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چکیده
امروزه در نتیجه آموزش الگوهای فرهنگ مصرف همزمان با ارزش یافتن بدن و استانداردهای مربوط به
آن ،خودپنداره افراد بیش از پیش با بدن گره خورده و پرستیژ اجتماعی ،هویت و کیستی افراد از روی
ویژگیهای ظاهری آنها تعریف میشود .لذا بنابه اهمیت بررسی رابطه مذکور ،این تحقیق در مورد رابطه
ابع ادی از خودپنداره با بعد کنترل وزن مدیریت بدن در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز مشغول به
تحصیل در سال  98ـ  97با شیوه پیمایش صورت گرفته است .بررسی حاضر از نوع کمی ،مقطعی و با
ابزار پرسشنامه انجام یافته ،نمونهگیری به روش طبقهای صورت گرفته و حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  384نفر تعیین شده است .نتایج تحقیق نشانگر آن است که تعداد زیادی از افراد جمعیت نمونه
( 63/3درصد) تمایل زیادی به کنترل وزن خود جهت جلوگیری از اضافه وزن نشان میدهند .رابطه
همبستگی معکوس معنیداری بین رضایت از بدن و  BMIدیده میشود .به این معنی که همراه با
افزایش شاخص توده بدنی ،رضایت از بدن کاهش مییابد .همچنین عزتنفس دانشجویان با فرض چاق
شدن پایین میآید و رابطه همبستگی معکوس معنیداری بین عزتنفس متأثر از چاقی مفروض و میزان
فعالیتهای معطوف به کنترل وزن دیده میشود و دانشجویان ضرورت باالیی برای رسیدگیهای
زیباشناختی به بدن زن (با میانگین  74/8درصد) قائلند.
واژگان کلیدی :مدیریت بدن ،خودپنداره ،عزتنفس ،رضایت از بدن،کنترل وزن

ـ استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز banifatemeh@tabrizu.ac.ir

1
 2ـ دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی توسعه دانشگاه تبریز
* -نویسنده مسئول moeinian@iaut.ac.ir
 3ـ استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز m_alizadeh@tabrizu.ac.ir
 4ـ استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز m-abbaszadeh@tabrizu.ac.ir

133

Journal
Instructio
and Evaluation
همکارانof
عینیان و
م

"Research article"

13, No.
51,خود
autumn
2020
... Vol.
عزت نفس
،پنداره
بررسی رابطه

10.30495/jinev.2020.1901700.2202

The Study of Relationship Between Self-Concept, Self-Esteem, Demographic
Factors and Weight Control Dimension of Body Management in the Light of
Perspectives Based on Teaching Consumption Culture’s Models (Case Study:
Female Students in Islamic Azad University of Tabriz)
HosseinBanifatemeh1, Narmineh Moeinian *2, Mohammad Bagher Alizadeh
Aghdam 3, Mohammad Abbaszadeh 4
(Recript: 2020.05.23 - Acceptance: 2020.08.01)
1- Professor, Department of Developmental and Economic Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2- Ph.D. student, Department of Developmental and Economic Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
*- Corresponding Author: moeinian@iaut.ac.ir.
3- Professor, Department of Developmental and Economic Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
4- Professor, Department of Developmental and Economic Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran.

Abstract
From the pre-modern times to the present day, there have been major changes in the
meaning of body, ideal body and aesthetic interventions in the body. As the body and
its related standards become valuable, people's self-concept is increasingly tied to it
and the people's social status, identity and prestige are defined by their physical
qualities. Therefore, due to the importance of the above mentioned relationship, this
study was conducted with a survey method to assess the relationship between
different dimensions of self-concept and weight control dimension of body
management among female students of the Tabriz Azad University in 2018-2019.
The present study is a quantitative, cross-sectional study and it was conducted by
using a questionnaire tool. The sample includes 384 students using Cochran formula.
The results of the research show that a large number of the sample population (%
63.3) has a great tendency to control their weight to prevent overweight. Also, there
was a significant inverse correlation between body satisfaction and BMI. It means
that as body mass index (BMI) increases, body satisfaction decreases. Also, students'
self-esteem decreases with the assumption of obesity, and a significant inverse
correlation was seen between self-esteem affected by obesity and the amount of
weight controlling activities. They indicate that the students give much more value
(mean=74.75) to aesthetic body care.
Keywords: body management, self-concept, self-esteem, body satisfaction,
weight control
134

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی

سال  ،13شماره  ،51پاییز  ،1399ص.ص133-161 .

مقدمه
در بینش هستی شناسانة دوران پیشامدرن ،نیروهای فرامادی و عوامل اجتماعی و گروهی ،مهمترین
دالیل معنابخش در زمینهی آرایش ،اصالح و تغییر در اعضای بدن بهشمار میرفتند (فیترسون ،1نقل از
برتون .)1392
با ورود به دوران مدرن ،با تغییر در زمینههای هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی انسان مدرن،
همه چیز در عرصهی بدن دچار دگرگونی و تحوالت اساسی میشود .نهتنها شیوهها و ابزار دستکاری در
بدن تغییراتی بنیادین را تجربه میکنند ،بلکه نوع شناخت و فهم و ادراک از بدن دگرگون شده و معانی و
مفاهیم در عرصهی بدن ،موجودیتی مادی ،سیال ،متغیر ،انتخابی و فردی مییابند .انسانی که بدن را در
متن مدرنیته تجربه میکند ،خود را موجودی تعریف میکند که بر فراز طبیعت ایستاده و همه چیز از
جمله خود را موضوع شناخت و بررسی علمی قرار میدهد .چنین انسانی ،بدن را ابژهای میپندارد که
بیرون از تعاریف و مفاهیم او دارای هیچ موجودیت مستقلی نیست .این موقعیت ،ارتباط فرد با بدن خود را
به رابطهای فعال و پویا تبدیل و امکان هرگونه دستکاری و دگرگونی در آن را برای او فراهم میکند.
ضمن آنکه بدن و نمادها و معانی آن به واقعیتی غیرمسلم و بهدور از هرگونه ایستایی و قطعیتی تبدیل
میشوند (برتون.)1392 ،
بدن تا سال  1980از نظر دانشهای اجتماعی مورد بیتوجهی قرار گرفته بود ،اما پس از این سالها و با
مطرح شدن این موضوع که بدن به وسیلهی نیروهای اجتماعی و فرهنگی هدایت و سازماندهی میشود،
ضرورت بررسی بدن در ابعاد گوناگونش مطرح شده است (چتین.)2009 ،2
از دیدگاه جامعهشناختی ،بدن انسان صرفاً یک ارگانیسم زیستشناختی نبوده ،بلکه موجودیتی تاریخی و
فرهنگی است .همچنین به جهت اینکه تعاریف ،معانی و کارکردهای مربوط به بدن نیز ماهیتی تاریخی و
فرهنگی دارد؛ میتوان گفت که بدن به مثابه یک محصول اجتماعی و فرهنگی است .جامعه بدن را تولید
نمیکند اما دارای امکانات تأثیرگذاری ،شکلدهی و تغییر شکل بدنها میباشد (جاناتان.)2012 ،3
ارزشها و دگرگونیها ،نیازها و آرزوهای ساختار اجتماعی به روشهای گوناگون در بدن منعکس میشود.
فرهنگ در چارچوب ایدهآلهایی که بهوجود آورده است ،گفتمانها و فعالیتهای مربوط به بدن را تعریف
و ساماندهی میکند (گیدنز.)2016 ،4
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در جامعه ایران ،همراه با تأثیرات ایجاد شده در مورد معانی مربوط به بدن از سوی مدرنیته ،با تأثیرات
دیالکتیکی چند بعدی و پیچیدهی دین ،مذهب فرهنگ ،نظام سیاسی و خرده فرهنگهای جامعه بومی
که بدن را مخاطب تأثیرات خود قرار میدهند ،مواجهیم .یعنی همانطور که (اوکوموش )1نیز اشاره
میکند”همراه با تأثیرات مدرنیته ،ایدئولوژیها ،دینها و ترتیبات اجتماعی و اقتدار سیاسی نیز بر روی
یک بدن واحد ،حق استیالی خود را طلب میکنند .این طلبها گاهی با سازش متقابل طرفین برای
تقسیم اقتدار بر بدنی واحد همراه بوده و گاهی نیز با تالشی جهت از میدان به در بردن رقیب همراه است
که میتواند منجر بهتمامی نتایج ممکنهی یک مسابقهی رقابت و حسادت بر روی بدنی واحد بشود “
(اوکوموش.)2011 ،
اهمیت این مسئله را نیز نباید از نظر دور داشت که آیا کنشگری که مخاطب تمام این مداخلهها قرار
گرفته است ،اراده خود را بهکار میگیرد یا نمیگیرد یا به چه میزان به کار میگیرد ،در مقابل کدامیک از
این جریانات و به چه میزان تأیید یا مقاومت از خود نشان میدهد و در مدیریت بدن خود تا چه اندازه با
میل و رغبت یا از روی الزام و اجبار عمل میکند .زیرا انسان خواه از روی فرآیندهای درونی و خواه
بهواسطهی ایجاب عوامل بیرونی مانند دین ،ایدئولوژیها و اقتدار سیاسی ،مداخالت مربوط به بدن خود
را بهطور دلخواه نیز میتواند انجام دهد ،از روی اجبار و الزام نیز .عالوه بر این حتی برخی مداخلههای در
بدن که افراد آن را بهعنوان انتخاب خود ادراک میکنند ،همانطور که میتواند نشأت گرفته از عنصر
خالقی باشد که هربرت مید از آن به نام من فاعلی یاد میکند ،میتواند ناشی از تأثیرات و استیالی
ناخودآگاهانه درونی شدهی مدرنیته ،دین ،نظام سرمایه داری ،سیاست ،تاریخ و فرهنگ بر روی تفکرات
فرد باشد.
از منظر چشم انداز نظری این بررسی ،بحث در باب گفتمانهای مربوط به فرهنگ مصرف ضروری
مینماید چرا که امروزه بسیاری از گرایشات ،سلیقهها و انتخابها ،تحتتأثیر فرهنگ مصرف هدایت
میشوند.
از دهههای  1980به بعد شاهد متداول شدن مفاهیم فرهنگ مصرف و جامعهی مصرفی هستیم .برای
فهم این مفاهیم مصرف را هم به مثابه یک ایدئولوژی و هم به مثابه یک زبان میبایستی درنظر گرفت
(اُداباشی.)1999 ،2
بودریار نیز در مورد جامعه مصرفی میگوید :جامعه مصرفی جامعهای است که مصرف در آن تعلیم داده
میشود و افراد نسبت به آن عادت داده میشوند .یعنی نوعی از فرآیند اجتماعی شدن نوظهور است که
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همراه با پدید آمدن نیروهای تولیدی جدید پدید میآید و نتیجهی سیستمی انحصارگر در تولید است که
به دنبال بهرهوری خود ،امیال مردم را هدایت و سازماندهی میکند (بودریار.)2012 ،1
به نظر اُداباشی اگر خصوصیات فرهنگ مصرف را درنظر بگیریم آنها را میتوان در هفت دسته اساسی
زیر طبقهبندی کرد:
 1ـ فرهنگ مصرفی ،فرهنگ مصرف بنیان است.
 2ـ فرهنگ مصرفی ،فرهنگ جامعهی بازار است.
 3ـ فرهنگ مصرفی ،جهانی و غیرشخصی است.
 4ـ فرهنگ مصرفی ،آزادی را با انتخابهای ویژه و سبک زندگی ویژه همانند میشمارد.
 5ـ فرهنگ مصرفی ،فرهنگ نیازهای مصرفی نامحدود و سیریناپذیر است.
 6ـ در فرهنگ مصرفی جوامع پساسنتی ،مصرف در تعیین هویت اجتماعی و جایگاه اجتماعی نقشی ویژه
دارد.
به نظر بودریار ( )2019جامعه مصرفی ،جامعهای است که در آن مصرف یاد داده میشود .کودکان در
جوامع با ساختار غربی باید مصرف کننده بودن را یاد بگیرند ،آنها با انواع آرزوها برای مصرف کاالهای
ارائه شده به وسیلهی سرمایهداری مدرن به دنیا نمیآیند ،بلکه آن را در تجربیات مواجهه خود با الگوهای
فرهنگ مصرف جامعه خود میآموزند (بوکوک.)1997 ،2
افرادی که در درون ارزشهای فرهنگ مصرفی جامعهپذیر میشوند ،این ارزشها را درونی کرده و فراتر
از این ،در شکلگیری و بیان هویتهای فردی و در فرآیند متفاوتسازیهای اجتماعی ،ارزشهای
فرهنگ مصرفی را به عنوان یک وسیله به کار میگیرند .اگر از این منظر بنگریم ،معانی و نشانگان
مرتبط با کاالهای مصرفی هم در تشکیل هویت فرد و هم در بیان و ارائه آن و هم در یکپارچه شدن فرد
با جامعه نقش میانجی را بازی میکند .به نظر فیترسون نیز در مصرف مدرن هیچ چیز طبیعی وجود
ندارد ،بلکه این آرزوها و احساسات مصرفی اکتسابی ،رویدادی است که با یادگیری حاصل میشود
(دَدهاوغلو .)2000 ،3به قول هربرت مارکوزه این یادگیری با چنان درونی سازی عمیقی در انسان مدرن
همراه است که منجر به خلق طبیعت دومی در انسان میشود که میل مصرف بر آن حک شده است،
میلی که دوره مدرن سرمایه داری به آن نیاز دارد (مارکوزه )1969 ،4به این ترتیب به قول میشل فوکو
اقتدار در افراد درونی شده و از افراد به عنوان مسیر گذر خود استفاده میکند (فوکو.)2002،
2- Baudrillard
1- Bocock
2- Dedeoğlu
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بدن در فرهنگ مصرف :همانطور که ذکر شد در فرهنگ مصرف ،مصرف اهمیت ویژهای یافته
است و از آنجایی که مصرف به واسطهی بدن صورت میگیرد ،طبق باورهای متفکران مکتب
فرانکفورت ،در صنعت فرهنگ،بخش مصرف کنندهی وجود انسان یعنی بدن او اهمیت ویژهی یافته است
(کئزئلچلیک .)1992 ،1به قول گیدنز رژیمهای ویژه بدنسازی و توجه به آراستگی به این علت است که
ما بیش از پیش مسئول طراحی بدنهای خویش میشویم و هرچه محیط اجتماعی فعالیت ما از جامعه
سنتی بیشتر فاصله گرفته باشد ،فشار این مسئولیت را بیشتر حس میکنیم (گیدنز.)1998 ،
در جامعهی معاصر بدن ،از سوی نظام سرمایهداری به عنوان یک میدان مصرف نگریسته میشود.
بسیاری از کاالهای مصرفی ،بدن را مخاطب قرار داده و از سوی بدن مورد مصرف قرار میگیرند
(اوکوموش.)2006 ،
به نظر بودریار همراه با اهمیت یافتن بدن در قرن بیستم ،تبلیغاتی دائمی به نفع بدن صورت میگیرد که
به ما خاطر نشان میک ند که ما فقط عبارت از بدن خودیم و باید از آن مراقبت کنیم .در اینجا شاهد پدید
آمدن شکافی آشکار هستیم ،پس از حاکمیت رویکردهایی که صدها سال درصدد بودند تا اثبات کنند که
انسان روح است نه بدن؛ امروزه تالشهای بسیاری صورت میگیرد تا به انسانها بباوراند که آنها دارای
پتانسیلی مهم به نام بدن هستند که پیوسته باید درصدد کشف آن برآیند .امروزه بدن ،به معنای واقعی
کلمه جای روح را گرفته است (بودریار.)2019 ،و به صورت سرمایهای درآمده است که بنا به دیدگاه
بوردیو «عالقهای که طبقههای مختلف به نمایاندن خود دارند و توجهی که بذل آن میکنند ،آگاهی از
فوایدی است که این کار برای آنها دارد؛ بنابراین زمان و تالش و فداکاری و دقتی که عمالً روی آن
میگذارند ،متناسب با بختهای سود مادی و نمادینی است که میتوانند به میزان معقولی از آن انتظار
داشته باشند (بوردیو.)1391،
در قرن بیستم سیاستهای بدنی سازی ،ساخت جدیدی پیدا کرده است .به قول منتقدان پست مدرنیسمی
که به اصطالح انسان مصرف کننده 2اشاره میکنند؛ سیاستهای بدنی که از سوی برنامهریزان
سرمایهداری مشروعیت یافتهاند ،از سوی افراد درونی شده و با مکانیزم خودکنترلی تقویت میشوند.
بودریار به افزایش این سیاستها به عنوان ارزشهای نمادین و پوشانده شدن وجود فرد با این نمادها
اشاره میکند (تاشکایا.)2009 ،3

4- Kızılçelik
1- Homo Consumis
2- Taşkaya
3-Bauman
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به عقیده متفکرانی مانند بودریار ،وبلن و گیدنز مصارف معطوف به بدن در دنیای مدرن نقش هویت
بخشی را ایفا میکنند .به قول باومن مدرنیته قالبهای دوران پیشامدرن را شکسته ،وظیفهی انشای
هویت را به خود فرد محول کرده است (باومن )3،2005از این دیدگاه مصرف ،به عنوان شکلی برای بیان
خود افراد ،وسیلهای برای تعیین موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد ایفای نقش میکند .در این نقطه،
مصرف برای گروههای دارای پایگاههای مختلف اجتماعی به نوعی ،ایجاد احساس هویت را نیز به همراه
میآورد (وبلن.)2005 ،
درباره پیشینهی تجربی تحقیق الزم به ذکر است که در کشور ایران و سایر کشورها بهویژه جوامع غربی،
در موضوعاتی نزدیک به موضوع بررسی حاضر پژوهشهای عدیدهای صورت گرفته است که در زیر به
بیان خالصهای از برخی از مهمترین آنها میپردازیم:
ـ بررسی انجام یافته به وسیله بیژن خواجهنوری و علیاصغر مقدس در موضوع رابطه بین تصور از بدن و
فرآیند جهانی شدن در بین زنان شهرهای تهران ،شیراز و استهبان ،باروش پیمایشی و با تعداد نمونه
 2200زن در سال  1388حاکی از آن است که کسانی که از سرمایه فرهنگی بیشتری برخوردار هستند،
حساسیت بیشتری نسبت به تصور بدن دارند .از آنجا که تحصیالت پاسخگو ،همسر و والدین وی اساس
سرمایه فرهنگی را در این مطالعه تشکیل میدهد ،میتوان نتیجه گرفت ،کسانی که تحصیالت باالتری
دارند ،نسبت به شکل جسمانی خود حساسیت بیشتری دارندوبین نگرشهای نقش جنسیتی و تصور بدن
رابطه معنیداری وجود دارد و مهمترین متغیری که تصور بدن را تبیین میکند نوگرایی است .به بیان
دیگر هرچه زنان نوگراتر شوند ،حساسیتشان نسبت به بدن و شکل آن افزایش مییابد (خواجهنوری،
مقدس.)1388 ،
ـ پیمایش انجام یافته به وسیله مریم دهقانی ،ربابه سلیمانی و همکاران در موضوع «بررسی ارتباط رضایت
از تصویر ذهنی بدنی با الگوهای اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت ،انجام شده در سال  1389با روش
پیمایشی و نمونهگیری خوشهای تصادفی ،حاکی از آن است که واحدهای مورد پژوهش ،زمان ،تالش و
انرژی ذهنی قابل توجهی را صرف ظاهرشان میکنند و به دنبال جذابیت هستند که این خود نشاندهندهی
رضایت پایین از تصویر ذهنی بدنی در این حیطه میباشد (دهقانی و همکاران.)1391 ،
 در پژوهشی که تقی آزاد ارمکی و حسن چاوشیان در نمونه  825نفری از ساکنان  18سال به باالیتهران در موضوع «عوامل مؤثر بر مدیریت بدن» انجام دادهاند نتایج زیر به دست آمده است :در کل،
نیمی از پاسخگویان دغدغه و نگرانی افزایش وزن ندارند و هیچگونه مراقبتی در این زمینه به عمل
نمیآورند .این افراد اکثراً (حدود  77درصد) در سن زیر  30سال قرار دارند که طبعاً مسئله چاقی برایشان
کمتر مطرح است .دیگر پاسخگویان که به نظارت و مراقبت بر وزن و چاقی میپردازند عمدتاً (در حدود
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 64درصد) در سن باالی  40سال قرار دارند .تفاوت مشهودی بین شیوهی نظارت بر وزن بدن بین زنان
و مردان وجود دارد .زنان چهار برابر مردان از رژیم غذایی استفاده میکنند و مردان دو برابر زنان از
ورزش .بنابراین رژیم غذایی آشکارا زنانهتر و ورزش الگوی مردانهتری است(ارمکی و چاوشیان.)1381 ،
 عمیدی ،غفرانیپور و حسینی ( )1385در مطالعه خود درباره دختران نوجوان نتیجه گرفتند که رابطهمعناداری بین شاخص توده بدنی و نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی وجود دارد ،بدینگونه که با افزایش
میزان نمایه توده بدنی ،رضایت از تصویر بدنی کمتر میشود .آنها همچنین اشاره میکنند که بیشتر
دختران با آنکه قد و وزن طبیعی داشتند از ظاهر خود ناراضی بودند (عمیدی ،غفرانی ،پورحسینی.)1385 ،
رضایی ،ایناتلو و فکری ( ) 1389به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن دانشجویان دختردانشگاه مازندران پرداختند .نتایج آنها نشان داد که عواملی همچون مصرفگرایی ،فشارهای اجتماعی و
مصرف رسانهای ،تأثیر مستقیم بر رفتارهای مدیریت بدن دارد (رضایی ،ایناتلو ،فکری.)1389 ،
در پژوهشی تحت عنوان «عوامل اجتماعی و نهادی مؤثر بر تصور بدن ایدهآل و تاثیر این تصویر ایدهآلبر افراد» که به وسیلة دنیز آتیک 1در ازمیر ترکیه صورت گرفته ،زنان و مردان بین  20-30ساله مورد
پژوهش کیفی قرار گرفتن د و از آنها مصاحبه غیررسمی عمیق به عمل آمد .نتایج بررسی حکایت از این
دارد که از سویی رسانهها ،الگوهای مد روز ،موزیک و سینما و از سوی دیگر عوامل اجتماعی مانند
خانواده ،دوستان صمیمی و همسر در تشکیل اسطورة اصالت جوان بودن و الغر بودن نقش بزرگی را
ایفا میکنند .جلسهها و نمایشگاههای مد مملو از تصاویر زنان الغر و جوان است .افراد مشهور نیز در
تعامل مذکور نقش به سزایی دارند .این افراد مشهور ،اغلب صاحب ویژگیهای بدنی ایدهآلی میباشند که
حیرت عموم مردم را برمیانگیزند .در نتیجه افرادی از مردم که به این تصویر بدن ایده آل نزدیک
هستند ،اعتماد به نفس و مقبولیت اجتماعی بیشتری به دست میآورندو کسانی که فاقد نمود ظاهری
ایدهآل هستند ،مسائلی مانند نگرانی ،افت اعتماد به نفس ،فشار روانی و مشکالت مربوط به سالمتی را
تجربه میکنند .در گروه سنی مورد بررسی این تحقیق معموالً رژیم غذایی برای رسیدن به این ظاهر
ایدهآل ،به عنوان فعالیتی با ریسک کم ادراک و انتخاب میشود ،اما به نظر برخی از افراد مورد پژوهش
جراحیهای زیبایی و الغری با وجود پرخطر بودن ارزش ریسک کردن را دارد (آتیک.)2008 ،
با تکیه بر مقدمه یادشده ،موضوع این پژوهش عبارت است از بررسی این موضوع که ببینیم در دنیای
پست مدرن و مدرن که بدن تحتتأثیر دیالکتیکی عوامل فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی به
پروسهی حیات میپیوند؛ بین خودپندارهی افرادو مدیریت بدن آنها در بعد کنترل وزن چه رابطهای وجود
دارد.به بیان روشن تر هدف آن است که ببینیم خود پندارهی افراد چگونه رفتارهای مبتنی بر مدیریت
1- Atik, Deniz
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بدن آنها را در بعد کنترل وزن متأثر میکند و اینکه افراد در ساماندهی فعالیتهای مبتنی بر کنترل وزن
خود و تمایالت مربوطه ،چگونه از خود پنداره خویش و از چشم اندازی که به خود واقعی و خود ایده آل
گشوده اند ،حرکت میکنند .موضوع مذکور در بین دانشجویان مؤنث دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به مسئلهی پژوهش ،بررسی موضوع باکنکاش در چند جنبه و
روابط میان آنها صورت گرفته است که در فرضیههای تحقیق به آن اشاره میشود.
فرضیههای این بررسی عبارتند از:
 1ـ بین میزان رضایت از بدن دانشجویان دختر و میزان مدیریت بدن (بعد کنترل وزن) آنها رابطه وجود دارد.
2ـ میزان "عزت نفس متأثر از تصور چاقی" دانشجویان دختر با میزان مدیریت بدن (بعد کنترل وزن)
آنها رابطه دارد.
 -3بین میزان در آمد افراد نمو نه و میزان مدیریت بدن آنها در بعد کنترل وزن رابطه وجود دارد.
 4ـ سن دانشجویان دختربا میزان مدیریت بدن (بعد کنترل وزن) آنها رابطه دارد.
 -5بین میزان احساس ضرورت رسیدگیهای زیباشناختی به بدن زن و میزان کنترل وزن دانشجویان
رابطه وجود دارد.
 6ـ بین شاخص توده بدنی دانشجویان و میزان رضایت از بدن آنها رابطه وجود دارد.
 -7سکونتگاه دانشجویان دختر در رابطه با بعدکنترل وزن مدیریت بدن آنها تفاوت ایجاد میکند.
 8ـ خودپنداره بدنی و عوامل فردی و اجتماعی به طور مؤثری قادر به پیشبینی تغییرات مدیریت بدن در
بعد کنترل وزن میباشند.
روش پژوهش
بررسی حاضر ،پژوهشی پیمایشی،کمی ،مقطعی و کاربردی است.
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر (مجرد یا متأهل) مشغول به تحصیل در سال 1397-1398
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز تشکیل میدهد .تعداد دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در این
تاریخ عبارت است از 12193نفر.
بررسی حاضر ،پژوهشی از نوع مقطعی است که جمعآوری اطالعات پرسشنامهای در سال تحصیلی
1398ـ  ،1397بر روی دانشجویان دختر دانشکدههای مختلف واحد تبریز صورت گرفته است .جهت
جمع آوری اطالعات از روش پیمایشی و پرسشنامه استفاده شده و بسیاری از این سواالت به روش لیکرت
طراحی شده است.
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روش نمونهگیری عبارت است از روش تصادفی طبقهای نسبتی ،این روش نمونهگیری برای گروههای
ناهمگون مناسبتر بوده ،به استانداردسازی نمونهگیری و کاهش خطا کمک میکند (ببی .)1998،در
بررسی حاضر ،صفتی که باعث غیر همگون بودن جامعه آماری میشود ،مقطع تحصیلی دانشجویان
است.یعنی سه مقطع لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری در نظر گرفته شده است .در محاسبه حجم نمونه
بر اساس فرمول کوکران  384نفر به دست آمده است و از هر یک از گروههای تحصیلی مذکور تعدادی
با نسبتی برابر با نسبت آنها در جامعه آماری ،به شیوه تصادفی از دانشکدههای مختلف انتخاب شده
است.این نسبت مطابق با نسبتهای جامعه آماری ،لیسانس  ،0/53فوق لیسانس  0/47و دکتری 0/05
در سال تحصیلی مذکور میباشد.
تحلیل دادهها در بررسی حاضر در دو بعد آمارههای توصیفی و استنباطی انجام شده است .در بعد توصیفی
از شاخص های میانه ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است .در جهت تحلیل استنباطی
روشهایی مانند همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس ( )Fو رگرسیون چند گانه استفاده شده ونرم
افزار به کارگرفته شده عبارت است از .SPSS
ابزار جمعآوری دادهها
جهت اندازه گیری عزت نفس متأثر از چاقی ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .در این
پرسشنامه از پاسخگویان پرسیده میشود در صورتی که آن قدر به وزنتان اضافه شود که چاق یا چاقتر
به نظر آیید ،چه احساسی در مورد خود خواهید داشت .این احساس بر اساس گویههای نشات گرفته از
شاخصهای عزت نفس سنجیده میشود مانند مقبولیت اجتماعیام ،احساس زیباییام ،اعتبار اجتماعیام،
اعتماد به نفسام و ...که پاسخگو با انتخاب یکی از پنج گزینههای درجه لیکرتی "بسیار کاهش مییابد"
تا "بسیار افزایش مییابد" ،به آن پاسخ میدهد .تعداد گویهها  11مورد بوده و دامنه تغییر نمرات از صفر
تا  44میباشد .اعداد پایین تر از  50درصد یا نمرات کمتر از  22نشانگر کاهش عزت نفس در نتیجه
احساس چاق شدن بوده و اعداد باالتر از  50در صد یا نمرات باال تر از  22نشانگر افزایش عزت نفس
ناشی از احساس چاق شدن میباشد .به منظور ساخت این پرسشنامه از مبانی نظری متفکرانی مانند
راجرز ( ،)1959پوپ ( ،)1989کوپر اسمیت ( ،)1976مازلو ( ،)1943کولی ( ،)1902و از پرسشنامه عزت
نفس پوپ ( ،)1989کوپر اسمیت ( )1976و روزنبرگ ( )1979استفاده شده است .روایی محتوایی
پرسشنامه از طریق اعتبار صوری توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و جهت بررسی روایی سازه
پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .میزانهای به دست آمد KMO=0/94و P=0/0001
همسانی درونی باالیی را درپرسشنامه نشان میدهد .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ به
میزان  0/86محاسبه گردید.
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ج هت اندازه گیری میزان رضایت از بدن از پرسشنامه توماس کش استفاده شده است .پرسشنامه روابط
چند بعدی بدن – خود ( )MBSRQبرای اولین بار توسط توماس .اف .کش در سالهای  1986و 1987
به منظور ارزیابی تصویر بدن طراحی گردید .در این بررسی ،نسخه بازنگری شده ( 1997جاندا)1388 ،
مورد استفاده قرار گرفته است .زیرمقیاسهای این آزمون متشکل از شش زیر مقیاس میباشد که یکی از
این زیر مقیاس ها به نام رضایت از بدن ،در این پژوهش استفاده شده است .مقیاس رضایت از بدن حاوی
گویههایی است که رضایت از قسمتهای مختلف بدن مانند باالتنه ،میان تنه ،پایین تنه و ...را مورد
پرسش قرار میدهد و براساس مقیاس لیکرت تهیه شده و پنج گزینهی از کامالً ناراضی تا کامالً راضی از
قسمتهای بدن را در بر میگیرد .تعداد گویههای این مقیاس تجمعی مربوط به قسمتهای بدن  9مورد
بوده و نمرات به دست آمده از صفر یعنی حداقل رضایت از بدن خود تا  36یعنی حد اکثر رضایت از بدن
میتواند تغییر کند .نمرههای باالتر از میانگین  50درصد یعنی نمرات باالتر از عدد  ،18نشان دهندهی
احساس جذابیت فیزیکی بدن خود و رضایت فرد از وضع ظاهری بدن خود میباشد و نمرات پایین تر از
 18عدم رضایت فرد از بدن خود را نشان میدهد.
در مطالعه ای که در سال  1994توسط کش انجام شد ،همسانی درونی زیر مقیاس رضایت ازبدن  0/77بود.
اعتبار گزارش شده بر اساس دو بار اجرا به دست آمده است (مکیان ،اسکندری .)1389 ،در بررسی پایایی
مقیاس میزان رضایت از بدن به وسیله صادق صومعه علیایی در یک نمونه  217نفری از دانش آموزان،
پایایی  0/94گزارش شده است (دانش ،فروزنده  1397به نقل از صومعه علیایی ،خدابخشی .)1391
جهت اندازه گیری متغیر "میزان ضرورت رسیدگیهای زیباشناختی به بدن زن از دید دانشجویان" از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که دارای  5گویه بوده و بر اساس طیف  5درجه ای لیکرت (از
گزینههای کامالً مخالفم تا کامالً موا فقم) تدوین شده است که میزان ضروری تلقی شدن رسیدگیهای
زیبا شناختی به بدن زن از دید پا سخگو را میسنجد.دامنه تغییر نمرات از صفر تا  20میباشد .نمرات
باالتر از میانگین  50در صد یعنی نمرهی باالی  ،10نشانگر ضروری تلقی شدن رسیدگیهای
زیباشناختی مذکور از دید پاسخگویان و نمرهی کمتر از  10غیر ضروری تلقی شدن آنرا نشان میدهد.
جهت تدوین این پرسشنامه از دیدگاههای نظریه پردازان چندی بهره گرفته شده است مانند وبلن ()1392
که آراستگی ظاهری زنان را به عنوان وسیله ای برای کسب اعتبار و پرستیژ اجتماعی میداند .گیدنز
( )1998که معتقد است امروزه رسیدگی های زیبا شناختی به بدن به عنوان یک ضرورت و مسئولیت برای
افراد مطرح است و برتون ( ) 1392که از بدن ،به عنون پروژه ای نا تمام و موجودیتی پویا یاد میکند که
الزم است با رسیدگیهای زیباشناختی به طرح ایده آل نزدیک گردد .همچنین از نتایج پژوهشهای
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تجربی مانند بررسی ذکایی ( ،)1386ارمکی ،چاووشیان( ،)1381اباذری ،حمیدی ( )1387و ایناتلو ()1395
استفاده شده است.
روایی محتوایی پرسشنامه از طریق روش اعتبار صوری و توسط اساتید و صاحبنظران مورد تأیید قرار
گرفت و پایایی آن برای کل پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/67محاسبه گردید .جهت
بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و میزانهای به دست آمده
 KMO=0/653و  P=0/000نشانگر وجود همسانی درونی در این پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه بعد کنترل وزن مدیریت بدن ،در بردارندهی گویهها یی است مبتنی بر فعالیتهایی که افراد
جهت کاهش یا کنترل وزن خود به آنها مبادرت میکنند مانند پیاده روی ،ورزش ،استفاده از دارو ،رژیم
غذایی و ...تعداد این گویهها  7مورد بوده و انتخاب آنها  5گزینهی اصال تا همیشه را در بر میگیرد.
دامنهی تغییر نمرات تجمعی شامل محدودهی از صفر تا  28میباشد .جهت تدوین سواالت مربوطه از
تعداد  20نفر از دانشجویان مصاحبه به عمل آمد و به تحقیقات تجربی از جمله بررسی بوردیو (،)1391
فاتحی ،اخالصی ( )1387و رقیبی ،میناخانی ( )1390مراجعه گردید .پایایی پرسشنامهی مذکور از طریق
ضریب آلفای کرونباخ  0/64تعیین گردید و روایی آن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برابر با
 KMO= 0/784و  sig= 0/000به دست آمد.
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای اجتماعی ،زمینه ای:
مقطع تحصیلی :از بین  384نفر جمعیت نمونه 53/9 ،درصد در مقطع کارشناسی 40/9 ،درصد کارشناسی
ارشد و  5/2درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل میباشند.
وضعیت تأهل :از کل جمعیت نمونه  66/1درصد مجرد 26/8 ،درصد متأهل 2/9 ،درصد مطلقه0/5 ،
درصد همسر فوت کرده و  3/6درصد نامزد میباشند.
محل سکونت 3/4 :درصد افراد نمونه را ساکنین روستا 24 ،درصد را ساکنین شهری کوچک و 72/1
درصد را ساکنین شهری بزرگ تشکیل میدهد.
وضعیت اشتغال 0/75 :از کل افراد نمونه به هیچ شغلی (غیر از دانشجویی) اشتغال نداشته و  20/8درصد
را کارمندان تشکیل میدهند.
سطح رفاه خانواده :پاسخگویان سطح رفاه خانواده خود را به این ترتیب عنوان کردهاند :فقیر  4/2درصد،

متوسط 73/7 :درصد ،مرفه 21 :درصد.
آمارههای توصیفی مربوط به متغیر مستقل(خودپنداره) و وابسته (کنترل وزن)تحقیق:
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جدول 1ـ دادههای توصیفی تحقیق در باره ابعاد خود پنداره
Table 1
Descriptive data related to Dimensions of self-concept

ابعاد خودپنداره(برحسبدرصد)

میانگین

میانه

انحرافاستاندارد

حداقل

حداکثر

تعداد

Dimensions of self-concept
)(percent

Mean

Middle

Std.Deviation

Min

Max

N

75.17

74.8

14.7

19.20

99.8

383

32.75

32.64

19.35

0

92.16

384

میزان رضایت از بدن خود
Satisfaction with your Body

عزت نفس متأثر از احساس چاقی
Self-esteem affected by the
feeling of obesity

ضرورت رسیدگیهای زیباشناختی به بدن
The Necessity of Aesthetic
care of the Body

74.8

15

75

100

5

384

داده های توصیفی مربوط به ابعاد خودپنداره (طبق جدول  )1حاکی از آن است که میانگین میزان رضایت
از بدن خود دانشجویان برابر  75درصد می باشد  .عزت نفس متأثر از احساس چاقی با رقم میانگین
 ، 32/75افت عزت نفس دانشجویان را در اثر احساس چاقی نشان می دهد و دانشجویان ضرورت باالیی
( با میانگین  )74/8برای رسیدگی های زیباشناختی به بدن قائلند.
جدول 2ـ دادههای توصیفی تحقیق در باره ارزیابی وزن خود
Table 2
Descriptive data related to Weight Assessment

ارزیابیوزن(برحسب درصد)
Weight Assessment
)(percent

خیلی الغر

الغر

نرمال

کمی اضافهوزن

چاق

کل

تعداد

Very Thin
3

Thin
16.7

Normal
52.9

Overweight
26

Fat
4.2

Total
100

N
384

یافته های جدول  ، 2ارزیابی از وزن خود دانشجویان را نشان می دهد  .الزم به ذکر است که درصدی از
افراد خود را چاق تر از آنچه ( طبق شاخص توده بدنی ) هستند  ،می پندارند  .به طوری که  34درصد از
افرادی که دارای میزان  BMIدر محدودهی نرمال ( 18/50الی  )24/9میباشند ،خود را دارای اضافه
وزن تلقی کرده اند 6/5 .درصد از افراد الغر ،وزن خود را در محدودهی نرمال ارزیابی کرده اند و 37/5
درصد از افراد دارای اضافه وزن ،خود را چاق دانسته اند.
جدول 3ـ داده های توصیفی مربوط به میزان تمایل دانشجویان به کنترل وزن و تناسب اندام
Table 3
Descriptive data related to the tendency of students to fitness

میزان تمایل دانشجویان به کنترل وزن و تناسب اندام
(برحسب درصد)
The tendency of students to fitness
)(percent

هیچ
None
4.4

کم

متوسط

زیاد

کل

تعداد

Low

Medium

High

Total

N

6.3

25.8

63.3

100

383
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همانطور که از دادههای جداول  3معلوم است ،درصد باالیی از دانشجویان تمایل زیادی( 63در صد دارای
تمایل زیاد) به کنترل وزن خود در جهت پیشگیری از چاقی نشان میدهند.
یافتههای استنباطی و نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه  1ـ میزان «رضایت از بدن» دانشجویان دختر با «مدیریت بدن آنها در بعد کنترل وزن» رابطه
دارد.
متغیرهای فرضیهی باال فاصلهای میباشند و بررسی رابطه آنها براساس ضریب همبستگی پیرسون،
وجود رابطه همبستگی معکوس و معنیداری را به میزان ** -0/157و با سطح معنی داری  0/002بین
متغیرها نشان میدهد .به این معنی که همراه با افزایش رضایت از بدن ،فعالیتهای مبتنی بر کنترل وزن
کاهش مییابد و برعکس.
فرضیه 2ـ میزان "عزت نفس متأثر از احساس چاقی" دانشجویان دختر با میزان مدیریت بدن (بعد
کنترل وزن) آنها رابطه دارد.
بررسی فرضیه مذکور بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ،وجود رابطه معنی دار معکوسی را به میزان
** -0/228و با سطح معنی داری  0/000بین متغیرها نشان میدهد .یعنی به میزانی که افراد نمونه افت
عزت نفس بیشتری در اثر احساس چاقی داشته باشند ،بیشتر به فعالیتهای مربوط به کنترل وزن
مبادرت میکنند .به عبارت دیگر یکی از دالیل در پیش گرفتن فعالیتهای معطوف به کنترل وزن آن
است که افراد در اثر چاقی عزت نفس خود را به میزان زیادی از دست میدهند.
فرضیه -3بین میزان در آمد افراد نمونه و میزان مدیریت بدن آنها در بعد کنترل وزن رابطه وجود دارد.
بررسی فرضیه مذکور بر اساس همبستگی پیرسون وجود رابطه معنی دار مستقیمی را به میزان **0/187
و با سطح معنی داری  0/003بین متغیرها نشان میدهد .به طوری که همراه با افزایش در آمد
دانشجویان فعالیتهای مبتنی بر کنترل وزن در آنها افزایش مییابد.
فرضیه  4ـ بین «سن» دانشجویان دختر و مدیریت بدن آنها در بعد کنترل وزن رابطه وجود دارد.
متغیرهای فرضیه مذکور فاصلهای بوده و بررسی رابطهی آنها با ضریب همبستگی پیرسون ،وجود رابطه
معنیدار مستقیمی را به میزان ** 0/175و با سطح معنی داری  0/001بین متغیرها نشان میدهد .به این
معنی که همراه با افزایش سن دانشجویان دختر ،فعالیتهای مربوط به کنترل وزن آنها نیز افزایش
مییابد.
فرضیه-5بین میزان احساس ضرورت رسیدگیهای زیباشناختی به بدن زن ومیزان کنترل وزن
دانشجویان رابطه وجود دارد.
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بررسی فرضیه مذکور بر اساس همبستگی پیرسون وجود رابطه معنی دار مستقیمی را به میزان * 0/099و
با سطح معنی داری  0/026بین متغیرها نشان میدهد .به طوری که همراه با افزایش احساس ضرورت
رسیدگیهای زیباشناختی در دید دانشجویان ،فعالیتهای کنترل وزن در آنها افزایش مییابد.
جدول - 4خالصه نتایج بررسی فرضیههای  1تا 5
Table 4
Summary of results of hypotheses 1 to 5

میزان رضایت
از بدن خود
Body
Satisfaction
Rate

میزان کنترل وزن

Weight Control Rate

ضریب همبستگی

میزان عزتنفس
متأثر از احساس
چاقی
Self-Steem
affected by the
feeling of
obesity

میزان
درآمد

میزان ضرورت
رسیدگیهای
زیباشناختی به بدن زن

سن
Age

Income
Rate

The Necessity of
Aesthetic Car of the
Body

**-0.157

**-0.228

**0.187

**0.175

*0.099

سطح معنیداری

0.002

0.000

0.003

0.001

0.026

تعداد

350

Correlation
coefficient
Sig
N

351

218

340

383

فرضیه  6ـ بین شاخص توده بدنی ( )BMIدانشجویان و میزان رضایت از بدن انها رابطه وجود دارد.
متغیرهای مذکور هر دو از نوع فاصلهای بوده و بررسی رابطهی میان آنها براساس ضریب همبستگی
پیرسون ،وجود رابطه همبستگی معکوس معنیداری را بین متغیرهای مذکور نشان میدهد .به این معنی
که همراه با افزایش  ،BMIمیزان رضایت دانشجویان دختر از بدن خود کاهش مییابد و بالعکس
جدول 5ـ رابطه همبستگی بین شاخص توده بدنی دانشجویان و میزان رضایت آنها از بدن خود

y

Table 5
The correlation between students's BMI and their body satisfaction
x
شاخص توده بدنی BMI

میزان رضایت از بدن خود
Body Satisfaction Rate

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد

Correlation coefficient
**-0.270

Sig
0.000

N
379

فرضیه 7ـ سکونتگاه دانشجویان دختر در رابطه با بعدکنترل وزن مدیریت بدن آنها تفاوت ایجاد میکند.
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بر اساس آزمون آنالیز واریانس یعنی آزمون  Fسکونتگاه دانشجویان براساس تفکیک به سه دستهی
روستا ،شهری کوچک و شهری بزرگ در فعالیتهای مربوط به کنترل وزن آنها تفاوت معنیداری ایجاد
نمیکند .و لذا فرضیه باال رد میگردد.
جدول -6تفاوت میزان کنترل وزن دانشجویان دختر بر اساس سکونتگاه آنها
Table 6
Differences in student weight control based on their place of residence
F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
Sum of Square

df

Mean Square

64.100

2

32.050

7439.383

346

7503.438

348

درجه
معنیداری
Sig

بین گروه ها
Between Groups

درون گروه ها
Within Groups

جمع
Total

1.491

0.227

21.501

فرضیه  8ـ خودپنداره بدنی و عوامل فردی و اجتماعی به طور مؤثری قادر به پیشبینی تغییرات مدیریت
بدن در بعد کنترل وزن میباشند.
این فرضیه با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه خطی و با شیوهی ورود همزمان متغیرها مورد آزمون
قرار گرفته.قبل از تحلیل رگرسیون بایستی از مستقل بودن خطاها مطمئن شویم .به این منظور از آزمون
دوربین واتسون استفاده شده است.عدد مربوط به این آماره بین  0تا  4متغیر است و مقادیر بین  1/5و
 2/5مستقل بودن باقی ماندهها را تأیید میکند (جهانبخش .)1382،با توجه به اینکه مقدار این آماره در
این معادله رگرسیونی  1/913میباشد فرض مستقل بودن خطا تأیید میشود (جدول .)7
جدول  -7تحلیل رگرسیونی پیش بینی کنترل وزن براساس خودپنداره،عوامل اجتماعی و فردی
Table 7
Regression analysis of weight control prediction based on self-concept, social and individual factors

متغیرهای مستقل مدل
Predictor Variables of Model

رضایت از بدن ،عزتنفس متأثر از احساس
چاقی ،درآمد ،شاخص توده بدنی
Body satisfaction, self-esteem
affected by the feeling of obesity,
Income, BMI
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آماره
دوربین واتسون

ضریب همبستگی
چندگانه

ضریب
تبیین

ضریب تبیین
تصحیح شده R

Durbin Watson

R

R2

Adjusted R Square

1.9

0.511a

0.261

0.248

خطای استاندارد
Std. Error

4.15
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طبق جدول F، 8برابر با  18/76محاسبه شده است که این مقدار در درجه آزادی  4و  212و = 0/000
 ،sigمعنیدار بودن معادله رگرسیون را نشان میدهد.
جدول  8ـ تحلیل واریانس چندمتغیره مدل رگرسیونی پیشبینی کنندههای عوامل مرتبط با کنترل وزن
Table 8
Multivariate variance analysis of regression model of predictors related to weight control

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار واریانس

سطح معنیداری

Source of
changes

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

1292.38

4

323.095

18.76

0.000

3650.614

212

17.220

4942.994

216

رگرسیون
Regression

باقیمانده
Residual

کل
Total

ضریب رگرسیون تفکیکی استاندارد شده  ،ßطبق جدول  ،9بیانگر آن است که با حذف اثر بقیه متغیرها،
متغیر مذکور چه میزان از تغییرات متغیر مستقل را پیشبینی میکند.
جدول 9ـ ضرایب رگرسیون تفکیکی پیشبینی کنندههای کنترل وزن
Table 9
Differential regression coefficients of weight control predictors

متغیرهای مستقل (پیشبین)
Predictor Variables

ضرایب رگرسیون تفکیکی
استاندارد نشده

ضرایب رگرسیون
تفکیکی استاندارد شده

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

ß

خطای
استاندارد

t

سطح
معنیداری
Sig

Beta

Std. Error

رضایت از بدن
Body Satisfaction

عزتنفس متأثر از احساس چاقی
Self-esteem affected by the feeling of obesity

ضرورت رسیدگیهای زیباشناختی به بدن
The Necessity of Aesthetic Care to the
Body

سن
Age

درآمد
Income

شاخص توده بدنی
BMI

-0.101

0.050

-0.125

-0.021

0.045

-0.115

0.028

-0.254

-4.180

0.000

-0.038

0.097

-0.024

-0.393

0.694

0.17

0.067

0.016

-0.251

0.802

4.241

0.000

0.183

3.006

0.003

0.459

0.90

0.337

5.077

0.000
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پس از حذف متغیرهایی که رابطه معنی داری را نشان نمیدهند ،طبق جدول  7نتایج رگرسیون چند گانه
نشان میدهد که متغیرهای رضایت از بدن ،عزت نفس متأثر از احساس چاقی ،در آمد و شاخص توده
بدنی در بررسی حاضر  0/248از واریانس متغیر کنترل وزن را پیش بینی میکنند.
طبق جدول  ،9سطوح معنی داری به دست آمده برای ضرایب حکایت از آن دارند که اثر متغیرهای
رضایت از بدن ) ،)sig=0.045عزت نفس متأثر از احساس چاقی ( ،)sig=0.000در آمد ( )sig=0.003و
شاخص توده بدنی ( )sig=0.000بر کنترل وزن ،معنی دار بوده و اثر متغیرهای ضرورت رسیدگیهای
زیباشناختی به بدن ( )sig=0.694و سن ( )sig=0.802بر کنترل وزن ،معنی دار نمیباشد .از میان
متغیرهای مستقل ،بیشترین اثر مربوط به شاخص تودهی بدنی است که با تغییر  1واحد در انحراف معیار
شاخص توده بدنی ،میتوان  34در صد از انحراف معیار کنترل وزن را پیش بینی کرد .تغییر  1واحد
انحراف معیار "عزت نفس متأثر از احساس چاقی" پیش بینی کنندهی  -0/25از تغییرات انحراف معیار
کنترل وزن بوده و تغییرات  1واحد در انحراف معیار در آمد 0/183 ،از تغییرات انحراف معیار کنترل وزن
و تغییرات  1واحد در انحراف معیار رضایت از بدن -0/125 ،از تغییرات انحراف معیار کنترل وزن را پیش
بینی میکند.
بحث و نتیجهگیری
طبق یافتههای این بررسی حدود  63درصد از زنان نسبت به کنترل وزن خود تمایل زیاد و  26درصد
تمایل متوسط نشان میدهند.این یا فته با بررسی ارمکی ،چاوشیان ( ،)1381ذکایی ( ،)1386یانئک1
( ،)2010اؤنگؤرن )2015( 2همسو میباشد .طبق بررسی ارمکی ،چاوشیان ( )1381اکثر قاطع زنان (68
درصد) نظارت زیادی بر ظواهر بدن خود دارند ،حال آنکه تقریبا همین نسبت از مردان در سطح نظارت
متوسط بر ظواهر جسمانی خود هستند .این میزان باالی تمایل که در بسیاری از پژوهشهای داخلی و
خارجی نیز مورد تصریح قرار گرفته به نظر بودریار ناشی از آن است که در دهههای اخیر زیبایی با
الغری پیوند یافته ،بنابه دیدگاه وی وسوسهی تناسب اندام را براساس الزامی بیرونی میتوان درک کرد.
البته (تنها با نگاهی به سایر فرهنگها) زیبایی و الغری به هیچوجه قرابت طبیعی با یکدیگر ندارند.
چاقی نیز در جاهای دیگر زیبایی به شمار میآمده است .اما این زیبایی الزامی ،جهانشمول و دموکراتیک
که به عنوان حق و تکلیف برای همگان روی پیشانی جامعه مصرفی حک شده ،از الغری تفکیکناپذیر
است .زیبایی با چاقی یا الغری و سنگین بودن یا کشیده اندام بودن ارتباطی ندارد ،زیرا در تعریف سنتی،

1- Yanık
2- Öngören
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زیبایی بر هماهنگی اشکال مبتنی است .اما بر مبنای تعریف کنونی منطق ترکیبی نشانهها که تابع همان
اقتصاد جبری کارکرد اشیاء یا شکیل بودن یک دیاگرام است ،بر اساس آموزش و درونی سازی الگوهای
بدن ایده آل ،زیبایی با الغری و کشیده اندام بودن ارتباط پیدا میکند .حتی زیبایی میتواند با الغری
مفرط ،همانگونه که در مدلها و مانکنها مشاهده میشود ،ارتباط داشته باشد (بودریار.)1389 ،
به نظر الیس ،فرهنگ دورهی اخیر مدرنیته ،فرهنگی نمایشی و بصری است (الیس .)1388 ،بصری
شدن ،منبع اصلی برقراری ارتباط و به کار بستن معناها شده است .بنابراین اهمیت قطعی ظواهر و
نمادهای ظاهری از آنجا ناشی میشود که منبع اساسی تعیین معنای هر چیز ،همان ظواهر آن چیز
خواهد بود و دوم اینکه اعضای جامعه جدیدی که نسبت به اهمیت ظواهر وقوف یافته اند ،اهمیت بسیار
زیادی به نظارت و مراقبت از ظواهری خواهند داد که تحت کنترل و در حوزهی قدرت آنهاست .از میان
این ظواهر ،بدن به منزلهی مستقیم ترین و در دسترس ترین قرارگاهی که میتواند حامل و نمایشگر
تفاوتهای شیوهی زندگی و شکلهای هویت باشد ،اهمیت اساسی مییابد و بدین سان ،جسم به یک
اصل هویتی بدل میشود .آن چه در جامعهی معاصر اهمیت دارد ،این واقعیت است که امکان پذیری
بدن/خود ،به مثابه یک پروژه ،اکنون به روی مخاطبان انبوه باز شده و دیگر هدف یا آرمان یک گروه
نخبه یافرهنگ بورژوازی ممتاز نیست (ترنر.)1382 ،
همسو با یافتههای ذکایی ( )1386عمیدی ،غفرانی پور و حسینی ( )1385و رابینسون )2003( 1و آتال2
( )2014یافتههای مربوط به ارزیابی وزن خود افراد نمونه نشان میدهد که  34درصد از افرادی که دارای
میزان  BMIدر محدودهی نرمال ( 18/50الی  )24/9میباشند ،خود را دارای اضافه وزن تلقی کرده اند.
 6/5درصد از افراد الغر ،وزن خود را در محدودهی نرمال ارزیابی کرده اند و  37/5درصد از افراد دارای
اضافه وزن ،خود را چاق دانسته اند .بررسی آتال در ترکیه نیز موید آن است که در صد مهمی از افرادی
که دارای وزن نرمال هستند ،خود را دارای کمی اضافه وزن دانستهاند (آتال .)2014 ،بررسی عمیدی،
غفرانیپور و حسینی ( )1385موید آن است که بیشتر دختران با آنکه قد و وزن نرمال داشتند؛ ازظاهر
خود ناراضی بودند.از این دادهها میتوان چنین استنباط نمود که خود پندارهی بدنی دانشجویان تحت
تاثیرآموزههای ایده آل سازیهای بدن الغر و باریک به وسیلهی رسانهها قرار گرفته و درصد قابل
مالحظه ای از دانشجویان خود را چاق تر از آنچه هستند ،میپندارند .بی شک این امر در افت عزت نفس
آنها و روی آوری افراطی شان به فعالیتهای مبتنی بر کنترل وزن نقش بازی میکند.
بنا به دیدگاه ذکایی ارزیابی جوانان از تناسب اندام خود بیش از آنکه ناظر به وضعیت عینی جسمانی آنها
باشد ،ذهنی است .به گونه ای که در مصاحبههایی که با دختران تابع مد و مصرف گرایی که با معیارهای
3- Robinson
1- Atal
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ظاهری ،از تناسب کافی برخوردار بودند ،انجام شد ،ایشان عموما شرایط جسمانی خود را ایده آل
نمیدانستند و مایل به کم کردن بیشتر وزن خود بودند (ذکایی.)1386 ،
در این بررسی وجود رابطه همبستگی معکوس معنیداری را بین شاخص توده بدنی ( )BMIدانشجویان
و رضایت از بدن آنها (با ضریب همبستگی  -/270و سطح معنی داری  )0/000مشاهده میکنیم .این
یافته با بررسیهای دهقانی ( )1391رابینسون ( ،)2003عمیدی ،غفرانی و حسینی ( )1385همسو
می باشد .پیمایش انجام یافته به وسیله مریم دهقانی و ربابه سلیمانی نیز ،نتیجه مشابهی را در بین
دختران نوجوان رشت به دست میدهد .در پژوهش مذکور بین  BMIو حیطههای مختلف رضایت از
تصویر ذهنی بدنی اختالف آماری معنیداری مشاهده شد .به طوری که دانشآموزان با  BMIطبیعی و
الغر احساس جذابیت فیزیکی و رضایت باالتری از وضعیت ظاهری و رضایت بیشتری از قسمتهای
مختلف بدن داشتند و دانشآموزان با  BMIپایین کمتر نگرانی و اضطراب را در مورد وزن ،چاقی ،رژیم
گرفتن و خوراک محدود گزارش نمودند .با توجه به نتایج این مطالعه یکی از علل رضایت یا عدم رضایت
از تصویر ذهنی بدنی را می توان در الگوهای فرهنگی اجتماعی جستجو کرد که در این راستا میتوان به
تبلیغات گسترده و بیامان رسانهها اشاره نمود .رسانهها از طریق تبلیغات ،استانداردی غیرواقعی از وزن
ایدهآل و زیبایی را به جامعه تحمیل میکنند که اکثر مردم قادر به دستیابی به آنها نیستند و سبب
میگردد دختران از وضعیت ظاهری و وزن خود احساس شرمندگی و بیکفایتی کنند (دهقانی و
همکاران.)1391 ،
بنابه تبیین رابینسون ،دلواپسی و دل مشغولی نسبت به بدن و ارزیابی آن با مفهوم سرمایه گذاری روانی
بر بدن قابل توجیه است .سرمایه گذاری روانی بدن اغلب با چکونگی دقت فرد به اندازهی بدنی کنونی
اش با مقایسهی اندازه بدن ایده آل مرتبط است .رضایت زمانی به دست میآید که فرد قسمتهایی از
بدن خود را که با معیارهای ایده آل جامعه برای زیبایی ،ناهمسان است ،تغییر میدهد و سپس بدن
خویش را با این ایده آل مقایسه میکند (رابینسون.)2003 ،
همسو با یافتههای ضیغمی محمدی ( ،)1391محسن زاده ،اتابک ,عرب پور( ،)1394چاوشیان ( )1381و
مهدوی ،عباسی اسفجیر ( )1390یافتههای بررسی حاضر نشان میدهد عزتنفس متأثر از فرض چاق
شدن دردانشجویان دختر ،رقم پایینی با میانگین 32/75در صد را نشان میدهد و همچنین رابطه
همبستگی معکوس معنیداری بین «عزتنفس با فرض چاق شدن» و میزان فعالیتهای معطوف به
کنترل وزن مانند رژیم ،استفاده از داروهای الغری و غیره (با ضریب همبستگی  -0/228و درجه معنی
دادی  )0/000دیده میشود .به این معنی که دانشجویانی که با فرض چاقی افت عزت نفس بیشتری پیدا
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میکنند ،بیشتر مبادرت به اقدامات الغری میکنند.لذا میتوان یکی از دالیل مهم کنترل وزن را در این
امر یافت که همراه با چاقی عزت نفس افراد کاهش مییابد.
بررسی پیمایشی ضیغمی محمدی و مژده در موضوع همبستگی بین شاخص توده بدنی و تصویر ذهنی از
جسم خود و افسردگی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان علی(ع) شهر کرج (سال  )1388نتایج
مشابهی را به دست میدهد ،طبق یافتههای این بررسی اضافه وزن و چاقی در زنان ،منجر به تصویر
ذهنی منفی از خود و افزایش نارضایتی از بدن و افسردگی میشود (ضیغمی محمدی ،مژده.)1391 ،
به اعتقاد گیدنز اهمیت دادن بیش از حد به رژیمهای الغری که بعضاً منجر به بیاشتهایی عصبی
میشود ،ناشی از نوعی آمیختگی بین رژیم گرفتن و تغییر ارزشهای مربوط به نمای ظاهری بدن است.
ارتباط قدیمی موجود بین هیکل فربه و توانگری و رفاه عمالً در اواخر دهه دوم یا سوم قرن بیستم از بین
رفت .زنان شروع به وارسی بیشتر وزن و قواره خود کردند و از سالهای دهه  ،1920برای نخستین بار
رژیم غذایی ،به معنای وسیع این اصطالح ،با تنظیم وزن و کنترل تندرستی شخص ارتباط مییابد و رژیم
گرفتن به عنوان وسیلهای میشود برای تأثیرگذاری بر تصویری که هرکس از خویشتن ارائه میدهد .از
این دیدگاه ،بیاشتهایی و خودداری از پرخوری را باید به عنوان علل موجبهی نوعی نیاز و مسئولیت فرد،
برای ایجاد و حفظ نوعی هویت شخصی متمایز در نظر گرفت و بیاشتهایی عصبی را میتوان در
چارچوب نوعی آسیبشناسی کنترل بازتابی خویشتن مورد توجه قرار داد ،منظور کنترلهایی است که فرد
بر محور هویت شخصی خویشتن و نمای ظاهری بدن خود به عمل میآورد و در شکلگیری آنها
تشویقهای ناشی از شرمساری نقش عمدهای ایفا میکنند (گیدنز.)1378 ،1
محسن زاده ،اتابک و عرب پور ( )1394دریافتند که هویت یابی در ورزشکاران به میزان زیادی با
ویژگیهای بدنی آنها پیوند مییابد .آیینههای تمام قد در تمام ورزشگاهها و جود دارد و برخی ورزشکاران
بدون اینکه حرکت خاصی انجام دهند تا مدتها به شکل نشسته به تماشای خود میپردازند .ورزشکاران
میخواهند با چشمهای خود ببینند که چگونه در نگاه دیگران دیده میشوند.
در صورت نا مطلوب بود این خود پندارهی بدنی ،بیگانگی بدنی که «خود» نمیتواند آنجا را خانهی
خویش احساس کند ،رخ میدهد و بیانگر این نکته است که چرا رژیمهای غذایی درپارهای از موارد
ممکن است به «روزهداری تا سرحد مرگ» بیانجامد .در چنین وضع و حالی ،فرد فقط هنگامی خود را
«ارزشمند» احساس می کند که بتواند براساس رژیمی چنان کامل به زندگی ادامه دهد که کمترین
انحراف از آن میتواند خطرناک باشد (گیدنز .)1378،چرا که به قول بوردیو سرمایه بدنی فرد ،مهمترین

1- Giddens

153

بررسی رابطه خود پنداره ،عزت نفس ...

معینیان و همکاران

بخش سرمایهی فرهنگی و نمادین او را تشکیل میدهد (بوردیو )1999 ،که حفظ این سرمایه منوط به
مطابقت آن با الگوی بدن ایده آل میباشد.
در بینش فمنیسم سوسیالیست ،مقصر اصلی بیگانگی از بدن ،نظام مصرفی سرمایهداری غربی معرفی
میشود که ترویج کننده ی نارضایتی زنان از بدن خویش و به دنبال آن هزینه کردن برای خرید کاالها و
خدماتی است که این نقیصه را جبران کنند (ذکایی.)1387 ،
این بینش با دیدگاه میشل فوکو نزدیک است .به زعم فوکو بدن جزئی از روابط قدرت است .او معتقد
است که این روابط قدرت است که بدن را مطیع ساخته و به انقیاد درمیآورد .شیوه جدید کنترل قدرت
بر بدن در جامعه مصرفی معاصر به گونهای است که کنترل بر بدن از طریق سرکوب اعمال نمیشود،
بلکه از طریق تحریک صورت میگیرد :الغر باش ،خوشظاهر باش ،برنزه باش (فوکو.)1382 ،
همسو با بررسیهای ذکایی ( )1386کاتزمن )1997( 1میلر و پوماریگا )1999( 2و برتون( )1392از دیگر
نتایج این بررسی میتوان به وجود رابطه معنی دار معکوسی بین رضایت از بدن و فعالیتهای مبتنی بر
کنترل وزن(با ضریب همبستگی  -0/157و با سطح معنی داری  )0/002اشاره نمود .به طوری که پا به
پای کاهش رضایت از بدن ،فعالیتهای مبتنی بر کنترل وزن افزایش مییابد .یکی از علل مهم کاهش
رضایت از بدن در دنیای امروز ،ارائهی الگوی بدنی الغر و حتی بسیار الغر سبک مانکنی ،به عنوان طرح
استاندارد و ایده آل برای زنان است که در مقایسهی بدن خود با آن الگو ،نارضایتی از بدن خود را به
دنبال آورده و فرد را به سوی استفادهی افراطی از شیوههای الغر سازی سوق میدهد.
بنا به بررسی میلرو پوماریگا ( )1999دختران جوانی که در معرض ایده آلهای فرهنگ غربی قرار دارند،
به طور فزاینده ای نسبت به بدن خود ناراضی بوده و به اختالالت تغذیه ای دچار میشوند .اینکه بین
رضایت از بدن و فعالیتهای کنترل وزن رابطهی همبستگی معکوس وجود دارد ،موید دیدگاه برتون
است .بنا به دیدگاه برتون بدن پروژه ای ناتمام است و کالبد پدیده ایست که بر آن احساس هویتی مدام
قابل دستکاری منعکس میشود .کالبد دیگر سرنوشتی نیست که فروید پیش از این در باره اش سخن
میگفت ،بلکه ابزاری است که هر آن میشود تغییرش داد (برتون .)1392 ،تغییری که عمدتا با واسطهی
مصرف صورت میگیرد ویا عمدتا هدف مصرف را دنبال میکند .برای مثال مهمترین دلیلی که افراد
برای میل به الغری مطرح میکنند ،امکان پوشیدن لباسهای مد روز است (ذکایی .)1386 ،این مصرف
به اعتقاد وبلن ( )2005وسیله ای است برای کسب پرستیژ و اعتبار اجتماعی و نشان دادن منزلت باالی
خود به دیگران.

1- Katzman
2- Miller and Pumariega
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اندیشهی بدن الغر به عنوان نمادی از منزلت و اعتبار اجتماعی ،امری است که از کودکی آموخته
میشود.گروگان و وین رایت ( )1996بر اساس مصاحبههای گروهی با دختران  8تا  13ساله به تشریح
تجارب دختران از نارضایتی نسبت به بدن خویش و فشارهایی که بزرگ شدن در فرهنگ الغری بر آنها
وارد میسازد ،میپردازند .نتایج پژوهش نشان میدهد که نمونههای مورد مطالعه ضمن ابراز نارضایتی از
بدن خود ،اندام ایده آل را اندامی فرض میکردند که با اندام ایده آل بزرگساالن الغر منطبق است .جالب
آن است که حتی شرحی که کودکان  8ساله از نارضایتی نسبت به بدن خود ابراز میکردند ،مشابه
توصیفی است که زنان بزرگسال ابراز میداشتند .این نتیجه بیانگر آموزش و نهادینه شدن فشارهای
هنجاری و ارزشی در جوامع (به ویژه جوامع غربی) است که مروج نارضایتی از بدن و بیگانگی با آن است
نگاهی کلی به نتایج این بررسی در پرتو سایر بررسیهای انجام یافته و تئوریهای مربوط به بدن و
خودپنداره ،نشان میدهد آنچه در دنیای مدرن و طی فرایندهای مدرنیته در مورد تغییر گفتمانها و
آموزههای مربوط به زیبایی ،ارزش الغری و ارزش بدن رخ داده به جامعهی ایران نیز تسری پیدا کرده و
بدن به مقوله ای ارزشمند تبدیل شده ،الغری امری مطلوب گشته و به آرمانی بدل شده که میبایستی
برای آن وقت و انرژی و پول را هزینه کرد .این گره خوردن تنگاتنگ و شدید هویت با ظاهر جسمانی به
ویژه در زنان نه امری درون جوش و نه امری تصادفی است .بلکه اگر از دریچه دید میشل فوکو به آن
بنگریم حاصل اقتداری پنهان است که در افراد به طور ناخودآگاه درونی میشود و با صورت فریبندهی
انتخاب و سلیقهی شخصی خود را نشان میدهد .در حالیکه همانگونه که بودریار و فمنیستهای
سوسیالیست به آن اشاره میکنند ،عمدتاً ناشی از مکانیزمهای پیچیدهی فرایندهای تولید و تجارت و
تبلیغات مربوط به کاالهای گوناگون الغرسازی است ،از داروهای الغری گرفته تا وسایل ورزشی و
لباسهای الغری .همانگونه که بودریارنیز تاکید میکند باید مالحظه کرد که تغییر گفتمانهای مربوط
به بدن و آموزش و درونی سازی آنها با باز شدن عرصههای مصرف کاالهای مربوطه چه میدانها و
بازارهایی برای فروش پدید میآورد و چقدر باعث سود برای نظام سرمایهداری میشود .با نگاهی
آسیبشناختی به این امر میتوان از تبعات جسمی و روحی رژیمهای الغری افراطی و بیاشتهایی عصبی
یاد کرد و به اضطراب و منفی شدن خودپنداره و از خود بیگانگی کسانی اشاره کرد که دارای بدنی با
اضافه وزن میباشند .همچنین ارزش یافتن افراطی تناسب اندام و الغری در حیطهی استخدامهای
شغلی ،انتخاب دوست و همسر ،افت کارآیی جامعه و سطحی شدن مناسبات انسانی و تقلیل پایههای آن
به معیارهای پیش پا افتاده و پست را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان پیشنهادی کاربردی الزم به ذکر است که بر اساس یافتههای این بررسی عزت نفس افراد با
اندام آنها پیوند مییابد و این پیوند بر ایده آل سازی الغری افراطی استوار است ،چرا که افراد خود را
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چاق تر از آنچه هستند ،تلقی میکنند .این امر میتواند در افرادی که کمی اضافه وزن دارند باعث آثار
سوء روانی و اختالل در روابط اجتماعی آنها گردد .لذا با توجه به اینکه باورهای مربوط به بدن از کودکی
در افراد شکل میگیرد میتوان پیشنهاد نمود در برنامههای آموزش و تربیت رسمی و غیر رسمی ،اعم از
محتوای کتابهای درسی و غیر درسی و محتوای برنامههای رادیو و تلویزیون و شیوههای تربیت والدین
و ...بر آموزه هایی تکیه گردد که رابطه عزت نفس افراد را با ظاهر بدن آنها کاهش داده و توجه کودکان و
نوجوانان و ایده آلهای آنها را از بدن و ارزشمند بودن افراطی آن به سوی ارزشهای واالتر معطوف
سازد.
از محدودیتهای این بررسی میتوان به قابلیت تعمیم دادهها اشاره نمود .افراد نمونه این بررسی را
دانشجویان دارای طیف سنی محدود تشکیل میدهند .لذا در تعمیم یافتههای این بررسی به گروههای
سنی و صنفی متفاوت و همچنین به افراد دارای سطح تحصیالت پایین تر باید با دقت عمل کرد.
همچنین گروه نمونه این بررسی را فقط زنان و دختران تشکیل میدهد و با توجه به اینکه خود پندارهی
بدنی و مدیریت بدن مردان با زنان تا حدودی متفاوت است ،این بررسی قابلیت تعمیم به جامعهی مردان
را ندارد .به عالوه به لحاظ اینکه اکثریت باالی افراد نمونه را افراد قومیت ترک تشکیل میدهند ،در
تعمیم یافتهها به گروههای فرهنگی متفاوت مانند زنان کرد یا لر باید به دقت عمل کرد چرا که مدیریت
بدن و خود پندارهی بدنی با فرهنگ بستگی تنگاتنگی دارد.
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