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 مقدمه.1
باشـد كـه مسـئله مـي شناسـي بـدن جامعه،شناسي هاي نوظهور جامعه يكي از حوزه

ميها را سازماچگونه جوامع، بدن«: اساسي آن عبارتست از اينكه آنن و بـراي  هـا دهنـد

قبه سوالاين حوزه» كنند؟معناهاي اجتماعي تعريف مي وبيهايي از ل اينكه چـرا افـراد
به هاي خاص،گروه مي كاري در بدن دستاقدام راخود و چگونه اين تغيير فسـيرت كنند

و يكي از جلوه.دهدمي كنند پاسخو معنا مي ك هاي دستكاري دره امـروزه مديريت بدن

ي در چنـد دهـه.باريك انـدامي اسـت،مورد زنان در اكثر جوامع مورد توافق قرار گرفته
و زنـان جـوان اخير الغري در ايران نيز به عنوان معيار زيبايي اندام مورد توجه دختـران

و اقدام براي رعايت رژيم غذايي الغري جهت دستيابي بـه تناسـب انـدام بـه  قرار گرفته
بدغدغه درخيي و زنان ايراني تبديل شده استاز با از جمله بيماري.ختران هاي مرتبط

و باريك اندامي تالش براي دستيابي به بدن ايده .باشد مي1بيماري اختالل تغذيه، ال

و پيشـرفته تغذيهلهاي پيش بيماري اختالتا سال تعريـف مختص جوامـع صـنعتي
لستان نشان داده است كه از هر يكصـد به عنوان مثال مطالعات انجام شده در انگ.شد مي

و جـواني قـرار دارد  نفـر مبـتال بـه اخـتالل تغذيـه51،هزار دختر كه در سن نوجـواني
]21[.هستند

درا ما اين بيماري فقط در كشورهاي پيشرفته در حال افـزايش نيسـت، بلكـه حتـي

از. گير شده استجهان سوم نيز همه كشـورهاي براي مثال نرخ ايـن بيمـاري در برخـي
امـارات؛4/29؛ عمـان%6/24عودي سـ عربسـتان: جهان سوم، چنين گزارش شده است

نيـزي تجربي در تهـران نتايج يك مطالعه.%8/18؛ افريقاي جنوبي%4/23متحده عربي 
درصد از دانش آموزان دختر مورد بررسـي در معـرض خطـر16/24نشان داده است كه

]6[بودند تغذيهابتال به اختالالت 

1. Eating disorder 
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و آمـاري انجمـن روانپزشـكي بر اساس چهارمين مجموعه بازنگري شـده تشخيصـي

،)بوليميـا(ي مجـزاي پرخـوري عصـبي به سـه دسـتهت تغذيهاختالال2)2000( آمريكا

ميو اختالل) آناركسيا( اشتهايي عصبي بي ]4[.شوندهاي تصريح نشده تقسيم
بيبه باورگيدنز پديده ناشتهايي عصبي رابطهي در.زديكي بـا جنسـيت داردي زنـان

او اسـتدالل. انـد ني خـويش قايـل اهميت بيشتري براي جذابيت جسـما قياس با مردان،
بي كند مي ولـي تصـميم فـرد،اشتهايي عصبي از غذا متنفـر اسـت با اينكه فرد مبتال به

، بلكه تشويقمبتال به بي هـاي اشتهايي عصبي براي الغر شدن، در اثر تنفر از غذا نيست

و شرمساري از نداشتن بدن ايده اي آل در شكل گيـري تصـميم او نقـش عمـده فرهنگي
]14[.داشته است

ب و بيه با عنايت به اهميت مطالعه اختالل تغذيه شتهايي عصبي در بـينا طور خاص
و تحليل اين اختالل از منظر جامعه شناسي عوامـل درصـدد سـنجش مقالـه ايـن،زنان

.استدر دختران جوان تغذيهالالت بر اخت مؤثراجتماعي 

 ادبيات تحقيق.2
كه]23[3هسه ببر زنان بيشتر از مردان تمايل دارند تا اندامي بيش از حد نشان داده

و وزن خود را به وزني برسانند كه از نظر فرهنگي ايـده  بـين. آل اسـت الغر داشته باشند

دا%33تا% 20 اخـتالل. كننـد روهـا كنتـرل مـي از زنان دانشگاهي وزن خود را از طريق
آل(در زناني كه از مدل فرهنگي خوردن مي) بدن الغر ايده كنند سه برابر بيشتر پيروي

بـا]33[ ديگـرانو4سيلورستاين. هستند) سالمتي( از زناني است كه پيرو مدل پزشكي 
ه كـه تـ هاي تلويزيوني كه بيشترين تماشاچي را داشته، نتيجه گرفبررسي محتواي برنامه

بـا هـدف قـرار دادن زنـان، در ويژههبها نقش بسيار مهمي را، با گذشت زمان اين رسانه

.اند ايفا نمودهاندام باريك آل سازي ايده

2. DSM-IV-TR 
3. Hesse biber 
4. Silverstein 
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زنـان مبـتال بـه اخـتالالت بـا،استفاده از روش تحليل گفتمـانبا)1999(5مالسون

را در مـتن»اشـتها بـي«ي ساخته شدن ذهنيـت درونـي شـدهو خوردن مصاحبه كرده

جاي خود را به بـدن بـه عنـوان،بيند كه در آن بدن براي مصرفپسامدرن فرهنگي مي
مي يك تصوير مي و در اين متن هويت دختران رمزگشايي رابيوي.گردددهد اشـتهايي

مينشانه و تفاوت بي؛دانداي از تمايز و سـبكي بـراي اشتهايي را شيوهدر واقع ي زندگي
و تعا وارتباط مي مل .داندرفتار

كهنشان]30[6رگاب نگرانـي مورددر هاي قوميقابل توجهي بين گروه تفاوت داده

ووي بارهدر و نوعي بـدن جهـاني بـه وجـود نوع بدن آرماني زن شان مشاهده نشده است
.و كشورها استماقواآمده كه مورد پسند تمام 

و ليبيگ كه نشان داده]36[7يوان مص اند آل الغـر، نارضـايتي از بـدن، بدن ايده،ردر
و مصرف رسانه تغذيه اختالالت .انداي، با يكديگر رابطه داشتهو تمايل به الغر شدن

ازدو مقايسهبا]25[8جونگ ه قرار داشـتهادر معرض رسانه(دانشجواندختر گروه
تصـور از بـدن، خـود، ارزيـابي اي، كـه بـين مصـرف رسـانه دادهنشـان،)اند نداشتهو يا

و اختالالت  افرادي كـه در معـرض.ي معناداري وجود داردرابطه تغذيهنارضايتي از بدن

.بيشتري دارند تغذيهها هستند، اختالالت رسانه
و زنان آمريكايي رضايت بيشتري از بدن خود داشـته در مقايسه با زنان آفريقايي انـد

آن تغذيهاختالالت  ميانگين وزن در زنـان آمريكـايي با اينكههمچنين ها كمتر است،در
و تصور از بدنكمتر است، اما رضايت از بدن آن ]26[.تر استشان منفيها كمتر

طودر يك مطالعه سـال مـورد6دختر مبتال به اختالالت خوردن به مدت21يلي

شدوگرفتهي طولي قرار مطالعه ت بر اخـتالال مـؤثر تـرين عوامـل كه مهمهنتيجه گرفته
و نوع كيفيت رابطه با مـردان تغذيه ) روابـط عـاطفي(و بهبود آن، تصور از بدن، خانواده

]23[.بوده است

5. Malson ,H 
6. Ragab 
7. Yvonne D. Liebig, B.A 
8. Jung 
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و ديكوف،پدان و رقابـت بـين اند نتيجه گرفته]29[9استايل كه فشارهاي هنجـاري

و مثبـت دارنـد نارضايتي از بدن رابطـهو تغذيهفردي با اختالالت  چنـين هـم. مسـتقيم

.در زنان به صورت معناداري از مردان بيشتر بوده است تغذيهاختالالت 
و بـاال تغذيهشيوع اختالالت]21[ 10دارمون نسـبت بـه در ميـان طبقـات متوسـط

.استنشان داده طبقات پايين را
 نتيجه گرفتـه كـه عوامـل نـژاد، طبقـه، جنسـيت، تمايـل جنسـي]34[ 11تامپسون

همدگرجنس( رو) گراجنسگرا، .ثير داردأت تغذيهي اختالالتو فقر بر

در ميان زنـان بيشـتر از مـردان رواج تغذيهاختالالت كه نشان داده]35[ 12وايدرمن
و تصور منفي از بدن اصلي .ترين عامل اين بيماري استدارد

و مصرف رسانه، قضاوت زنان ديگر، نظر مردان مهم زندگي، هنجارهاي دروني شـده
]31[.ثير گذار روي تصور زنان از بدنشان بوده استأتعوامل مهمازصنعت زيبايي 
و مشـاجرات زيـاد در مـورد،همچنين داشتن يك محيط خانوادگي آشفته، قهرآميز

و زيبـا دانسـتن بـدن الغـر، فشـارهاي،وزن در خانواده و ارزش گـذاري فرهنگ الغري

و رسانه از عوامل اختالالت  ]22[.دانسته شده است تغذيههنجاري
م ، برخـي محققـان مصـرف رسـانه بين جموع در در اي، پـذيرش عوامـل اجتمـاعي

،نارضايتي از بـدن،تصور از بدن،ها فشار هنجاري از سوي رسانه، جنسيت،اجتماعي بدن

و فرهنگ ايده .اند دانسته مؤثراختالالت تغذيه بر را آل الغري صنعت زيبايي

 چارچوب نظري.3
و تح متعـددي رويكردهاي,ليل پيامدهاي توجه به بدندر حوزه جامعه شناسي بدن

مي به شرح زير دسته، با توجه به مسئله مقاله حاضر مطرح شده كه :شوند بندي

9. Peden 
10. Darmon ;Stiles; Diekhoff 
11. Thompson 
12. Wiederman 
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تنظريه.3-1  ثيرگذاريأمديريت

دهي اجتماعي سـعي دارنـد هاي عالمتعامالن بدني با توسل به روش گافمناز نظر

تا حـدي بـه طـرز،ها اجتماعي اجراي نقشمقبوليت.نظر ديگران را به خود جلب كنند

و سلوك بدني اجرا كننده آنكردار تئـاتري هـاي اجتمـاعي، موقعيـت.ها بستگي داردي
مي طبيعي است كه نمايش و تفسير ]15[.شوندهاي بدني در آن اجرا

ت او ميأمفهوم مديريت ميو كندثيرگذاري را براي حفاظت از خود مطرح كنـد بيان
مي كه افراد اي از خود را نمـايش دهنـد كـه مـورد كوشند جنبهدر هنگام كنش متقابل

ي بدن، مديريت تأثيرگـذاري تبـديل بـه مـديريت بـدن در زمينه.پذيرش ديگران باشد

مي.شوند مي .دهند كه مورد قبول جامعه باشـد يعني افراد تصويري را از بدن خود ارائه
]16[

و تفوق تصاوير بصري در فره و ظاهر فزوني نگ مصرفي باعث افزايش اهميت نمايش
در. بدن گشته است و نحـوه آراسـتن آن كـه نگاه كردن به بدن، حـاالت بـدن، پوشـاك

اي در فرهنـگ روزمـره آدميـان پيـدا كـرده گذشته اهميت چنداني نداشت، جايگاه ويژه

يـت كـه بـر اهم»خـود نمايشـي«هاين تغييرات از سوي گافمن تحت عنـوان ايـد. است
ت و مديريت ابراز ]16[.كيد دارد، برجسته گشتأاساسي نمايش

 هاي بازتابي خويشتني كنترلنظريه.3-2

اشـتهايي عصـبي، گيـدنز در رابطه با تحليل چگونگي فرآيند مبتال شدن زنان به بـي
در توان عقيده دارد كه مي هـاي بازتـابي چارچوب آسـيب شناسـي كنتـرل اين فرآيند را

اشـتهايي عصـبي را بايـد مـرتبط بـه تعـداد بـي در واقـع.جه قـرار داد خويشتن مورد تو
زنـان فرصـت در جوامع جديـد،. ها دانست كه از دستاوردهاي تجدد متاخر استانتخاب

ازكه آن را دارند عـالوه بـر. امكانات گوناگون شانس خـود را بيازماينـد در طيف وسيعي

وت،اين، براي استفاده از امكاناتي هم كه موجود اسـ  تثبيـت«زنـان بايـد هويـت قبلـي
زنـان دوران بـه عبـارت ديگـر،.خود را به ميزاني بيش از مردان از دست بدهنـد»يافته

مي تر،آميزولي تناقض تر،خر را به طرزي كاملأتجدد مت .كنندتجربه
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بي«.ي اين زنان از زندگي با رنج همراه استتجربه اشتها اغلـب رژيم هاي بدني افراد

در يـك كـالس ممكن است شخصي چنـد كيلـومتر بـدود، براي مثال،.اط آميز استافر

و تمرين هـايي نـوعي احسـاس كمـال چنين فعاليـت.هاي طوالني بدني كار كندتأديبي
و نوميدي، نه صرفاً آورد، بوجود مي از تـوان جنبـهو بـه وضـوح مـي احساس ياس هـايي

هـاي غـذايي كشي ارادي مـرتبط بـا رژيـم در رياضت.يابي را در آنها تشخيص دادقدرت
و سرسختي«نوعي،مورد بحث مي» اضطرار  شود كه فقـط از سـر هـوس يـا صـرفاً ديده

،14[.»در ذات خـود نـوعي نفـي خويشـتن اسـت بلكـه.براي باريك نمايي اندام نيسـت

]155ص

 تنظيم اجتماعينظريه.3-3

ي جامعـه را بـه شـاخه 15»نبدن بود«و 14»بدن داشتن» اصطالح،13ترنر.برايان اس

.ه استشناسي بدن آورد
ازمي»بدن داشتن« در رابطه با اصطالح توان گفت كه بدن در برخي مواقـع خـارج

و اين را مي و مقاومت اندكي دارد هـايي ماننـد سـرطان توان در بيمـاري كنترل ما است
د درايـن شـرايط،.شـودمي پس در اينجا بدن از ما جدا.ديد ر دسـترس مـا بـدن ديگـر

در نيست، يعنـي اجـازه دخالـت»داشـتن«ي اينجا انديشـه.دسترس پزشك است بلكه

ميشتخارجي دا و لذا بدن از شخص جدا .شودن
لهأمسـ. در ديدگاه ترنر در واقع همان وجه اجتماعي بدن است»بدن بودن« اصطالح

بلكـه خودمان نيسـت، كنيم برايمهم دراينجا اين است كه غالبا بدني را كه ما آماده مي
مي.براي شخص يا اشخاصي ديگر است دهـيم تـا پس ما وظايفي را براي بدن مان انجام

]9[.ي نمايش در دنياي اجتماعي شودآماده

13. B.S. Turner 
14. Having a body 
15. Being a body 
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به اين معني كـه بـر ما به سوي يك جامعه جسماني در حركت هستيم، به اعتقاد او

ا كه در آن توليد، خالف نظام سرمايه داري صنعتي در دوران هـا بـود، صلي فعاليتمحور

و فرهنگي تبديل شده است تنظيم بدن به ميدان اصلي فعاليت جديد، ]33[.هاي سياسي
تـن آدمـي را محمـل»16هـاي تنظـيم كننـده بدن«ترنر در كتاب خود تحت عنوان

مي در واقع،. داندتنظيم اجتماعي مي كند كه جامعه با حكومـت بـر بـدن اعضـايش بيان
ميخود را تنظي ص28[.كندم ،101 [

 نظريه قدرت انضباطي.3-4

ي امروز، فوكواز نظر در در چنـين جامعـه. اي انضباطي اسـت جامعه جامعه اي بـدن
و حكم نقطه و تنظـيم بـدن در نظـارت اجتمـاعي و سازمان قدرت اسـت ي تالقي دانش

. است مؤثرتحقق نظم

مي فشارهاي هنجاري نامرئي را بر بدن وجود فوكو نيز حداقل دو نوعوي. دهدنشان
مي قدرت را از يكديگر و قدرت حاكم مطلقتميز قدرت انضـباطي. دهد، قدرت انضباطي

و قدرت مطلق در دوران گذشـته  قـدرت در اشـكال.در دوران مدرن قابل مشاهده است
و سنتي مانند قدرت حاكم، ارباب،  خود را به طور معمول از طريق زور... پادشاه، سلطان

ميو شيوه تـوده،در همان حال كه منبع قدرت قابـل رويـت اسـت. دهدهاي قوي نشان

و ناپيدا است ، غايب مي.تحت سيطره . افتددر قدرت انضباطي بر خالف اين شرايط اتفاق
و مـواردي كـه بـر آن و سرچشمه ناپيداست هـا قـدرت در واقع در قدرت انضباطي منبع

. است شود، آشكاراعمال مي
انضباطي يك تكنيك است كه در فرآيند انتشارش در ابتدا بر روي بدن اعمـال قدرت

و به اجزا تشكيل دهنده. شودمي اش در اين مرحله با بدن همچون موضوعي تجزيه شده

و رام اسـت كـه در ايـن. شودبرخورد مي هدف تكنولوژي انضباطي ايجـاد بـدني مطيـع
و انقياد، مياصالح صورت مورد بهره برداري تكنولوژي انضباطي بـدن. گيردو تغيير قرار

و را به بخش و پا مي.... هاي مجزا از يكديگر، دست ب. كندتقسيم  طور مجـزاه اين عناصر

16. Regulating bodies, 1992 
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ميمورد مطا و تربيت قرار و كنترل هدف از مطالعه. گيرندلعه و تربيت، افزايش كارآمدي

]11[.اجزاي بدن است

 نظريه سرمايه بدني.3-5

مي 17بورديو نظر از نوع مصرف نه تنها.كندمصرف انسان، هويت طبقاتي او را پديدار

و وزن بدن، و بلكه حاالت، اشارات، نحـوه اندازه شكل وآي راه رفـتن، خـوردن شـاميدن

. كنـد معـين مـي دهـد، حتي ميزان فضاي اجتماعي را كه بدن بـه خـود اختصـاص مـي 
و پايگـاه بدن را اكتساب منزلت، هدف مديريت به عبارت ديگر بورديو،]63،ص8[ تمـايز

كنـد وي در تحليل خود از بدن به كااليي شدن بدن در جوامع مدرن اشاره مـي. داندمي
. گرددكه به صورت سرمايه فيزيكي ظاهر مي

ي طبقـاتي اسـت كـه بـه طـرق ترين تحقق مادي سليقهبدن قطعي« از نظر بورديو،

را گوناگوني ]256ص،5[.دعيان مي ساز آن
ها توسط افراد از طريـق دهي اجتماعي بدني جسماني به شكلاو به توليد سرمايه«

و ديگر فعاليت ورزش، . هـاي افـراد دارد ها اشاره دارد كه خود ريشه در عادت وارهفراغت
و ارزش منزلتـي دهي به گونه اين شكل اي است كه منطبق با جايگاه طبقاتي افراد اسـت

ماي بدانويژه ]176،ص7[.»بخشديها
و توانمندياو معتقد است كه قابليت« هاي جسماني انسان يكـي از عوامـل تعيـين ها
]121ص28[.»ي جايگاه فرد در جامعه استكننده

بـه. گـردد در جامعه مصرفي به قول بورديو، بدن به منبعي از سرمايه نمادين تبديل مـي
ـ  باشـد، توجـه انجـام چـه كـاري مـيهاين معنا كه كمتر بر بدن از اين جهت كه قـادر ب

چه مي و ميشود بلكه از اين جهت كه چگونه ميطور به نظر در ايـن. شـود آيد نگريسته
و تظاهرات بدن توجه مي و تواناييشرايط به نمايش ..هـاي اصـل آن شود تا به كاركردها

ص5[ ،257-247 [

17. Bourdieu 
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 رويكرد فمينيستي.3-6

مي ها به درگيري زنان با صنعتفمينيست هـاآن. نگرندزيبايي با چشم انداز انتقادي

و زنـان را قربانيـان صنعت زيبايي را و فشار بر زنـان توصـيف كـرده انـد به صورت ستم

و ايدئولوژي زنانه مي آنهنجارهاي زيبايي مي دانند كه بر  بـر ايـن اسـاس،. شـود ها وارد
و زيبـايي ربـط مـي ها رويه هاي زيبايي زنان را به فشارهاي ساختاري سيستم آن دهنـد

ميمعتقدند كه رفتار زيبايي به آن ميها تلقين و كند كه توانند توسط رفتارهـاي زيبـايي
.شان اعمال كنندهايشان كنترلي بيشتر بر زندگيمراقبت پيوسته بر بدن

و متغيرهـايي كـه مبنـاي تحقيـق،بر پايه تحليل هاي نظري فوق ارتباط نظريه هـا

:است ارائه شده در جدول زيربه شرح،هحاضر قرار گرفت

و متغيرهاي اصلي تحقيق:1جدول  نظريه ها

متغيرهاي استنتاجيرويكرد نظري

پذيرش اجتماعي بدن، مديريت ظاهر، تصور ازبدنمديريت تاثير گذاري

اقتصادي-مديريت ظاهر،پايگاه اجتماعيسرمايه بدني

فشارهنجاريتنظيم اجتماعي

هنجاريفشار،پذيرش اجتماعي بدنزتابي خودكنترل هاي با

يفشار هنجارقدرت انضباطي

تصور ازبدنفشارهنجاري،فمينيست

:نحوه ارتباط متغيرهاي استنتاجي در مدل زير به نمايش گذاشته شده است
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 مدل نظري تحقيق:1نمودار

:شودمي بندي زير صورت مدل تحليل، فرضيه تركيبي برپايه

هاي بينر هنجاري رسانهميزان فشا،ميزان مديريت ظاهر،رش اجتماعي بدنپذي«

و اينترنت(المللي  پايگاهو فشارهاي هنجاري از جانب مردان،تصور از بدن،)ماهواره
.»رابطه دارد در بين دانشجويان دختر تغذيهاختالالتبااقتصادي-اجتماعي

 روش تحقيق.4
ا« و دكتري دانشجويان دختر كارشناسي در ازده دانشكدهيدررشد دانشگاه فردوسـي

دانشجوي كارشناسي 2669بوده كه شامل جامعه آماري» 1390-1389سال تحصيلي 

و  براساس فرمـول تعيـينو نفر 260 حجم نمونه.باشدميدكتري دانشجوي 774ارشد
.اي با روش انتساب بهينه برآورد شده استگيري طبقه حجم نمونه

از مورد نظرطبقات :و سهم هر نمونه در هر طبقه عبارتند

فشارهاي هنجاري از
 جانب مردان

بدننارضايتي از

)تصورمنفي از بدن(

هاي بينمصرف رسانه
)ماهواره، اينترنت(المللي

پذيرش اجتماعي بدنمديريت ظاهر

-يپايگاه اقتصاد
 اجتماعي

اختالالت تغذيه
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و تربيت بدني و رياضـي،)110( علوم انساني و،)67( علـوم پايـه فنـي مهندسـي
).83( دامپزشكي

 اسـتانداردينامه، از پرسشتغذيهاختالالت سنجش براي،استفاده ازروش پيمايش با

 بـوهر، اولمسـتد، وسـط گـانر،تكـه 19شدهاستفاده 18»تغذيهاختالالت آزمون بازخورد«

در26دارايو گرديدهگارفينگل طراحي .استاي گزينه پنجمقياس ليكرت سوال

تاميها دامنه نمره و بـاالتر احتمـال وجـود20نمـره بـرش. باشد78تواند از صفر
مي تغذيهاختالل ]19[.دهدرا نشان

:داردنامه سه بعد اين پرسش

و اشـتغال ذهنـي بـه الغرتـركه،»رژيم الغري« به اجتناب از غذاهاي چاق كننـده
.شودبودن مربوط مي

و اشتغال ذهني با غذا« و به همان نسبت پرخوري،»پرخوري كه افكار مربوط به غذا
كه» مهار دهاني«سومين بعد. دهد را نشان مي و فشاري است به مهار خود براي خوردن

ميكه فرد از سوي ديگران براي افزاي بـر.]3,7[.شـود مربـوط مـي،كنـدش وزن ادراك

و هـاي هـم سه بعـد پـذيرش عمـومي، پـذيرش در گـروه"گاتفريد"اساس عقايد  سـال
مي اجتماعي پذيرشبراي سنجش پذيرش سازماني  ]1[.شودبدن در نظر گرفته

و دارو( هاي كنترل وزنمعرف شامل ديريت ظاهرم ،)از طريـق ورزش، رژيـم غـذايي
ك و پالستيك( اري پزشكيدست هـايو ميزان اهميـت دادن بـه مراقبـت) جراحي بيني

و آرايشي استحمام روزانه، آرايش مو، آرايش يا اصالح صورت، استفاده از عطـر( بهداشتي

و .است9تا0ي مديريت ظاهر هر فرد عددي بين نمره. باشدمي)...و ادوكلن
در) ماهواره، اينترنـت(هاي بين المللي رسانهنقش،فشارهاي هنجاري از سوي رسانه

.دهدمي مورد توجه قراربدن الغر جهاني را تبليغ
. باشدميرضايت ذهني فرد از بدنش،تصور از بدن منظور از

18. EAT-26 
ص]18[نامه در ايران توسط نوبخت پرسشاين. 19 مورد استفاده قرار]3[، بابايي]12[و همكاران فوي،

به گرفته كهاهنتيجه رسيداينو ميبوده آزمون معتبر اينند توان از آن جهت سـنجش بازخوردهـايو
.در دانشجويان ايران استفاده كرد تغذيهخوردن در سنجش اختالالت 
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مي نيز فشارهاي هنجاري از جانب مردان پردازد كه مردان به ارزيابي زنان از قواعدي

.نسبت به مديريت بدن آنها دارند

ا ازاقتصادي-جتماعيپايگاه  شـاخص تركيـب سـهو)z( نمره اسـتاندارد با استفاده
و منزلت شغلي تحصيالت، در پـژوهش. خانواده بـه دسـت آمـده اسـت سرپرستدرآمد

 بـراي.شـده اسـت اسـتفاده]13[ پـور كـاظمي حاضر براي رتبه بندي مشاغل از الگوي 
از روش همسـازي 22ايـاييپو براي سنجش 21پرسشنامه، از روايي سازه 20رواييسنجش

ي پذيرش اجتماعي بـدن، سـه بعـد در جهت سنجش سازه.شده استاستفاده 23دروني

سـطح معنـاداري.مورد بررسي قرار گرفت 24كه با تحليل عاملي اكتشافي نظر گرفته شد
از.آزمو و مقدار05/0ن بارتلت بـوده بيشـتر7/0از عـدد تقريبـاً نيز KMOكمتر شده

.است

هاريب پايايي سازهض:2جدول

 بعد سازه
تعداد
 گويه

 ضريب
ي كرونباخ  آلفا

آلفاي
 كلي

 اختالالت خوردن

1372/0رژيم الغري
83/0 و اشتغال ذهني با غذا 666/0پرخوري

773/0مهار دهاني

 پذيرش اجتماعي بدن
1381/0پذيرش اجتماعي بدن

79/0 574/0پذيرش در گروه همساالن
469/0رش سازمانيپذي

فشارهاي هنجاري
 از جانب مردان

-682/082/0

568/068/0-تصور از بدن
1070/070/0-مديريت ظاهر
467/067/0-ايمصرف رسانه

20. Validity 
21. Construct validity 
22. Reliability 
23. Internal consistency 
24. Exploratory Factor Analysis 
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ي تحقيقها يافته.5

درصد از افراد مبـتال28. است 0.47با انحراف معيار 2.22ميانگين اختالالت تغذيه

.تغذيه هستندبه اختالالت 
و نيمـي از افـراد تمايـل دارنـد الغرتـر درصد از افراد از چاقي مـي70حدود ترسـند

و كنتـرل وزن، اهميـت زيـادي دارد40براي. باشند . درصد از افراد كنترل غذا خـوردن

مينيمي از افراد هنگامي كه با خوردني روبرو مي .كنندشوند، خودشان را كنترل
ا قدزنيمي و رضايت از وزن كمتر از رضـايت از قـد اسـت افراد از . خود رضايت دارند

.اكثر افراد تمايل به كاهش وزن وتمايل به افزايش قد دارند
و افراد درصد99تناسب اندام تقريبا براي .متوسط دارد اهميت زياد

8/2برابـر38/0، بـا انحـراف معيـار5تـا1پذيرش اجتماعي بدن در طيف ميانگين

.است
و فشـار هم چنين ميانگين متغيرهاي تصور از بدن، فشار هنجـاري از سـوي مـردان

و6/2،4/3: بـه ترتيـب عبارتسـت از بـه5تا1ي تغيير هنجاري از جانب رسانه با دامنه
.است03/3برابر9تا0مديريت ظاهر با دامنه تغيير ميانگين.5/2

ها، پـذيرش جاري از سوي رسانهتصور از بدن، فشار هنجاري از سوي مردان، فشار هن

و مديريت ظاهر و معناداري با اختالالت،اجتماعي بدن و همبستگي مثبت  تغذيـه رابطه
.داشته است

رگرسيون چندگانه استفاده شده كه نتايج آن به قـراراز،براي آزمون فرضيه تركيبي
:زير است

ر.3جدول  چندگانه گرسيونآماره هاي

Beta B Sig متغير

٠٠/٠ ٠/@٩ مقدار ثابت

٠٠/٠ ٣٢/٠ ١٩/٠ پذيرش اجتماعي بدن

٠١/٠ ٢١/٠ ٢D/٠ تصور از بدن
R square  = 53/0



 139ن دختر دانشگاه فردوسي مشهدشناسايي عوامل اجتماعي مؤثر بر اختالالت تغذيه در دانشجويا

در تغذيـه بـر اخـتالالت مؤثرو تصور از بدن، به عنوان عوامل پذيرش اجتماعي بدن

.واريانس متغير وابسته را تبيين كردند درصد53مجموع

ل در نهايـت چـه سـهميقغيرهـاي مسـت با عنايت بـه اهميـت ايـن موضـوع كـه مت
و فاقـد ايـن اخـتالل دارد درتفكيك افراد در ادامـه از رگرسـيون،داراي اخـتالل تغذيـه

.جستيك استفاده شده استل
لآماره.4جدول  جستيكهاي رگرسيون

B S.E. Wald Df Sig. Exp 
(B) 

011/3- 65/0 67/35 1 000/0 2/0 مقدار ثابت
28/0 21/0 9/16 1 04/0 41/2 تصور از بدن
18/0 69/0 67/35 1 000/0 19/1 مديريت ظاهر

و مديريت ظاهر سـهم معنـي داري از بين متغيرهاي مستقل، متغيرهاي تصور از بدن
و عدم ابتال به اختالالت تغذيه دارنددر پيش .بيني ابتال

و نسبت برتريسطح معني،Bمقدار ضريب ز ساير متغيرهـا نيـ)Exp (B)(25داري

: به شرح زير است

(تصور از بدن )Exp (B):(؛28/0)=4/0:

(مديريت ظاهر )Exp (B):(؛18/0=)00/0:

به ازاء يك واحد افزايش در متغير تصور از بدن، لگاريتم احتمال ابـتال بـه اخـتالالت

 ، مي28/0تغذيه شـان بـدتر زنان از بـدن يعني هر چقدر تصور ذهني. يابدواحد افزايش

همچنين با افزايش يـك واحـد. باشد، بيشتر احتمال دارد به اختالالت تغذيه مبتال شوند
 ، واحـد افـزايش18/0در متغير مديريت ظاهر، لگاريتم احتمال ابتال به اختالالت تغذيه

، بيشتر احتمال دارد به اخت. يابدمي الالت يعني هر چقدر مديريت ظاهر زنان بيشترباشد
.تغذيه مبتال شوند

ل : نيز به شرح ذيل استBجستيك بر مبناي ضريب معادله رگرسيون

)Logit (18/0+-31/0=ابتال به اختالالت تغذيه)تصور از بدن(28/0+)مديريت ظاهر(

با. 25 e است718/2در نسبت برتري تقريباً برابر
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و بحثنتيجه.6  گيري
متغيرهاي پذيرش اجتماعي بدن، فشار هنجاري از سـوي رسـانه، فشـار هنجـاري از

و مديريت ظاهر با متغير اختالالت تغذيهسوي مر دار، همبستگي معنـا دان، تصور از بدن

با عنايت به اينكه دقت مدل رگرسيون چندگانه بيشتر ازهمبسـتگي مرتبـه. داشته است
و مي توان در پرتو سهم خالص هر متغيـر،حضور همه متغيرهاي مستقل صفر مي باشد

از ايـن مـدل بـراي آزمـون فرضـياتص كـرد، را در تبيين تغييرات متغير وابسته مشـخ 
و پـذيرش. استفاده شده است  نتـايج حاصـله نشـان داده كـه دو متغيـر تصـور از بـدن

و اين مهم در تحقيقات ديگـر  از قبيـل اجتماعي بدن تبيين كننده اختالالت تغذيه بوده

شد]1[اخالصيو]29[؛ پدان،]23[؛ هسه ببر ديگران]35[وايدرمن .ه استنيز مشاهده
و اقتصادي-اجتماعيمتغيرهاي فشار هنجاري از سوي مردان، پايگاه ، مديريت ظاهر

تبفشار هنجاري از سوي رسانه .اند يين تغييرات اختالل تغذيه نداشتهسهم معناداري در
سوي مردان دال بر ايـن اسـت كـه مـردان عدم تاثير گذاري متغير فشار هنجاري از

ثير معنـادار پايگـاه همچنين فقـدان تـأ.مديريت بدن نيستند گروه مرجع زنان در زمينه

مي-اجتماعي مؤ اقتصادي يد اين نكته باشد كه شيوع اخـتالل تغذيـه ارتبـاطي بـا تواند
همچنانكه مشاهده شد متغيرهايي كـه. اقتصادي افراد ارتباط ندارد–موقعيت اجتماعي 

ازهب(جنبه ذهني دارند عمدتاً در مـورد. با اختالل تغذيه مرتبطند) بدن طور خاص تصور
ت و اينترنت نيز بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه أثيرعدم گذاري فشار هنجاري ازسوي ماهواره

و ميزان استفاده از تبليغات مرتبط با بدن كـه از  سـوي داشت كه در تحقيق حاضر نحوه

مي اين رسانه و صرفاًهب،شود ها ارائه گـو بي پاسـخ رزياا طور خاص مورد توجه قرار نگرفته
آل واقعي با وزن ايدهي وزنمقايسه. ها مد نظر قرار گرفته است ثير اين رسانهنسبت به تأ

ميو قد واقعي با قد ايده و افـزايش قـد آل نشان دهد كه اكثر افراد تمايل به كاهش وزن
و گويي يك نوع بـدن دارند كه اين شكل بدن بر الگوي بدن ايده آل جهاني منطبق است

وي افراد تناسب انـدام اهميـت دارد همچنين براي همه. شوددر دنيا مطلوب دانسته مي

مي تقريباً و خوراك خود و به تعبيراكثر افراد به نظارت خورد فوكو نوعي انضباط پردازند
و خود كنترلي بدن در جامعهنامرئ بيشتر افراد به كالري غـذاهايي.ي امروز وجود داردي
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ت كه مي ميخورند و از ميزان كالريوجه و بـه تعبيـر ترنـر، بـدن را كنند ها اطالع دارنـد

و بـا ايـن اسـتدالل دارد) چـاقي(و خروجي) كالري( بينند كه وروديمانند ماشيني مي

مي رژيم مي اكثر افراد. گيرندغذايي ترسند، گويي به تعبير گافمن، مورد بررسي از چاقي
در. خـوردن در جامعـه هـراس دارنـدو افـراد از داغ چاقي به يك داغ ننگ تبديل شـده 

ازي جديـد جامعـه ها، شاخهتوان گفت با توجه به يافتهمي مجموع شناسـي بـدن، يكـي
و اختالالت خوردن به عنوان نتيجههاي جامعهترين دغدغهمهم ي اهميـتي امروز است

و مطلوب، بيماري است كه گريبان گير حدود داشتن بدن ايده درصـد از دختـران28آل

.دانشجو در اين تحقيق شده است

 منابع
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