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داغ ننگ ،فشار اجتماعي موذیانه اي است كه با تعداد نامنتهایي از صفات ،شرایط ،وضعيت سالمت و گروه هااي اجتمااعي وابساته باه زميناه و
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ميكند .سوگيريهاي آشکار و تبعيضي كه در زمينههاي مختلف به افراد چاق تحميل ميشود ،نشاندهند خزیدن چاقي و اضافه وزن به حيطاۀ
داغ ننگ به ویژه براي زنان به دليل تأكيد بيش از حد جامعۀ مصرفي بر جذابيت جسماني آن ها است .این پژوهش با هدف بررسي عوامال ماثرر
در ضعف و شدت داغ ننگ چاقي درونيشد زنان با روش پيمایش و روش نمونهگيري طبقهاي متناسب ،تعداد  986زن 61-11سالۀ شهر یازد
را با ابزار پرسشنامه مطالعه كرد .با چارچوب قراردادن نظریات گاافمن ،گيادنز ،مقایساۀ اجتمااعي فساتينگر ،مبادلاه ،اساتي

و برگنار ،رابطاۀ

متغيرهاي فردي-روانشناختي (عزت نفس ،سن ،شااخص حجم بدن) و متغيرهااي اجتمااعي (مقایساۀ اجتمااعي ،نفاوذ خاانواده و دوساتان،
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کليدواژهها :چاقي و اضافه وزن ،داغ ننگ ،داغ ننگ چاقي درونيشده ،مقایسۀ اجتماعي

 نویسنده مسثول63692612762 :

Email: f.ghanee@gmail.com

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)76شماره سوم ،پایيز 6937

12

شرح و بيان مسأله

تبليغ ميشود ،باری اندامي و براي مردان ،بدن عضالني است

بدن ،شاخص ترین نمایند ظاهر و بخش مهمي از هویت فارد

( .)Riccardelli & Cabe, 2004این تصاویر تبليغشده از بدنهاي

است و در موقعيتهااي اجتمااعي ،بالفاصاله در برخاورد باا

مردانه و زنانه را افراد جامعه در فرایند جامعاهپاذیري دروناي

دیگااران نمایااان ماايشااود و بااهصااورت مسااتقيمتاارین و

ميكنند و ميكوشند بدان دست یابناد اماا نااتواني بخاش در

دردسترس ترین مالک قضاوت در اختيار مخاطباان حاضار در

خور توجهي از ماردان و زناان در دساتيابي باه بادن ایادهآل

ميدان كانش قارار مايگيارد .بادینترتياب بادن از هساتياي

تجویزشااده ،بااه افاازایش نارضااایتي از باادن منجاار ماايشااود.

زیستشناختي و روان شاناختي فراتار ماي رود و باه ساازهاي

همچنين نداشتن وزن ایدهآل و چاقي با برچسبهاي اجتماعي

اجتماعي مبدل مايشاود .باا ظهاور جامعاۀ مصارفي ،بادن و

نامناسب و نگرشهااي پايشداوراناه هماراه اسات (

& Carr

 )Freedman,به عبارتي ،تأكيد فرهنگ یرباي مادرن بار

متعاقااب آن بازتااابيش ادن هویاات باادني افااراد بااه جایگاااه

2005

انکارناپذیري دست یافت .آنچه در این جامعه اهميت ميیابد،

الیري و بهتبع آن بر ننگآوربودن اضافه وزن ،باه داغخاوردن

این واقعيت است كه امکان پذیري بدن ،به مثاباه یا

پارو ه،

افراد چاق منجر شده است (.)Schwartz & Brownell, 2004

اكنون به روي مخاطبان انبوه باز شده است و دیگار هادف یاا

چاقي ایلاب شااخص تاود بادني ( )BMIتشاخيص داده

گاروه نخباه یاا فرهناگ باور وازي ممتااز نيسات

مي شود كه بعادي از جاذابيت فيزیکاي و نشاانۀ خطار باراي

آرمان ی

( .)Turner, 1994بدینترتيب تعداد زیادي از افراد ،ایان امکاان

دساتهاي از مشاکالت ساالمتي اسات (

را مي یابند كه با دستکاري ویژگيهاي ظاهري و مرئي بادن و

 .)2002چاقي ناسالم به طور معناداري خطر ابتال به بيماري هاي

فاصلهگيري از مفهوم «بدن طبيعي» به سااخت اجتمااعي بادن

قلبي-عروقي مانند بيماري انسداد شرائين قلب و فشار خاون،

Ferraro & Holland,

دیابت نوع دوم و سکتۀ مغزي را افزایش ميدهاد

مبادرت كنند.
مفهوم تصور بدني را براي اولين بار ،شلدر مطرح كرد .وي

Vohora, 2007; Dal & Callegues, 2000

( Robertson

&) .عااالوه باار

تصور بدني را چنين تعریف كرده است« :تصویري از بادنمان

بيماري هااي گونااگون قلباي ،افاراد چااق باه احتماال زیااد،

كه در ذهن شکل ميدهيم و شيوهاي كه باا آن ،بادن برایماان

داغخوردگي را تجربه ميكنند (.)Robertson & Vohora, 2007

آشکار ميشود .تصور بدني ،فرایناد شاناختي صارف نيسات

نظاام درجاهبنادي را

سازمان سالمت جهاني ( )1998یا

بلکه خواستهها ،نگرش هاي عاطفي و كنش متقابل باا دیگاران

براي طبقه بندي وزن اضافي و چاقي بار اسااس  BMIمعرفاي

را منعکس ميكند»( .مفاهيم) بدین ترتيب تصور بدني ،نگرشي

شااخص حجام بادن باين  21و

چندبعدي راجع به بدن خود ،بهویژه شکل ،اندازه و زیبایي آن

كرده است .اضافه وزن ،ی
 23/3و چاقي ی

شاخص حجم بادن بااالي  96اسات .ایان

&  )Cashبه عبارت دیگار،

تمایزها عالوه بر اینکه براي مباحثات سالمتي مهام اسات ،باا

تصور بدن به ادراكات ،احساسات و افکار شاخص راجاع باه

جنبه هایي از پيامادهاي اجتمااعي و روان شاناختي نياز پيوناد

بدنش اطالق و معموالً بهصورت ساازهاي متشاکل از بارآورد

خورده اسات ( .)Schwartz & Brownell, 2004اگرچاه چااقي،

انااداز باادن و احساسااات مربااوا بااه اناادازه و شااکل باادن

ی

بيماري و بحران سالمت عمومي است داغ مربوا باه آن

مفهاومساازي مايشاود ).)Grogan, 1999; Mut & Cash, 1997

رنج بسياري را ایجاد مي كند .نفوذ دیادگاه هاا و نگارش هااي

تصور بدني و احساسي كه افراد به بدن خود دارند بدون ش

اخالقاي منفاي باه اضااافه وزن و چااقي مانناد تنبلاي و نبااود

از ایدهآلهاي جامعه دربار زیبایي بدن تأرير ميپذیرد.

خودكنترلي هم به صورت نهادي و هم به صورت شخصاي باه

تعریف ميشود

(Colleguse, 1997

آنچه بهصورت بدن ایادهآل باراي زناان در جواماع یرباي

گونۀ مشهودي رواج یافته است

(2014

 .)Brewis,بدینگونه كه
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پژوهشگران در مطالعات خود از تجربه هاي زیستۀ افراد چااق

بنابر آنچه ذكر شد چاقي نهتنها افتي فيزیکي اسات اضاافه

نشان دادند این افراد ایلب در بسياري از زميناه هااي زنادگي

وزن ،نبود خودكنترلي نيز متصور مي شود و افراد چااق ،افاراد

ازجمله كار ،سالمت و مراقبت هاي پزشکي و روابط شخصي

تنباال ،زیااادهرو و شااکمپرساات در نظاار گرفتااه ماايشااوند و

Viren, 2010; Maor,

رفتارهاي تبعيض آميازي از جاناب دیگاران باه آناان تحميال

با تبعيض و محروميت روبهرو ميشوند (

 ،)2011به گونه اي كه چاق باودن باا تجرباه اي از داغ خاوردگي

مي شود .مجموعۀ این نگرش ها و رفتارهاي دیگران نسبت باه

توأم مي شود كه فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي را محدود و

افرادي كه از وزن ایدهآل جامعه به هر دليلي فاصله گرفتهاناد،

منبااع بااالقوهاي از تبعاايض را فااراهم و آساايبهااایي را بااه

موجب شکلگيري تصوري از خویشتن در فارد مايشاود كاه

فرصت هاي شغلي ،خدمات بهداشتي ،موقعيت هاي تحصايلي،

آنچنان كه باید و شاید خوب نيسات .پدیادهاي كاه كاامالً باا

روابط خانوادگي ،خودپنداره و شاخص هااي مختلاف رفااه و

تعریف گاافمن از داغ مطابقات دارد و موجاب شاکاف مياان

آسایش تحميل ميكند ( )Schafer & Ferraro, 2011براي مثال،

آنچه كه شخص بایاد باشاد ،یعناي هماان «هویات اجتمااعي

در ایاالت متحاده ،دیگاران حتاي اعضااي خاانواده در بيشاتر

بالقوه» و آنچه شخص واقعاً هست ،یعناي «هویات اجتمااعي

اوقات بهگونهاي كامالً منفي ،افراد چاق را قضاوت و تمساخر

بالفعل» (ریتزر )6987 ،و پيامدهاي واپسين این شکاف در بطان

مي كنند .تجربۀ منفي چاق بودن تنها به ارتباطات متقابل روزمره

ميدان كنش ماي شاود ،ارزیاابي منفاي اي از یا

ویژگاي رخ

محدود نيست به لحاظ تعامالت ساختاري در حوزه هایي مانند

مي دهد و به تخفيف و لکه داركردن هویت اجتماعي وي منجر

سالمت ،آموزش ،اشتغال و رسانه هاي جمعي نيز حضاور دارد

ميشود (.)Brewis, 2014

 .)Brewis,این عقاید كليشاهاي منفاي ،سااختار هویات

پيوند این شارایط باا نگارشهااي جنسايتي ،نشااندهناد

(2014

شخصي افراد را تحت تأرير قرار ماي دهاد .ایان نگارش هااي

برجستهشدن نقش ظاهر و بدن زن و نگاه كاالگونه باه وي در

)Maor,

جریان زندگي روزمره است ،باهگوناهاي كاه در چناين بساتر

مجموعه اي از قضاوت هاي اخالقي است كه افراد چااق را باا

مردساالرانه اي ،زنان ایلب با جذابيت جسمي و ظااهريشاان

صفاتي منفي مانند تنبل ،پرخور ،یيرفعال و ناسالم انگ مي زند

ارزیااابي ماايشااوند تااا توانااایيهااا و موفقيااتهاااي فااردي و

( )Care, Freedman & Lewis, 2011بدین نکته تأكيد كردند كاه

اجتماعيشان .بدین ترتيب زیبایي براي زن ،ویژگاياي حتماي

بسيار مهم است در نظار داشاته باشايم آیاا افاراد چااق درک

پنداشته ميشود و تالش وي را به مطلوب واقعشادن از نگااه

مي كنند كه با آن ها بدرفتاري شده است؟ ایان اساناد ذهناي از

دیگران معطوف ميكند ،شرایطي كه فوكو به زیباایي آن را باه

فرد چاق ،عنصر كليدي در فرایند داغ خوردگي

تصویر ميكشد .به اعتقاد فوكاو آنچاه فارد از جنسايت خاود

مي كند كه چرا

مي داند ،با آموزه هاي گفتمان قدرت شاکل گرفتاه اسات و در

فرد را تحت

این گفتمان ،رفتارهاي جنسي به گونه اي نمودار ماي شاوند كاه

&  )Schaferزیارا برحساب

جنس و تحت ستم درآوردن جنس دیگار اسات.

منفي ،كه ایلب رنجآور و شرمساركننده اسات،

تبعيض در ی

محسوب مي شود و به درک این موضوع كم
ی

تجربۀ داغ خوردگي ،فرصت هاي زندگي ی

تأرير قرار ميدهد؟

(Ferraro,2011

(2012

به سود ی

آنچه فمينيست هاي پساساختارگرا از مبناشدن بدن براي هویت

به طور خالصه ،گفتني است «اندیشۀ محوري فوكاو در كتااب

در روابط اجتماعي ساخن ماي گویناد ،افاراد برحساب اینکاه

تاریخ جنسيت این اسات كاه آنچاه در جامعاه ،حقيقات امار

دیگران چگونه دربار بدن آنان قضاوت مي كنند باه دركاي از

جنسي شناخته مي شود ،در واقع اسطوره اي بايش نيسات اماا

خود جسماني شان نائل و این ادراک ها مبنایي باراي هویتشاان

این اسطوره پردازي ها در روابط ميان آدميان تأرير بسازایي دارد

ميشود (.)Rice, 2007

و آنان را در حلقهاي از روابط قدرت اسير

مايكناد» (ابااذري و
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حميدي .)6986،به طور كلي ،فوكو معتقد است در جامعۀ كناوني

معرف طبقۀ اجتماعي -2 ،مقاصد جنسي -9 ،داشاتن هویات،

ما ،تمامي بدن ها به لحاظ پوشش ،آرایاش و تناساب انادام باه

 -1تنوع طلبي و نوگرایي -1 ،همانندسازي -7 ،تشخص طلبي،

سمت الگوي خاصي هدایت مي شاوند .الگاویي كاه نرماال و

 -6تأرير دوستان و همساالن و  -8جلب توجه در زمينۀ تمایل

بهنجار شناخته ماي شاود و تماامي افاراد تاالش ماي كنناد در

به مدیریت بدن از حيث ظاهري ،آرایشي و پوششاي بررساي

محدود این الگو جاي گيرناد .ایان الگاو هماان قالاب ویاژ

شاادند .نتااایج پااژوهش نشااان دادنااد -6 :در تمااامي ابعاااد

برخاسته از گفتمان قدرت است ،گفتماني كه از نظر او به دليال

هشتگانۀ مدّنظر ،وضعيت موجود بهطرز معناداري از ميانگين

واگذاري نقش هاي جنسيتي به زنان و یکسان دانستن بدن زنانه

نظري بيشاتر اسات -2 ،باهترتياب ،متغيرهااي جلاب توجاه،

با صفت هيجان پذیري ،به زیان جنس مثنث ساخته ماي شاود

تشخص طلبي ،تأرير دوستان و همساالن ،تنوعطلبي و نوگرایي،

زیرا یکاي از راههااي اعماال كنتارل و قادرت ،تحات قاانون

مقاصد جنسي ،همانندسازي ،معرف طبقۀ اجتمااعي و داشاتن

درآوردن امور جنسي و توليد مثل است كه به طور ویژه با بدن

هویت ،بيشترین تأرير را در تبيين ميزان تمایال باه مادیریت و

زنانه در ارتباا دانسته ميشود.

كنترل اندام و بدن را داشتند.

بدین ترتيب در بيشتر جوامع ،زنان در مقایسه باا ماردان ،باه

«مدیریت بدن و ارتبااا آن باا عوامال اجتمااعي (در باين

زیبایي ،ظاهر خود و آنچه به چشم مي آید ،دقات نظار بيشاتري

دختران دانشگاه مازندران)» عنوان پژوهش دیگاري اسات كاه

دارند و حساسيت و توجه بيشتري نشان ماي دهناد .بار اسااس

رضااایي و همکاااران ( )6983روي  166نفاار از دانشااجویان

صدق این موضوع در جامعۀ مدّنظر ،این پژوهش ،زنان را محور

دختر دانشگاه مازندران انجام دادند .یافته هاي پاژوهش نشاان

بررسي خویش قرار داده است و از آنجا كه وزن یکاي از ابعااد

ماايدهنااد عواماال مسااتقيم باار ماادیریت باادن عبارتنااد از:

مهم در تصور بدني و باری انادامي از ایادهآلهااي بادن زناان

مصرف گرایاي ،فشاار اجتمااعي و مصارف رساانه اي كاه 89

است و چاقي ،نقش بسزایي در شکست افاراد در خلا هویات

درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين ميكنند.

 )Brewis,پژوهشااگران

پژوهشي با نام «مدیریت بدن و مقبوليت اجتماعي (مطالعاۀ

اجتماااعيشااان باار عهااده دارد

(2004

پژوهش حاضر تمركز خود را باه مثلفاۀ وزن باراي جانس زن

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور شاهر

بهعنوان یکي از مهمترین ابعاد تصور بدني ،در پيوناد باا مفهاوم

زنجااان)» را شااکربيگي و اميااري ( )6936روي  966نفاار از

داغ ننگ گافمن معطوف كردند .داغ ننگ چاقي در این پژوهش

دانشجویان علوم انساني مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد و پياام

بر اساس طبقه بندي سطوح داغ ننگ ،در ساط فاردي بررساي

نور با هدف بررسي عوامل مثرر در گرایش باه مادیریت بادن

ميشود ،بدینگونه كه تمركز بر عواملي اسات كاه در ضاعف و

(مدیریت ظاهري ،جراحي هاي زیباایي ،رویاههااي الیاري و

شدت داغ ننگ درونيشد زنان تأرير خواهد داشت.

ورزش و نگهداري از بدن) انجام دادند .یافتههاا نشااندهناد
رابطۀ معنادار و مستقيم بين متغيرهااي مساتقل ميازان اوقاات

پيشينۀ پژوهش

فرایت ،مصرف فرهنگي ،مصرف رسانهاي و پایگاه اجتماعي-

مهاادوي و عباسااي اساافجير ،پژوهشااي ( )6983بااا هاادف

اقتصادي با متغير وابساتۀ مادیریت بادن و رابطاۀ معنايدار و

بررسي ميزان تمایل به مدیریت بدن و كنتارل انادام و عوامال

معکوس بين سن و تدین با مادیریت بادن هساتند .همچناين

مثرر در آن انجام دادهاند .به ایان منظاور از مياان  916نفار از

ميزان مدیریت بدن در جنس زن ،افاراد مجارد و دانشاجویان

دانشجویان دختار یيرانتفااعي سابز آمال  266نفار باه روش

دانشگاه آزاد بيشتر بود.

تصادفي انتخاب و با پرسشانامۀ محقا سااخته در  8بعاد -6

«تأرير مصرف رسانه هااي جمعاي در مادیریت زناان» ناام
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مقاله اي است كه قادرزاره و همکاران ( )6936با بررساي 186

پرخوري) و تجارب داغ خوردگي (در دوران كودكي ،نوجواني

نفر انجام دادناد و باه ایان نتيجاه رسايدند كاه باين مصارف

و بزرگسالي) بررسي كردند .نتایج نشان مي دهناد زناان چااق

رسانه هاي داخلي و خارجي به ترتيب ،همبستگي منفي و مثبت

نسبت به زناني با وزن متعادل ،تصور منفي تاري از بادن خاود

با مدیریت بدن وجاود دارد .تلویزیاون (در مياان رساانه هااي

دارند و نارضایتي و پریشااني بيشاتر ،عازت نفاس اجتمااعي

داخلي) و ماهواره (در ميان رسانه هااي خاارجي) قاوي تارین

پایينتر و رضایت كمتر از زندگي را اظهار كردند.

رابطه را با مدیریت بدن دارناد .در مياان متغيرهااي جمعيتاي

التنر 2و همکاران ( )2007در پژوهشي ،نگرش هااي منفاي

پایگاه اجتماعي-اقتصادي و سن به ترتيب ،همبستگي مثبات و

نسبت به چاقي را در رابطاه باا رساانه هااي عماومي بررساي

منفي با مدیریت بدن دارد.

كردند .پژوهشگران  36پسر و  666دختر  66تا  69ساله را در

سفيري و همکاران ( )6932با هدف بررسي جامعه شناختي

نيوزیلند آزمودند و به این نتيجه رسيدند كاه تنفار نسابت باه

مقایسۀ مدیریت بدن بين زنان و مردان 986 ،زن و مرد سااكن

افراد چاق با زمان صرف شده براي خواندن مجالت پيش بيناي

شيراز را بررسي كردند و به این نتيجاه رسايدند كاه مياان دو

مي شود بنابراین محتواي رسانه ها در نگرش افاراد باه چااقي

جاانس ،تفاااوت معناايداري در ماادیریت باادن وجااود دارد.

تأرير ميگذارد و به باي ارزشكاردن و داغ نناگزدن باه افاراد

همچنين بين ميزان اعتماد به نفس و توجه به عوامال ذهناي و

داراي اضافه وزن منجر ميشوند.
9

مدیریت بدن بين زنان و مردان ،رابطه وجود دارد و درنهایات

پژوهش پني و هاداک ( )2003روي نمونه اي از  38كودک

اینکه بين فشارهاي اجتماعي و مدیریت بادن زناان و ماردان،

 1-66ساله ،نشان دادند وزن افراد ،تأرير منحصربه فردي دربار

رابطۀ معنيدار وجود دارد.

ارزیابي شدن آنها از جانب دیگران دارد .شركتكنندگان ،زنان

مهدي زاده و رضاایي ( )6939در پژوهشاي باا ناام «نقاش

چاق را بهطور معناداري كمتر از زناان باا وزن نرماال دوسات

متغيرهاي ميانجي در تأريرگاذاري تلویزیاونهااي مااهواره در

داشتند .گفتني است زنان چااق باا نماایش دادهشادن در كناار

مدیریت بدن دختران و زنان جوان»  166نفر از زنان جوان 68

كاراكتر متوسط ،كمتر دوست داشته مي شدند ،در حالي كه این

تا  23سالۀ شهر تهران را آزمودند .نتایج ،نشاان دهناد وجاود

موضوع درباار ماردان صاادق نباود .همچناين افاراد باا وزن

رابطۀ معنادار و مستقيم مياان ميازان تماشاا ،ناوع برناماههاا و

متناسب وقتي در كنار افراد چاق دیده مي شدند ،كمتر دوسات

نگرش به چهاره و ظااهر زناان در مااهواره و مادیریت بادن

داشته ميشوند تا وقتي در كنار افراد متناسب قرار بگيرند

هستند .همچنين یافتهها نشان ميدهند ميان نگرش دوستان هم

هلوب و همکاران )2011(1پژوهشي روي  13مادر و فرزند

بر رضایت و هم مدیریت بدن ،رابطه وجود دارد .عزت نفاس

انجام دادند .نتایج نشان دادند ترس مادران از چااقي ،بهتارین

نيز با رضایت از بدن رابطه دارد.

پيشبينيكننده براي عقاید قالبي فرزندان به افراد چاق است.

آنيس 6و همکاران ( )2004با هدف مقایساۀ افاراد چااق و
افراد داراي تناسب اندام دربار تصور بادن 671 ،زن  68ساال

مبانی نظري

به باال را در سه گروه  -6افراد داراي تناسب اندام -2 ،افرادي

پژوهش حاضر از نظریات ارزشمند اروینگ گافمن ،كاه یکاي

كه در زمان انجام پژوهش ،چااق بودناد و  -9افارادي كاه در

از جامعهشناسان كنش متقابل نمادین است ،هم در حاوز «داغ

گذشتۀ خود ،تجربۀ چاق بودن را داشتند در رابطه با سه عامال

ننگ» و هم «مدیریت نمایشي» بهره ميگيرد.

تصور بدني ،تجارب روحاي-رواناي(عازت نفاس اجتمااعي،
تشویش (اضطراب) اجتماعي ،افسردگي ،رضایت از زندگي و
Annis

1

2

Latner
3
Penny & Haddak
4
Holub

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)76شماره سوم ،پایيز 6937
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از نظر گافمن ،اصطالح داغ ننگ 6براي اشاره به ویژگي یاا

هنجارهاي فرهنگي ،مصاادی آن متفااوت اسات .بار اسااس

صفتي به كار برده خواهد شد كه باه شادت بادنام كنناده و یاا

طبقه بندي دیگري ،داغ ننگ در سه سط ساختاري ،اجتمااعي

ننگ آور است (گافمن ،)6987 ،صافتي كاه ارزش فاردي را كاه

و درونيشده تحليل ميشود ( .)Livingston & Boyd, 2010داغ

شخص

ننگ ساختاري كه داغ ننگ ساازماني نياز نامياده ماي شاود در

حامل آن است از ی

شخص كامل و معمولي به ی

Lewis & Colleguse,

سط كالن رخ مي دهد و به قوانين ،سياست هاا و رویاه هاایي

لکهدارشده و بيارزش تبادیل مايكناد (

 .)2011پدیدهاي كه رایطي پدید ميآورد بينهایت آزاردهنده و

اشاره دارد كاه باا نهادهااي خصوصاي و عماومي در موضاع

فرد داغ خورده را همواره نگاران پاذیرش از جاناب آدم هاایي

قدرت به گونۀ خاصي از صفات و شرایط ،داغ نناگ ماي زنناد

مي كند كه عادي خوانده ماي شاوند .داغ نناگ باا نسابت دادن

(مثالً فعاليت هایي كه برچسب مجرم ،دزد ،و منحارف جنساي

شده است،

را به دنبال دارند) .داغ نناگ اجتمااعي باه صاورت داغ ننگاي

گاروه اجتمااعي را باي اعتباار ماي كناد و هویات

عمومي یا تصویب شده در سط گروهي تعریف ماي شاود .در

صفتي كه در بطن تصاویر كليشه اي ناشایست ح
اعضاي ی

تباه شده اي براي آنان بر جاي مي نهد ،پدیده اي كه هم باا یا

این سط (سط ميااني) گاروه بازر تار ،بااور هاا و عقایاد

نقص آشکار مي تواند حضور یابد و هم باا ویژگاي هاایي كاه

كليشهاي منفي و كنشهاایي علياه گاروه داغخاورده دارد .داغ

آشکار نيست اما ناشایست تلقي ميشوند (.)Ramsden, 2009

ننگ دروني شده نيز به دو نوع داغ ننگ معطوف به خود یا داغ

گافمن از سه نوع متمایز داغ ننگ سخن مي گوید -6 :اولين

ننگ ادراک شده اشاره دارد كه در سط فردي تعریف مي شود.

نوع ،زشتي ها و معایب مربوا باه بادن هساتند .آن هاایي كاه

باید توجه داشت بر اساس تحليل ليوینگستون و بوید ()2010

به لحاظ ظاهري بر اساس معيارهااي زیباایي نرماال فرهنگاي،

بااين ایاان دو نااوع داغ ننااگ تمااایز وجااود دارد :داغ ننااگ

دچار نقض شده اند -2 .ناواقص اخالقاي كاه باه هنجارهااي

ادراکشااده ،پياماادهاي منفااي حاصاال از آگاااهي فاارد را از

(گاافمن،

چگونگي ادراكات جامعه نشان مي دهاد و احتماال چگاونگي

 .)6987وي در طبقااهبناادي دیگااري از داغ ننااگ بااين «داغ

رفتار با او و گروهي متعل بدان را توصيف ماي كناد اماا داغ

بياعتباري» و «داغ احتمال بياعتباري» نيز تمایز قائل ميشاود.

ننگ معطوف به خود به فرایندهایي اشاره دارد كاه خاود فارد

دربار داغ بي اعتباري ،بازیگر فرض مي كند حضار تفاوت ها را

این ارزیابي هاي منفي را پذیرفته است باه عباارت دیگار ،در

فارد

نوع اول ،فرد صرفاً از دیدگاه منفي دیگران آزار مي بيناد ولاي

فلااج امااا در داغ احتمااال بااياعتباااري ،حضااار تفاااوتهااا را

در نگاه دروني اش به خود ،خود را منحرف نمي بيند .در حالي

فرهنگي آسيب ميزنند -9 .داغ ننگ قومي و قبيلاهاي

مي دانند و یا تفاوت ها برایشان آشکار اسات مانناد یا
نميدانند و نه ميتوانند تصورش

كه در نوع دوم ،فرد خود را فردي یيرعادي مي بيناد بناابراین

را بکنند (ریتزر.)6987 ،

از زمان انتشار این طبقه بنادي ،جامعاه شناساان بعادي ،داغ

چاقي به طور مشهودي با دو نوع اول طبقه بندي گاافمن و داغ

in:

بي اعتباري مطابقت مي كند .چاقي بدن ،نقصي فيزیکاي اسات

 )Wang et al., 2010داغ ننگ ،فرایند بياعتباركنندهاي است كاه

زیرا پيدا و نمایان است ،در ضمن به گونه اي قوي با قصورهاي

پنج مثلفۀ اصلي را در برمي گيرد :برچساب زدن ،كليشاه شادن

اخالقي نبود خودكنترلي و اراده همپيوند است

.)Lewis,

(رفتارهاي قالبي) ،جدایي (تفکي  ،انفصاال) ،تنازل پایگااه و

همچناااين ایااان پدیاااده در دو ساااط اجتمااااعي و فاااردي

و فلان ،ادراكاات گاافمن را از داغ نناگ بساط

بررسيشدني است كه البته تمركز ایان پاژوهش همچناان كاه

ننگ را در ابعاد مختلفي بررسي كردند .براي لين

تبعيض .لين

و فلن (

دادند و زمينه هاي اجتماعي گسترده تري را در وقوع این فرایند

(2011

قبالً ذكر شد بر سط فردي است.

در نظر گرفتند .بر اسااس نظار آنهاا داغ نناگ ،درون رواباط

بدن در نظر گافمن با مفهوم مادیریت نمایشاي نياز پيوناد

رودررو اتفاااق ماايافتااد و نظاار بااه زمينااههاااي اجتماااعي و

ميخورد ،بدینگونه كه اگرچه جامعه ،مالکهاي زیبایي بادني

1

را حکم مي كند فرد به عنوان عامل تاحدودي فرصت دخال و

Stigma
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تصرف در وضعيت بدني اش را ميیابد .از آنجا كه وقتاي فارد

مساوي با دیگران در توليد و بازتوليد روابط اجتماعي بتاوانيم

در مقابل دیگران ظاهر مي شاود ،معماوالً فعاليات خاود را باا

شری

شویم ،باید نظارت مداوم و موفقيتآميزي بر چهاره و

نشانه هایي درمي آميزد تا حقای تأیيدآميزي را كه ممکن اسات

بدن خویش بتوانيم اعمال كنيم .از نگاه وي «واقعيت این است

در یير این صاورت ناپيادا یاا مابهم بااقي بمانناد ،باه شاکلي

كه ما بيش از پيش مسئول طراحي بادن خاویش مايشاویم و

نمایشي برجسته و تأكيد كند (گافمن .)6936 ،بدن افراد همچون

هرچه محيط اجتماعي ما از جامعۀ سنتي بيشتر فاصاله گرفتاه

سرمایهاي فيزیکي خواه ناخواه در معرض نماایش تماشااچيان

باشد ،فشار این مسئوليت را بيشتر احساس مي

كنايم» (گيادنز،

قرار مي گيرد .بدین صورت افاراد تماام تاالش خاویش را باه

 .)6987همچنين گيدنز معتقد است زنان بر اساس ویژگي هااي

ساختن بدني معطوف ميكنند كه مطلوب جامعاه اسات زیارا

جسماني شان قضاوت مي شوند و احساس شرمساري نسبت به

در نمایش خود ،انسان ها بيش از هر چيز ،حتي خاود نماایش،

بدنشان ،رابطۀ مساتقيم باا انتظاارات اجتمااعي دارد .زناان در

نگران هستند كاه نمایششاان چگوناه ادراک ماي شاود و ایان

مقایسه با مردان بيشتر در معرض اختالل هااي تغذیاه اي قارار

ادراک چه تبعاتي براي شخصيت آن هاا در پاي دارد .درواقاع،

مي گيرند كه وي آن را ناشي از سه دليل عماده ماي داناد :اول

آگاهي از اینکه دیگران ،فرد را در كنش متقابل چهره به چهره،

اینکه ،هنجارهااي اجتمااعي جامعاه درباار زناان باه نسابت

چگونه ارزیابي مي كنند ،نگراني عمده اي براي فرد در مدیریت

بيشتري بر جاذابيت جساماني تأكياد دارد .دوم اینکاه ،آنچاه

«خود» در بردارد« .خود» محصول چيزي در زندگي اجتمااعي

بهلحاظ اجتماعي ،تصویر مطلاوب از بادن تعریاف مايشاود،

است كه گافمن آن را «اجرا» مي نامد اما تبعات اجرایي خاص

دربار زنان ،تصویري از الیراندامي و نه عضالني است .ساوم

براي شخصيت فراتر از كنترل فردي مي رود كه اجارا را ارائاه

اینکه ،هرچند زنان در عرصه هاي عمومي و زنادگي اجتمااعي

ميدهد-كسي كه گافمن آن را مجري ميناماد .-بادینترتياب

نسبت به قبل فعالتر شدهاند همچناان هماانقادر بار اسااس

بدن به وسيله اي عملاي باراي كنارآمادن باا اوضااع و احاوال

پيشرفتها و موقعيتهایشان ارزیاابي مايشاوند كاه بار پایاۀ

بيروني ارتقا مي یابد و حاالت چهره و حركات بادن ،محتاواي

وضعيت ظاهريشان (عليزاده اقدم .)6988 ،بهطور كلي ،گيدنز نيز

اساسي نشانه هایي مي شود كه ارتباطات روزمر ما مشروا باه

بدن را تنها موجودیتي فيزیولو ی

نمي داناد بلکاه از نظار او

آن ها است و براي آنکه به دیگران در توليد و بازتوليد رواباط

بدن به پایگاهي تبدیل شده است كاه افاراد باا آن خاود را از

شاویم ،بایاد نظاارت

دیگران متماایز كارده و باه طبقاۀ اجتمااعي مطباوع خاویش

اجتماعي و هویت شخصي خود نزدی

مداوم و موفقي بار چهاره و بادن خاود بتاوانيم اعماال كنايم

منسوب مي كنند .وي در كتااب «تجادد و تشاخص» توضاي

(گااافمن 6366 ،بااه نقاال از چاوشاايان و آزاد ارمکااي .)6986 ،از دیااد

مي دهد افراد تالش ماي كنناد باا روش هااي ممکان همچاون

گافمن «عامالن بدني و جسمي ،رأيجمعكنهایي هستند كه با

ر یم هاي یذایي ،ورزش ،ناوع لبااس و ...كاه در نماود بادن

توسل به همۀ روشهاي عالمتدهي اجتماعي سعي دارند نظر

جلوه گر ميشوند به بهترین شکل ،براي هویتسازي و كساب

دیگران را به خود جلب كنند (لوپز و اسکات .)6981 ،بار اسااس

منزلت اجتماعي باالتر ،ظاهر خود را آفرینش و بازسازي كنناد

این ،افراد همچون فاعالني هستند كه بدنشاان را باراي جلاب

(گيدنز .)6989 ،پيامدهاي كليشههاي قالبي سایز بادن باهشادت

تأیيد و تسهيل كنش متقابل اجتماعي مدیریت مي كنند و آن گاه

باار دختااران و زنااان در فراینااد ارزیااابي از ظاااهر فيزیکااي و

كه خدشهاي در مدیریت نمایش بدن بهویژه از نظار ساایز رخ

تفاوت هایي كه به دليل تجربۀ اجتماعي شان از جنسيت دریافت

دهد ،پدید داغ ننگ چاقي به وقوع ميپيوندد.

ميكنند ،تحميل ميشوند.

به اعتقاد گيدنز نيز حااالت چهاره و دیگار حركاات بادن،

فستينگر در نظریۀ مقایسۀ اجتماعي خاود معتقاد اسات در

فراهمآورند قرائن و نشانههایي است كه ارتباطات روزمر ماا

ارگانيسم بشر ،ذائقهاي وجود دارد كه او را به ارزیابي افکاار و

مشروا به آن است باه عباارت دیگار ،باراي اینکاه باهطاور

توانایي هایش وادار مي كند و هرچه اهميت گروهي كاه مبنااي

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)76شماره سوم ،پایيز 6937
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مقایسه قرار مي گيرد ،بيشتر باشد ،فشار براي هم شکلي فرد باا

انتظار تأیيد و تحسين شدن را براي پاداش داشته باشند اماا از

فکار

آنجا كه رسيدن به این تصویر مطلوب در بسياري موارد ناكاام

یا توانایي و ویژگي خاص یا ارتباا آن با رفتارهااي جااري و

مي ماند این افراد گاهي از جاناب دیگاران و حتاي خودشاان

مهاام بيشااتر باشااد ،فشااار بيشااتري بااراي رفااع تفاااوتهااا و

دچار داغ ننگ چاقي ميشوند .بيشتر پاژوهشهااي داخلاي و

(سروساتاني و

خارجي بر نفوذ دوستان و خانواده در این زمينه تأكياد دارناد،

هاشمي )6986 ،بنابراین مقایسۀ اجتماعي زماني رخ ميدهد كاه

بدین گونه كاه تارس از تحقيار و تمساخر از جاناب اعضااي

افراد براي ارزیابي توانایي ها و عقایدشان ،خود را در رابطه باا

گروه هاي صميمي (دوستان و خانواده) بهعنوان مجازات سبب

دیگران و با برخي از استانداردها ارزیابي مي كنند .این مقایساه

ایجاد نگراني دائام از وضاعيت بادن باهویاژه چااقي در باين

ممکن است موجب افزایش یا كاهش اعتماد به نفاس در فارد

دختران و زنان ميشود .همانگوناه كاه پاكساتون و همکااران

شود .مبناي مقایسۀ افراد با دیگران و باا ایاده آل هاا معماوالً از

( )1991بااه ایاان نتيجااه رساايدند كااه اگاار والاادین ،دختااران

آرمان هاي فرهنگي نشأت مي گيرد یعني افاراد ،بيشاتر تمایال

دبيرستاني خود را به گرفتن ر یم یذایي تشوی بکنناد ،آن هاا

دارند ظاهر و بدن خود را با افاراد زیبااتر و جاذاب تار نظيار

احتماالً بدون درنظرگرفتن انداز بدن ر یم یذایي ماي گيرناد.

مدل هاي مد لباس ،ستاره هاي سينما و تلویزیون و ورزشکاران

در پژوهش هاي مشابه نيز پژوهشاگران متوجاه شادند تحات

مقایسه كنند (مقایسۀ اجتماعي صعودي) و نه با افراد زشت یاا

فشار قراردادن یکي از اعضاي خانواده با نارضاایتي از بادن و

یيرجذاب (مقایسه اجتماعي نزولي) .نتيجۀ این مقایسه ،ایجااد

تصویر منفي از آن ،ارتباا معناداري دارد (كوهي.)6936،

گروه بيشتر مي شود .بر اساس همين ،هرچه اهميت یا

ناهمگوني هاي موجاود در گاروه باروز ماي كناد

یا تشدید نارضایتي از بادن و باه دنباال آن اتخااذ رفتارهااي

مشاركت در فعاليت هاي روزمره به افاراد اجاازه ماي دهاد

مخاطره آميزي چاون اخاتالالت تغذیاه ،مصارف قارص هااي

فرصت برقراري كنش و ارتباا متقابل باا دیگاران را باه ویاژه

الیري و ...است ( )Obrein & Collegues, 2009زیرا احساساي

خانواده و دوستان هم سان و ساال داشاته باشاد .ایان كانش

كه افراد به بدن خود دارند ،رفتار آنان را نيز تحت تاأرير قارار

متقابل روزانه ،فرایند اجتماعي شدن شاناخته ماي شاود كاه در

ميدهد (.)Yarborough, 2011

شکل گيري نيازهاي اساسي روان شناختي و اجتماعي افاراد در

بنا بر نظریۀ مبادله ،كه یکي دیگر از نظریات استفادهشده در

جامعه ماثرر هساتند .اساتي

( )1995اساتدالل ماي كناد كاه

ایاان پااژوهش اساات ،پاسااخهاااي افااراد در روابااط اجتماااعي

خانواده ،گروه همساالن و رسانه هاي گروهي ،نقش مهماي در

برحسب اصل پاداش و مجازات انجام ميشود یعناي فارد باه

انتقال فشارهاي اجتماعي-فرهنگي براي الیرشادن بار عهاده

آن جنبههایي كه پاداش دربردارد ،پاسخ مسااعد مايدهاد و از

دارند ،از بين این سه منبع ،رسانه هاي گروهي بيشترین اهميت

(ادیباي و

را دارند و ادعا مي كند در ارتقاي فرهنگ الیري ایده آل ،نقش

انصاري .)6989 ،یکي از اصول كلي در نظریۀ مبادله ،وجود سود

اساسي دارد (همان) .به نظر گربنار ( )1999اهميات رساانه در

در انجام كنش است .در نظریۀ مبادله ،تأیياد اجتمااعي عناوان

خل راههاي مشترک انتخاب و نگریستن به رویدادها است .او

كلي است كه وجه اشتراک همۀ پاداش هایي است كاه از یا

این فرایند را كاشت انگارههاي یالب ميخواند .درواقع ،رسانه

كنش ناشي مي شاوند .ماردم در زنادگي خاود در جساتجوي

گرایش دارد روایتهااي یکساان و نسابتاً پذیرفتاهشادهاي از

مطلوب واقع شدن هساتند و از آن در رواباط اجتمااعي خاود

واقعيت هاي اجتماعي ارائه دهد و مخاطبان خود را نياز باا آن

لذت مي برند (اسکيدمور .)6961 ،اهميات شادید تناساب انادام

فرهنگ پذیري سازگار كند .كاشت یعني مخاطبان و بيننادگان،

به صورت معيار زیبایي به ویژه براي دختران و زنان باعث شده

درونيكردن نگرش تلویزیوني و رسانهاي را بپذیرند .بر اساس

است آنها براي رسيدن به اندام مطلوب و ایادهآل جامعاه باه

این دیدگاه فرض ميشود ،كساني كه مصرف رسانهاي بيشتري

اقدامات و فعاليتهایي دست بزنند (مدیریت بدن) و درمقابل،

دارند ،در مقایسه با كساني كه مصرف رسانهاي كمتري دارناد،

جنبههایي كه به مجازات ميانجاماد ،پرهياز مايكناد
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پدید داغ ننگ چاقي در زنان  61 -11ساله در شهر یزد

به سب هاي زندگي نماایش داده شاده در تلویزیاون و دیگار

«داغ ننگ چاقي درونيشده در زنان  61 -11ساله» است .ایان

دارناد (قاادرزاده و

پرسشنامه بر اساس نظریههااي پيراماون داغ نناگ و نظریااتي

رسانههاي دیداري-شنيداري تمایل بيشاتري

دربار عوامل مثرر در نگرشهاي منفي به بدن ساخته و باراي

همکاران.)6936 ،
باار اساااس مباحااث مطاارحشااده در چااارچوب نظااري و

تعيااين روایااي پااس از چناادین مرتبااه ارائااه بااه چنااد نفاار از

پااژوهشهاااي پيشااين ،متغيرهاااي مسااتقل در قالااب فرضاايۀ

متخصصان و كارشناسان در این زمينه و اعماال نظارات آناان

چندمتغير زیر طرح شدند:

طرح و درنهایت تأیيد شد .براي بررسي پایایي پرسشانامه نياز

بين عوامل فردي – روانشناختي ( -6حجم بدن -2 ،سان

از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد ،بدین گونه كه تعاداد 96

 -9عزت نفس) و عوامل اجتماعي ( -6مقایسۀ اجتمااعي-2 ،

پرسشنامه باه طاور تصاادفي در شاهر توزیاع و ساپس آلفااي

مصرف رساانه اي -9 ،نفاوذ خاانواده و همسااالن  -1ميازان

كرونباخ گویه ها با استفاده از نرم افازار  SPSSمحاسابه شاد و

تحصيالت) با ميزان داغ ننگ چاقي درونيشده در زنان ،رابطۀ

گویااههاااي معاادود داراي همبسااتگي پااایين حااذف شاادند.

معناداري وجود دارد.

درنهایت ضریب آلفا براي پرسشهااي مرباوا باه «داغ نناگ
چاااقي»  6/36و بااراي متغيرهاااي «مقایسااۀ اجتماااعي»« ،نفااوذ

روش پژوهش

خانواده و دوستان» و «عزت نفاس» باه ترتياب  6/69، 6/83و

روش پااژوهش حاضاار از نااوع پيمایشااي و اباازار گااردآوري

 6/72بود.

پژوهش ،زنان  61-11سالۀ شهر یازد هساتند كاه مركاز آماار

تعریف مفاهيم

اطالعات ،پرسشنامۀ محق ساخته است .جامعۀ آماري در ایان
ایران تعداد آنان را  623733برآورد كرده است و حجم نموناه
باار اساااس فرمااول كااوكران  986نفاار باارآورد شااد .شاايو
نمونهگيري نيز طبقه اي متناسب است ،بدینگوناه كاه یازد9 ،
منطقۀ شهري دارد .با اتکا به گزارش ادار ربت احوال و اساناد
یزد مبني بر تعداد زنان به تفکيا

ایان  9منطقاه ،باا رعایات

تناسب بين تعداد افراد نمونه در هر منطقه با انداز آن در كال
جامعااۀ آماااري ،بااه جمااعآوري اطالعااات اقاادام شااد .اباازار
استفادهشده در این پژوهش ،مقياس محقا سااخته 6باا عناوان
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داغ ننگ پدیدهاي است نسبي ،بدینگونه كه صفاتي كه مشمول داغخوردگي

ميشوند از جامعهاي به جامعۀ دیگر متفاوتند به عبارتي ،بستر هر جامعه با تمام
آنچه ارزش تلقي ميشود همچون پاپوشي آهنين به پاي داغ ننگ قفل شده است.

متغير وابسته
داغ ننگ چاقي درونيشده :همانگونه كه در قسمت چارچوب
نظري دربار تقسيمبندي سطوح داغ ننگ بحث شد ،داغ نناگ
درونيشده به دو نوع داغ ننگ ادراکشده و معطوف باه خاود
اشاره دارد كه در سط فردي تعریاف مايشاود .در داغ نناگ
ادراکشده ،فرد نگارشهاا و رفتارهااي منفاي دیگاران مانناد
ترحم ،تنفر ،تمسخر ،بيارزشپنداشتن ،نازیبادانستن و ...را باه
خویش درک ميكند و از آن رناج مايبارد .ایان امار موجاب
مي شود زن بدون تناسب اندام از نگاه جامعه به كنشهاایي در
مقابل این وضعيت دست بزند .اقداماتي براي كاهش داغ نناگ
ادراکشد چاقي ،كه مجموعه فعالياتهااي مادیریت بادن را

بر اساس این ،حتي اگر صفات داغخوردگي نيز در جوامع مختلف یکسان باشد،
شدت و ضعف و سایر نمودهاي آن در هر جامعه شکل خاص خود را ميیابد.
«چاقي» از جملۀ این ویژگيها است .اگرچه چاقي صفتي است كه امروزه در

طرح كردند .از آنجا كه این مطالعه در پي كشف ادراک و احساس خود فرد از

شدت و ضعف آن،

نگرش و رفتار دیگراني است كه در روابط روزمره با آنان سر و كار دارد ،با توجه

بسياري از جوامع متحمل به دوشكشيدن بار داغ است

افرادي كه ح داغزدن ميیابند ،ميدان حوزههایي از زندگي كه از این فشار متأرر

به سایز بدني وي و عواملي كه این احساسات را متأرر ميكند بنابراین ترجي

ميشوند و آسيب ميبينند ،حتي ميزان اضافه وزني كه از نگاه جامعه رانده ميشود،

دادند از ابزارهایي چون ( )MBSRQكه نگرش فرد نسبت به بدن خویش را

همه و همه با توجه به فرهنگ جامعهاي ،كه این پدیده از آن سر بر ميآورد،

ميسنجند و یا ابزارهایي كه از تصاویري از افراد با  BMIهاي مختلف همچون

متفاوت است بنابراین پژوهشگران این مطالعه پس از چندي گفتگو با زنان

 PFRSاستفاده نکنند و با درنظرگرفتن خصلت نسبيبودن داغ ،كه پيش از این

مختلف و مشاهدات اكتشافي دربار داغ ننگ چاقي ،پرسشنامۀ این پژوهش را

مطرح شد ،خود به طرح پرسشنامه اقدام كنند.
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شامل مي شوند ،مقاومت و یا پذیرش منفعالنۀ این وضعيت از
ایاان جملااه هسااتند .در داغ ننااگ معطااوف بااه خااود ،فاارد،
نازیبابودن خود را به دليل نبود تناسب اندام و فاصلهاي كاه باا

علمي-آموزشي تلویزیون،
 -2ماهواره -6 :سریالهاي ماهواره -2 ،برنامههاي علمي-
آموزشي ماهواره -9 ،برنامههاي مد ماهواره،

تصاویر بدني ایدهآل دارد ،بهطاور عميا پذیرفتاه اسات و در

 -9مجالت -6 :مجالت هفتگي -2 ،مجالت علمي،

وضعيت افراطي ،خود را مح ّ نگرشها و كنشهااي منفاي از

 -1اینترنت

جانب دیگران بهدليل چاقي ميداند 66 .گویاه باراي سانجش

گروه مرجع (نفوذ خانواده و همساالن) :یکي از عوامل مهم

این متغير در قالب طيف ليکرت طرح شد كه از جملۀ آن:
 -6چون تصور مردم این است كاه زن زیباا بایاد انادامي
باشد ،اگر چاق باشم ،اطرافيان مرا تحقير و تمسخر ميكنند.
 -2چااون شااکل و سااایز باادنم ،دلخااواهم نيساات ،در
مراسمهاي عروسي و جشن و ، ...معذب هستم.

واكنش هاي اعضاي خانواده و دوستان (اعضاي گروههایي كاه
در ارتباا مداوم و صميميت زیاد با افاراد هساتند) نسابت باه
تناسب بدني زنان است .ترس و نگراناي از سارزنش ،تحقيار،
تمسخر ،پوزخندزدن و متل گفتن اعضاي خانواده و دوساتان
دربار سایز بدن زنان از عوامل مثرر در بروز داغ نناگ چااقي

متغيرهاي مستقل
مقایسۀ اجتماعي :بر اساس نظر فساتينگر ،مقایساۀ اجتمااعي
زماني رخ مي دهد كه افراد براي ارزیابي بدنشان ،بدن خاود را
در رابطه با دیگران و با برخي از استانداردها ارزیابي مي كنناد.
منبع ارزیابي ،دوستان ،اعضاي خانواده و فاميل ،مدلهااي ماد
لباس ،ستاره هاي سينما و تلویزیون و ورزشکاران و ...هساتند.
 1گویه در قالب طيف ليکرت ،این متغيار را در ایان پاژوهش
ميسنجند« .هميشه اندامم را با دیگران مقایسه ميكانم ».یکاي
از این گویهها است.
مصرف رساانه اي :درباار تأريرپاذیري بادن از رساانه هاا،
صاحبنظران معتقدند زناان و ماردان هماواره مايكوشاند باا
افزایش كيفيت تظاهر (نماایش) بادني ،خاود را باا انتظاارات
اجتماعي و فرهنگاي جامعاه ،كاه از ساوي رساانههاا تارویج
ماايشااود ،هماهنااگ كننااد

در شکلگياري مادیریت بادن و تصاور بادني ،نگارشهاا و

(2005

 .)Tsianakas,همچنااين

روزنامه ها ،مجالت و تلویزیون همگي سرشار از ویژگيهاایي
هستند تا از چگونگي تصاور بادن ،جراحاي پالساتي

و نياز

جذابكردن و نمایش جنسي بدن را ترویج ميكنناد

(شايلينگ،

 6339به نقال از اخالصاي .)6986 ،در پاژوهش حاضار ،كميات و
كيفيت اساتفاده از رساانههااي جمعاي بررساي شاد .كميات،
مدتزمان استفاده از رسانههاي جمعاي در طاول شابانهروز و
كيفيت ،نوع برنامههاي استفادهشده را ميسنجد.
 -6تلویزیون  -6 :سریال هااي تلوزیاون -2 ،برناماه هااي

دروني در زنان هستند 8 .گویاه در طياف ليکارت باراي ایان
متغير طرح شد ،ازجمله:
 -6اگر یکي از اعضاي خانوادهام (ماثالً شاوهرم) باه مان
بگوید كه به ر یم نياز دارم و تناسب اندامم به هم ميخورد و
تا مدتها ناراحت و افسرده ميشوم.
 -2نظر افرادي كه باهنادرت باا آنهاا در ارتبااا هساتم،
دربار تناسب اندامم برایم اهميت چنداني ندارد.
تحصيالت :مدرک تحصيلي افراد مدّنظر در مقاطع بيسواد،
ابتدایي ،سيکل ،دیپلم ،فاوق دیاپلم ،ليساانس ،فاوق ليساانس،
دكترا و بيشتر سنجيده شد.
شاخص حجم بدن :قد و وزن افراد نمونۀ مدّنظر در فرماول
سنجش حجم بدن قرار گرفت.
عزت نفس 1 :گویۀ ميزان اعتماد به نفس و رضاایت بادني
صرفنظر از متناسب و یيرمتناسببودنش را بررساي كارد.
«من بدنم را همينگونه كه هست ،دوست دارم».
تجزیه و تحليل دادهها
پيچيدگي پدید داغ ننگ و پيوند آن با مفهوم تصور بادني باا
تأكيد بر سایز در پژوهش حاضر ،پژوهشگران را بر آن داشات
كه در فرایند پژوهش ،رابطۀ بين متغيرها را همانگونه ،كاه در
دنياي واقعي حضور دارند ،بررسي كنند .از آنجا كاه در تبياين
پدیدهاي اجتماعي ،نگاه تا علتاي باه متغيرهاا باا پيچيادگي
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پدیده هاي جامعه شناختي همسویي ندارد همانگونه كاه ذكار

حدسيات پژوهشگر ،روابطي بين متغيرهااي پاژوهش در نظار

شد در این پاژوهش از فرضايۀ چنادمتغيره بهاره باردیم و در

گرفته شده و بدین وسيله مدل مسير ابتادایي پاژوهش ترسايم

تحليل داده ها ،تأرير متقابل متغيرها با یکدیگر و همچنين تاأرير

شده است تا در مراحل بعدي پژوهش با استناد باه یافتاه هااي

متغير در تبيين متغيرهااي دیگار پاژوهش در قالاب

آماري استخراج شده از نرم افازار  Amosصاحت ایان رواباط

پنهان ی

تصدی یا رد شود.

مدل بررسي شد.
در ایاان قساامت بااه پشااتوانۀ مفاااهيم نظااري پااژوهش و
داغ ننگ چاقی درونی شده در زنان

مصرف رسانهاي

مقایسه اجتماعی

حجم بدن

تحصيالت

نفوذ خانواده و همساالن

عزت نفس

سن

ميزان عزت نفس ،نفوذ خانواده و همساالن و ميزان اساتفاده از

جدول زیر ،توزیع درصد فراواني نمونۀ مدّنظر را برحساب

رسانههاي ارتباطي نشان ميدهد.

متغيرهاي كليدي شدت داغ ننگ چااقي درونايشاده در باين
زنان  61-11ساله ،شاخص حجم بدن ،ميزان مقایسۀ اجتمااعي،

جدول  -5توزیع درصد فراوانی متغيرهاي داغ ننگ چاقی ،حجم بدن ،مقایسۀ اجتماعی ،عزت نفس ،رسانههاي ارتباطی
BMI

داغ ننگ چاقی

مقایسۀ اجتماعی

عزت نفس

نفوذ خانواده و

درونیشده

رسانههاي ارتباطی

همساالن

ضعيف

62/1

الیر

66/7

ضعيف

66

ضعيف

63/2

ضعيف

91/8

كم

91/8

متوسط

7/6

نرمال

18/2

متوسط

1/8

متوسط

66/9

متوسط

66/7

متوسط

13/2

شدید

26/7

اضااااافه

26/1

شدید

12/2

شدید

66/1

شدید

12/7

زیاد

61

وزن
چاق

62/3

دادههاي بهدستآمده در این جدول نشان مايدهناد تعاداد

حد ضعيف هستند كه این نتيجه با توجه به اینکه بيش از نيمي

بيشتري از افراد مدّنظر ،مشمول داغ ننگ چاقي دروني شده در

از افراد نموناه برحساب شااخص حجمم بمدن در رد الیار و
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وضعيت نرمال قرار گرفتهاند ،كامالً منطقاي اسات و احسااس

دادههاي مربوا به متغيرهاي برگرفتهشاده از فرضايۀ پاژوهش

داغ ننگ چاقي در حد متوسط و شدید در بيشتر افارادي ،كاه

استفاده شده است.

در گروه افراد با اضافه وزن و چاق قرار گرفتهاند ،تأیيادي بار

مدل زیر ،مدل برازششده است .شااخصهااي مادل ،كاه

وجود داغ ننگ چاقي در باين افاراد مشامول ایان ویژگاي در

نشان دهند آزمون نيکویي برازش ساختار نظري مطرحشده باا

نمونۀ بررسيشده است.

دادههاي مشاهدهشده و اعتباري ساازهاي وسايلۀ انادازهگياري

در این پژوهش براي انجام تحليلها ،آزمون اعتبار سازهاي،
وسيلۀ اندازهگيري و آزمون نيکوي برازش سااختار مادّنظر باا

است ،برازش نسبتاً زیاد داده هاا باه مادل را نشاان مايدهناد
(جدول .)2

استفاده از نرمافزار  ،AMOS GRAPHICSبا در اختيارداشاتن
مدل برازششده:

جدول  -5ارزیابی مدل بر مبناي شاخص کاي اسكوئر نسبی
CMIN/DF
6/367

P
6/116

66/667

6/666

Model

DF
61

CMIN
69/189

NPAR
26

Default model

0

6/666

97

Saturated model

28

968/677

8

Independence model

یکي از شاخصهاي مهم در ارزیاابي مادل پاژوهش كااي

اسااکوئر نساابي در ایاان ماادل  6/36اساات كااه نشاااندهنااد

اسکوئر ،بهنجار یا نسبي است كه ایلاب مقاادیر كمتار از  9را

مطلوب باودن مادل بار اسااس ایان شااخص اسات .دراداماه

براي این شاخص مطلوب دانستهاند (قاسمي .)6983 ،بهگوناهاي

وضعيت مدل بر اساس شاخصهااي دیگار بارازش مادل باه

كه هر چقدر این شاخص كمتر از  9باشد ،مدل ،بهتر و هرچه

اختصار ذكر شده كه آنها نيز بار مطلاوبباودن مادل صاحه

به ميزان  9نزدی

شود ،مدل بدتر ارزیابي ميشود .ميزان كاي

ميگذارند.
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جدول  -2شاخصهاي نيكویی برازش
TLI

IFI

6/66

6/66

RMSE
A

6/66

DF/CMIN

6/36

PCFI

6/19

CFI

AGFI

GFI

Chi
Square

DF

6/66

6/36

6/33

69/7

61

براي اطمينان بيشتر از صحت و قابليت اعتماد مدل نهاایي،

زیر مشاهده مي شود ،مقادیر زیار  6/61را باراي هماۀ رواباط

روابط بين متغيرهاي پژوهش نيز در نرمافازار Amosسانجيده

گزارش ميكند یعني فرضيههااي تا متغيار تشاکيلدهناد

شد كه توجه به شاخص ) P (valueهمانگونه كاه در جادول

فرضيۀ كلي چندمتغير پژوهش تأیيد ميشود.

جدول  -3برآورد فرضيههاي تکمتغيره
P
**

Label
*

**

)Regression Weights: (Group number 1 - Default model
Estimate
S.E.
C.R.
8/672

6/621

6/261

Age

9/118

6/619

6/618

Education

2/232

6/676

6/616

Media

---

2/166

6/613

6/626

BMI

---

1/186

6/611

6/216

Refrence group

---

2/897-

6/611

-6/623

BMI

---

1/361-

6/611

6/273-

Social
comparison

---

2/619

6/616

6/663

**

6/163

6/617

6/919

**

6
6/69
**
*
6
6/61
**
*
6
6/67
*

Refrence group
Social
comparison

<

Media

<

Social comparison

<

Social comparison

<

Social comparison

<

Self steem

<

Self steem

<

Stigma

<

Stigma

<

Stigma

<

Stigma

<

Stigma

<

Stigma

-----

9/161

6/612

6/618

BMI

---

9/636-

6/616

6/616-

Self steem

---

6
6/61

2/866-

6/611

6/627-

Education

---

6
6/26

2/966

6/619

6/629

Media

---

*
6
6/62

BMI

-----

*
6
6/22

<

ساختار مدل نشان ميدهد متغير مقایساۀ اجتمااعي ()6/97

داغ ننگ چاقي درونيشده در آنان افزایش ميیابد .تأريرپذیري

بيشترین مقدار واریانس داغ ننگ چاقي دورني شده را در زنان

عامل مقایسه اجتماعي از متغير گروه مرجع (نفاوذ خاانواده و

 61-11سالۀ شهر یزد تبيين كارده اسات یعناي هرچاه زناان

دوستان) ( )6/26و رسانه ( )6/66نشان ميدهد هر چقدر افراد

بيشتر اندام خویش را با بادنهااي دیگاران ازجملاه دوساتان،

بيشتر تحت نفوذ عقاید خانواده و دوستان دربار بدن خاویش

الگوهاي ایدهآل مطرحشده در رسانهها و ...مقایسه كنند ،ميزان

و به تبع آن انتقااد آناان از انادام خاود باشاند ،بيشاتر مساتعد
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مي شوند اندام خود را با دیگران مقایسه كنند .همچنين هرچاه

بين زنان كاهش مي یابد .گفتني است این متغير روانشاناختي،

افراد بيشتر در معرض تصاویري قرار ميگيرناد كاه رساانههاا

خود از متغيرهااي مقایساۀ اجتمااعي ( )-6/26و حجام بادن

به عنوان اساتاندارد و مبناایي باراي زیباایي باه آنهاا معرفاي

( )-6161تأرير مي پذیرد و با افزایش این دو عامل ،عزت نفس،

ميكنند ،مقایسۀ اجتماعي بادن افازون مايشاود و باهتباع آن

روندي نزولي را طي خواهد كرد.

احساس تلخ نازیبابودن در جامعه اي ،كه گمان ميرود هویات

گروه مرجع یا به عبارتي ،نفوذي كه خانواده و همساالن در

زن در زیبایياش خالصه ميشود ،فزوني ميیابد و با توجه به

نظااارت باار تناسااب اناادام فاارد اعمااال ماايكننااد ( )6/62و

تأريرپذیري مقایساۀ اجتمااعي از شااخص حجمم بمدن ()6/62

تحصيالت ( )-6/62به طور یکسان اما در جهتاي متفااوت ،در

هرچه فرد از سایز نرمال فاصله ميگيرد ،بيشتر انادام خاود را

مرتبۀ بعد ،داغ ننگ چاقي درونيشاده در زناان  61-11ساالۀ

با دیگران مقایساه مايكناد .تاأرير ساود دیگاري كاه مقایساۀ

شهر یزد را تبيين كرده است .بر این مبنا رابطۀ معناداري باين

اجتماعي بر جاي ميگذارد و آن نيز بهطور یيرمستقيم بار داغ

داغ ننگ چاقي درونيشده در زناان و ميازان نفاوذ خاانواده و

ننگ چاقي درونيشده در فرد ميافزاید ،این است كاه فارد باا

همساالن و همچنين تحصيالت خاود افاراد در ایان پاژوهش

مقایسۀ اندام خویش باا الگوهااي برجساتهشاده و انادامهااي

تأیيد شد یعني هرچه افراد بيشتر تحت نفوذ نظرات و عقایاد

ایدهآل ،عزت نفس خویش را از دست ميدهد بنابراین هرچه

خانواده و همساالن پيرامون خاویش باشاند ،ميازان داغ نناگ

ميزان مقایسۀ اجتمااعي در افاراد افازایش یاباد ،عازت نفاس

چاقي درونيشد آنان بيشتر است .این متغير با تأرير ( )6/26بر

كاهش ميیابد (.)-6/23

مقایسۀ اجتماعي بهگونهاي یيرمستقيم نياز در ایان پدیاده ارار

شاخص حجم بدن در دومين مرتبۀ تأريرگذاري در داغ نناگ

گذاشت.

چاقي درونيشده در زنان مادّنظر قارار داشاته اسات (.)6/61

تحصيالت افراد مدّنظر نيز در داغ ننگ ماثرر باود و افاراد

البته این شاخص با تأريرگذاري در عامل عزت نفاس ()-6/61

تحصيلکرده ،داغ ننگ چاقي كمتاري را احسااس مايكردناد

و مقایسۀ اجتماعي ( )6/62به طور یيرمستقيم نيز در داغ نناگ

بنابراین كاركرد تحصايالت در خنثايكاردن ارزشگاذاريهاا

چاقي مثرر بوده است یعني با افزایش حجم بدن ميزان مقایساۀ

نسبت به اندام تا حدي مشهود است.

اجتماعي در بين افراد افزایش و عزت نفاس در آناان كااهش

ميزان استفاده از رسانهها و نوع رسانۀ استفادهشد افراد نياز

مي یابد اما این نکته در خاور تأمال اسات كاه شاخصاي كاه

در داغ ننگ چاقي احساسشده در زنان مدّنظر مثرر باود .ایان

بهطور بدیهي باید بيشترین تأرير را در داغ نناگ چااقي داشاته

تأیيد نشان مي دهد كميت و كيفيات مصارف رساانه اي افاراد

باشد ،در مرتبۀ دوم قرار ميگيرد و نشان ميدهد بدن ،بيشتر از

همچنان كه در كار بيشتر پژوهشگران در زمينۀ مادیریت بادن

زیست فيزیکياش بهگونهاي اجتماعي زیست ميكند.

(ازجملااه شااکر بيگااي و اميااري ( ،)6936رضااایي (،)6983

متغير دیگر كه رتبۀ بعدي را به خود اختصاص داده ،عازت

قااادرزاده ( ،)6936مهااديزاده و رضااایي ( )6939و التنااار

نفس است ( )-6/61كه رابطاۀ واروناهاي باا داغ نناگ چااقي

) (2007و )...در تصور بدني و مدیریت بدن اررگذار است در

درونيشده دارد .رابطه اي كاه در پاژوهش هااي مهاديزاده و

بروز داغ ننگ دروني چاقي در زنان نياز نقاش فعاالي را ایفاا

رضایي ( ،)6939سفيري ( )6936و آنيس ) (2004در رابطه باا

ميكند .ميزان استفاده از رسانهها با تأرير ( )6/66در ارتبااا باا

مدیریت بدن و تصویر بدني مطلوب در افراد تأیيد شده اسات

متغيرهاي دیگر ،متغير وابسته را تبيين كرد اما دربار تأرير نوع

و دربار داغ ننگ چاقي درونيشده نيز مثرر واقع شده اسات،

رسانه ها از نرمافازار  SPSSاساتفاده شاد .از آنجاا كاه متغيار

بدینگونه كه با افزایش عزت نفس ،ميزان داغ نناگ چااقي در

مستقل ،اسمي و متغير وابساته ،رتباهاي باود ،باراي تحليال از
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آزمون  Etaاستفاده شد .نتایج نشان دادند در باين رساانههااي

گستر خویش را وابسته به مهيابودن شرایط رشاد خاویش باا

ذكرشده ،سریال هاي مااهواره باا ضاریب ( )6/61و در مرتباۀ

توجه به فرهنگ و ارزشهاي حاكم بر جامعاه مايپروراناد و

بعد ،شبکههاي مد ماهواره با ضریب ( )6/61بيشترین تاأرير را

عرصههاي گوناگوني را جوالنگااه خاویش مايكناد .یکاي از

در داغ ننگ چاقي احساسشده در زنان داشاتند .ساریالهااي

عرصههایي كه داغ ننگ به آن دست یافته اسات ،عرصاۀ بادن

تلویزیون داخلي با ضریب ( )6/62تأريري متوسط ،برنامههااي

آدمي و به ویژه بدن زنان است كه با فرارسيدن عصر جدید باه

علمي تلویزیون و ماهواره هر دو با ضریب ( )6/66تأريري كم

شاهكليدي براي بازتاب «خود» تبدیل شده است و از آنجا كاه

و مجالت هفتگي و علماي ( )6/66هاي گوناه تاأريري در داغ

به قول گيدنز ،هنجارهاي جامعه دربار زنان به نسبت بيشتري

ننگ چاقي درونيشده در زنان نداشتند.

باار جااذابيت جسااماني تأكيااد ماايكننااد و تصااویر مطلااوب

دربار تأرير تحصيالت در ميزان استفاده از رسانهها ()6/66

نقااشخااورده بااراي زنااان ،تصااویري از الیراناادامي اساات،

گفتني است این ضریب بهدليل وجود گویاههااي برناماههاا و

نازیبابودن ،نبود امتيازي محسوب شده كاه باه فشااري منجار

مجالت علمي تحليل ميشود.

ميشود كه حتي به حيطاههااي دیگار زیساتن زن نياز رخناه

دربار وجود رابطاۀ معناادار باين سان و داغ نناگ چااقي

ميكند.

درونيشده ،گفتني است تأرير این متغير مستقل بهطور مساتقيم

یافتههاي این پژوهش ،نشاندهند حضور پدیاد داغ نناگ

در داغ ننگ چااقي در باين زناان رد شاد اماا سان باهگوناۀ

چاقي دروني شده در بين زناان در جامعاه اسات كاه مقایساۀ

یيرمستقيم یعني با تأرير در شاخص حجم بدن بهگونهاي ،كه باا

اجتماعي ،بهترین پيشبينايكنناد آن محساوب مايشاود .بار

افزایش سن ،حجم تود بدن افراد نيز افزایش و درنتيجه ميزان

اساس نظر فستينگر ،افراد براي ارزیابي توانایيهایشان ،خود را

داغ ننگ چاقي نيز افزایش ميیابد ،بهصاورت یيرمساتقيم ،رد

با دیگران مقایسه ميكنند و هرچه اهميت این تواناایي خااص

پایي در تبيين متغير وابسته بر جاي گذاشته است.

یا ارتباا آن با رفتارهااي جااري و مهام بيشاتر باشاد ،فشاار
بيشتري براي رفع تفاوتها و ناهمگونيهاي موجود در گاروه

نتيجه

بروز ميكند .بدن بهویژه براي زنان در حکم جوالنگاهي بسيار

داغ ننگ (استيگما) فشار اجتماعي موذیانهاي است كه با تعداد

مثرر براي ابراز خود است .زیبایي و جذابيت ظاهري با وجود

نامنتهایي از صفات ،شارایط ،وضاعيت ساالمت و گاروههااي

رشد فعاليت زنان در عرصههایي ازقبيل علم ،اشاتغال و ...بااز

اجتماعي وابسته به زمينه و بستر اجتماعي پيوند خورده اسات.

هم بهصورت مهرهاي قوي در زندگي زنان حکمراني ميكناد،

پدیده اي كه نطفۀ آن در ذهن انساان باه سابب وجاود عقایاد

بهگونهاي كه حتي با موقعيتهاي مهام زنادگي فارد ازجملاه

قالبي و كليشهاي بسته ميشود ،باورهایي كه با مجزاكردن افراد

ازدواج نيز گره خورده است بنابراین هرچه افراد ،بيشاتر بادن

طبيعاي و معماولي برحساب داشااتن ویژگايهاایي بهنجااار و

خود را با دیگران مقایسه كنند ،فشار داغ ننگ بر آناان فزوناي

معمول ،انتظاراتي را در افراد به وجاود مايآورد و آنگااه كاه

ميگيرد .همچنين با مقایسۀ اجتمااعي بيشاتر ،از عازت نفاس

افراد در عرصۀ واقعي و ملموس باا كانش متقابال باا افارادي

افراد كاسته و نارضایتي از بدن و باهتباع آن احسااس سانگين

برخالف انتظاراتشاان مواجاه مايشاوند ،باه جارم تفااوت و

زیبانبودن ،متفاوتبودن و در مواردي حتي حقيربودن بار فارد

فاصلهداشتن از معيارهااي ایادهآل و اساتاندارد بادانهاا اناگ

مستولي ميشود.

ميزنند و آنان را به درجۀ یيرمعماول و حتاي بايارزش فارو

نظریۀ مقایسۀ اجتماعي پيشبيني ميكند مردم ممکن اسات

ميكاهند .بدینترتيب داغ ننگ با كنش متقابل شکل ميگيرد و

از تصاویري استفاده كنند كه رسانهها بهعنوان اساتاندارد باراي
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مقایسه معرفي ميكنند .مقایسۀ اجتمااعي بادن باا شاکلهااي

تحسين و تمجيد ميشوند ،تأیياد و پاذیرششادن باه سابب

رسانه اي بر تصاور از بادن ،نتاایج ناامطلوبي درباردارد و باه

زیبایي اندام از جانب خانواده و گروه دوستان و همساالن ،كاه

احساس داغ ننگ چاقي در افراد منجر ميشود ،همانگونه كاه

از مهم ترین گروهها براي افراد محسوب مايشاوند و فارد در

در این پژوهش عالوه بر تأرير مستقيم رسانه در داغ ننگ ،تأرير

ارتباا مداوم با آنان باه سار مايبارد ،اهميات زیاادي دارد و

یيرمستقيم آن نيز وجود دارد ،بدینگونه كاه هرچاه افاراد باه

فاصلهگرفتن از اندام مطلوب به فشاار اجتمااعي و باهتباع آن

ميزان بيشتري از رساانههاا اساتفاده كنناد ،باه هماان نسابت،

فشار دروني بر زنان منجر ميشود بناابراین زنااني كاه بيشاتر

استعداد مقایسۀ خویش با دیگران نيز در آنها قوّت مايگيارد.

تحت نفوذ خانواده و دوستان خویش باشند و تصور بدني كاه

بدین ترتيب نظریۀ مقایسۀ اجتماعي فستينگر در جامعۀ مادّنظر

از خویش دارند به نظرات خاانواده و دوساتان وابساته اسات،

این پژوهش تأیيد شد.

بيشتر در معرض درونيكردن داغ ننگ چاقي هستند.

شاخص حجم بدن كه چاقي را ميسنجد ،در سنجش داغ نناگ

بدن به طور فزاینده اي براي رسانههاي جمعي به موضاوعي

مربوا به چاقي به مرتبۀ دوم راناده مايشاود ،شاخصاي كاه باا

عمومي تبدیل شده است كه با نماایشهااي گونااگون درباار

تأريرپذیري از سن و تأريرگذاري در عزت نفس ،مقایسۀ اجتمااعي

ر یم یذایي ،جراحي زیبایي و برناماههااي دیگار بار اهميات

و داغ ننگ چاقي بهخوبي تلفي جدایيناپذیر بيولو ي ،فرهناگ و

زیبایي و حفظ جواني تأكيد ميكنند ،بهگونهاي كاه در جواماع

جامعه را به نمایش ميگذارد به عبارتي ،بدنها از بدو تولد شکل

مدرن ،رسانهها بهعنوان عامالن فرهنگي ،دربردارند اطالعات،

ميگيرند و در سراسر دور زندگي با آميختن بيولو ي ،فرهناگ و

نظرات و حتاي سارگرميهاایي هساتند كاه بار وزن و ر یام

جامعه تقویت ميشوند (.)Rice, 2007

متمركاز شاده اسات ( )Malterud & Ulrikssen, 2010بناابراین

داغ ننگ در سط خرد با احساس دروني افراد به خود سر

هرچه افراد بيشتر در معرض رسانهها باشند ،حساسيت نسابت

و كااار دارد .اگرچااه داغ ننااگ در بطاان كاانش متقاباال جااان

به بدن به ویژه انداز آن فزوني ميگيرد و از آنجا كاه رسايدن

مي گيرد فشار آن بر درونيترین تصور و احساس فرد نسابت

به ایدهآلهاي القاشد رسانهها دشاوار اسات و باراي همگاان

به خویش وارد ماي شاود ولاي بایاد توجاه داشات افاراد باا

ميسر نيست ،به احساس داغ ننگ در افراد چاق منجر ميشود.

ویژگيهاي روانشناختي متفاوت ،داغ مشاتركي را باهگوناهاي

عالوه بر ميزان استفاده ،توجه به نوع رسانه ها ،اهميت بيشتري

متفاوت احساس یا تجربه ميكنند .عازت نفاس یکاي از ایان

دارد .این نکته كه هر رسانه چه نوع محتوایي را به مخاطبانش

ویژگي ها است .اینکه آیا فرد تمامي هویت خاود را در قاالبي

ارائه ميكند ،بدون تردید در احساس داغ ننگ در افاراد چااق

ظاهرگون خالصه مي كند یا عرصاه هااي اكتساابي گونااگوني

مثرر است .در نمونۀ بررسيشده ،سریالهاا و شابکههااي ماد

بااراي ابااراز خااود باار ماايشاامارد و اینکااه خااود و باادنش را

ماهواره بهدليل تأكيد بيش از حد بر جذابيت جسماني زناانگي

همانگونه كه هست ميپذیرد و دوست دارد یا ناه ،در درک و

و در بيشتر ماوارد باهعناوان عامال بايبادیل ارزشداشاتن و

احساس وي از خود باهصاورت فاردي داغخاورده یاا فاردي

موفقيت زن ،بيشترین تأرير را در احسااس داغ نناگ در زناان

طبيعي ،تأرير شگرفي مي گذارد و این مورد در جامعاۀ مادّنظر

داراي اضافه وزن و چاق داشته است.

نيز اربات شد.

كاركرد تحصيالت در بطن روابط روزمره و عقاید قاالبي و

بر اساس نظریۀ مبادله ،تأیيدشدن ،پاداش مهمي است كه از

كليشااهاي حاااكم باار آن ،متعااادلكااردن اندیشااۀ افااراد از

كنش متقابل ناشي ميشود بنابراین در جامعهاي كاه جاذابيت

ارزشگذاري هایي اسات كاه نسابت باه صافات و شارایط و

جسماني براي زنان امتيازي محسوب ميشاود و باا آن تأیياد،

گروههاي مختلف وجود دارد .بدینگونه كه افراد تحصايلکرده
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نه تنها نسبت به وجود برخي صفات منفي در دیگران ،دیادگاه

پارهاي مناقشاات» ،فصالنامۀ پاژوهش زناان ،ش ،1

خنثيتري دارند نسبت به اندام خویش نياز مساتعد احسااس

ص.626-676

داغخوردگي كمتري دربار چاقي خویش هستند.
از آنجا كه پدید داغ ننگ این خاصيت را دارد كه خاود را
از حيطهاي به حيطه هاي دیگر زندگي فرد حامل آن بسط دهد
و حتي این قدرت را دارد كه زندگي ی

اسکيدمور ،و .)6961( .نظریههاي جامعهشناسي ،تفکار نظاري
در جامعهشناسي ،ترجمۀ حاضري ،ع.م .و همکاران،
تهران :انتشارات تابان

انسان را تنها به جرم

چاوشيان ،ح .و آزاد ارمکي ،ت« .)6986( .بدن به مثابه رساانۀ

تفاوت یا فاصلهداشتن با انتظارات یالاب باه تبااهي كشااند و

هویت» ،فصلنامۀ جامعهشناساي ایاران ،ش  ،67ص

بيشتر از آنکه پدیدهاي روانشاناختي صارف باشاد ،پدیادهاي

.16-61

كامالً اجتماعي اسات بناابراین ازباينباردن آن ،باا توجاه باه

دانيالي ،ش ،.آزادبخت ،ل .و مصاطفوي داراناي ،ف.)6936( .

فرهنگ و فرایند شکلگيري نگارشهااي افاراد ميسار اسات،

«بررسي ارتباا بين تصاور بادني ،خودكارآمادي و

فرایندي كه از نخستين سالهاي زندگاني فرد آیاز و باهمارور

فعاليت فيزیکي در زناان شاایل در دانشاگاه علاوم

تقویت ميشود .خانواده كه بانفوذترین گاروه در زنادگي فارد

پزشکي اصفهان و دانشگاه اصفهان» ،مجلۀ تحقيقات

است ،بيشترین نقش را در شکلدهي به نگرشها و ارزشهاي

نظام سالمت ،ش  ،)7( 8ص .336-6666

نهادینۀ آدمي دارد بنابراین آماوزش باه خاانوادههاا در روناد

رضایي ،ا ،.اینانلو ،م .و فکاري ،م« .)6983( .مادیریت بادن و
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