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رعنا پورمحمد ،كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه تبريز
چکیده
در حال حاضر پژوهشها نشان دادهاند كه توجه به اندام بر خالف سابق كه عمدتاً ويژه زنان و دخترران برود ،مشراس اساسري برراي پسرران و
مردان نيز محسوب ميگردد؛ به طوريكه مردان به ميزان قابس مالحظهاي ميخواهند عضالني شوند .با توجه به موضوع ياد شده ،اير پرژوهش
با هدف بررسي رابطه بي اضطراب فيزيک اجتماعي ،عزت نفس و عزت بدني با ميس به عضالني بودن نگاشته شده است .پژوهش حاضرر بره
روش پيمايشي و با استفاده از نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي در بي مردان باالتر از  45سال شهر تبريز ،با تعرداد نمونره  941نفرر انجرام
گرفته است .نتايج توصيفي بيانگر اي ناته است كه :ميانگي عزت نفس و عزت بدني به ترتيب  97/97و  51/71بوده كه باالتر از حد متوسر
هستند .همچني  ،اضطراب فيزيک اجتماعي با ميانگي  48/31پايي تر از حد متوس بوده و ميس به عضالني برودن برا ميرانگي  39/91در حرد
متوس است .نتايج استنباطي گوياي اي است كه بي عزت بدني و عزت نفس با ميس به عضالني بودن همبستگي منفي وجود دارد .همچنري ،
همبستگي مثبتي بي اضطراب فيزيک اجتماعي با ميس به عضالني بودن مشاهده شد .نتايج تحليرس مسرير بيرانگر اير اسرت كره اوالً بيشرتري
تأثيرگذاري بر متغير ميس به عضالني بودن از سوي متغير اضطراب فيزيک اجتماعي بوده و ثانياً نقش متغيرهاي عزت نفرس و عرزت بردني در
تأثيرگذاري سازه اضطراب فيزيک اجتماعي بر ميس به عضالني بودن ،به لحاظ آماري معنادار بودهاست.
كلید واژهها :ميس به عضالني بودن ،عزت بدني ،اضطراب فيزيک اجتماعي ،عزت نفس
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بیان مسأله

بر هنر مسل بود تا ايناه هنرمنرداني چرون كوربرت 3تمركرز

تصور بدني با ذهنيت انسانها در رابطه برا اندامشران سرروكار

شهواني را از بدن مردان به بدن زنان تغيير دادند .از آن پس تا

دارد و نمود عيني اي ذهنيت ،مديريت بدن اسرت .لرذا برراي

دهه  4381بدن مردانه به ندرت در هنر ،ايده ال در نظر گرفته

ريشهيابي علس جراحيهاي زيبايي؛ بهويژه در زنان ،اسرتفاده از

شد؛ به جز در نقاشي و عااسي .دهه  4331نقطه عطف مهمي

داروهرراي آنابوليررک برره خصرروا در مررردان و علررس انررواع

در رابطه با بدن مردان بود؛ زيرا نيمتنه برهنه مردان در تبليغات

ناراحتيهاي رواني در مورد ظاهر ،بايد ابتدا ذهنيت انسرانهرا

همه چيز ،از جمله عطر و آب پرتقال و  ...اسرتفاده مريشرد و

كنااش و بررسي شود .ايناه مردان چه احساسي در رابطره برا

در اي رابطه بدن عضالني توس تبليغ كنندگان مرورد توجره

عضالت خود دارند و متعاقرب آن ،آيرا ميرس بره داشرت بردن

بود (.)Grogan, 2008: 25-30

عضالني دارند يا نه ،در حوزه تصرور بردني و جامعرهشناسري

در عصر حاضرر نيرز مرک كرري 9و همارارانش ()2000
كارهايي در رابطه با ميس بره عضرالني برودن مرردان ،اهميرت

بدن قرار مي گيرد.
يک دهه قبرس ،پژوهشرگراني كره در موضروع بردن كرار

عضالت ايدهآل براي مردان و نشان دادن ارتباط بري ميرس بره

ميكردند ،نمونههايشان را به دختران و زنان محدود ميكردند؛

عضالني بودن و عزت نفرس پرايي  ،افسرردگي و فشرارهراي

با اي فرض كه پسران و مردان تحت آسريب جردي ناشري از

روان شناختي انجام داده انرد .نترايج پرژوهش هراي آنهرا نشران

مشاالت عدم رضايت بدن قرار ندارند .از آن هنگرام تراكنون

ميدهد كه مردان تحت فشار اجتماعي جهت عضالني برودن،

پژوهشها نشان دادهاند كه نارضايتي بدني مشاس اساسي براي

باب روز بودن و داشت اندام مزومورفيک هستند و لذا استفاده

درصد بزرگي از پسران و مردان است؛ اما بدن مردان موضروع

از استروئيد آنابوليک و جراحيهاي زيبايي در مردان در حرال

متفاوتي از بدن زنان و دخترران اسرت .مرردان بره طرور قابرس

افزايش است .بنابراي  ،فشار روي مرردان برراي داشرت انردام

مالحظهاي ميخواهند اندازه بدنشان را افزايش دهند؛ برهويرژه

باريک و عضالني به يک موضروع نگررانكننرده تبرديس شرده

ايناه ميخواهند عضالني شوند

است ( .)Grogan, 2008: 30همرا با اي نگراني ،افرزايش تررجي

(.)Smolak & Stien, 2006: 121

اما توجه به اندام ايدهآل مردانره امرري جديرد نيسرت و در

فرهنگي براي فيزيک عضرالني ،اخيررم موضروع مرورد عالقره

واقع ،بازنمود بدن مرد داراي تاريخچهاي جالب توجره اسرت.

پژوهشگران شده است كه در تالش براي توضي اير مسرأله

مايرز و كپلستون )4385( 4به مجسمههاي يونان باستان توجره

است كه چرا بسرياري از مرردان ميرس دارنرد بيشرتر عضرالني

كرده و دريافتهاند كه اي مجسمههرا بره آنراتومي بردن انسران

شوند .مطالعهها نشران دادهانرد كره الگروي رسرانهاي (مرردان

پرداخته اند .در اي آثار مردان اغلب به صرورت برهنره نشران

عضالني) تأثيرات منفي عميقي بر تصور بردني مرردان جروان

داده شدهاند؛ در حراليكره زنران برا لبراسهرايي چرون عبرا و

داشتهاند (.)Arbour & Ginis , 2006: 153

زيرپوش به نمايش گذاشرته شردهانرد .در آن دوران و در آثرار

اندام ايدهآلي كه براي مردان در رسانهها به تصوير كشيده

هنري آن ،بدن مردان مورد تقديس و احترام قرار گرفته ميشد

شده ،اندام عضالني و الغر با تمركز بر عضالت باال تنه است.

و آن را جذابتر از بردن زنران مريپنداشرتند .در قررن هفرتم

تمايس براي بهدست آوردن اير هيارس ايردهآل اسرت كره بره

شانههاي په و مفصس ران باريک ،اندام ايدهآل برراي مرردان

افزايش نارضايتي بدني در مردان منجر ميشرود .سرط براالي

بود و تأكيد بر عضلهها بود .بدن مرد تا اواسر قررن نروزدهم

نارضايتي بدني مما است به ايجاد ميس به عضالني بودن در
فرد منجر شود كه براي رسيدن بره اير هردف ممار اسرت

Copelston
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()Chittester, 2007:11

تصور بدني منفي باشند .كش ،7آنيس 8و استرچ  ،)4337(3از

چرا كه ،ادراكات مردان از عضالتشان برر سرالمت آنهرا مرؤثر

اي يافتهها حمايت كردهاند كه تصرور بردني برا عرزت نفرس

است و تصور بدني يک موضوع مهم تجربري و عالقره براليني

مرتب است .آنها تصديق كردهاند كره تصرور بردني منفري بره

براي مردان است ) .( Bergeron & Tracy, 2007 :288پژوهشرگراني

كاهش عزت نفس منجرر مريشرود ( .)Sparkawk, 2003 :9نترايج

مانند تار ) 4389،4381( 4رادن بوش 3و زلنر )4389( 9نشران

پژوهش هاي انجام شده نشان ميدهد كه بي اضطراب فيزيک

دادهاند كه تقريباً  71درصد مرردان دانشرگاه ،از تصرور بردني

اجتمرراعي و نارضررايتي برردني رابطرره وجررود دارد .هررارت و

خود ناراضري هسرتند .تارر ( )4381دريافرت كره  78درصرد

همارررارانش ( ،)4383رابطررره بررري  41 SPAو تعررردادي از

مردان گزارش كردهاند كه تصور بدني واقعري آنهرا برا تصرور

بدني را در  38نفر از مردان آزمون كردند .آنها دريافتند كه بي

بدني ايدهآل آنها نامتجانس است .مردان با وزن باال ،ميس دارند

 SPAو نيرومندي بدني و شراي فيزياري رابطره وجرود دارد.

الغرتر باشند ،درحاليكه مردان با وزن پايي گزارش كرردهانرد

مطالعهها همچنري نشران مريدهرد افررادي كره از ظاهرشران

رفتارهاي افراطي توس وي انجرام گيررد

كه دوست دارند سنگي

رضايت ندارند ،سطوح اضطراب باالتري را از طريرق ارزيرابي

تر باشند ( .( Peterson, 2007 : 26

بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته از  ،4331بسياري از

فيزياشان توس ديگران ،گزارش ميدهند .نتايج اي پرژوهش

هياسهاي اكش  ،1فيزيکهايي هستند كره هريف فرردي بردون

با پژوهش ديگري همسوست كه نشان ميدهد مردان كم وزن

استفاده از ميزان زيادي از استروئيدهاي آنابوليک 5نميتواند به

معتقدند كه ديگران فيزياشان را بد ارزيابي ميكنند

آنها دست يابد ( .) Peterson, 2007 : 7اي در حالي است كره برا

.)2007 : 45

(

Peterson,

تأكيد زياد بر اندام عضالني در سط جامعه به عنوان نمادي از

با بررسريهراي صرورت گرفتره توسر محقرق ،تراكنون

جذابيت ظاهر ،مردان جوان بره اسرتفاده از داروهراي خاصري

پژوهشي در رابطه با «ميس به عضالني بودن» در ايران صرورت

روي ميآورند كه زيان هاي اقتصادي و بهداشتي فراواني را در

نگرفته است؛ اما اي امر كه با گسرترش رسرانههراي جمعري،

پي دارد .همچني  ،عدم دستيابي به اندام عضالني براي برخري

مردان نيرز هماننرد زنران الگوهراي بردني ايردهآل را دريافرت

از افراد مي تواند همراه با پيامدهاي روان شناختي فراواني باشد

مينمايند ،مردان را نيز وارد حوزه جامعهشناسري بردن نمروده

كرره پژوهشررگران در طرري پررژوهشهرراي خررود برره آن اذعرران

است؛ به طوري كه پژوهشهاي متعرددي كره در بخرش بيران

داشتهاند ،كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره ميشود.

مسأله به آنها اشاره شد ،درستي اي مدعا را اثبرات مرينمايرد.

اليتسون ،)3114( 1بيران كررده اسرت كره :تصرور بردني

توجه به اندام عضالني به خرودي خرود مسرأله سراز نيسرت؛

داراي ماهيت روانشناختي است و بيشتر با عزت نفس مررتب

مسأله زماني ايجاد ميشود كه اهميت اي موضروع بره حردي

است و كمتر با جذابيت هاي فيزياي واقعي افراد مرتب اسرت

براي فرد افزايش يابد كه وي را برانگيزد تا از مواد و داروهاي

Sparkawk,

گوناگوني استفاده نمايد كره داراي زيران هراي فراوانري برراي

 .)2003 :8در واقع ،افرادي كه داراي عزت نفس پاييني هسرتند،

سالمتي او باشد .توجه گسرترده رسرانههراي جمعري ،كرااليي

با وجود سط براالي جرذابيت فيزياري ،ممار اسرت داراي

شدن بدن در اي رسانهها و انواع بزرگنماييهايي كه در رابطه

كه به وسيله ديگران مورد قضاوت قررار مريگيررد

(

با اندام عضالني در آن صورت مريگيررد ،مريتوانرد گررايش
1

Tuker
Rudenbush
3
Zellner
4
Action figures
5
Anabolic Steroids
6
Lightsone
2

7

Cash
Anis
9
Strachan
10
Social Physical Anxiety
8

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931

1

بيمارگونه مخاطبان به اندام ايدهآل عضالني را ترغيرب نمايرد.

هستند ،مما است خودشان را به خاطر ترس از بروز تصرور

نظر به اي كه گسترش وسايس ارتباط جمعي؛ بهويژه مراهواره

اجتماعي منفري از بدنشران ،در موقعيرت هراي خاصري نشران

اماان دستيابي به اي گونه برنامهها را براي اكثر جوانان فراهم

ندهند.

نموده است ،انجام پژوهشي در اي حوزه و توجه به پيامدهاي

 SPAاضطراب دريافت شده از طرف افررادي اسرت كره،

رواني و اجتماعي آن ضروري مينمايد .لذا سرؤال اير اسرت

بدنشان به وسيله ديگران ،ارزيابي يرا مشراهده مريشرود؛ لرذا

كه آيا سطوح متفاوت اضطراب فيزيک اجتمراعي برر ميرس بره

اشخاا برانگيخته ميشوند ترا احتمرال طررد اجتمراعي را از

عضالني بودن در مردان تأثير دارد يا نه؟ آيرا عرزت نفرس بره

طريق خلق ظاهري مثبت؛ برهويرژه در موقعيرتهراي ارزيرابي

عنوان حلقه واس بري اضرطراب فيزيرک اجتمراعي و عرزت

شونده كاهش دهند .اي نوع اضرطراب در مرواقعي كره افرراد

بدني با ميس به عضالني بودن عمس ميكند يا خير؟ آيرا عرزت

احساس ميكننرد ظاهرشران داراي مطلوبيرت زيرادي نيسرت،

بدني بر ميس به عضالني بودن در مرردان تأثيرگرذار اسرت يرا

تشرديد مريشرود ( .)Peterson, 2007 : 44هرارت 4و همارارانش

خير؟

( )4383دريافتند كه ميزان اضطرابي كه افراد تجربه مريكننرد،

براي پاسخگويي به سؤال هاي باال ،مرور پيشينه نظرري و
تجربي به شرح زير ضرورت مييابد:

ميتواند باال يا پايي باشد .دو دليس براي تجربه متوالي سطوح
باالي  SPAوجرود دارد كره شرامس مروارد زيرر اسرت :الرف)

اضطراب اجتماعي ،نشان دهنده ميزان تمايس به مضرطرب

چشمداشت هاي غيرواقعي درباره ايناه چگونه بايد بدن ديرده

بودن در موقعيتهاي اجتماعي است و بيرانگر تررس از طررد

شود؛ ب) نمايش ظاهر فرد به صرورت غيرجرذاب .هرارت و

(محمردي و سرجادينرژاد:4981 ،

هماارانش ( )4383دريافتنرد كره سرطوح براالي  SPAداراي

 .)14اضطراب فيزيرک اجتمراعي نتيجره اير اسرت كره افرراد

پيامدهاي منفي بااليي است كه شامس موارد زير اسرت :زمراني

معتقدند فيزياشان به صورت منفري ارزيرابي مريشرود؛ زيررا

كه فيزيک شخص در موقعيتهاي اجتماعي نمايان مريشرود،

داراي ظراهر مطلروب نيسرتند ( .)Peterson, 2007 : 43اير نروع

وي دچار استرس زيادي ميشرود؛ لرذا برراي حرس مشراس و

اضطراب ،پاسخي انفعرالي اسرت و برا بسرياري از متغيرهراي

بهبود بخشيدن ظاهرش درگير فعاليتهايي ميشود كه ممار

روانشناختي ماننرد عرزت نفرس ،نارضرايتي بردني ،جرذابيت

است برايش مضر باشد .همچني  ،اي افراد ممار اسرت بره

فيزياي ،نگررش هراي خروردن ،انگيرزههراي ورزش كرردن و

علت اضطراب ،پيوسرته از شرركت در فعاليرتهراي فيزياري

( Mulazimoglu -Balli

درباره ظاهرشان دوري كنند؛ در صورتي كره اير فعاليرتهرا

شدن از سوي ديگرن نيز هسرت

الگوهاي رفتاري ورزشي در ارتباط اسرت
.)& et al. 2010 : 115

ميتواند برايشان سودمند نيز باشد ( .)Peterson, 2007 : 45افرادي

تصور بدني ،به نگرشها و افاار شخصري مربروط اسرت

كه ميس به عضالني بودن دارند ،چنانچره از اضرطراب فيزيرک

كه كنش و واكنشهاي اجتماعي را ارزشيابي ميكند؛ بره ويرژه

اجتمرراعي در رنررج باشررند ،ممارر اسررت برره جرراي انجررام

تصور بدني افرراد بزرگسرال تحرت ترأثير برآوردهراي ظراهر

ورزشهرراي مفيررد ،برره اسررتفاده از داروهرراي خاصرري مثررس

فيزياي قرار ميگيرد .اي كه اي ارزيابيها را دريافرت كنريم و

اسررتروئيدهاي آنابوليررک روي آورنررد كرره داراي پيامرردهاي

متعاقررب آن واكررنشهرراي عرراطفي برره آنهررا برردهيم ،داراي

ناگواري است.

پس خوراندهايي خواهد بود كره اضرطراب فيزيرک اجتمراعي

عزت بدني نيرز ياري از چنردي سرازهاي اسرت كره در

ياي از پيامدهاي آن اسرت ()Sabiston, 2007 :71؛ برراي نمونره،

تصرور بردني اسرت (

برگيرنده مفاهيم كلري

Mackinnon & et al

افرادي كه در مورد قضاوت ديگران از بدنشران خيلري نگرران
Hart

1
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 .)2003: 307عزت بدني بعد عراطفي تصرور بردني اسرت و بره

( .)Peterson, 2007 : 42عزت نفرس بره قضراوتي كره مرا دربراره

احساسي مربوط است كه يرک شرخص دربراره بردنش و نيرز

ارزش خودمان داريم ،مرتب است .افررادي كره داراي احتررام

سط رضايتش از جنبه هاي گونراگون بردنش دارد .فرانزويري

به نفس باالتري هستند ،رضايت بيشرتري از خودشران دارنرد؛

دريافت ،افرراد بره صرورت كلري در مرورد بدنشران قضراوت

اگرچه هنوز قادر به شناسرايي ويژگريهراي ضرعيفترري 8در

نميكنند؛ بلاه درباره كاركردها و ابعاد گوناگون بدنشان جرز

خود هستند كه مما است نيراز باشرد در جهرت بهبودشران

به جز قضاوت ميكنند و در ضم سطوح احترام به بردن را،

تررالش شررود .عررزت نفررس برراالتر ،خودارزيررابي 3واقعرري از

روي يک پيوسرتار درجرهبنردي مريكننرد (.)Peterson, 2007: 29

ويژگيهرا و شايسرتگيهرا و نيرز نگرشري از خودپذيرشري،41

3

خوداحترامي 44و خودارزشي 43را توسعه ميدهد .عزت نفرس

سه بعد از احترام بدني را شناسايي كردنرد :الرف) ظراهر؛ ب)

پايي به عنوان يک پيشبي مهم در تصور بدني منفي شرناخته

وزن؛ ج) نگرش هاي ديگران .فرانزويي و شيلدز نيرز ( )4381

شده است كه به اسرتفاده ار ریيرم هراي غرذايي و نيرز برروز

عزت بدني مفهومي چند بعدي است .مندلسون  4و كالگيوس

سه فاكتور از احترام بردني را در بري مرردان دريافتنرد :الرف)
جررذابيتهرراي فيزيارري؛ 9ب) نيرومنرردي باالتنرره؛ ج) شررراي

اختالالت خوردن منجر

ميشود (.)O’dea, 2004: 229

تعدادي از مطالعات ،نارضايتي بردني را برا عرزت نفرس

فيزياي .1جذابيتهاي فيزياي مربوط به درجرهاي اسرت كره

مرتب كردهاند .چندي پژوهشگر ،ارتباطي بي عرزت نفرس و

يک شخص قضاوت ميكند كه آيا برر مبنراي شراس چهرره و

خود ارزشي فيزياي يافتهاند .همچنري  ،يرک پرژوهش طرولي

جنبههاي فيزياياش ،خوش ظاهر است؟ نيرومندي باالتنه ،در

نشان ميدهد كه نارضايتي بدني يک پيشبي مهم براي عرزت

برگيرنده ويژگيهاي باالتنه فرد است كره مريتوانرد از طريرق

نفس منفي در زنان است .سيلبرستي  49و همارارانش ()4388

ورزش تغيير كند .در واقع ،آنها ويژگي هاي فيزياي هستند كه

دريافتند ،مرداني كه ميخواهند سنگي تر باشرند ،داراي عرزت

از نظر فرهنگي با قدرت مررتب انرد .نهايتراً شرراي فيزياري،

نفس پايي تري نسبت به مرداني هستند كه ميس به الغرر برودن

منعاس كننده احساساتي درباره بنيه ،5نيررو 1و چراالكي 7فررد

دارند .همچني  ،اي افراد عزت نفرس پرايي ترري نسربت بره

هستند ( .)Mackinnon & et al. 2003: 307-322در مورد مرداني كره

كساني دارند كه تفاوتي بي تصور بدني واقعي و ايردهآل آنهرا

ميس به عضالني بودن دارند ،الزم است به نيرومندي باالتنره و

وجود ندارد ( .)Peterson, 2007 : 41با توجه به مطالب فوقالرذكر

شراي فيزياي آنها توجه شود.

فرد ميتواند داراي عزت نفس بااليي باشد؛ اما در عري حرال

مفهوم روانشناختي ديگري كره در ادبيرات تصرور بردني

در پي دستيابي به اندام عضالني نيز باشد .بره عبرارتي ،عرزت

بررسي شده و در اي پژوهش بره عنروان ياري از متغيرهراي

نفس منافاتي با ميس به عضالني بودن نردارد و رابطره مثبرت و

مستقس بررسي ميشود ،عزت نفس اسرت .عرزت نفرس يرک

منفي بي اي دو متغير ،به فرد ،فرهنگ جامعه و سراير مسرائس

سازه ارزيابي كننده از مفهوم خود اسرت .پژوهشرگران عرزت

ديگر بستگي دارد.

نفس را به عنوان عنصري ثابت كه شرامس احساسرات كلري از
خرود ارزشري و ادرا لياقرت اسررت ،مفهرومبنردي كرردهانررد
1

Mendelson
Colleagues
3
Physical Attractiveness
4
Physical Condition
5
Stamina
6
Strength
7
Agility
2

8

weaker
9
Self-appraisal
10
Self-acceptance
11
Self-respect
12
Self-worth
13
Silberstein

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931

1

پیشینه تجربی

همبستگي مثبتي با  SPAدارند .همچني  ،يک همبستگي منفري

چريک پيترسون )3117( 4پژوهشي با عنوان «تصرور بردني در

قوي بي  SPAو نيرومندي بدني بهدست آمد كه نشان ميدهد

مردان »3با نمونه  341نفري از دانشجويان مرد مقطع ليسرانس

كاهش نيرومندي بدني در مردان ،سطوح اضطراب فيزياري را

دانشگاه هاي ساسرااچون 9و جنررال 1انجرام داده اسرت .اير

در آنهررا افررزايش مرريدهررد .اي ر نتررايج بررا پررژوهش ديگررري

مطالعه ،بعد نگرشي تصور بدني را به وسيله بررسي پيوسرتگي

همسوسررت كرره براسرراس آن يارري از نررواحي چشررمگير از

بي «ميس به عضالني بودن » 5و« سرمايهگذاري » 1و «ارزشيابي

نارضايتي بدني در مردان ،ناحيه سرينه اسرت كره نارضرايتي از

تصور بدني »7آزمون كرده است .بر اساس بخشي از نتايج اي

اي ناحيه با تصور بدني منفري مررتب اسرت

پژوهش ،همبستگي آماري معنيدار بي ميس به عضالني برودن

.)46

و عزت نفس و اضطراب فيزيک اجتماعي ) (SPAوجرود دارد

(

Peterson, 2007 :

3

جنيفر برونت و هماارانش ( )3141پژوهشي برا عنروان
«كشف مدل مرتب برا اضرطراب فيزيرک اجتمراعي ،ميرس بره

(.)Peterson, 2007: 84-85

چيتستر )3117( 8پژوهشي با عنوان «پريش بينري ميرس بره

عضالني بودن و ميس به الغري و عزت نفس ،در بي دخترهرا

عضررالني بررودن برره وسرريله موقعيررت برردني و فاكتورهرراي

و پسرهاي نوجوان» انجام دادهاند .نتايج بيانگر اير اسرت كره

روان شناختي» انجام داده است .هدف اير مطالعره ،شناسرايي

پسرها ميس به الغري و اضطراب اجتماعي كمترر و از طرفري،

پيشبي هاي موقعيت بدني و روانشناختي در ميس به عضالني

ميس بيشتر به عضالني بودن و عزت نفس براالتري نسربت بره

بودن مردان است .براي اي منظور 449 ،مررد پرسشرنامههراي

دختران دارند .بر اساس يافته هاي پرژوهش براال ،بره صرورت

روان شناختي (عزت نفس ،نابهنجاريهاي خروردن ،خشرونت

زنجيرهوار ،عزت نفس تأثير معنريدار برر  ،SPAو  SPAترأثير

جسمي ،اعتياد ورزش) و موقعيت بدني( ،BMIدرصد چراقي،

معني دار بر ميس به عضرالني برودن و ميرس بره الغرري دارنرد

 )FFMIرا كامس كردند .تحليس رگرسيون چندگانه براي تعيري

(.)Brunet & et al. 2010 :137

بهتري متغيري كه پيشبي مناسبي براي ميس به عضالني بودن

زنجرراني و گررودرزي ( )413 :4987پژوهشرري بررا عنرروان

در مردان بود ،انجام گرفت .نتايج نشان داد كه ميس به عضالني

«بررسي روايي و پايايي مقياس محر هاي تصويري استاندارد

بودن بهوسيله وزنره بررداري ،اسرتفاده از مامرسهرا ،ورزش و

در گروهي از دانشجويان شيراز ،جنوب ايران» انجام دادهانرد.

عزت نفس تعيي ميشود؛ اما هيفكدام از مقياسهاي موقعيت

اي مقياس از چهار خرده مقياس تصوير بدني ايدهآل ،تصروير

Chittester,

بدني كنوني ،تصوير ذهنري همسرر ايردهآل و انعطرافپرذيري

بدني نقشي در ميس به عضرالني برودن نداشرتند (

تصوير بدني تشايس شده است .بر اساس نتايج بهدست آمرده،

.)2007: 11

همبستگي تفاوت دو خررده مقيراس تصروير بردني ايردهآل و

ديويس و هماارانش (4339؛ به نقس از پيترسون) رابطره
بي اضطراب ظراهر را برا نارضرايتي بردني ،سراخت بردني و

كنوني با عزت بدني از لحاظ آماري معنيدار بود.

اضطراب اجتماعي در بي  74دانشجوي مررد آزمرون كردنرد.

محمدي و سجادينژاد ( )4981پژوهشي با عنوان «رابطره

نتايج نشان داد كه درصد چاقي بردني و اضرطراب اجتمراعي،

نگراني از تصوير بدني ،ترس از ارزيابي منفي و عزت نفس با

1

اضطراب اجتماعي» انجام داده اند .براي اي منظور  313نفر از
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7

اضطراب اجتماعي و عزت نفس روزنبرگ پاسرخ داده انرد .در

ح) زنان نمونه مرورد بررسري ،سرطوح براالتري از اضرطراب

اي پژوهش از روش آماري تحليرس رگرسريون چندگانره ،بره

اجتماعي را نسبت به مردان تجربه مريكردنرد

منظور تحليس دادهها اسرتفاده شرده كره نترايج زيرر را در پري

.)2011

(

Rashid & et al.

داشتهاست -4 :متغيرهاي عزت نفس و ترس از ارزيابي منفي،

توكر (4389؛ به نقس از پيترسون) رابطه بي مفهوم خود،3

به ترتيب پيشبيني كننده اضطراب اجتمراعي برودهانرد .متغيرر

اعتماد به نفس 9و نيروي عضالني را در مردان آزمون كرد .برر

نگراني از تصروير بردني ،در پريشبينري متغيرر وابسرته سرهم

اساس نتايج به دست آمده ،مردان عضالني تر رضايت بيشرتري

معناداري نداشته و بنابراي  ،از معادله حذف گرديده اند؛  -3از

را از خودشان ،نسبت به كساني كره عضرالني نبودنرد ،نشران

بي دو خرده عامس نگراني از تصوير بدني ،عامس نارضرايتي از

دادند .همچني  ،بي عزت نفس و نيروي عضرالني و شرراي

بدن ،توانستهاست بره طرور معنراداري اضرطراب اجتمراعي را

فيزياي همبستگي وجود دارد (.)Peterson, 2007 : 42

پيشبيني كند .در مجموع ،نتايج اي پژوهش نشران دادهاسرت
كه متغير عزت نفس بهتري پيشبيني كننده اضطراب اجتماعي
در دختران نوجوان است

(ر : .محمدي و سجادي نژاد.)11 :4981 ،

جانررگ و لرري )3111( 4در پژوهشرري برره «مقايسرره برري

مدل تحلیلی پژوهش
بر اساس پيشينه نظري ،افررادي كره داراي اضرطراب فيزيرک
اجتماعي بااليي هستند ،از وضعيت بدني فعلي خرود ناراضري

فرهنگي تصور از بدن ،عزت نفس و ریيم غذايي در بي زنان

بوده ،تمايس به تغيير اندام كنوني خرود دارنرد؛ اير در حرالي

كره و آمرياا» ميپردازد .نتايج پژوهش نشان ميدهرد كره اوالً

است كه افرادي كه داراي عزت نفرس و عرزت بردني برااليي

تصور از بدن رابطهاي مثبت با عزت نفس دارد؛ ثانياً تصرور از

هستند ،زياد تحت تأثير الگوي بدني ايدهآل ارائه شده از طرف

بدن ،رابطهاي معاوس با عرادتهراي تغذيره و ریيرم غرذايي

جامعه قرار نميگيرند و لذا دچار اضطراب فيزيرک اجتمراعي

دارد؛ ثالثاً ،زنان كررهاي (زنراني كره بره جوامرع گرروه محرور

نيز نميشوند .اي افراد از وضعيت كنوني فيزيک خود راضري

وابسته هستند) در مقايسه با زنان غربي نسبت به ظراهر خرود

بوده ،لذا اقداماتي چون مصرف داروهراي بدنسرازي و انجرام

ناراضيترند (به نقس از ابراهيمي و گدنه.)458 :4983 ،

ورزشهاي سنگي با هدف دسرتيابي بره انردام عضرالني نيرز

رشيد و همااران وي ( )3144پژوهشي با عنروان «رابطره

انجام نميدهند .پيشينه تجربي ارائه شده در اير پرژوهش ،در

بي عزت نفس و عزت بدني برا اضرطراب اجتمراعي در بري

راستاي تأييد تجربي بخش نظري بوده ،نتايج مندرج در آن برا

بيماران رواني» انجام دادهاند .اي پژوهش شامس نمونهاي 314

نتايج بخش نظري همسوست .اكنون با توجه به پيشينه نظرري

نفري از بيماران داراي اختالالت رواني بوده كه در اير ميران،

و تجربي اي پژوهش ،مدل تحليلري شرماره ( )4تنظريم شرده

 31نفر مرد و  444نفر زن بودند .نتايج گويراي اير برود كره:

است .بر اساس اي مدل ،يک رابطه زنجيررهوار بري هرر سره

الف) در نمونه مورد بررسي بي اضطراب فيزيک اجتمراعي و

متغير وجود دارد ،عالوه بر ايناه متغيرهاي مستقس به صرورت

عزت نفس رابطره منفري وجرود داشرت؛ ب) بري اضرطراب

مستقيم بر متغير وابسته تأثير دارند ،به صورت غيرمستقيم نيرز

اجتماعي و عرزت بردني در نمونره مرورد بررسري همبسرتگي

تأثيرگذار هستند؛ يعني دو متغير عزت بدني و عزت نفرس برا

معناداري مشاهده شد؛ ج) بي عزت بدني و عزت نفس رابطه

تأثيرگذاري بر متغير اضطراب فيزيرک اجتمراعي برر ميرس بره

مثبت هم در بي زنان و هم در بري مرردان مشراهده شرد؛ د)

عضالني بودن تأثير ميگذارند.

تفاوت معناداري در عزت نفس زنان و مردان مشاهده نشرد و
Jung & Lee

1

Self- Worth
Self- Concept

2
3
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8

عزت نفس

ميس به عضالني

اضطراب فیزیک اجتماعی

بودن
عزت بدني

شکل -51مدل تحلیلی

فرضیههای پژوهش

به سلسله مراتبي از انواع واحدهاي جامعه انتخاب شدهانرد(از

فرضیههای دو متغیره

واحدهاي بزرگتر به كوچاتر) .مراحس كار اي گونه بوده است:

بي عزت نفس و ميس به عضالني بودن همبستگي وجود دارد.

پررس از تعيرري حجررم نمونرره ،حجررم جامعرره آمرراري منرراطق

بي عزت بدني و ميس به عضالني بودن همبستگي وجود دارد.

شهرداري انتخاب شد ،بره نسربت جمعيرت سراك (جمعيرت

بري اضرطراب فيزيرک اجتمراعي و ميرس بره عضرالني بررودن

باالي  45سال) در هر منطقه ،نمونهها تخصيص يافتند .مراحس

همبستگي وجود دارد.

بعدي انتخاب خيابانها در هر منطقه ( نمونرهگيرري تصرادفي
ساده) و در نهايت انجام پرسش از آزمودنيهابود.

فرضیه چند سطحی

متغيرهاي عزت بدني و عزت نفس برا تأثيرگرذاري برر متغيرر
اضطراب فيزيک اجتماعي بر ميس به عضالني بودن تأثير دارند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
4

اضررطراب فيزيررک اجتمرراعي  :اضررطراب فيزيررک اجتمرراعي،
اضطرابي است كه توس افرادي تجربه مريشرود كره بدنشران

روششناسی پژوهش

توس ديگران مشاهده و ارزيرابي منفري مريشرود

در اي پژوهش برراي گرردآوري دادههرا از روش پيمايشري و

) .2007: 13اضطراب فيزيک اجتماعي با استفاده از مقياس هفت

ابزار پرسشنامه استفاده شده است .نهايت امرر ايناره دادههراي

آيتمرري اضررطراب فيزيررک اجتمرراعي ،كرره بررر روي طيررف 1

 SPSSو LISREL

درجهاي ليارت و در سط رتبرهاي قررار دارد ،سرنجيده شرد

تجزيه و تحليس شد .جامعه آماري در اي پژوهش مردان باالتر

( .)Brunet & et al. 2010 : 138 , Peterson , 2007 : 43در اي مقيراس

از  45سال شهر تبريز را در برميگيرد .برر اسراس سرشرماري

از گويه هايي مانند موارد زير استفاده شد -4« :آرزو ميكنم كه

سال  4985جمعيت مرد شهر تبريز 515511 ،نفر هسرتند .كره

كاش دربراره ظراهرم خيلري نگرران نبرودم؛  -3ويژگري هراي

از اير تعررداد  943نفررر برره روش خوشررهاي چنررد مرحلررهاي

غيرجررذاب ظرراهرم ،مرررا در موقعيررتهرراي خرراا اجتمرراعي

جمررعآوري شررده توس ر نرررم افزارهرراي

(Peterson,

انتخاب شدهاند .در اي نوع نمونهگيري ،افراد جامعه با توجره
Social physique anxiety

1
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بودن…

3

مضطرب ميكند؛  -9در حضور ديگران درباره ظاهرم احساس

ويژگي هايي است كه تحت ديد عموم مردم نيست و تنها خود

نگراني ميكنم؛  -1اطمينان دارم ،ظاهر فيزيايام در نظر افرراد

فرد نسبت به آنها آگاهي دارد؛ مانند :نيرروي عضرالني ،سرط

ديگر مناسب به نظر ميرسد؛  -5وقتري مريبيرنم كره ديگرران

انریي ،زور بازو ،استقامت فيزياي و چراباي؛ ب) جرذابيتهراي

انرردامم را ارزيررابي مرريكننررد ،ناراحررت مرريشرروم؛  -1وقترري

فيزياي :مربوط به جذابيتهاي بخشهايي از بدن اسرت كره در

مي خواهم حركات فيزياي انجام دهم ،ناراحت مريشروم؛ -7

ناحيه غير از سر قررار دارد؛ ماننرد :پاهرا ،مفصرس ران ،عررض

در لباس شنا اغلب درباره شاس بدنم احساس نگراني ميكنم».

شررانههررا و سررينههررا .عررزت برردني از  computeكررردن آن دو

عزت نفس  :عزت نفس به عنوان نگرش مثبرت و منفري

شاخص بهدست

درباره خود تعريف شده است ( .)Clay & et al. 2005: 452در اي

آمد.

ميس به عضالني بودن :ميس به عضالني بودن تمايلي است

پژوهش ،از مقياس عزت نفس روزنبرگ 4براي سنجش عرزت

كه مردان براي داشت عضالت ورزيده و حجيم دارنرد .برراي

نفس پاسخگويان استفاده شد .اي مقيراس داراي هشرت آيرتم

سنجش اي متغير از گويه هاي زير استفاده شد :آرزوي داشت

است و عزت نفس كلي را ميسنجد كه حاوي جمالتي اسرت

اندام عضالني،دستيابي بره انردام عضرالني بره عنروان هردف،

كه با احساسات كلي از خود ارزشي يا پرذيرش خرود مررتب

اهميت اندام عضالني در فرهنگ امروزي ،ورزش ،اسرتفاده از

است .گويهها روي يرک طيرف لياررت  1درجرهاي از كرامالً

داروهاي خاا ،كنترل منظم وزن ،بدنسازي و . ...

موافق تا كامالً مخالف قررار دارنرد

(

Markey & Markey, 2010 :

 .)167; Brunet, et al. 2010 : 138در اير مقيراس از گويرههرايي،

كیفیت ابزار اندازهگیری( اعتبار و روایی )

چون -4« :در مجمروع مر از خرودم راضريام؛  -3احسراس

براي سرنجش اعتبرار ابرزار انردازهگيرري ،از اعتبرار محتروايي

ميكنم شاست خورده هستم؛  -9احساس ميكنم ويژگيها و

استفاده شد؛ به طوري كه سؤالهاي در نظر گرفته شرده برراي

خصايص خوبي دارم؛  -1احساس ميكنم كه زياد مايه افتخار

سنجش مفاهيم اصرلي پرژوهش ،برراي داوري بره تعردادي از

نيستم؛  -5قادر به انجرام دادن كارهرا بره خروبي افرراد ديگرر

كارشناسان و متخصصان داده شد و بر اسراس نترايج ارزيرابي

نيستم؛  -1احساس ميكنم شخص باارزشي هستم و يا حداقس

آنها ،برخي از سؤالها حذف و سؤالهاي داراي اعتبرار كرافي

در يک سط با افراد ديگر هستم؛  -7آرزو ميكنم ميتوانستم

به عنوان سؤال هاي پرسشنامه انتخراب و سراخت داده شردند.

براي خودم بيشتر محترم باشم؛  -8م نگرشري مثبرت دربراره

همچني  ،براي حصول اطمينان از روايي سؤالها ،آزمون آلفاي

خودم اتخاذ كردهام» استفاده شد.

كرونباخ انجام گرفت كه نتايج به ترتيب جدول زير است:

عزت بدني :عزت بدني منعاس كننده احساسات شخص

جدول  -5ضرایب آلفای كرونباخ

درباره بدنش و نيز سط رضايت فرد از ابعاد گوناگون بردنش

متغیرها

ضرایب

است ) .(Peterson, 2007:29عزت بدني با استفاده از مقياس عزت

عزت بدني

/39

عزت نفس

/74

اضطراب فيزيک اجتماعي

/75

ميس به عضالني بودن

/74

بدني 3سنجيده شد .در اير مقيراس بخرشهرا و كاركردهراي
بخش هاي عضالني بدن ذكر و از پاسخگويان خواسته شد كره
احساس خود را نسبت به آنها ذكر كند .برراي سرنجش عرزت
بدني از دو شاخص استفاده شد :الف) نيرومنردي :مربروط بره

Rosenberg Self – Esteem scale
Body Esteem Scale

1
2

 :Validityاي وایه با عنوان «روايي» نيز به وسيله برخي نويسندگان بهكار رفته
است
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آمارههای توصیفی

وضعيت چولگي دادهها ،اي ميرانگي براالتر از حرد متوسر

ميانگي سني مردان در نمونه مورد مطالعه  94/48اسرت ،كره

است .همچني  ،ميرانگي اضرطراب فيزيرک اجتمراعي 48/31

در اي ميان كمتري س  45و باالتري س  17است .ميانگي

بوده و با توجه به ايناه از ميرانگي طيفري دادههرا ( )33كمترر

وزن پاسخگويان  471/91است كه در اي ميران ،حرداقس قرد

است؛ لذا ميانگي اضطراب فيزيک اجتماعي پرايي ترر از حرد

 411و حداكثر  435است .همچني  ،ميانگي وزن پاسخگويان

متوس است .ميانگي عزت بدني در نمونه مرورد بررسري 54

 75/37است كه كمتري و بيشتري وزن به ترتيرب  18و 449

با حداقس  33و حداكثر  11باالتر از حد متوس است .به طور

است .در بي نمونه آماري  3/3درصد مردان داراي نمايه توده

خالصه ،نمونه مورد بررسي اي پژوهش (مرردان براالتر از 45

بدني كموزن 54/3 ،درصرد نرمرال 93/1 ،درصرد بريشوزن و

سال شهر تبريز) از عزت نفرس و عرزت بردني براالتر از حرد

 5/7درصد چاق هستند.

متوس و اضطراب فيزيک اجتماعي پايي ترر از حرد متوسر
برخوردارند .نتايج توصيفي جدول ( )3همچنري بيرانگر اير

عزت نفس و اضطراب فیزیک اجتماعی

است كه ميس به عضالني بودن با ميانگي (ميرانگي = ،)39/91

نتايج مندرج در جدول ( )3نشان ميدهد كره ميرانگي عرزت

حداقس  8و حداكثر  93در حد متوس است.

نفس در بي نمونه مورد بررسي  97/97بوده كه برا توجره بره
جدول -2آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر

میانگین

چولگی

معیار

مینیمم

ماكسیمم

انحراف

كل

دامنه
تغییرات

عزت نفس

97/97

5/18

-/41

33

18

31

941

اضطراب فيزيک اجتماعي

48/31

5/59

/91

7

97

91

941

عزت بدني

51/71

8/53

-/35

33

11

97

941

ميس به عضالني بودن

39/91

1/19

-/114

8

93

94

941

خيلي كم
33

كممتوس

زياد

3885

خيلي زياد

95

18

1485

 :97897ميانگي بهدست آمده
پیوستار  -5میانگین عزت نفس

خيلي كم
7

كم
4185

متوس

زياد

33

 :48831ميانگي بهدست آمده
پیوستار  -2میانگین اضطراب فیزیک اجتماعی

خيلي زياد
3385

97
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خيلي كم
33

كم

متوس

98835

بودن…

زياد
1785

44

خيلي زياد
11

51875

 :54ميانگي بهدست آمده
پیوستار  -میانگین عزت بدنی

خيلي كم
8

كم
45875

متوس

زياد

3985

خيلي زياد
94835

93

 :39891ميانگي بهدست آمده
پیوستار  -4میانگین میل به عضالنی بودن

نتایج استنباطی

اجتماعي براي دستيابي به اندام ايدهآل ميكوشند.

نتايج همبستگي بي متغيرهاي عزت نفس ،اضرطراب فيزيرک

نتايج همبستگي جدول ( )9همچني بيانگر اي امر اسرت

اجتماعي و عزت بدني با ميس به عضالني بودن در جدول ()9

كه در سط معناداري كمتر از  /14بي عزت نفس و ميرس بره

بررسي شده است .نتايج اي جردول نشران مريدهرد كره :در

عضررالني بررودن رابطرره معارروس و معنررادار وجررود دارد

سط معناداري كوچاتر از  /14بي اضطراب فيزيک اجتماعي

( .)sig=/008, r=-/159در واقررع ،افرررادي كرره داراي مراتررب

و ميس به عضالني بودن رابطه مستقيم و معنرادار وجرود دارد؛

بااليي از عزت نفس هستند ،از ظاهر و اندام خود راضي بروده

يعني به ميزاني كه اضطراب فيزيک اجتماعي افزايش مييابرد،

و زياد تحت تأثير انردام ايردهآل تبليرغ شرده در جامعره قررار

ميس به عضالني بودن در فرد نيز افزايش مرييابرد و بررعاس

نميگيرند .در نتيجه ،ميس به عضالني برودن در چنري افررادي

(.)sig=/000, r=/349

اند

است؛ يعني هرچه عزت نفس در فرد افزايش مرييابرد،

به عبارتي ،هر چقدر اضرطراب فيزيرک عضرالني بيشرتر

تالش براي دستيابي به اندام عضالني در وي كاهش مييابد و

ميشود ،تالش براي دسرتيابي بره انردام عضرالني نيرز بيشرتر

برعاس .در نهايت ،مشاهده ميشود كه بي عزت بدني و ميس

ميشود و بررعاس .اير نتيجره برا نظريره اضرطراب فيزيرک

به عضالني بودن رابطه اي وجود ندارد .به عبارت بهتر ،ميس به

اجتماعي همسوست .بر اساس اي نظريره ،افررادي كره دچرار

عضالني بودن ،از عزت بدني تأثير نميپذيرد.

اضطراب فيزيک اجتماعي بااليي ميشوند ،براي كراهش طررد
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جدول  -آزمون همبستگی بررسی بین میل به عضالنی بودن با اضطراب فیزیک اجتماعی و عزّت نفس
متغیرها

تحلیل مسیر

اضطراب فیزیک اجتماعی

عزت نفس

عزت بدنی

همبستگي پيرسون

/913

-/453

-/391

مجموع ميرس بره عضرالني

سط معناداري

/111

/118

/111

بودن

تعداد

384

378

313

4

نتايج حاصس با در نظر گرفت اثرهاي مستقيم ،غيرمستقيم

در اي بخش به جهت شفّاف شدن ميزان تأثيرپذيري مستقيم،

و كس متغيرهاي مستقس بر متغير وابسته نشان ميدهرد كره اوالً

غيرمستقيم و كس متغير ميزان ميرس بره عضرالني برودن ،مردل

بيشتري تأثيرگذاري بر متغير ميس به عضالني برودن از سروي

ساختاري ( )3با استفاده از تانيک تحليس مسير ،آزمرون شرده

متغير اضطراب فيزيک اجتماعي بوده و ثانياً نقش عزت نفرس

است .مدل ترسيم شده از نوع مدل رگرسيوني و اشرباع شرده

در تأثيرگذاري سازههاي اضطراب فيزيرک اجتمراعي و عرزت

است .بر اساس شاخصهاي نيارويي بررازش در جردول ()1

بردني بررر ميررس برره عضررالني بررودن ،برره لحرراظ آمرراري نقررش

مدل آزمون شده ،تأييد شده است .بنابراي  ،بعد از تأييد مردل،

معنيداري بودهاست .همچني  ،نتايج تحليس مسرير ( شراس )3

مي توان نتايج تحليس مسير صورت پذيرفتره را بره شررح زيرر

نشان ميدهد كه متغير اضطراب فيزيک اجتمراعي يرک متغيرر

عنوان نمود:

واسطهاي در بي متغيرهاست و دو متغير عزت نفس و عرزت

اثر مستقيم متغير عزت نفس بر متغير «ميرس بره عضرالني
بودن» معني دار بوده است .همچني  ،متغيرر مسرتقس يراد شرده
توانسته اسرت از طريرق متغيرهراي عرزت بردني و اضرطراب
فيزيک اجتماعي بر متغير ميزان ميس بره عضرالني برودن ترأثير
معنيداري داشته باشد.
اثر مستقيم متغير عزت بدني بر متغير« ميرس بره عضرالني
بودن» معنيدار بوده است .متغيرر مسرتقس يراد شرده از طريرق
متغير اضطراب فيزيک اجتماعي ،بر متغيرر ميرس بره عضرالني
بودن تأثير معنيداري داشته است.
اثر مستقيم متغير «اضطراب فيزيرک اجتمراعي» برر متغيرر
وابسته(ميس به عضالني بودن) معنيدار بوده است.
در مجموع 43درصد از تغييرات مرتب با متغير «ميرس بره
عضالني بودن» توس متغيرهراي مسرتقس (اضرطراب فيزيرک
اجتماعي ،عزت نفس و عزت بدني) تبيي شده است (جردول
.)1

Path Analysis

1

بدني از طريق اي متغير بر ميس به عضالني برودن افرراد ترأثير
ميگذارد.
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مدل ساختاری 2
جدول  -4تحلیل مسیر میل به عضالنی بودن
متغیرهای مستقل

نوع اثر

اثركل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اضطراب فيزيک اجتماعي

/91

-

/91

عزت نفس

-/13

-/41

-/41

عزت بدني

-/49

-/17

-/31

اثرهای تحلیل شده

/41

اثرهای تحلیل نشده

/81

خطا

نياويي برازش اصالح شده

نياويي برازش

سط معنيداري

درجه آزادي

كميت

1

4

4

4

1

1

x2

)* Root Mean Square ErroRof Approximation(RMSEA
) ** Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)*** Goodness of Fit Index (GFI

نتیجهگیری

نوي نيز با گسترش رسانههاي جمعري انردام عضرالني مرورد

بررسي تاريخ توجه به اندام ايدهآل مردانه نشان ميدهد كره از

توجه صنعت تبليغات قرار گرفت و پژوهشهاي پژوهشرگران

قرن هفتم ،هنرمندان يونان باستان در آثار هنري خود برهويرژه

نيز نشان ميدهد كره توجره بره انردام عضرالني و اسرتفاده از

مجسمهها به اندام مردانه توجه ويژهاي نموده و براي آن بيشتر

جراحيهاي پالستيک و داروهاي خاا در جهت رسيدن بره

از اندام زنان ارزش و احترام قائس بوده اند .برا گذشرت زمران،

اندام عضالني در حرال گسرترش و در حرال تبرديس بره يرک

تمركز از اندام مردان بر اندام زنان متمركز شدهاست .در عصرر

شراي نگرانكننده است .بدي جهت و برا توجره بره اهميرت

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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بررا پررژوهشهرراي پيترسررون ( )3117و برونررت و هماررارانش

عزت بدني ،عزت نفس و اضطراب فيزيک اجتماعي برر ميرس

( )3141همسوست .همچني  ،نتايج نشان داد كره بري عرزت

بر عضالني بودن نگاشته شد .در اي راستا ،نمونهاي به حجرم

نفس و ميس به عضالني بودن رابطه معاوس وجود دارد .نتايج

 941نفر از مردان باالي  45سال شهر تبريز با استفاده از روش

پژوهشهاي چتيستر ( )3117و پيترسون ( )3117نيز مؤيد اي

نمونهگيري خوشهاي تصادفي بررسي شدند.

نتيجه است .در نهايت ،بي عرزت بردني و ميرس بره عضرالني

اندام ايده آلي كه براي مردان در رسانهها به تصوير كشيده

بودن رابطه منفري و معنرادار مشراهده شرد .گرودرزي نيرز در

شده ،اندام عضالني و الغر با تمركز بر عضالت باالتنه اسرت.

پژوهش خود به رابطه بي عزت بدني و انردام ايردهآل اشراره

تمايس براي بهدست آوردن اير هيارس ايردهآل اسرت كره بره

نموده اسرت .نترايج تحليرس مسرير برا در نظرگررفت اثرهراي

افزايش نارضايتي بدني در مردان منجر ميشرود .سرط براالي

مستقيم ،غيرمستقيم و كس متغيرهاي مستقس برر متغيرر وابسرته

نارضايتي بدني مما است به ايجاد ميس به عضالني بودن در

نشان ميدهد كه اوال بيشتري تأثيرگرذاري برر متغيرر ميرس بره

فرد منجر شود كه براي رسيدن به اير هردف ،ممار اسرت

عضالني بودن از سوي متغير اضطراب فيزيک اجتمراعي بروده

رفتارهاي افراطي توس وي انجام گيررد؛ زيررا زمراني كره در

و ثانياً نقش عزت نفس در تأثيرگرذاري سرازههراي اضرطراب

جامعه اندامي به عنوان ايدهآل معرفي ميشود ،عموم مرردم آن

فيزيک اجتماعي و عزت بدني بر ميس بره عضرالني برودن ،بره

را نماد جذابيت به شمار ميآورند ،لذا عدم دستيابي بره آن بره

لحاظ آماري معنيدار بروده اسرت .مردل تحليرس مسرير نشران

مشاالت روحي و رواني فراواني منجر ميشود .ياري از اير

ميدهد كه اضطراب فيزيک اجتماعي هم از عزت نفس و هرم

مشاالت اضطراب فيزيک اجتماعي است .اي نوع اضرطراب

از عزت بدني تأثير ميپذيرد .همچني  ،اي مردل ترأثير عرزت

در نتيجه اي امر ايجاد مي شود كه فرد فار ميكند كه ديگران

نفس بر عزت بدني را به خوبي نشان ميدهرد .نترايج تحليرس

ظاهر او را به صورت منفي ارزيابي ميكننرد؛ بره اير جهرت،

مسررير بررا نتيجرره حاصررس از پررژوهش ديررويس و هماررارانش

براي اجتناب از اي ارزيرابي منفري از حضرور در مارانهراي

( )4339همسوست كه به رابطه بي نيرومنردي بردني و

شلوغ اجتناب ميورزد و در عي حرال تمايرس شرديدي پيردا

در مردان اشاره ميكند (نيرومندي بدني از شاخصهاي عرزت

ميكند كه به اندام ايدهآل مطرح شده در جامعه دسرت يابرد و

بدني در پژوهش حاضر است) .همچني  ،رشيد و همارارانش

براي اي هدف ،از داروها و روشهراي مضرري نيرز اسرتفاده

( )3144نيز به رابطه بري عرزت بردني و عرزت نفرس اشراره

مي كند؛ اما چنانچه فردي داراي عزت نفس بااليي باشد ،زيراد

نمررودهانررد .برره عبررارت بهتررر ،همسررو بررا پررژوهش برونررت و

تحت تأثير ديگران قرار نميگيرد و تمايس براي بهدست آوردن

هماارانش ( )3141نتايج تحليس مسير در پژوهش حاضر نيرز

اندام عضالني در وي افزايش نمييابد .از طرف ديگر ،افرادي

نشان مي دهد كه عزت نفس و عزت بدني ترأثير معنريدار برر

كه از اندام خود رضايت كافي دارند و عزت بدني در آنهرا در

اضطراب فيزيک اجتماعي ،و اضطراب فيزيرک اجتمراعي نيرز

حد بااليي است ،ميزان ميس به اندام ايدهآل (ميس بره عضرالني

تأثير معنيدار بر ميس به عضالني بودن دارند.

SPA

بودن) در آنها كاهش مييابد.
با توجه به پيشينه نظري ذكر شده ،نتايج پرژوهش حاضرر

پیشنهادها

از اي قرار است :بي اضرطراب فيزيرک اجتمراعي و ميرس بره

 -در دستيابي به اندام عضرالني اسرتفاده از داروهراي خراا

عضالني بودن رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد .اير نتيجره

توس افراد پيامردهاي نرامطلوبي برر سرالمتيشران دارد .الزم
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…بودن
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