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 چکیده
هاي تصـویر بـدنی، هـدف پـژوهش      ها و باورها در نگرانی با توجه به نقش نگرش

منطقـی و   هاي مربوط به تصویر بدن با باورهـاي غیـر    حاضر بررسی ارتباط نگرانی
جـوي   دانـش  150بسـتگی،   هـم  ـ توصیفی اي در مطالعه .استهاي جنسیتی  نگرش

هـاي جنسـیتی    منطقی و نگـرش  هاي شکل بدنی، باورهاي غیر  نامه  دختر به پرسش
هاي مربـوط بـه تصـویر بـدن بـا        نگرانیکه  دادبستگی نشان  نتایج هم .پاسخ دادند

مسـئولیتی هیجـانی     باورهاي درماندگی در برابر تغییر، توقع تأیید از دیگـران و بـی  
فیزیولـوژیکی، کـارکردگرایی   هـاي   بـا نگـرش   هـا   این نگرانـی . دندارارتباط مثبتی 

هاي فمینیسـمی   با نگرش اما ،و ارتباط مثبترهاي فمینیسمی تند ساختاري و نگرش
نتایج تحلیل رگرسیون نیـز نشـان داد   . دارندطلب ارتباط منفی   خواه و جدایی  آزادي

منطقـی و   باورهـاي غیـر   بـا هـاي تصـویر بـدنی      درصد واریـانس نگرانـی   44که 
 نتایج این پژوهش نشان داد کـه باورهـاي غیـر   . شود  وجیه میهاي جنسیتی ت نگرش

  .هاي تصویر بدنی نقش دارند هاي جنسیتی در نگرانی منطقی و نگرش
  .جویان دختر هاي جنسیتی، دانش نگرانی، تصویر بدن، باورها، نگرش :ها دواژهیکل

  
  مقدمه. 1

شـیوع نارضـایتی از    ،گذشته در سراسـر دنیـا   ۀکه در طول چند ده است  گر آن شواهد بیان
 ;Byely et al., 2000( دختران نوجـوان و جـوان افـزایش یافتـه اسـت      میانتصویر بدنی در 

Latzer et al., نارضایتی از تصویر بدن عبارت است از ارزیابی ذهنی منفی از ظـاهر   ).٢٠٠٧
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هـاي نگرشـی و عـاطفی     ز جنبهفراتر ا ،هاي اخیر در سال). ٢٠٠٤ ,.Presnell et al(فیزیکی 
هاي مربوط   نظیر نگرانی ،تر تصویر بدنی منفی  هاي جامع  جنبه ها  پژوهشبرخی تصویر بدنی، 

). ٢٠١١ ,Cashand Smolak( کنند را نیز بررسی می )dysmorphic concern(به بدریختی بدنی 
شـده در ظـاهر    ادراك یهاي مربوط به بدریختی بدنی اشتغال شدید ذهنـی بـه نقصـ    نگرانی

هـا و    کردن آن نقص، اجتناب اجتماعی به علت ایـن نگرانـی    بدنی، وارسی افراطی یا مخفی
  ).٢٠٠٥ ,.Littleton et al(گیرد  جویی معطوف به ظاهر بدن را دربر می  اطمینان

نیروي  )ideal female body(ه زنان آل دهیاپژوهش نشان داده است که تغییر ابعاد بدن 
 ).١٩٩٥ ,Hill andBhatti(نواشدن با الغري در جوامع غرب بوده است  محرکی براي هم

هـاي منفـی    ابزاري براي افزایش محبوبیت اجتماعی و تصدیق نگـرش  در حکمالغري 
 زنـان  تـر  بیش نظر از جا که از آن. شود قلمداد می یبدن يها  آل  دهیاخوردن براي کسب 

ایـن امـر زمینـه را بـراي افـزایش       است،نیافتی   مربوط به بدن دستهاي  آل  ایدهمعموالً 
در ایاالت  اي نتایج مطالعه). and Stice, 2001 Thompson(سازد  مینارضایتی بدنی مهیا 

 30درصـد دختـران و    60متحده نشان داد که نارضایتی از تصویر بدن در نزدیـک بـه   
 سوه، تویز و سورجینور ).et al., 2004 Presnell(شود  میدرصد پسران نوجوان مشاهده 

)Soh, Touyz and Surgenor, اند که به احتمال زیاد نارضایتی از تصـویر   کردهنیز ادعا ) ٢٠٠٦
 ة؛ امري کـه پدیـد  داردتري  هاي غربی شیوع بیش گروه در مقایسه باهاي سنتی  بدن در گروه

  .شود مینامیده ) cultural clash phenomenon(تصادم فرهنگی 
دارد نارضایتی از تصویر بدن با عوامـل متعـدد فـردي، خـانوادگی و اجتمـاعی ارتبـاط       

)Littleton and Ollendick, گرایـی    نظیر غرب ،گزارش شده است که متغیرهاي اجتماعی). ٢٠٠٣
)westernization (  اقتصـادي    ـ  و موقعیـت اجتمـاعی )Al-Subaie, ٢٠٠٠; Shuriquie, ١٩٩٩( ،

نارضـایتی از تصـویر بـدن را افـزایش داده      ،ساالن پزشکی و فشار هم هاي  مواجهه با توصیه
شـدن   چنـین فشـارهاي والـدین بـراي الغـر      هم). ٢٠٠١ ,McCabe and Ricciardelli(است 

)Schwartz et.al, 1999( نیـز هاي خـوردن    تغییرات بلوغ و نگرانی مانند ،و متغیرهاي فردي 
  ).٢٠٠١ ,Gowers and Shore( گذارند تأثیر میبروز نارضایتی از تصویر بدن  در

را در  یبدن یتیمشکل نارضا یروان يها اختالل يو آمار یصیتشخ ییراهنما که يا مقوله
مبـتال   مـاران یب. است) body dysmorphic disorder( یبدن یختیبدر اختالل دهد یم يآن جا

اي از ظـاهر    جنبـه  هـر ة دربـار ممکـن اسـت    ،عـادي  ظـاهر  داشـتن  رغـم  بهاختالل  نیبه ا
شـکایات مربـوط بـه انـدازه، شـکل و تناسـب       . )١٩٩١ ,Phillips( نگران شوند شان فیزیکی
اوقات اشتغاالت ذهنی مربـوط   تر بیش. استاي از عالئم متداول این افراد   هاي چهره ویژگی
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شـخص احسـاس    ،دهـد کـه در آن   هـاي اجتمـاعی رخ مـی     در آن دسته از موقعیت به بدن
 مـار یب شود یم باعث خود به توجه نیا. کنند دقت او به گرانید است منتظرکرده و  ییرو کم

هـاي   کفـایتی  دارد نقص واقعی یا خیـالی ظـاهرش بـی    باورزیرا  ؛احساس سرافکندگی کند
باورهاي مربوط به تصویر بدن در بیماران مبتال بـه بـدریختی   . کند میرا آشکار  اش شخصی

 شـوند  شده مشخص مـی  دادهبها  هاي بیش  منطقی نیرومند یا انگاره بدنی با عناوین عقاید غیر
)Hay, ١٩٧٠; Thomas, کـه   بیماران مبتال به بدریختی بـدنی بـه دلیـل ایـن     تر بیش ).١٩٨

از  را بـه خـود جلـب کنـد    شـان توجـه دیگـران     قیافـه ممکن است وضعیت ظاهري و 
 شوند مینشین  خانهگروه کوچکی از این بیماران نیز . کنند میهاي اجتماعی اجتناب  موقعیت

)Phillips et al., نظیر موشکافی نقـص خـود    ،رفتارهاي وارسی بدنی گوناگونانواع  ).١٩٩٣
یابی   از دیگران براي اطمینان پرسیدنظاهر خود با دیگران و  ۀمقایس، کردن  جلو آینه، آرایش

مقاومـت در برابـر ایـن رفتارهـا نیـز       ،رفتارهاي وسواسیهمانند  .در این افراد متداول است
روزانه چند ساعت وقت بیمـار را  ممکن است وارسی بدنی  ،و در برخی موارد استدشوار 
راه بهبود عزت نفسشـان بهبـود    یگانه ،اختالل بدریختی بدنی مبتال بهبیماران به باور . بگیرد

نظیـر کـاهش وزن،    ،هـاي زیبـایی   درمـان بیمـاران   تـر  بـیش به این دلیل  .ظاهر و قیافه است
هاي دیگري براي از میان بردن نقص خـود   پوست و مو، جراحی زیبایی و روشهاي  درمان

 یبـدن  یختیبـدر  عالئم از بین بردن يبرا ییها تیفعال نیچن انجام معموالً کهدهند  انجام می
 .)١٩٩٥ ,Rosen et.al( نامؤثرند و الزم ریغ

بـه احتمـال    شـان  بدریختی بدنی به ظاهر فیزیکـی  اختاللمبتال به ذهنی بیماران  لاشتغا
هـاي فـرد دربـارة رشـد       که نقطۀ اوج نگرانـی اي  دوره؛ شود آغاز مینوجوانی دورة زیاد در 

هـاي فیزیکـی مشـهودي بـا      بسیاري از نوجوانان تفاوت زیرافیزیکی و اجتماعی است؛ 
رخ دادن خطـر  . انگیـرد  میردیگران را بخود دارند که توجه گذشتۀ چنین  دیگران و هم
زایـی نظیـر    آسیببا حوادث  ،که این توجه شود میتر  بدنی حتی زمانی بیش مشکل تصویر

ناکارامد چکان فرضیات  ماشهممکن است این تجارب . شودآزاردیدگی یا تحقیرشدگی همراه 
 يمنـد  خودارزش ت،یشخص به اي یضمن حاتیتلو و ودبودن ظاهر فیزیکی ش بهنجار ةدربار

)self-worth( باشند داشته رشیپذ و.  
این بیماران . شوند یم بدن دربارة یذهن يها اشتغال يباعث ابقا زین يگرید يها سمیمکان

کـه  جـایی  تا  کنند میرا تکرار  شان ظاهر فیزیکیدربارة شده  تحریفهاي منفی و  خودگویی
شـان    اجتنابی مانع انطباق بیماران بـا ظـاهر  رفتار  .شوند می) believable(خودکار و باورپذیر 

فـراهم   شـان مـدتی برای  رفتارهاي وارسی نیز ممکن است آرامش کوتاه ،نهایتدر شود و  می



 ... منطقی هاي مربوط به تصویر بدن با باورهاي غیر ارتباط نگرانی   4

  

ی را انگیز ظاهر شخصـ   بر اضطراب هاي جنبهبر توجه شخص و اما در بلندمدت تمرکز کند، 
 ).Rosen et al., 1995( در پی خواهد داشت

هـاي تصـویر بـدنی      بـا پریشـانی   چندین تحریف شناختی )١٩٩٧ ,Cash( کاشبنابر گزارش 
باورهـایی   .2؛ شده در ظـاهر بـدن   هاي توجه به نقایص ادراك سوگیري .1از جمله  ؛ارتباط دارند

فقـدان جـذابیت   . 3 ؛خواهـد گذاشـت  تـأثیر منفـی   فـرد  آیندة  درکه ظاهر فیزیکی  مربوط به این
چنـدین  . خواهد شـد   ،است مند عالقهها  که به آن ،فرد به اهداف شخصی یابی دستفیزیکی مانع 

ضایتی بدنی در میـان زنـان   رمطالعه نیز نقش تحریفات شناختی متمرکز بر ظاهر بدن را بر رشد نا
ـتالالت خـوردن نشـان     ). ٢٠٠٧ ,.Rudiger et al ;٢٠٠٦ ,.Jakatdar et al( انـد  دادهبا و بدون اخ

 نـد خودپنداره و آشفتگی تصویر بدن نشان داد ۀرابطبا بررسی ) 1994(استراومن و گلینبرگ 
هـاي ذهنـی زنـان در     سـوگیري  ةکنند بینی  پیشخود واقعی و آرمانی بهترین  میانکه اختالل 

هاي  مقایسهبا بررسی ) 2011(ریدولفی، مایرز، کراودر و سیسال . استبدنشان  ةاندازتخمین 
اي بـا   رسـانه هاي  مقایسهو تصویر بدنی نشان دادند که سال و رسانه، تحریفات شناختی  هم

سـال بـا وارسـی     هاي هم مقایسه. اند تر همراه منفی و احساس گناه بیش ۀعاطفوارسی بدنی، 
 میـان و تحریفـات شـناختی نیـز میـانجی رابطـه       انـد  تـر همـراه   بدنی و احساس گناه بـیش 

 میـان بـه طـور خـاص نیـز رابطـه      . اند هاي اجتماعی متمرکز بر ظاهر و وارسی بدنی  مقایسه
سال و وارسی بدنی در صورت وجـود سـطوح بـاالي تحریفـات شـناختی       هاي هم  مقایسه

نشـان داد کـه   ) 2002(هارگریوز و تیگیمـان   ۀمطالعنتایج . شود میمتمرکز بر ظاهر نیرومند 
زنـدگی   قیافـه بـر   هـاي اهمیت، معنی و اثر ةدرباردهی شناختی   که به تعمیم ،ظاهر ةوار طرح

  .داردنقش مهمی نارضایتی بدنی نوجوانان  گیري شکلدر  ،شخص داللت دارد
ـیت اسـت     Thompson, 1996( عامل مهم دیگري که در رشد تصویر بدنی نقـش دارد جنس

Cash and Pruzinsky, 1990;.(  جاکبســون)ــه) 1992 ــروري  اي در مطالع ــنم ــه ای  گون
که اغلـب خودشـان را حتـی بـا      علت این به  در طول زندگی گیري کرد که زنان نتیجه

با توجـه بـه   . تري دارند بینند نارضایتی بدنی بیش میچاق  اندازه بیداشتن وزن متوسط 
که در زنـان شـیوع    ،بالینی خوردن نقش محوري تصویر بدن در اختالالت بالینی و غیر

 توجهی دارنددرخور هاي مربوط به جنسیت و تصویر بدن اهمیت   پژوهش ،باالیی دارند
)Thompson, 1996 Rosen, 1990;(.  

انـد کـه انتظـارات و هنجارهـاي      کـرده گران و محققان فمینیسم ادعا  بسیاري از پژوهش
در آن  و توجـه  شـان  بـه ظـاهر فیزیکـی   کـه  کنـد   مـی فرهنگی، دختران و زنـان را تشـویق   

الشعاع  تحت ها را بهزیستی آن ممکن استاین امر  .تري کنند شناختی بیش  گذاري روان  سرمایه
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شـناختی دیگـر نقـش داشـته      روانتنظیمی خوردن، افسردگی و مشکالت   و در بد دهدقرار 
  ).;Thompson, 1996 Cash and Pruzinsky, 1990(باشد 

، )bio-social or bio-cultural(فرهنگـی   ـ  زیسـتی یـا اجتمـاعی     ـ   از دیـدگاه اجتمـاعی  
هاي رابطه با جنس  ، ازدواج یا سایر جنبه)mating(در همسرگزینی هاي فیزیکی زنان   زیبایی

هاي سنتی مربوط به روابط  دیدگاه). Cash, 1990 ;١٩٨٧ ,Buss( استمخالف تأثیرگذار 
جذب مـردان معرفـی    برايشده  بندي بسته اي هدیهدر حکم مرد ظاهر فیزیکی زنان را  ـ  زن
هاي سنتی مربوط بـه   زنانی که ارزشکه بینی منطقی است  پیشاین  ،اساس همینبر  .کند می

و با معیارهـاي   کنند میتوجه بسیار  شان کنند به ظاهر فیزیکی میجنس را قبول  روابط با ناهم
  ).١٩٩٤ ,Merkin( شوند نوا می زیبایی زنانگی هم

ی مربـوط  مسـ یهاي جنسیتی بـه رشـد هویـت فمین    نگرش ةرویکرد مفهومی دیگر دربار
 ةدربـار فرهنگـی   ۀخائنانهاي لطیف و  گرا، زنان فمینیسم به پیام  برخالف زنان سنت. شود می

تصویر بدنی مقاومـت   درهایی  متفاوت چنین پیام هايو در برابر تأثیر اند زیبایی زنانگی آگاه
دست  خوانی به شواهد ناهم اند آزمودهمطالعات اندکی که این فرضیه را . دهند شدید نشان می

 )Ancis( نتایج کـاش، آنشـیس  ). ١٩٩٥ ,Dionne and et.al ;١٩٩٠ ,Kelson and et.al(اند  داده
هاي تصویر بدنی با هر دو نـوع هویـت    نشان داد که نگرش) Stracha( )1997(و استراچان 
 ،از طـرف دیگــر  .تبعیـت از باورهـاي سـنتی جنسـی روابـط ضـعیفی دارنـد        وفمینیسـمی  

 گذاري غیـر   زن و مرد با سرمایه میانهاي سنتی جنسیتی در سطح تعامالت اجتماعی  نگرش
، )Algars( آلگـارس . داردبسـتگی   قیافه هـم  یِِِتر در معیارهاي شخصی و فرهنگ منطقی بیش

هویـت  ی کـه  هـای  آزمودنینشان دادند که ) Sandnabb ()2010(و ساندابا  )Santtila(سانتیال 
را سـطوح بـاالیی از نارضـایتی بـدنی     دارند  )conflicted gender identity(جنسی متعارض 

اختالالت  ،در مقایسه با گروه کنترلچنین زنان با هویت جنسی متعارض  هم .دهند می نشان
نوایی  ناهم مشاهده شد که امریکایی پژوهشیدر . دهند از خود بروز میتري  خوردن بیش

 داردگرا ارتباط   جنس گرا و هم  سنج بدنی در مردان ناهمکودکی با نارضایتی دورة جنسی 
et al., 2000) Strong( .ی و همکاران یدیو)هـاي فمینیسـمی    نشان دادند کـه نگـرش  ) 1995

یابی  اما هویت ،داردداري  ارابطۀ منفی معنمعطوف به جذابیت فیزیکی زنان با نارضایتی بدنی 
  .ندارد با نارضایتی بدنی ارتباط )overall feminist identification(فمینیسمی کلی 

هـا و   ها، نگرش کند که آیا باورها، ارزش میاساسی را مطرح پرسش ها این  یافتهمجموع 
و انتظارها یا نه؟ آیا  یابد میهاي تصویر بدنی ارتباط  تجربههاي معطوف به جنسیت با  هویت

 شـان جنسی دارنـد در نارضـایتی از جنسیت  چنین خود  باورهایی که زنان در مورد خود و هم
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با هدف تعیین ارتباط با توجه به اهمیت باورها در زندگی افراد و پژوهش حاضر  دارد؟نقش 
  .هاي جنسیتی انجام گرفت منطقی و نگرش هاي مربوط به تصویر بدن با باورهاي غیر نگرانی
  

  روش. 2
ـ  دا همـۀ . استبستگی  روش این پژوهش توصیفی و از نوع هم جویـان دختـر دانشـگاه     شن

 ،مشـغول بـه تحصـیل بودنـد     1392- 1391دوم سـال تحصـیلی    ۀنیمکه در  ،محقق اردبیلی
نفـر بـه    150تعـداد   ،آماري ۀجامعاین  میاناز . ندا هآماري این پژوهش را تشکیل داد ۀجامع
  .ندا دهو در این پژوهش شرکت کرند ا هشدتخاب تصادفی ساده ان ةشیو

  
  ها دادهآوري  جمعابزارهاي . 3

  )The Body Shape Questionnaire (BSQ)( یبدن شکل نامۀ پرسش 1.3
 و فـایربورن  )Cooper( ، کـوپر )Taylor( ، تایلور)Cooper( کوپر دست بهکه  ،نامه  این پرسش

)Fairburn( )1987 ( هـا   گیري نگرش اندازهخودگزارشی که براي  ي استابزار ،شدهطراحی
شکل بدن ساخته شـده  دربارة ویژه نارضایتی و نگرانی  به ،شکل بدندربارة و رفتارهاي فرد 

 6آیـتم بـوده و در مقیـاس لیکـرت      34نامه شامل   این پرسش .)١٩٨٧ ,.Cooper et al( است
بـه احساسـات    هـا  همـۀ پرسـش  . شده استبندي  درجه) 6(تا همیشه ) 1(اي از هرگز  نقطه

بـاال بـه   نمـرة  و اخیر اشاره دارند هفتۀ ریخت و ظاهرشان در طول چهار دربارة ها  آزمودنی
نامه به طور   این پرسش هاي پرسش. نگرانی باال در مورد شکل بدن استو معناي نارضایتی 

کـوپر و  . خوردن تهیه شده است تجربی از مصاحبه با زنان مبتال به اختالالت خوردن و غیر
با  نامه پرسش نیا معنادار یبستگ هم قیطر از را آزمون نیا يگرا هم اعتبار) 1987(همکاران 

 اخـتالالت  نامـۀ   پرسـش  یبدن یتینارضا اسیمق خردهخوردن و  يها نگرش آزمون یکل نمرة
 یزنـان . است داده نشان زین یخوب يآزمون اعتبار واگرا نیا. اند کرده گزارش خوب خوردن

نامـه    نمرات باالتري در این پرسـش مقایسه با زنان عادي،  در اند داده يپرخور صیتشخ که
گـراي   اعتبار هـم  و )= α 88/0(بازآزمایی  ییایپا، )= α 97/0(ثبات درونی ). همان(ند ا هگرفت

)6/0 α = ( بخش گزارش شده است رضایتاین آزمون نیز )et al., 1996 Rosen.(  
  

  )یپرسش 40(جونز  یرمنطقیغ يباورها نامۀ  پرسش 2.3
) 1384(بوده و عبـادي و معتمـدین    پرسش 40منطقی جونز شامل  باورهاي غیر ۀنام  پرسش
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منطقی جونز به روش تحلیـل عوامـل در    ده عاملی باورهاي غیر ۀنام  پرسشبر اساس آن را 
چهار عامل درمانـدگی در برابـر تغییـر، توقـع      ،نامه  این پرسش. اند طراحی کردهایران  ۀجامع

 5مسـئولیتی هیجـانی را بـر اسـاس مقیـاس لیکـرت        بـی تأیید دیگران، اجتناب از مشکل و 
عبـادي و معتمـدین بـراي    . گیـرد  میاندازه ) کامالً موافقم( 5تا ) کامالً مخالفم( 1اي از  نقطه

انـد   کـرده ش تصنیف استفاده بررسی ضریب پایایی این آزمون از روش آلفاي کرونباخ و رو
هـاي   مقیـاس  خـرده و بـراي   76/0و  75/0که این ضرایب را به ترتیـب بـراي کـل مقیـاس     

، اجتنـاب از  84/0و  81/0، توقـع تأییـد از دیگـران    82/0و  80/0درماندگی در برابر تغییـر  
  .اند کردهگزارش  72/0و  75/0مسئولیتی هیجانی  بیو  74/0و  73/0مشکل 

  
  یتیجنس باور و نگرش نامۀ  پرسش 3.3

 دو اسـاس  بـر  2008 سـال  در پـاول  و یکـاب   مک را یتینگرش و باور جنس نامۀ  پرسش
ـ ا. انـد  کـرده  میتنظـ  کننـد،  یماستفاده  تر شیب تیکه در مورد جنس ،ينظر دگاهید  دو نی
ــ ،یکیولــوژیزیف( کارانــه محافظــه يهــا هیــنظراز  انــد عبــارت دگاهیــد  و یســتیز  یروان

 خـواه   يآزاد( سمینیفم يها  هیو نظر ))structural functionalist( يساختار يگراها  کارکرد
)liberal feminist( ، گـرا   جامعـه )socialist feminist( ،سـت یمارکس )marxist feminist( ،

ــدفرهنگ ،یفرهنگــ، )separatist feminist( گــرا  جــدا، )radical feminist( تنــدرو  یچن
)multicultural, multiracial or black feminist or womanist ( ــتو ــدرن پس ــا). م  نی

. دهـد  یمنشان  را هینظر کی یاساس دیعقا ،آن پرسش 4عبارت و هر  45شامل  نامه  پرسش
در نظر  سمینیفم نقش درمن خودم را ( است سمینیفم یکل یزن برچسب خود زین 45 پرسش

 یکـ یرا، که با  جمالت نیا از کی با هر مخالفتشان ای موافقت زانیم ها  یآزمودن و) رمیگ یم
کـامالً  ( 4 تا) مخالفمکامالً ( 1 از يا  نقطه 4 کرتیل فیدر ط اند، باال منطبق دگاهید 11 نیاز ا

 يها دگاهید از کیهر يبرا اسیمق خرده 11شامل  نامه  پرسش نیا. کنند یممشخص ) موافقم
 یکـاب   مـک . اسـت  هیفرد با آن نظر بودن سو هم دهندة نشان باال نمرة و است بوده باال ينظر

ـ نظر نیا از کی هر اصول آموزش که داد نشان) 2013( ـ م هـا   هی ـ  نمـرات  انی و  آزمـون  شیپ
. کنـد  یم جادیا اختالف نامه  پرسش نیا يها  اسیمق خردهاز  کی هر در ها  یآزمودن آزمون پس
 يبـرا  67/0 دامنـۀ در  حاضـر  مطالعۀآزمون در  نیا يها اسیمق خردهکرونباخ  يآلفا بیضرا

  .آمد دست به یکیولوژیزیف اسیمق خرده يبرا 95/0تا  مدرن پست سمینیفم اسیمق خرده
آوري اطالعات در این پژوهش بعد از اخـذ مجـوز از دانشـگاه بـه معاونـت       جمع براي

جویان دختر مقطـع کارشناسـی در اختیـار     دانش همۀو لیست  شد آموزشی دانشگاه مراجعه
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و در شـدند  انتخاب  یتصادفصورت نفر به  150آن لیست تعداد  میانسپس از . قرار گرفت
ها مراجعه و پس از تبیین اهداف پژوهش  تک دانشجویان در محل کالس تکبعد به  ۀمرحل

فـرادي بـه   ها خواسته شد به صـورت ان  ها براي شرکت در پژوهش از آن و اخذ موافقت آن
. هاي شکل بدن، باورهاي غیر منطقی و نگـرش و بـاور جنسـیتی پاسـخ بدهنـد       نامه  پرسش

بسـتگی    هـاي هـم   شده نیز با استفاده از ابزارهاي آمار توصیفی و آزمون آوري جمعاطالعات 
  .شدپیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل 

  
  ها یافته. 4

سـال و انحـراف    07/21 جوي دختر مقطع کارشناسی با میانگین سنی دانش 150تعداد 
) درصد 3/89(نفر  134ها  آزمودنیدر این پژوهش شرکت کردند، از بین این  61/1معیار 

 نفر 43نفر در سال اول، ) درصد 7/22( 34. متـأهل بودند) درصد 7/10(نفر  16مجرد و 
نفر ) درصد 7/12( 19سال سوم و  در) درصد 36(نفر  54در سال دوم، ) درصد 7/28(

، وضـعیت  )درصـد  14(نفـر   21 هـا  آزمودنیاز . در سال سوم مشغول به تحصیل بودند
) درصـد  7/36(نفـر   55متوسـط،  ) درصد 48(نفر  72اجتماعی خود را ضعیف،  ـاقتصادي  
  .عالی گزارش کردند) درصد 3/1(نفر  2خوب و 

  هاي تصویر بدنی و باورهاي غیرمنطقی نگرانیدر  ها آزمودنیبستگی نمرات  میانگین، انحراف معیار و ضرایب هم. 1جدول 

 M  SD  رهایمتغ
 در یدرماندگ

  رییتغ برابر
 از دییتأ توقع
  گرانید

 از اجتناب
  مشکل

 یتیمسئول یب
  یجانیه

  47/0**  95/22  30/32  یبدن ریتصو يها ینگران. 1
001/0  

**56/0  
001/0  

13/0  
11/0  

**29/0  
001/0  

 1  93/10  28/42  رییتغ برابر در یدرماندگ. 2
  

**64/0  
001/0  

**46/0  
001/0  

**50/0  
001/0  

  32/0**  1    28/8  76/33  گرانید از دییتأ توقع. 3
001/0  

**43/0  
001/0  

  42/0**  1      96/2  88/12  مشکل از اجتناب. 4
001/0  

  1        5/6  18/26  یجانیه یتیمسئول یب. 5

 هاي مربوط بـه تصـویر بـدن بـا باورهـاي غیـر       دهد که نگرانی مینشان  1نتایج جدول 
، =56/0r(توقــع تأییـد از دیگــران   ،)p>001/0؛ =47/0r(منطقـی درمانـدگی در برابــر تغییـر    

1p<0/0 ( مسئولیتی هیجانی  بیو)29/0r= ،01p<0/0 (   بـاور   میـان  ، امـا دارنـد ارتبـاط مثبتـی
ــاب از مشــکل و  ــیاجتن ــدن   نگران ــه تصــویر ب ــوط ب ــاي مرب ــاطی ه .مشــاهده نشــدارتب
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  هاي جنسیتی هاي تصویر بدنی و نگرش  هاي نگرانی  نامه در پرسش ها بستگی نمرات آزمودنی میانگین، انحراف معیار و ضرایب هم .2جدول 
اجتماعی   فیزیولوژیکی M  SD  متغیرها

  زیستی
کارکردگرایی 

  ساختاري
فمینیسم 

  خواه آزادي
فمینیسم 
  مارکسیسم

فمینیسم 
  گرا جامعه

فمینیسم 
  ورتند

فمینیسم 
  فرهنگی

فمینیسم 
  طلب  جدایی

فمینیسم 
  چندنژادي

فمینیسم 
  مدرن پست

  29/0**  05/4  00/23  هاي تصویر بدنی نگرانی. 1
001/0  

13/0  
10/0  

*17/0  
03/0  

**23/0 -  
005/0  

004/0  
95/0  

11/0  
95/0  

**45/0  
001/0  

06/0  
43/0  

**24/0 -  
003/0  

006/0  
94/0  

05/0 -  
48/0  

 1  72/2  69/10  فیزیولوژیکی. 2
  

**43/0  
001/0  

**47/0  
001/0  

02/0 -  
73/0  

**26/0  
002/0  

**43/0  
001/0  

**23/0  
005/0  

009/0  
91/0  

10/0 -  
19/0  

**21/0  
009/0  

11/0  
15/0  

  19/0**  1    33/2  60/10  اجتماعی زیستی. 3
02/0  

09/0  
26/  

**32/0  
00/0  

**42/0  
001/0  

**27/0  
001/0  

**28/0  
001/0  

08/0 -  
32/0  

**35/0  
001/0  

**18/0  
02/0  

  1      37/2  76/10  کارکردگرایی ساختاري. 4
  

08/0  
33/0  

15/0  
06/0  

**22/0  
006/0  

01/0  
89/0  

07/0  
40/0  

01/0 -  
82/0  

003/0  
97/0  

06/0  
41/0  

  21/0**  04/0 17/0*  1        66/2  63/10  خواه آزاديفمینیسم . 5
009/0 

07/0 -  
35/0  

**36/0  
001/0 

**45/0  
001/0  

**22/0  
007/0  

**25/0  
002/0  

  47/0**  1          91/1  51/9  فمینیسم مارکسیسم. 6
001/0  

**31/0  
001/0  

**25/0  
002/0  

14/0  
008/0  

**36/0  
001/0  

**37/0  
001/0  

  1           57/2  97/9  گرا جامعهفمینیسم . 7
  

**42/0  
001/0  

**34/0  
001/0 

*17/0  
03/0 

**38/0  
001/0 

**36/0  
001/0 

 10/0  1              30/3  74/10  فمینیسم تندور. 8
21/0  

02/0 - 
72/0  

*16/0 
04/0  

**21/0  
01/0  

 1                85/1  87/9  فرهنگیفمینیسم . 9
  

*18/0  
02/0  

**32/0 
001/0  

**31/0  
001/0  

      55/2  75/8  طلب جداییفمینیسم . 10
  

            1  **15/0  
05/0  

**20/0  
01/0  

فمینیسم چندفرهنگی و . 11
  اديژن چند

44/9  82/1                   1  **34/0  
001/0  

 1                    59/1  21/9  مدرن  فمینیسم پست. 12
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 يهـا  نگـرش  بـا  بـدن  ریتصـو  بـه  مربـوط  يها  ینگران که دهد یمنشان  2جدول  جینتا
 يها نگرش و) p>03/0 ؛=17/0r( يساختار ییگرا  کارکرد، )p>001/0 ؛=29/0r( یکیولوژیزیف

 يهـا  نگـرش  بـا  هـا  ینگران نیا اما دارند، یمثبترابطۀ ) p>001/0 ؛=45/0r( ورتند یسمینیفم
 ؛=r - 24/0( طلــب  ییجــدا یســمینیفم و) p>005/0 ؛=r- 23/0( خــواه  يآزاد یســمینیفم

003/0<p (ددارن يمعنادار یمنف رابطۀ.  
  هاي تصویر بدنی  بینی نگرانی پیشتحلیل رگرسیون گام به گام . 3نتایج جدول 
  جنسیتی   هاي منطقی و نگرش بر اساس باورهاي غیر 

متغیر 
  مالك

  گام
متغیرهاي 

 R R2 B SE  بین پیش
B  t p 

هاي  آماره
 خطی هم

 VIF  تحمل

نگرانی
 

هاي تصویر بدنی
  

توقع تأیید از   1
  00/1  00/1  001/0  70/7  55/0  19/0  47/1  31/0  56/0  دیگران

2  
فمینیسم 

  30/1  76/0  001/0  48/3  27/0  53/0  85/1  36/0  61/0  تندرو

فمینیسم   3
  03/1  99/0  002/0  -19/3  -21/0  58/0  -87/1  41/0  64/0  طلب  جدایی

کارکردگراي   4
  ساختاري

66/0  44/0  54/1  61/0  16/0  49/2  01/0  98/0  01/1  

هاي مربوط به تصـویر   نگرانیدرصد از کل واریانس  31 دهد که مینشان  3 جدول
در گـام  ) t ،001/0<p= 70/7(منطقی توقع تأیید از دیگـران   غیر يباورها از طریقبدن 

در گام دوم، ) t ،001/0<p= 48/3(نگرش فمینیسم تندرو  از طریقدرصد آن  5، نخست
در گام ) t ،002/0<p=  -19/3( طلبی جداییی مهاي فمینیس نگرش از طریقدرصد آن  5

در ) t ،01/0<p= 49/2(هاي کارکردگراي ساختاري  نگرش از طریقدرصد آن  3سوم و 
  .شود  گام چهارم توجیه می

  
  گیري نتیجه. 5

 هـا   شناخت به که است بدن ریتصو یعاطف ـ یشناخت بعد بدن ریتصو به مربوط يها نگرانی
ـ اهم یبررس يدر راستا. اشاره دارند یشخص ظاهر دربارة یمنف و ناکارامد يها جانیه و  تی

پـژوهش حاضـر بـا هـدف      بدن، ریتصو يها  ینگران دربارة) باورها و ها نگرش( ها شناخت
 يهـا  نگـرش  و یمنطقـ  ریـ غ يباورهـا  بـا  بدن ریتصو به مربوط يها  یارتباط نگران یبررس
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 يها ینگراننشان داد که  یبستگ هم آزمون جینتا. گرفت انجام دختر انیجو دانش در یتیجنس
 گرانید از دییتأ توقع ر،ییتغ برابر در یدرماندگ یمنطق ریغ يباورها با یبدن ریتصو به مربوط

 درصـد  31 که داد نشان زین ونیرگرس لیتحل جینتا. دارد یمثبت ارتباط یجانیه یتیمسئول یب و
ـ تأ توقع یِمنطق ریغ باور با بدن ریتصو به مربوط يها ینگران انسیوار کل از  گـران ید از دیی

 مـان یگیت و وزیهـارگر  ،)1994( نبـرگ یگل و اسـتراومن  جینتـا  بـا  جینتا نیا. شود یم هیتوج
ــدار ،)2002( ــاران و جاکات ــرو ،)2006( همک ــاران و گریدی ــر و) 2007( همک  و یدولفی

 خـوان  هـم  یبـدن  ریتصو از یتینارضا در یشناخت فاتیتحر نقش بر یمبن) 2011( همکاران
 از یکـ ی اسـت  یگفتن ظاهر، ییبایز و تیجذاب به مربوط يارهایمع جیترو به توجه با. است
 امـر،  نیا با سو هم. است شان یبدن ظاهر و افهیق وزن، دربارة زنان یذهن اشتغاالت نیتر مهم

 بـدن  تـودة  شـاخص  يدارا اند یناراض بدنشان از که يافراد تر شیب دهند یم نشان مطالعات
)body mass index( ــوده يعــاد مشــکل عینــی خاصــی ندارنــد و  ظــاهر نظــر از و انــد ب

 برابـر  در کـه  يافـراد  ،یشناخت نظر نقطه از. دارد یروان و یذهن جنبۀ تر شیب شانهای نگرانی
 يدادهایـ رو بـر  کـه  کننـد  یمـ  احسـاس  کنند یم یدرماندگ احساس آمده وجود به راتییتغ

 ةد دربـار افـر ا شـود  یمـ  باعث خود ،يریناپذ کنترل احساس نیا و ندارند کنترل شان یزندگ
پذیري هیجانی نیـز بـه     مسئولیت. دنشونگران  نابدنش تیجذاب به مربوط ندةیآ ژهیو به ،آینده
 يبرا یمهارت حکم در و شود یم فرد یجانیه یمیخودتنظ باعث جان،یه کنترل مهارت منزلۀ
 یاصـل  يها ینگران از یکی که نیا به توجه با نیچن هم. کند یم عمل فرد يها ینگران با مقابله

ـ دل به است، گرانید نگاه از بودن  جذاب و شدن  رفتهیپذ جوان دختران  يارهـا یمع تنـوع  لی
را نگـران   فـرد  کننـد،  دییتأ را فرد دیبا همگان که ناکارامد، باور نیا داشتن افراد، در ییبایز

 بـه  را فـرد  هدف، نیا به یابی بودن دست  دشوار و کند یم گرانید يارهایمع ساختن  برآورده
  .کند یم نگران اش یبدن ریتصو دربارة يادیز زانیم

نتـایج   ،هاي مربـوط بـه تصـویر بـدن     نگرانیهاي جنسیتی با  نگرشرابطۀ خصوص  در
هاي فیزیولوژیکی،  بدن با نگرشهاي مربوط به تصویر   نگرانی نشان داد که  بستگی ضریب هم

هاي  ، اما میان نگرانیمثبتی داردرابطۀ و رهاي فمینیسمی تند کارکردگرایی ساختاري و نگرش
منفـی  رابطـۀ  طلـب    خـواه و فمینیسـمی جـدایی     هاي فمینیسمی آزادي تصویر بدن و نگرش

مربوط  يها یاننگردرصد از واریانس  5که  نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد. مشاهده شد
ی مهاي فمینیس نگرش از طریقدرصد  5هاي فمینیسم تندرو،  نگرش قیطر ازبدن  ریبه تصو
ایـن  . شـود   هاي کارکردگراي ساختاري توجیـه مـی   نگرش از طریقدرصد  3طلب و  جدایی

مبنی ) 1994(میرکین  خوانی دارد؛ از جمله نتایج تحقیقات برخی تحقیقات همنتایج با نتایج 
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در اختیارشان  شانتر زنان به ظاهر فیزیکی به دلیل کارکردهایی که ساختار بدن توجه بیشبر 
پردازي فمینیسمی با   مبنی بر ارتباط اندیشه) 1990(قرار داده است، نتایج کیلسون و همکاران 

 ی کـه تر زنان مبنی بر نارضایتی بیش) 2010(نارضایتی بدنی زنان، نتایج آلگارس و همکاران 
هـاي   مبنـی بـر ارتبـاط نگـرش    ) 1995(ی و همکـاران  یو نتایج دیـو دارند متعارض هویت 

ادارة و مـردان، نظـام پدرسـاالري و    رمعتقدان فمینیسـمی تنـد  . فمینیسمی با نارضایتی بدنی
زنـان   در حقمردان را عامل اصلی ظلم و اجحاف  دست  بههاي اقتصادي و سیاسی  هدستگا

خود به  ،مردان دارند که این دربارةیک نوع نارضایتی کلی  ،پیروان این نوع نگرش .دانند می
  .شود میهاي بدنی نیز متجلی  نگرانینظیر نارضایتی و  ،سازي گوناگون جسمانیهاي  صورت
 هـاي فمینیسـم   جـا کـه نگـرش    از آن ،)1995(خـوان بـا نتـایج دیـویی و همکـاران       هم
در هـاي ارتبـاطی بـاالي زنـان      ، خوداتکایی، استقالل و مهارتمدياخودکاربر  طلب جدایی

سـپر دفـاعی در برابـر     منزلـۀ خـود بـه    ،اعتقاد به ایـن اصـول   ،مردان تأکید دارند مقایسه با
  .کند میهاي مربوط به ظاهر در زنان عمل   نگرانی

هاي مربوط به کارکردهاي  هاي نقش جنسیتی زنان و مردان را به تفاوت زنانی که تفاوت
دهنـد بـه احتمـال زیـاد      قـرار داده اسـناد مـی    شـان در اختیارمتفاوتی که ساختار جنسـیت  

 براي جـذاب ممکن است و  اند هاي جنسیتی را قبول داشته هاي سنتی مربوط به نقش ارزش
در مقایسـه بـا    ،و در مـورد آن  بدهنـد تري  اهمیت بیش شانظاهر به کردن خود براي مردان 

  .داشته باشندتري  هاي بیش نگرانی ،هایی افراد فاقد چنین نگرش
هـاي جنسـیتی    منطقی و نگرش که باورهاي غیر دهد میدر کل نتایج این پژوهش نشان 

کـه امکـان    ،جـویی  دانـش  اي هاستفاده از نمون. هاي تصویر بدنی زنان نقش دارند در نگرانی
 ،کند نمیفراهم  شده ر متغیرهاي بررسیدتعمیم نتایج به کل زنان را به دلیل تأثیر تحصیالت 

دو  ،دهـد  نمـی دسـت    هکه امکان استنباط نتایج علّی را ب ،بستگی چنین طرح تحقیق هم و هم
ایـن مطالعـه بـر روي     شـود  مـی پیشـنهاد   ؛ بنـابراین محدودیت اصلی پژوهش حاضر بودند

ـ نتوانند از  نیز می درمانی ن مشاوره و روانامتخصص. شودهاي دیگر زنان نیز اجرا  گروه ایج ت
اتحـاذ   برايچنین  هاي مربوط به تصویر بدنی زنان و هم نگرانیاین پژوهش در کشف علل 

  .استفاده کنندمناسب  ۀمداخلرویکردهاي 
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