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Abstract
Introduction: The concept of obesity is the image that a person has of
his body as obese and thin. In today's society, culturally and socially,
there is a lot of emphasis on attractiveness and physical fitness. Social
comparisons and cultural pressures to reach women and well-being in
men have led to an increase in the perception of obesity and
dissatisfaction among individuals. The aim of the present study was to
investigate the relationship between socio-cultural pressures and
social comparison with the concept of obesity.
Materials and Methods: The research is a cross-sectional study and
the research method of this study is survey and its statistical
population consists of men and women aged 64-20 years in Tabriz.
Using Cochran's formula, the sample size is estimated to be 400 people.
Sampling method is multi-stage cluster sampling.
Findings: Results of research show that the variables of social
comparison and social pressure are directly related to imagination.
Also, the results of multivariate regression show that the variables of
social comparison, social pressure and gender can explain 38.5% of the
imaginary variance.
Conclusion: For Conclusion, Social and cultural factors affect the type
of perception of people from their body and can affect their perception
of their appearance.
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Extended Abstract
Introduction
The concept of obesity and body
dissatisfaction refers to a negative
assessment of body size, shape, and weight,
and points to a distinction between real body
image and ideal body image (1). The notion
of obesity leads to self-dissatisfaction, eating
disorders, feeling unattractive, low selfconfidence, and ultimately obsession,
depression and dysfunction (6).These
disorders will increase, especially when
there are strong social cultural criteria for
fitness and weight loss in the community.
The notion of obesity is one of the
components of the "body image" - the image
of one's body being fat or slim. Shelder
introduced this concept for the first time and
defined it as: "an image of the body is what
we form in the mind and the way in which
the body manifests itself to us". The body
image is not a mere cognitive process; it
reflects desires, emotional attitudes and
interactions with others”. Therefore, body
image is defined as a multidimensional
attitude to one's body, in particular its shape,
size, and beauty (12). It is based on our sense
of self, our trust in social situations, and the
quality our social relationships.Therefore,
the necessity of recognizing the social
determinants concept of obesity is of great
importance for the prevention and
treatment of the present disease. Therefore,
the present article attempts to examine the
socio-cultural
pressure
and
social
comparison as social and cultural
determinants concept of obesity among
Tabriz citizens as well as to provide practical
solutions to reduce this problem.
Materials and Methods
This is a cross-sectional research in terms of
time. In other words, the study was
conducted in a limited period of time. In
terms of data collection, it is a documentary
and survey research. Also, in terms of the
goal, it is an applied study. The survey was
conducted in 2018 among Tabriz citizens.
The statistical population of this study
includes all females and males of age 20-64
in Tabriz city. According to the census of
2016, their total number is 1028137 of
whom 512,449 are females and 5,15,688 are
71

males(22).Here, 400 people were chosen as
sample size using Cochran formula and
multi-stage cluster sampling method.
Findings
The results of the social comparison variable
indicate that the average of the respondents'
opinions about this variable is 2.99 which
indicates a relatively low social comparison.
Also, the results of the socio-cultural
pressure variable show that the average of
the respondents' opinions about this
variable is 3.10, which indicates that
respondents have a moderate downward
socio-cultural pressure.
To determine the relative influence of
independent variables on obesity a
multivariate regression analysis has been
used. Among the independent variables,
social comparison, gender and social
pressure were entered into the equation and
they totally could explain about 0.385% of
the variance in obesity perception. The
unexplained variance is related to the
variables which are not considered in this
study.
Among the variables, social
comparison (Beta= 0.398) had the highest
effect.
Discussion
The present study shows that the perception
of obesity varies according to the gender of
respondents, so that women are more likely
to have the notion of obese than that of men.
In explaining this point, it is worth noting
that community norms about women mainly
emphasize physical attractiveness and that
the desired image for women is an image of
lean body so that being unattractive and not
beautiful is considered as a disadvantage
that results in pressure which affects other
areas of the woman's life.
The results of the present study also showed
that there is a direct relationship between
social comparison and the perception of
obesity. In explaining this finding, it should
be said that on social occasions people
sometimes compare themselves with others
so that it can lead to obesity or body
dissatisfaction and they subsequently may
adopt risky behaviors such as eating
disorders and taking pills.
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On the other hand, the findings indicate that
with increasing social pressure on the
respondents, their perception of obesity also
increases. In explaining this finding, it
should also be said that people who are
mainly influenced by their family and
friends, their image is dependent on the
opinions of their family and friends. If these
comments are ridiculous or critical, their
body satisfaction decreases and internalize
the notion of obesity.
Conclusion
Finally, according to the findings of the
present study, it can be concluded that to
Social and cultural factors affect the type of
perception of people from their body and can
affect their perception of their appearance.
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مقاله پژوهشی
فشار اجتماعی -فرهنگی ،مقایسه اجتماعی و تصور چاقی
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 .1دانشیار جامعه شناسی،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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 .3دانشیار جمعیت شناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .4دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

تاریخ دریافت1399/2/24 :

چکیده

تاریخ داوری1399/5/21 :

مقدمه و هدف :تصور چاقی تصویری است که فرد از اندام خود به عنوان چاق و الغر دارد .در جامعه امروزی تاکید
زیادی به لحاظ فرهنگی اجتماعی بر روی جذابیت و تناسب جسمانی وجود دارد .مقایسه اجتماعی و فشارهای اجتماعی
فرهنگی برای رسیدن به باریک اندامی زنان و خوش اندامی مردان منجر به افزایش تصور چاقی و عدم رضایت در افراد
نسبت به وضعیت بدنی خود شده است .تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه فشارهای اجتماعی -فرهنگی و مقایسه
اجتماعی با تصور چاقی انجام شده است.
مواد و روشها :پژوهش انجام شده یک بررسی مقطعی است و روش تحقیق این مطالعه پیمایشی بوده و جامعه آماری
آن را زنان و مردان  20 - 64ساله شهر تبریز تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران 400 ،نفر از آنان به عنوان
نمونه برای مطالعه انتخاب و بر اساس نمونه گیری ای خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدهاند.
یافتهها :نتایج تحقیق نشانگر آن است که متغیرهای مقایسه اجتماعی و فشار اجتماعی ارتباط مستقیمی با تصورچاقی
دارد .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که متغیرهای مقایسه اجتماعی ،فشار اجتماعی و
جنسیت می توانند  38/5درصد از واریانس تصورچاقی را تبیین نمایند.
بحث و نتیجهگیری :در نتیجه گیری کلی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی در نوع ادراک افراد از بدن شان تاثیر گذار بوده
و می تواند تصور آنها از وضعیت ظاهری شان را تحت تاثیر قرار دهد .

تاریخ پذیرش1399/6/11 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید
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فشار اجتماعی -فرهنگی ،مقایسه اجتماعی و تصور چاقی

مقدمه
در جامعه امروزی تأکید فرهنگی  -اجتماعی بس یاری بر روی جذابیت
و تناس ب جس مانی وجود دارد .فش ارهای اجتماعی در مورد الغری و
نظرات گسترده در مورد ساختار بدن باعث شده است که تصور چاقی و
نارض ایتی از بدن در میان افراد جامعه ،بس یار ش ای ش ود .تص ور چاقی و
نارض ایتی از بدن به ارزیابی منفی از اندازه ،ش کل و وزن بدن بر می
گردد و به تمایز بین تص ویر بدن واقعی و تص ویر بدن ایده آل اش اره
دارد ( .)1چنین شرایطی بطور مستقیم س المتی ،ش خصیت ،ارتباطات و
کیفیت زندگی را متأثر می نماید (.)2
نفوذ دیدگ اه ه ا و نگرش ه ای اخالقی منفی ب ه چ اقی هم انن د تنبلی و
نبود خودکنترلی هم به ص ورت نهادی و هم به ص ورت فردی به گونه
ی مش هودی روای یافته اس ت ( .)3؛ بدین گونه که پژوهش گران در
مطالعات خود از تجربه های زیس ته ی افراد چاق نش ان می دهند که
این افراد اغلب در بسیاری از زمینه های زندگی ازجمله کار ،سالمتی و
مراقبت های پزشکی و رواب شخصی با تبعیض و محرومیت رو به رو
می ش وند ( ،)4به گونه ای که چاق بودن با تجربه ای از داغ خوردگی
توأم می ش ود که فرص ت های اقتص ادی و اجتماعی را محدود و آس یب
هایی را به فرص ت های ش غلی ،خدمات بهداش تی ،موقعیت های
تحص یلی ،رواب خانوادگی ،خودپنداره و ش اخ های مختلف رفاه و
آس ایش تحمیل می کند( . .)5برای مثال ،در ایاالت متحده ،در بیش تر
دیگران و حتی
اوق ات ،افراد چ اق ب ه گون ه ای ک امال منفی توس
اعض ای خانواده ،مورد تمس خر و قض اوت قرار می گیرند .مجموعه ی
این نگرش ها و رفتارهای دیگران نسبت به افرادی که از وزن ایده آل
جامعه به هر دلیلی فاص له گرفته اند ،موجب ش کل گیری تص وری از
خویش تن در فرد می ش ود که آنچنان که باید و ش اید خوب نیس ت.
پ دی ده ای ک ه ک امال ب ا تعریف گ افمن از داغ مط ابق ت دارد و موج ب
شکاف میان آنچه که شخ باید باشد ،یعنی همان «هویت اجتماعی
بالقوه»؛ و آنچه ش خ واقعا هس ت ،یعنی «هویت اجتما عی بالفعل»
و پیامدهای واپس ین این ش کاف در بطن میدان کنش می ش ود .بنابر
این ارزی ابی منفی ای از ی ک ویژگی رخ می ده د و ب ه تخفیف و لک ه
دارکردن هویت اجتماعی وی منجرمی ش ود ( .)4جالب اینجا اس ت که
بدانیم این مس تله تنها گریبانگیر افراد چاق نمی باش د و در زندگی
امروزی در بسیاری از مواق به سراغ افراد غیر چاق نیز می رود.
مطالعات انجام شده توس حقیقتیان و همکاران ( ،)6ضیغمی مرادی و
مژده ( )۷در نق اط مختلف کش ور و محم دپور و همک ارانش ( )8در
تبریز ،نش ان از افزایش تص ور چاقی و تص ور منفی از بدن افراد در دهه
اخیر بوده است.
تصور چاقی از بدن به نارضایتی از خود ،اختالل در الگوهای تغذیه ای،
احس اس جذاب نبودن ،کاهش اعتماد به نفس و در نهایت مش غولیت
فکری ،افس ردگی و اختالل در عملکرد منجر می ش ود ( .)6این
اختالالت مخص وص ا در ش رایطی که معیارهای فرهنگی– اجتماعی
محکمی در خص و تناس ب اندام و الغری افراد در جامعه وجود دارد،
افزایش می یابد .نارض ایتی ها و نگرانی های نش تت گرفته از تص ور

چاقی و تص ویر منفی از بدن به مش کالتی مانند جراحی های زیبایی،
افزایش رژیم های غذایی س خت گیرانه و بدون نظارت پزش ک ،بی
نظمی ه ای تغ ذی ه و مواردی از این قبی ل منجر می ش ود ک ه این
حساسیت در میان زنان و دختران جوان ،بیش از مردان است (.)9
همچنین تص ور چاقی و نارض ایتی از بدن می تواند س المت اجتماعی
افراد را ته دی د کن د چرا ک ه می توان د کمی ت و کیفی ت درگیر ش دن و
تعامل فرد با اجتماع را تحت تاثیر قرار دهد .از این رو افرادی که تصور
چاقی و منفی از بدن خویش دارند با کاهش س رمایه اجتماعی ،امنیت
اجتماعی و غیره روبرو هس تند )10 ( .همچنین موض وع تص ور چاقی به
این دلیل اهمیت دارد که پیامدهایی با اثر ش گرف بر س المت خانواده و
ج امع ه ب ه ب ار می آورد .گرایش ه ای بی ح د و ان دازه ب ه وزن ب دن در
زن دگی افراد ،آن ان را از تقوی ت دیگر وجوه فکری و موفقی ت ه ای
اجتماعی دور می کند (.)11
تص ور چاقی ،یکی از مولفه های «تص ور از بدن» می باش د؛ تص ویری
ک ه فرد از ان دام خود ب ه عنوان چ اق و الغر بودن دارد .مفهوم تص ور
بدنی را برای اولین بار ،ش لدر 1مطرح کرد .وی تص ور بدنی را چنین
تعریف کرده است« :تصویری از بدنمان که در ذهن شکل می دهیم و
ش یوه ای که با آن ،بدن برایمان آش کار می ش ود .تص ور بدنی ،فرایند
ش ناختی ص رف نیس ت؛ بلکه خواس ته ها ،نگرش های عاطفی و کنش
متق اب ل ب ا دیگران را منعکس می کن د» .ب دین ترتی ب ،تص ور ب دنی،
نگرش ی چند بعدی راج به بدن خود ،به ویژه ش کل ،اندازه و زیبایی
آن تعریف می ش ود( . )12این تص ور می تواند بر احس اس ما از خود،
میزان اعتم ادم ان ب ه موقعی ت ه ای اجتم اعی و م اهی ت رواب اجتم اعی
مان تاثیر داش ته باش د .تص ور بدنی ما ص رفا توس آن چه بدن خود را
ش بیه بدان می پنداریم ش کل نمی گیرد؛ بلکه این زمینه های اجتماعی
و فرهنگی هس تند که بر تفس یر ما از آنچه می بینیم ،اعمال قدرت می
کنند .عمل درک این تص ویر ،فرآیندی برس اخته ش رای اجتماعی
اس ت( . )13تص ور بدنی و احس اس ی که افراد به بدن خود دارند بدون
ش ک از ایده آل های جامعه درباره زیبایی بدن تأثیر می پذیرد .عوامل
متعددی همچون خانواده ،گروه همساالن ،رسانه های جمعی  ،مقایسه
اجتماعی و فش ارهای اجتماعی -فرهنگی می تواند در داش تن تص ور
چاقی و تصویر منفی از بدن نقش داشته باشد.
بنابراین ض رورت ش ناخت تعیین کننده های اجتماعی تص ور چاقی،
برای پیش گیری و مبارزه با این بیماری عص ر حاض ر ،اهمیت فراوانی
داش ته و س ودمند می باش د .از اینرو مقاله حاض ر به نوبه خود تالش می
کند به بررسی پدیده های فشار اجتماعی -فرهنگی و مقایسه اجتماعی
به عنوان تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی مرتب با تص ورچاقی
در می ان ش هروندان ش هر تبریز و همچنین اراره راهک ارهای عملی
جهت کاهش این مستله بپردازد.
اس تیک ،)2002) 2چنین اس تدالل می کند ،فش ارهای اجتماعی–
فرهنگی اطراف ای ده آل ه ای الغری و فیزی ک متن اس ب و نکوهش
چاقی متمرکز اس ت و اس اس ا از رس انه های همگانی ،خانواده و گروه

1. shelder

2.Stice

گالبی و همکاران

همس االن آغاز می ش ود .جامعه بر مردم و به ویژه زنان فش ار می آورد
که الغر باشند (. )14
بنا بر نظریه مقایس ه اجتماعی فس تینگر ،مقایس ه ی اجتماعی زمانی رخ
می دهد که افراد برای ارزیابی توانایی ها و عقایدشان ،خود را در رابطه
با دیگران و با برخی از اس تانداردها ارزیابی می کنند .این مقایس ه
ممکن اس ت موجب افزایش یا کاهش اعتماد به نفس در فرد ش ود .در
همین رابطه موریسون ،کالین و موریسون )15( 1و ویلر و میاک)16( 2
این بحث را مطرح می کنن د که افراد از نظر ظاهر ،وزن و عادت های
غذایی ،خود را با دیگران مقایس ه می کنند .مبنای مقایس ه ی افراد با
دیگران و با ایده آل ها معموال از آرمانهای فرهنگی نش أت می گیرد
یعنی افراد ،بیش تر تم ای ل دارن د ظ اهر و ب دن خود را ب ا افراد زیب اتر و
ج ذاب تر نظیر م دل ه ای لب اس ،س ت اره ه ای س ینم ا و تلویزیون و
ورزش کاران مقایس ه کنند (مقایس ه ی اجتماعی ص عودی) و نه با افراد
زش ت یا غیرجذاب (مقایس ه اجتماعی نزولی) .نتیجه ی این مقایس ه،
ایج اد یا تش دید نارض ایتی از بدن و به دنب ال آن اتخ اذ رفت ارهای
مخاطره آمیزی چون اختالالت تغذیه ،مص رف قر های الغری و
غیره اس ت ( ، )1۷زیرا احس اس ی که افراد به بدن خود دارند ،رفتار آنان
را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
در این زمینه تحقیقات تجربی مختلفی نیز در داخل و خاری از کش ور
به انجام رس یده اس ت که از آن جمله می توان به تحقیقی تحت عنوان
«عوامل اجتماعی موثر در ش کل گیری تص ویر بدن (مطالعه موردی
زنان شهر اصفهان) » که در سال  1391توس حقیقتیان و همکارانش
انجام پذیرفته ،اش اره کرد .نتایج این تحقیق نش انگر آن اس ت که زنان
تحص یل کرده و مجرد و کم س ن تر ،نمره تص ویر بدنی باالتر و نگاه
مثبت تری به بدن خود دارند .رس انه ،خانواده ،مدرس ه و اطرافیان از
عناصر تاثیرگذار بر تصویر بدن بودند و از این میان ،رسانه قدرت تبیین
بیشتری داشته است (.)6
قان عزآبادی و قاس می در س ال  1396تحقیقی تحت عنوان «پدیده
داغ ننگ چاقی در زنان  15-44س اله در ش هر یزد» انجام داده اند.
نتایج پژوهش حاکی از آن اس ت که متغیر مقایس ۀ اجتماعی ،بهترین
پیش بینی کننده داغ ننگ چاقی در زنان است (. )4
همچنین تحقیق دیگری نیز در این زمین ه تح ت عنوان «رابط ۀ
اس تفاده از ش بکۀ اجتماعی فیس بوک با تص ور بدن در میان دانش جویان
دختر و پس ر دانش گاه اص فهان» توس قاس می و همکارانش در س ال
 1393انجام گرفته اس ت .در این تحقیق ،یافته ها نش انگر آن هس تند
که بین مدت زمان عض ویت در فیس بوک ،میزان اس تفاده از فیس
بوک ،میزان مش ارک ت و فع ال بودن ک اربران در فیس بوک و واقعی
تلقی کردن محتوای فیس بوک با تص ور بدن در میان دانش جویان
دختر و پسر رابطه مثبتی وجود دارد .همچنین فیس بوک توانسته است
تص ور کاربران نس بت به بدن را تغییر دهد .این ش بکه مجازی با تأثیرا
ت ش گرف خود باعث ش ده که نگاه جوانان نس بت به بدن خود ،میزان
رض ایت از وض عیت بدنی خویش ،اهمیتی که به آن می دهند و نیز
1. Morrison, Kalin,& Morrison
2. Wheeler & Miyake
1. Botta
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وقت و س رمایه ای که ص رف آن می کنند به طور معناداری متفاوت
شود(.)18
3
از می ان تحقیق ات خ ارجی ،میتوان ب ه تحقیق بوتا در س ال 2003
تحت عنوان «برای س المتی ش ماب رابطه بین خواندن مجله و تص ور
بدن و اختالل غذایی نوجوانان» اش اره کرد .این تحقیق نش ان می دهد
مطالعه مجالت و مقایس ه های اجتماعی از عوامل مﺆثر در تصور بدن
و اختالالت غذایی می باشد (.)19
لوینستون 4و همکارانش تحقیقی تح ت عنوان «مح ل س کون ت
اجتماعی ،دیگران مهم و تصور بدن در میان نوجوانان» در س ال 1986
انج ام داده ان د .نت ایج تحقیق نشان می دهد که جنسیت و نژاد در
تصویر بدن در میان نوجوانان مﺆثرن د .اما آنها بر این باورند که ارزیابی
والدین نقش مهم تری در تصویر بدن در بین فرزندان و بویژه در بین
دخترها دارد .در نهایت آنها بیان میکنند که موقعیت اجتماعی و دیگران
مهم بر دیدگاه نوجوانان نسبت به خودشان اثر مهمی دارد (.)20
تحقیق دیگری تح ت عنوان «انتظ ارات فرهنگی الغری در می ان
زنان» توس گارنر 5و همکارانش در سال  1980صورت پذیرفته است.
نتیج ه پژوهش آن ان ح اکی از آن اس ت که رسان ه ها تأثیر مهمی بر
تصور بدن در میان زنان دارند و تصویر بدنی الغر را ترویج می دهند
(.)21
فرضیه های پژوهش
 -1بین فشار اجتماعی وارده بر پاسخگویان و میزان تصور چاقی آنان
رابطه وجود دارد.
 -2بین مقایس ه اجتماعی پاس خگویان و میزان تص ور چاقی آنان رابطه
وجود دارد.
 -3بین (س ن ،جنس و وض عیت تأهل) افراد در میزان تص ورچاقی آنان
تفاوت وجود دارد.
مواد و روش ها
روش تحقیق حاض ر از لحاظ زمانی از نوع مقطعی اس ت .به بیانی بهتر،
این پژوهش در یک دوره زمانی خا و نس بتا محدود ص ورت گرفته
اس ت .از لحاظ ش یوه گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات اس نادی و
پیمایش ی اس ت .تحقیق حاض ر به جهت هدف ،یک بررس ی کاربردی
می باشد.
این تحقیق در س ال  2018در بین ش هروندان ش هر تبریز به انجام
رس یده اس ت .جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان و مردان  20الی
 64س اله ش هر تبریز تش کیل میدهند که طبق نتایج س رش ماری س ال
 1395تعداد کل آنها به ص ورت دقیق  102813۷نفر اس ت .از این
تعداد 512449 ،نفر آنها زن و  515688نفر دیگر مرد می باش د (.)22
حجم نمونه با اس تفاده از فرمول کوکران 400نفر به دس ت آمد .با توجه
به ماهیت تحقیق ،از ش یوه نمونه گیری خوش ه ای چند مرحله ای
اس تفاده ش ده اس ت .بدین گونه که ابتدا تبریز به  10منطقه ش هری
2. Levinson
3. Garner
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تقس یم و س پس با توجه به میزان جمعیت هر منطقه بلوک هایی از آن
ها انتخاب ش ده و در مرحله ی آخر از هر بلوک ،خانه ها به ص ورت
تص ادفی انتخاب گردیدند .بعد از تعیین حجم نمونه به دلیل اهمیت و
حساسیت این مرحله از تحقیق و همچنین برای باال بردن دقت تکمیل
پرس ش نامه ها ،از یک گروه خبره که اکثرا دانش جویان کارش ناس ی علوم
اجتماعی می باش ند اس تفاده ش د .این گروه بعد از توجیه و آموزش
مقدماتی در زمینۀ موض وع و اهداف تحقیق ،به مناطق مربوطه مراجعه
و اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند.
ستواالت پرسشنامه بر اساس چارچوب نظری تحقیق و پیشینه تجربی
طراحی شده است و پس از آزمون مقدماتی و اصالحات الزم در اختیار
پاس خگویان قرار گرفته اس ت .پردازش آماری اطالعات با اس تفاده از
نرم افزار  SPSSانجام شده است.
متغیر وابس ته تحقیق ،تص ورچاقی اس ت که از لحاظ تتوریک در داخل
تتوری تص ور از بدن قرار گرفته و به ادراکات و احس اس ات ش خ
راج به اندازه و ش کل بدنش اطالق می ش ود .به عبارتی اینکه آیا فرد
خود را چاق تصور می کند یا غیر چاقب .این متغیر از طریق گویه هایی
که حاوی د اش تن رژیم غذایی برای کاهش وزن ،میزان رض ایت بدنی
پاس خگویان از اجزا بدن ،وزن ذهنی ،ارزیابی افراد از وزن خود (اینکه
چاق ،الغر و نرمال هس تند) ،مورد س نجش قرار گرفته اس ت .در این
پرس ش نامه برای اندازه گیری این متغیر از  13گویه اس تفاده ش ده که در
این زمینه نمره  13نش ان دهنده تص ور چاقی پایین فرد و نمره ،65
نشانگر تصور چاقی باال برای فرد می باشد.
متغیر فش ار اجتم اعی از طریق گوی ه ه ایی ک ه ن ه تنه ا ح اوی انتق ال
فش ارهای اجتماعی -فرهنگی از س وی خانواده ،گروه همس االن،
اطرافیان و رس انه های گروهی مربوط به س ایز بدن می باش د؛ بلکه
جنبه های دیگری از زندگی را (از قبیل اموال ش خص ی ،تحص یالت،
گذران اوقات فراغت و غیره) را نیز ش امل می ش ود .در این پرس ش نامه
برای اندازه گیری این متغیر از  11گویه اس تفاده ش ده که در این زمینه
نمره  11نش ان دهنده فش ار اجتماعی پایین فرد و نمره  ،66نش انگر
فشار اجتماعی باال برای فرد می باشد.
متغیر مق ایس ه اجتم اعی افراد نیز از طریق گوی ه ه ایی ک ه افراد برای
ارزیابی بدنش ان ،زندگی ش خصی ش ان ،نحوه پوش ش و طرز ص حبتشان
و غیره ،خود را در رابطه با دیگران و با برخی از استانداردها ارزیابی می
کنند؛ مورد س نجش قرار گرفته اس ت .ش ایان ذکر اس ت منب ارزیابی،
دوس تان ،اعض ای خانواده و فامیل ،مدل های مد لباس ،س تاره های
سینما و تلویزیون و ورزش کاران و غیره هستند .در این پرسشنامه برای
اندازه گیری این متغیر از  8گویه اس تفاده ش ده که در این زمینه نمره 8
نش ان دهنده مقایس ه اجتماعی پایین فرد و نمره  ،48نش انگر مقایس ه
اجتماعی باال برای فرد می باشد.
در پژوهش حاض ر اعتبار س تواالت پرس ش نامه از طریق روش اعتبار
محتوایی از نوع ص وری برآورد ش ده اس ت؛ یعنی پرس ش نامه بعد از
طراحی در اختیار چند تن از اس اتید و متخص ص ان مربوطه قرار داده
ش ده و پس از گردآوری نظرات آنها ،اعتبار ص وری ابزار تحقیق مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین جهت سنجش قابلیت اعتماد گویهها
از آلفای کرونباخ اس تفاده ش ده اس ت که مقدار آلفای ش اخ فش ار
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مقایس ه اجتماعی برابر با  0/6۷می

اجتماعی برابر با ،0/۷5ش اخ
باشد.
ضمنا در تجزیه و تحلیل تک متغیره ،از جداول توصیفی با ذکر فراوانی
و درص د فراوانی پاس ه ها اس تفاده ش ده اس ت .در تحلیل دو متغیره از
آزمون تی تس ت ،آنالیز واریانس و ض ریب پیرس ون اس تفاده گردیده و
تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است.
یافته ها
نتایج یافته های توصیفی نشانگر آن است که از کل نمونه آماری
(400نفر) 52/0 ،درصد آن را مردان و  48/0درصد آن را زنان تشکیل
داده اند 58/8 .درصد از پاسخگویان ،متأهل 35/0 ،درصد مجرد6/2 ،
درصد از آنان بدون همسر (مطلقه ،جدا از همسر و یا به دلیل فوت
همسر)هستند .همچنین  61/8درصد از پاسخگویان جوان 28/2 ،درصد
میانسال ،و  10درصد از آنان پیر هستند.
نتایج مربوط به متغیر مقایسه اجتماعی بیانگر آن است که میانگین کل
نظرات پاسخگویان در رابطه با این متغیر  2/99می باشد که با توجه به
حداقل ( )1و حداکثر ( )6نمرات این متغیر ،نشان از مقایسه اجتماعی
نسبتا پایین پاسخگویان دارد .بنابراین پاسخگویان ،وزن بدن ،زندگی
شخصی ،نحوه پوشش و طرز صحبت خود را تا حدودی با دیگران
(دوستان ،اعضای خانواده و فامیل ،مدل های مد لباس ،ستاره های
سینما و تلویزیون و ورزشکاران و غیره) مقایسه می کنند .همچنین
نتایج مربوط به متغیر فشار اجتماعی – فرهنگی نشان می دهد که
میانگین کل نظرات پاسخگویان در رابطه با این متغیر  3/10می باشد
که با توجه به حداقل ( )1و حداکثر ( )6نمرات این متغیر ،حاکی از آن
است که پاسخگویان از فشار اجتماعی – فرهنگی متوس رو به پایینی
برخوردارند .در نهایت نتایج توصیفی متغیر وابسته این پژوهش حاکی
از آن است که میانگین کل نظرات پاسخگویان در رابطه با متغیر تصور
چاقی  2/3۷است که با توجه به حداقل ( )1و حداکثر ( )5نمرات این
متغیر ،نشان از تصور چاقی نسبتا پایین پاسخگویان می باشد.
یافته های استنباطی تحقیق در جدول های شماره  1الی  5آورده شده
است .نتایج این جداول جهت آزمون فرضیههای تحقیق به کار گرفته
می شود.
 -1جنسیت و تصور چاقی
برای آزمون تفاوت میانگین تصورچاقی در میان پاسخگویان زن و مرد
از آزمون  tاستفاده شده است .نتیجه آزمون  tبا سطح معنی داری
 0/000نشانگر آن است که در بین پاسخگویان زن و مرد از لحاظ
میانگین تصور چاقی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بطوریکه تصور چاقی
در بین زنان بیشتر از مردان است .نتایج آزمون یکنواختی واریانس ها
نشان می دهد که واریانس شاخ های آماری میان زنان و مردان
یکنواخت است و با هم تفاوت معنی داری ندارند .از این رو در تحلیل
آزمون  ، tاز نتایج  tمربوط به واریانس های برابر استفاده شده است.
چون در این ردیف سطح معنی داری  0/000می باشد و از 0/05
کوچکتر است بنابراین فرضیه اصلی تأیید و فرضیه صفر رد می شود؛
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گالبی و همکاران

یعنی بین تصور چاقی زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد.
درجدول  1نتایج آزمون تفاوت میانگین ها آورده شده است.
جدول 1ـ آزمون تفاوت میانگین تصور چاقی برحسب جنسیت
متغیر

تصور چاقی

جنسیت

تعداد

میانگین

زن

192

2/638

مرد

208

2/132

یکنواختی

سطح معنی

واریانس ها

داریF

4/۷9۷

0/029

سطح
آمارهt

درجه آزادی

5/904

382/۷۷0

معنی
داریt
0/000

تحلیل واریانس استفاده شده است .نتیجه این آزمون نشان می دهد که

 -2وضعیت تأهل و تصور چاقی
برای آزمون تفاوت میانگین تصور چاقی در بین افراد مجرد ،متأهل ،و

تفاوت معنیداری بین میانگین تصور چاقی شرکت کنندگان دارای

متأهلین بدون همسر (مطلقه ،جدا از همسر و بی همسر بر اثر فوت) از

وضعیت تأهل مختلف وجود ندارد (جدول .)2

جدول  - 2تحلیل واریانس تصور چاقی برحسب وضعیت تأهل
متغیر

تصور چاقی

میانگین

منابع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میان گروهی

89/441

2

44/۷20

درون گروهی

53209/55۷

39۷

134/029

کل

53298/99۷

399

 -3سن پاسخگویان و تصورچاقی
برای آزمون تفاوت میانگین تصور چاقی در بین گروه های سنی (جوان،

مربعات

F

sig

0/334

0/۷16

نشان می دهد که تفاوت معنیداری بین میانگین تصور چاقی شرکت
کنندگان در گروه های سنی مختلف وجود ندارد (جدول .)3

میانسال و پیر) از تحلیل واریانس استفاده شده است .نتیجه این آزمون
جدول 3ـ تحلیل واریانس تصور چاقی برحسب سن
متغیر

تصور چاقی

میانگین

منابع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میان گروهی

۷35/۷۷6

2

36۷/888

درون گروهی

52563/221

39۷

132/401

کل

53298/998

399

مربعات

F

sig

2/۷۷9

0/063

است که رابطه مستقیمی در سطح معنی داری  0/000بین متغیر مقایسه

 -4مقایسه اجتماعی و تصور چاقی
برای سنجش رابطه بین مقایسه اجتماعی که یک متغیر فاصله ای

اجتماعی و متغیر تصور چاقی وجود دارد؛ یعنی با افزاش مقایسه

است و متغیر تصور چاقی که آن نیز در سطح فاصله ای می باشد ،از

اجتماعی پاسخگویان ،تصور چاقی آنان نیز افزایش می یابد .نتایج

همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتیجه این آزمون حاکی از آن

آزمون همبستگی در جدول  4آورده شده است.
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جدول 4ـ همبستگی بین متغیر مقایسه اجتماعی و متغیر وابسته تصور چاقی
متغیر

مقایسه اجتماعی

شاخص

**0/552
0/000
400

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
فراوانی مشاهدات
** = P >0/01
معنی داری بین متغیر فشار اجتماعی و تصور چاقی وجود دارد؛ به این

تصور چاقی

 -5فشار اجتماعی و تصور چاقی
با توجه به سطح اندازه گیری متغیرها ،در این قسمت نیز برای سنجش

معنا که با افزایش فشاراجتماعی پاسخگویان ،تصور چاقی آنان نیز

رابطه بین متغیرهای فشار اجتماعی و تصور چاقی از همبستگی پیرسون

افزایش مییابد .درجدول 5نتایج این آزمون اراره شده است.

استفاده شده است .نتایج حاصله حکایت از آن دارد که رابطه مستقیم
جدول 5ـ همبستگی بین متغیر فشار اجتماعی  -فرهنگی و متغیر وابسته تصور چاقی
متغیر

فشار اجتماعی -فرهنگی

شاخص

**0/44۷
0/000
400

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
فراوانی مشاهدات
** = P >0/01
نش ده اند .از بین این  3متغیر ،مقایس ه اجتماعی با ض ریب بتای 0/398

تصور چاقی

 -6تحلیل چند متغیره داده ها
برای تعیین سهم تأثیرگذاری نسبی متغیرهای مستقل ب ر تصور چاقی

تاثیر گذاریش ،بییش از س ایر متغیرها بوده اس ت .یغنی با کنترل س ایر

ل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده ش ده اس ت .از بین

متغیرها ،یه ازای یک واحد تغییر در مقایس ه اجتماعی ،تص ور چاقی

متغیرهای مستقل ،متغیرهای مقایسه اجتماعی ،جنس و فشار اجتماعی

 0/398واحد تغییر می کند .در نهایت متغیرهای س ن و وض عیت تاهل

وارد معادله ش دند که در مجموع  0/385درص د از تغییرات مربوط به

از مدل رگرسیونی خاری شده اند .جداول ( )6-۷نتایج تحلیل رگرسیون

تص ور چاقی را این س ه متغیر تبیین می کنند؛ مابقی وارانس تبیین

چند متغیره را نشان می دهد.

از تحلی

نش ده متاثر از متغیرهای دیگری اس ت که در مدل این تحقیق آورده
جدول6ـ نتایﺞ آزمون رگرسیون چند متغیرة تعیین کننده های تصور چاقی
ضریب
همبستگی
0/624

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل

0/389

شده
0/385

sig

اندازه F

دوربین واتسون

0/000

84/199

1/۷5۷

جدول  -7ضرایب بتای متغیرهای مربوط به مدل رگرسیونی تصور چاقی
ضریب
ضریب رگرسیون

خطای استاندارد

رگرسیون

جزئی()B

()SE

استاندارد شده

مقدار ثابت

0/512

0/159

آماره T

سطح
معنی داری

()Beta
3/224

0/001

مقایسه اجتماعی

0/459

0/056

0/398

8/156

0/000

جنس

-0/443

0/0۷1

-0/249

-6/2۷4

0/000

فشار اجتماعی

0/232

0/051

0/220

4/531

0/000

وضعیت تاهل

-0/045

-1/136

0/25۷

-0/05۷

0/998

سن

0/001

0/019

0/985

0/001

0/994
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انرژی برای س اختن ب دن ای ده آل خود را در رون د تغییر ج امع ه قرار

بحث و نتیجه گیری
تص ور چاق بودن و تص ویر منفی از خود می تواند در بس یاری از موارد

دهند که آموزش زنان ،مردان و پدر و مادران ازجمله این اقدامات برای

به مش غولیت فکری ،اختالل در عملکرد،کاهش میزان اعتماد به نفس

تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه اس ت .همچنین الگوها وعوامل

و ع دم موفقی ت ه ای اجتم اعی فرد منجر گردد .عوام ل اجتم اعی-

فرهنگی به عنوان مشوق هایی برای درست اندیشیدن به جامعه معرفی

فرهنگی متعددی همچون خانواده ،نفوذ همساالن ،مصرف رسانه های

شوند تا از تقلید عامل های نابهنجار جلوگیری شود.

جمعی ،مقایس ه اجتماعی و فش ارهای اجتماعی -فرهنگی می تواند در

همچنین نتیجه تحقیق حاض ر نش ان داد که بین مقایس ه اجتماعی و

داش تن تص ور چاقی و یا تص ویر منفی از خود نقش داش ته باش د .نتایج

تص ور چاقی رابطه مس تقیمی وجود دارد؛ یعنی می توان این نتیجه را

حاص ل از این تحقیق نیز حاکی از ارتباط تص ورچاقی با عوامل مختلف

گرفت که با افزاش مقایسه اجتماعی پاسخگویان ،تصور چاقی آنان نیز

اجتم اعی و فرهنگی –مق ایس ه اجتم اعی و فش اره ای اجتم اعی-

افزایش می یابد .در تبیین این یافته بایس تی گفت که گاهی اوقات در

فرهنگی می باشد.

مناس بت های اجتماعی افراد خود را با دیگران مقایس ه می کنند و این

در تحقیق حاض ر مش اهده می ش ود تص ور چاقی با توجه به جنس یت

مقایس ه می تواند منجر به تص ورچاقی یا ایجاد نارض ایتی از بدن آنها و

افراد متفاوت می باش د ،به گونه ای که تص ور چاقی در بین زنان بیش تر

ب ه دنب ال آن اتخ اذ رفت اره ای مخ اطره آمیزی چون اختالالت تغ ذی ه،

از مردان اس ت .بدین معنا که تص ور چاقی و یا نارض ایتی از بدن در

مص رف قر

ه ای الغری و غیره را فراهم کن د .در همین رابط ه

بین زنان بیش تر ا س ت .در تبیین این تفاوت نکته ی قابل اش اره این

ص احبنظرانی همچون فس تینگر ( )1954این فرض را مطرح می کند

می باش د که ش اید تفاوت های فرهنگی در اهمیت و الویت زیبایی

ک ه مق ایس ه ه ای افراد در درون گروه ه ای خود و در موقعی ت ه ای

ظاهری نقش بیش تری دارد .این تفاوت را ش اید بتوان بر مبنای تفاوت

چهره ب ه چهره اتف اق می افت د .نت ایج مط الع ات موریس ون ،ک الین و

در میزان اس تف اده از لوازم آرایش ی و افزایش فوق الع اده در جراحی

موریس ون(  )۱۵و ویلر و میاک ( )16موید این مطلب هس تند که

زیبایی ،رژیم های الغری و غیره در میان زنان دانس ت .بدن به ویژه

خیلی از افراد ،خود را با دیگران از نظر ظاهر ،وزن و عادت های غذایی

برای زنان در حکم جوالنگاهی بسیار موثر برای ابراز خود است .زیبایی

مقایس ه می کنند .همچنین نتایج این قس مت با نتایج به دس ت آمده به

و جذابیت ظاهری با وجود رش د فعالیت زنان در عرص ه هایی ازقبیل

وس یله قان عزآبادی و قاس می( ، )4و بوتا ()19نیز همخوانی دارد .لذا با

علم ،اش تغال و غیره باز هم به ص ورت مهره ای قوی در زندگی زنان

توجه به این یافته تحقیق حاض ر پیش نهاد می کند برای جلوگیری

حکمرانی می کن د ،به گونه ای که حتی با موقعیت های مهم زندگی

تص ور منفی از بدن بایس تی از مقایس ه اندام خود با دیگران پرهیز و در

فرد ازجمله ازدوای نیز گره خورده است .این یافته موید نظر گیدنز است

عوض به نکات مثبت عزت نفس توجه نمود.

ک ه مطرح می کن د هنج اره ای ج امع ه درب اره ی زن ان ب ه نس ب ت

از س وی دیگر یافته ها حکایت از آن دارند با افزایش فش اراجتماعی

بیش تری بر جذابیت جس مانی تأکید می کنند و تص ویر مطلوب نقش

پاس خگویان ،تص ور چاقی آنان نیز افزایش مییابد .در تبیین این یافته

خورده برای زنان ،تص ویری ازالغر اندامی اس ت ،نازیبابودن ،نبود

نیز بایس تی گفت ،افرادی که بیش تر تحت نفوذ خانواده و دوس تان ش ان

امتیازی محس وب ش ده که به فش اری منجر می ش ود که حتی به حیطه

باش ند ،تص ور بدنی که از خویش دارند به نظرات خانواده و دوس تان

های دیگر زیس تن زن نیز رخنه می کند .نتایج حاص ل از این قس مت با

ش ان وابس ته اس ت .اگر این نظرات به ص ورت طعنه ،تمس خر و یا انتقاد

نت ایج تحقیق ض یغمی مرادی و مژده ( ،)۷امی دوار و همک اران (،)23

از اندام خود باش ند ،بیش تر در معرض کاهش رض ایت از بدن و درونی

لوینس تون و همکاران )20(1و آنیس 2و همکاران( )24همخوانی دارد.

کردن تص ور چاقی هس تند .در همین رابطه نظریه مبادله این فرض را

لذا ش ایان ذکر اس ت عوامل اجتماعی و فرهنگی در نوع ادراک زنان از

مطرح می کند که تأیید ش دن ،پاداش مهمی اس ت که از کنش متقابل

بدنش ان تأثیر فراوانی دارد؛ به نظرمی رسد شناسایی عوامل فرهنگی و

ناش ی می ش ود؛ بنابراین در جامعه ای که جذابیت جس مانی برای افراد

اجتماعی تاثیرگذار برنگرش زنان نسبت به بدن می توانداطالعات

امتیازی محس وب می ش ود و با آن تأیید ،تحس ین و تمجید می ش وند،

ارزشمندی رادراختیاردس ت اندرکاران ومستوالن حوزه های فرهنگ

تأیید و پذیرش ش دن به س بب زیبایی اندام از جانب خانواده و گروه

قراردهد .بنابراین ،سیاست گذاران باید به این مستله توجه داشته باشند

دوس تان و همس االن ،که از مهم ترین گروه ها برای افراد محس وب

و پ ای ه ه ای تغییر در گرایش زن ان ب ه تص ور ب دنی منفی ،گرایش ب ه

می ش وند و فرد در ارتباط مداوم با آنان به س ر می برد ،اهمیت زیادی

جراحی زیبایی ،اس تفاده از لوازم آرایش ی و در نهایت ص رف وقت و

دارد و فاص له گرفتن از اندام مطلوب به فش ار اجتماعی و به تب آن
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 نتایج حاص ل از این قس مت با.فش ار درونی بر افراد منجر می ش ود
)و6(  حقیقتیان و همکاران،)4(نتایج تحقیقات قان عزآبادی و قاس می
)همخوان بوده و نظریه مبادله را نیز تأیید۲۰ (لوینستون و همکارانش
 فرهنگی از-  با توجه به این یافته و اینکه فشارهای اجتماعی.می کند
 طعنه ها و غیره س بب می ش ود کس انی که،قبیل خنده ها و تمس خرها
این ویژگی را دارند دچار خود کم بینی و فاقد اعتماد به نفس ش وند؛
 لذا با.بنابراین برای کس ب محبوبیت و زیبایی به الغری روی بیاورند
ب اال بردن اعتم اد ب ه نفس افراد و پراهمی ت جلوه دادن ارزش ه ای
.درونی و قابلیت های فردی می توان از شدت این فشار بر افراد کاست
این امر برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش ی مفید
 دانش گاه ها و غیره،از س وی نهادهای گوناگون مانند آموزش و پرورش
.را می طلبد
 نت ایج تحقیق ح اکی از آن اس ت ک ه بین،همچنین از س وی دیگر
متغیرهای س ن و وض عیت تأهل با متغیر تص ورچاقی رابطه ای وجود
)و4(  این نتیج ه ب ا نت ایج تحقیق ات ق ان عزآب ادی و ق اس می.ن دارد
)همخوانی ن دارد؛ ش ای د این امر دالی ل روش6( حقیقتی ان و همک اران
.شناختی داشته باشد
پیروی از اصول اخالق پژوهش
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