاي مثبت از سوي. جذب آنان را فراهم نمايند

آل و زيبايي قابل قبولي  تواند منجر به اين شود كه زنان جوان تصور نمايند كه داراي بدن ايده اندام، مي

  . مندي بيشتري راجع به تصوير بدنشان را در مقايسه با مردان جوان گزارش نمايند هستند و در نتيجه رضايت

ترين منبع فشار اجتماعي به زنان جوان در كشورهاي غربي، براي  هاي جمعي شايد مهم رسانه) 3

اين در حالي است كه مديريت صدا و سيما در كشور تحت نظارت و . گردند آل محسوب مي داشتن بدن ايده

از جمله تبليغات (  هايي با محتواي مغاير با فرهنگ اسالمي كنترل دولت قرار داشته و بالتبع پخش برنامه

در نتيجه، زنان . باشد ، محدود يا ممنوع مي)حور بخش خصوصي به منظور تأمين منابع ماليتجاري سودم

از طريق ) باريك اندامي(آل  شان در معرض تبليغات تجاري راجع به بدن ايده اندازه همتايان غربي ايراني به 

بي، كمتر تحت فشار از اين رو، زنان ايراني در مقايسه با زنان غر. گيرند هاي داخلي قرار نمي رسانه
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آل بوده و در نتيجه  ها راجع به بدن ايده ها و انتظارات اجتماعي تبليغ شده توسط رسانه داشت چشم

  .كنند هايشان گزارش مي مندي بيشتري از بدن رضايت

آلي است كه از بدن مردانه  بلند، تصوير ايده در فرهنگ غرب بدن عضالني و كشيده با قدي نسبتاً) 4

آل بدن زنانه، توجه  اين در حالي است كه گرچه به باريك اندامي بدن، به عنوان فرم ايده. گردد ترسيم مي

رسد در  به نظر مي. گردد گذاري بدن زنان نيز مي شود اما در عين حال تأكيد زيادي بر مديريت و سرمايه مي

نظير استفاده از لوازم متنوع (كشور ما فراهم آوردن برخي از امكانات دستيابي به زيبايي براي زنان جوان 

تر از تغيير سايز و اندازه  ، آسان)هاي زيبايي و انجام جراحيهاي متنوع لباس  هاي مو، مدل ل آرايشي، انواع مد

مندي نسبي بيشتري براي  تواند رضايت اين امر نيز مي. آل باشد يابي به بدن ايده بدن براي مردان جهت دست

  .راه داشته باشدزنان از تصوير بدنشان به هم

مندي از تصوير بدن، مردان و زنان جوان مورد بررسي در تحقيق  عالوه بر تفاوت جنسيتي در رضايت

بدين . اند نيز با يكديگر تفاوت معناداري داشته) گيري ظاهر جهت(گذاري بدن  حاضر به لحاظ ميزان سرمايه

دهند، توجه  رسد اهميت بيشتري مي ظر ميمعني كه زنان به اين كه ظاهرشان به نظر ديگران چگونه به ن

شايد به خاطر . كنند تري به ظاهر و به ويژه صورتشان دارند و وقت زيادتري را صرف آراستن خود مي فراوان

مندي باالتري از بدنشان در مقايسه با  گذاري بيشتر بر بدن است كه زنان جوان، رضايت همين سرمايه

ر اين مورد نيز تفاوت فرهنگي، قابل مشاهده است؛ بدين معني كه بر طبق د. اند همتايان مرد، گزارش نموده

گذاري بيشتري بر روي بدنشان انجام  هاي انجام شده در جوامع غربي، زنان گرچه سرمايه نتايج پژوهش

). 568؛ 2006هارگرويز و تيگه مان، (كنند  دهند، با اين حال رضايت كمتري از تصوير بدن گزارش مي مي

آل براي  ترين دليل اين تفاوت فرهنگي، مربوط به وجود انتظارات اجتماعي شديد راجع به بدن ايده همشايد م

گردد حتي با مقادير  زنان و نيز دروني كردن آن توسط زنان و دختران در جوامع غربي باشد كه سبب مي

شان فاصله وجود  آل يدهگذاري بدن، هنوز هم آنان احساس كنند كه بين بدن واقعي و بدن ا باالي سرمايه

گذاري زياد بر روي بدن  رغم سرمايه نتيجه اين ارزيابي، باالتر بودن ميزان نارضايتي از تصوير بدن، علي. دارد

  . باشد مي

گذاري بدن و عزت نفس، به همراه پايش بدن  نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد كه متغيرهاي سرمايه

مندي از  بيني ميزان رضايت م در بين زنان، توانايي زيادي در پيشو شرم از بدن، هم در بين مردان و ه

با اين حال، تفاوت جنسيتي معناداري در زمينه اثرگذاري متغير شرم از بدن در بين زنان . تصوير بدن دارند
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 مندي از بدن در بين زناني كه ميزان باالتري از شرم از بدن را مشاهده گرديد؛ بدين معني كه ميزان رضايت

اين يافته پژوهش حاضر، در واقع مهر تأييدي است بر نظريه . تر بوده است گزارش كرده بودند، پايين

هاي پيشين در اين زمينه در بين زنان جوان  و نيز پژوهش) 1997فردريكسون و رابرت، (شيءانگاري بدن 

دهند  كه نشان مي) 2007؛ سزيمانسكي و هنينگ، 1998؛ نول و فردريكسون، 1996مك كينلي و هايد، (

تواند  تواند منجر به عادت پايش و وارسي دائم بدن گردد كه اين عادت به نوبه خود مي خود شيءانگاري مي

با مرور ) 33؛ 2010(دانيل و بريج . سبب شرم از بدن، نارضايتي از بدن و نيز اختالالت تغذيه در زنان شود

پيامدهاي متعدد مرتبط با خود شيءانگاري، افزايش ميزان هاي متعدد بر اين باورند كه يكي از  نتايج پژوهش

  .  باشد شرم از بدن مي

؛ 2010بايلي و ريكاردلي، (ها  هاي انجام شده در ساير فرهنگ با اين حال، بر خالف نتايج پژوهش

، مقايسه صعودي ظاهر، چه در )2009؛ لو و هو، 2002؛ فن در برگ و همكاران، 2009كارازسيا و همكاران، 

مندي از تصوير  بين مردان و چه زنان ايراني مورد بررسي، نتوانست به طور معناداري، واريانس ميزان رضايت

هاي غربي در زمينه  شايد دور ماندن نسبي مردان و زنان ايراني از موج تبليغاتي رسانه. بدن را تبيين نمايد

هاي  مدلو نيز عدم وجود يا ضعف ) دانبراي زنان و عضالني بودن براي مر باريك اندامي (آل  بدن ايده

آل پرداخته و  بدن و ظاهر ايده  در كشور كه به ترويج و تبليغ دائمي اندام مردانه و زنانه زيبايي و تناسب

مقايسه (ها را فراهم نمايند  هاي الزم براي مقايسه بدن مردان و زنان جوان با بدن و ظاهر آن مدل زمينه

اين فقدان رابطه بين مقايسه اجتماعي ظاهر و نارضايتي از تصوير بدن را توضيح ، بتواند تا حدودي )صعودي

  .دهد

هاي مربوط به تصوير  ي پژوهش هاي ارزشمندي براي افزودن به گنجينه گرچه پژوهش حاضر يافته

؛ از جمله. هاي تحقيق نيز اشاره نمود بدن در يك جامعه غيرغربي فراهم آورده است، اما بايد به محدوديت

ها از دانشجويان  گويان؛ گردآوري داده دهي شخصي پاسخ و گزارش محقق ساختههاي  تكميل پرسشنامه

ها ممكن است با ساير همساالن غير  ل مربوط به تصوير بدن در بين آنمسائاي كه  گروه اجتماعي(دانشگاه 

درصد از دانشجويان  75د كه حدو(در دانشگاه مازندران ) شان و نيز غير همساالن متفاوت باشد دانشگاهي

گيري  گيري در دسترس به عنوان يك روش نمونه و به كارگيري شيوه نمونه )اند استان مازندران بوده  بومي

   .غير تصادفي
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تر راجع به مسائل مربوط به  تر، به منظور دستيابي به فهم عميق انجام كارهاي پژوهشي بيشتر و دقيق

ه نمونه تحقيق حاضر محدود به دانشجويان بوده است، پيشنهاد از آن جا ك. تصوير بدن، ضروري است

گران  در نقاط مختلف كشور و توسط ساير پژوهش تري از مردم، در نمونه متنوعگردد طرح پژوهش حاضر  مي

جهت فهم علل عدم ارتباط بين مقايسه اجتماعي ظاهر با . شناسي بدن، تكرار گردد عالقمند به حوزه جامعه

در . تواند مفيد باشد هايي متفاوت مي هايي در مقياس كالن و با نمونه تصوير بدن، انجام پژوهشنارضايتي از 

فرهنگي دخيل در مسائل مربوط  - هاي بعدي بايد با درنظرگرفتن ساير متغيرهاي اجتماعي نهايت، پژوهش

ارجي، خانواده و گروه هاي جمعي داخلي و خ به تصوير بدن، به ويژه اثرات باورها و رفتارهاي مذهبي، رسانه

بررسي اثرات فرآيندهاي غربي شدن و . هاي پژوهشي مدد رسانند دوستان، به گسترش دامنه و عمق يافته

تواند از  جهاني شدن بر تصوير بدن جوانان در ايران، به عنوان يك كشور غير غربي و مسلمان، نيز مي

  . گيرد ان بعدي قرار ميگر ترين متغيرهايي باشد كه مورد توجه پژوهش ي مهم جمله

  منابع
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