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 مقدمه

در فرد سالم،  يا روحي يجسم يماريک بيز به اندازه شروع يچ چي، هياز تمدن بشراز آغ
ها و يمارين بيص ايدر تشخ يطور، ناتواننيهم. را دچار ترس و وحشت نکرده است يآدم

جاد يا يماريپزشکان، ب يبرا يريناپذند، به طور وصفيآيها چگونه بوجود ميماريکه بنيا
ين نکته ميبه ا يآنها، پ يها و انتخاب نام برايمارين بيص ايش از تشخيپ يکند؛ حتيم
  ).۱۳۸۴ کاتر،(ر است يپذبيچقدر آس يدگيچين پيدر ع يم که بدن آدميبر

 يو اجتماع ياست که با عوامل روانشناخت يعيرطبيغ يي، عادات غذاييغذا ينظميب
 ييع غذايشا يهاينظميدو نوع شناخته شده از ب ييو پراشتها يياشتهايب. ارتباط دارد

شوند؛  هرچند يدچار م ينظمين بيل عالقه به کاهش وزن به ايدل شتر بهيافراد، ب. هستند
کنند تا وزن کم کنند، اما همه آنها تا مرز يا ورزش ميرند و يگيم ميرژ ياديا، افراد زيدر دن

را از مردم  يمارين دو بيآنچه که افراد مبتال به ا. رونديش نميپ يياشتهايا بي ييپراشتها
يابند که نمييت، آنها در ميکند، عالقه آنها به کنترل وزن است که در نهايجدا م يعاد

، يها مثل امتناع از خوردن تا اوج گرسنگيمارين بيخطرناک حاصل از ا يهاتوانند عادت
ت صدمات ير نهاکه د يزيها را ترک کنند، چنيجا از ملا استفاده نابهياستفراغ بعد از غذا 

منجر به مرگ  يمارستان و حتيشدن فرد در ب يجاد  کرده و  باعث بستريا يجد يکيزيف
  ).همان منبع( شوديم

 ,Wisemann(دهند يبه شکل بدن و وزن خود م ياديت زيامروزه، زنان جوان اهم
است که  يدر زنان جوان و دختران موضوع مهم يو مرض چاق يش رشد چاقيافزا). 1992

ها و آلدهين ايب يقيرسد شکاف عمينظر مبه. ز به آن پرداخته استين يداشت جهانبه
 يتياز نارضا ييزان باالياز زنان و دختران م ياريشود بسيها وجود دارد که باعث متيواقع
ق يد از طريچون کنترل وزن شد يمرتفع کردن آن به موارد يرا احساس کرده و برا يبدن

 ن امر بهين متوسل گردند که ايسنگ يهاکردن و ورزشيردن، خالگرفتن، شربت خوروزه
غالب در مورد وزن  يارزش يارهايگر، هجوم معيبه عبارت د. دارد يادينوبه خود خطرات ز

کردن و متناسب کردن بدن ژه دختران به الغريش نوجوانان و جوانان بويبدن، موجب گرا
براساس گزارش انجمن . داشته است يه را در پيغذت يهاينظميز متعاقباً بيده، که آن نيگرد
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گر يسه با دير در مقاين علل مرگ و مياز باالتر يکي يياشتهايکا، بيآمر يروانپزشک

  ).۱۳۸۴ کاتر،( استشناخته شده ياختالالت روان

کن يت سالمت انجام شده است، ليوضع يبهداشت ينه رفتارهايدر زم يمطالعات متعدد
در حال  يژه در کشورهايبو ،ياهيتغذ ينظميه و بيت تغذيبه وضع يشمارتعداد انگشت

در حال  يه جوانان در کشورهايت تغذيت اطالعات در مورد وضعيمحدود. اندتوسعه پرداخته
ده ينه گردين زميدر ا يالمللنيب يهاسازمان يبرخ يپژوهش يگذارهيزه سرمايتوسعه، انگ

مجموعه  يزنان اقدام به اجرا يپژوهشها يالمللني، مرکز ب۱۹۹۰از جمله در سال . است
از  يژه دختران نوجوان در تعداديجوانان و نوجوانان، بو ياهينه سالمت تغذيمطالعات در زم

ه جهان به اجرا ين مطالعات در نه کشور واقع در سه ناحيا. در حال توسعه نمود يکشورها
بين عوامل موثر بر آسييتب يد که برا، پژوهشگران مزبور اعالم داشتنيبنددرآمدند، در جمع

کننده مناسب يريشگيپ يعنوان شاخصهابه يو اجتماع ياهيتغذ يرهايجوانان، متغ يريپذ
  ).۱۳۸۱ دوار،يام( رسنديبه نظر م

ر عوامل يثأت يدر بررس يقات تجربيکه خال تحق يطياد شده و در شرايهم گام با موارد 
رات يق برآن است تا تأثين تحقيشود، اياحساس م به شدت ييغذا يهاينظم يموثر بر ب

 يهاينظميرا بر ب يبدن يتيت بدن و نارضايري، مديالغرآل دهيا يسازيل به درونيتما
ن اساس پژوهش حاضر يبر هم. دينما يز بررسيساله شهر تبر) ۱۵-۴۹(ن زنان ي، در بييغذا

 يهاينظميجاد بيشده در ااد يزان و سهم عوامل ين سوال است که ميپاسخ به ا يدر پ
محقق  يو کار تجرب يات نظريت با مرور ادبيکه در نها يزياست؟ چ يدر چه حد ياهيتغذ

  .گشته است

  )ينه ايشيپ( يو تجرب يچارچوب نظر

باشند که به يز مين ياهيهستند، دچار اختالالت تغذ يکه از بدنشان ناراض ياز افراد يگروه
 ينظمياصطالح ب. شوديگفته م) دارند ييکه اختالل غذايسانک( يينظمان غذاين گروه بيا

از  يدهنده تنزل ظاهراست که نشان يوصف شده ا ييغذا ي، در کل، کاربرد الگوهاييغذا
ا خوردن ي) يعصب يياشتهايب( است که معموالً با محدود کردن جذب غذا يمحدوده عاد
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ن يسنگ يهاا ورزشين يکاربرد مل، ياستفراغ عمد) يسازو بدنبالش پاک( منظم يافراط

  .شوديف ميتوص) يعصب ييپراشتها(

است؛  ي، ارزشمند بودن الغرييغذا يهاينظميش بيرگذار بر افزايتاث يرهاياز متغ يکي
شدن توسط خانواده،  يله عوامل اجتماعيند بوسي، دو فرآ١شدن کندل يه اجتماعيبق نظرط

را  يسازمدل) b(و  يت اجتماعيتقو) A(رفتار  ا رسانه وجود دارد که ممکن استيهمساالن 
  ). Coyne, 2007: 30(بوجود آورد 

گران يله عمل ديالغر بودن اشاره دارد که بوس يبه مشاهده فشار برا يت اجتماعيتقو
به ، يسازمدل. کار برودبهآل دهيا ينه ساختن الغرينهاد يت شده و ممکن است برايتقو
اشاره  يا پرخوريم يگران مثل رژيله ديانجام شده بوس يرفتارهام يمستق يبرداريند کپيفرآ

  .دارد

ارزش  يکه الغر ييا در کشورهايميو بول ين امر متفق القولند که آنورکسيت براياکثر
يارزش دوچندان م يوجود دارد، الغر يکه فربه ييهادارد، رواج دارد؛ مخصوصا در فرهنگ

 يهاينظميها، بنيسيتئور يبرطبق نظر برخ گر، يبه عبارت د). Coyne, 2007( ابدي
 يبرا يکردن الغر يجوامع، در خصوص ارزشمند تلق يالت فرهنگيبه جهت تما ييغذا

ج در يرا يالغرآل دهيانکه، يمنظور ا). Henry, 2005( ابدييش ميع افزايطور وسزنان، به
 يهنجارها نيهمچن. زنان است ييغذا ينظميش بيدر افزا يعامل قو يجوامع غرب

کرده  يزنان آن را درون ياريشتر اوقات بسيج  کرده  و بيرا ترو يز، الغريموجود ن ياجتماع
ج مطالعات ينتا. نوا  گردندموجود در خصوص شکل بدن هم يکنند با هنجارهايو تالش م

 در ارتباط با يکه در قلمرو اجتماع ييهاشياز نما يدهد که زنان احساس نامناسبينشان م
ن يله ايبوس ييغذا يهاينظميب يريد بکارگيشا. شود، دارنديارائه م ييغذا يهاينظميب

 .)Ferrier, 2008(شتر در مقابل همساالنشان باشد يب يبندگياظهار ز يبرا يزنان روش
مختلف و  يرهاين متغيب ياطهـر واسيدر نقش متغ يالغرآل دهيارش يو پذ يسازيدرون

ر ي، نشان دادند که متغ۱۹۹۴گران در سال يک و دياست. شوديم ظاهر ييغذا يهاينظميب

                                                        
1-  Kandel   
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 ,Brennan( است ييغذا يهاينظميرها و بيمتغ ين  برخيب يار واسطهي، متغيسازيدرون

2005(.  

. شروع شده است ۱۹۲۰خ ياست که از تار ياده تازهيک پديزنان،  يالغر ييگراآلدهيا  
مند صنعت مد در جوامع دولت يابيامد بازاريپ يالغر ييراگآلدهيااغلب افراد معتقدند که 

 ياجتماع يو هنجارها يط بدنيبدون توجه به شرا يالغرساز. ستم استيدر سده ب يصنعت
در جوامع . ديمورد قبول واقع گرد ي، توسط زنان همه طبقات اجتماع۱۹۶۰ يايتانيدر بر

 يرش اجتماعيو پذ ي، جوانيابي، کاميوابسته با شادکام يکلبه طور يدولتمند، الغر يغرب
دهيزنان، بدن ا يبرا. ، فقدان قدرت و خارج از کنترل ارتباط دارديبا تنبل يوجود چاق. است

 يمنف ياجتماع يامدهايبروز پ يال الغردهيجه عدم انطباق با اينت. الغر است يال، بدن
ق يتصد( يو آگاه) يبه سمت الغر ياجتماع يهاد نگرشييتأ( يالغر يسازيدرون. است

 يتيبا نارضا يداريال شکل بدن بطورمعندهياز ا) يبه سمت الغر ياجتماع يهانگرش
  ).Coyne, 2007(ن همراه است يينفس پاو عزت ييغذا ينظمي، بيبدن

فوکو معتقد . باشديت بدن ميري، مدييغذا ينظميرگذار بر بيثأت يرهايگر متغياز  د
 يشخص ي، بدن را از فضايعموم يچون سالمت يردن مسائلن با مطرح کينو ياست، پزشک

. کشانديم يعموم يبه فضا يک مساله اجتماعيآن خارج کرده و به عنوان  يو خصوص
 يد پزشکينات، مراقبات و شناخت دانش جديخود را تحت معا يهارند که بدنيافراد ناگز

شده است که افراد خود  يدرون ن کنترل و نظارت تا آنجايا. قرار داده و با آن هماهنگ شوند
  ).۹: ۱۳۸۴ ،يريام يحاج(دهند يبه صورت داوطلبانه به آن تن م

 ينيت معيله آن رواياست که شخص به وس ياساس ياز ابزارها يکيکنترل منظم بدن 
ش ثابت از يکم و ب يطرزز بهين" خود"ن حال يدارد، و در ع يرا محفوظ م يت شخصياز هو

از يدنز معتقد است که نيگ. رديگيگران قرار ميد" يمعرض تماشا در"ت ين روايهم يورا
 يزيچ. رديگيل تولد کودک شکل ميگران از همان اوايمثبت و منظم د يهايابيمبرم به ارز

مستمر واکنش  يهانهياز زم ينامد، در واقع بخشيم "يعاد يهايگرجلوه"که گافمن آن را 
  ).۸۹: ۱۳۸۷ دنز،يگ( متقابل است
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. است يبدن يتي، نارضاييغذا يهاينظميش بيرگذار بر افزايثأت يرهايگر از متغيد يکي
 اد شده، بهيمفهوم . است  ييغذا يهاينظم ياز  عناصر مهم در ب يکي يبدن يتينارضا

 ,Grogan( شوديف ميش تعريشخص در مورد بدن خو يعنوان گمان و احساس منف
 ش اشاره دارديت مطلوب از ظاهر خويعدم ذهن عموماً به يبدن يتياصطالح نارضا). 1999

2005) ،Van Den.Berg .(م گر فتن، يشامل رژ يبدن يتينارضا يرفتار يهاشاخص
  .باشديم ييبايز يل به جراحيورزش کردن و  تما

از زنان در  ياريبس. گردديجاد مير شکل بدن اييتغ يبه تالش برا يليم گرفتن، ميدر رژ
کل مبادرت ـر وزن و شييبه تغ يخوراک يله کاهش غذاهايوسهب شانياز زندگ يامرحله

ش يموثر در افزا ياجتماع يروهاين نيشترياز ب يکي). Grogan, 1999: 42( ورزنديم
  .باشديم ييم غذاي، مکتوبات خاص در حوزه رژيدر جامعه غرب يالغر

ر شکل بدن، ييکنترل وزن، تغ يافتند که زنان برايدر ۱۹۹۴در سال  ١گروس و فرنهام
ر ينظ يبات ورزشيترک ياکثر زنان برخ. کننديشتر از مردان ورزش مي، بيت و سالمتيجذاب

يکاهش وزن و سفت کردن بدنشان بکار م يبرا يرا بعنوان روش) کيروبيا( يحرکات هواز
چه و کاهش وزن يکردن ماهورزش در اکثر زنان سفت يه براياول يهاکنندهکيتحر. برند

گر يل ديا دالي) يعروق - يقلب يبهتر کردن سازگار يعني( يت به سالمتبود که نسب
  .)Grogan,1999: 45(ح داشت يترج) ياجتماع(

به نظر او، . دهدينامد، نشان ميم» يسن عمل جراح«شروع آنچه را که او  ٢ولف
 يرا جراح ييبايز يدرصد جراح ۴۰امروز حدود . است يده جمعيک پدي ييبايز يجراح
ن يهستند، به انجام چن يکه از ظاهرشان ناراضيزنان دهد، که عموماًيل ميتشک کيپالست
  .)Grogan,1999(دهند يتن در م ييهايجراح

  :باشندياد شده ميز همسو با نظرات ير نيافته زيانجام  يقات تجربيتحق 

                                                        
1- Furnham and Greaves  
2- Naomi Wolf  
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در زنان  يده ال الغريا يساز يدر خصوص درون ١ياهنريت يشادنيتوسط ک يقيتحق

  :شان نشان داديق ايج تحقينتا. صورت گرفته است ۲۰۰۵به سال  ييقايآفر -ييکايآمر

ن يب) رابطه وجود دارد و ب يالغرآل دهيا يسازيو درون ياجتماع يهاآلدهيان يب) الف
  .رابطه وجود دارد يبدن يتيو نارضا يالغرآل دهيا يسازيدرون

توسط  ۲۰۰۶در اگوست  يتيحما خطر بالقوه و عوامل: زنان کالج يتصور بدن يتينارضا
 ييهدف مطالعه موجود، شناسا. ده استيگرد يا بررسيکلمب يسوريدر دانشگاه م ٢لن چنج

. در زنان دانشگاه است يتصور بدن يتيا نارضايت يرضا يبرا يتيخطر بالقوه و عوامل حما
عوامل خطر  يالغر يهاآلدهيا يکل يسازيو درون ٣يه توده بدنيکند که نمايج آشکار مينتا

ا يباال  يه توده بدنيزنان دانشگاه، داشتن نما يبرا. هستند يتصور بدن يتينارضا يبرا يمهم
  .کنديم ينيبشيرا پ ييباال يبدن يتي، نارضايظاهر ياهآلايده يسازيش به درونيش گرايافزا

ان يم يياختالالت غذا ينده برايوع ، بروز و عوامل خطر موثر آيش -يياختالالت غذا
ق يهدف تحق. انجام گرفته است ۲۰۰۱در  ٤يت عامه توسط قادريبزرگسال جوان در جمع

در  ٥)ED( ييغذا ينظميب يو عوامل خطر برا يزان بروز، همبستگيوع، ميحاضر آزمون ش
 ED يج نشان داد افراد داراينتا. باشد يت عامه ميزن بزرگسال جوان در جمع ۱۱۵۷ان يم

 .  اندن داشتهييپا ED يدارا ينسبت به افراد  يياالب يبدن يتيباال ، نارضا

در  ييغذا ينظميب يشناسو نشانه يبدن يتيکاهش نارضا: يانتخاب يريشگيمطالعه پ
انجام گرفته  ۲۰۰۵در  ٧وياوها يدر دانشگاه دولت ٦له برآنانيبوس ييزنان خوابگاه دانشجو

و  ييغذا يهاينظميخطر بان زن دانشگاه در معرض يج نشان داد، دانشجوينتا. است
ش يت دانشگاه، باعث افزايموثر در جمع يريشگيپ يهافقدان برنامه. هستند يبدن يتينارضا
  .است ييغذا ينظميدر ب

                                                        
1- Keisha deny thia henry  
2- Hsiu-lan cheng    
3 -BMI  
4- Ata Ghadery  
5- Eating Disorders 
6- Brennan M.A,RD,LD,Julie   
7- Ohio     
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بدن به مثابه رسانه "تحت عنوان  يا، در مقاله۱۳۸۱ان در سال يو چاوش يآزاد ارمک

 يدئولوژي، ايه فرهنگي، سرمايده اقتصاي، سرماياجتماع - يگاه اقتصادير پايثأبه ت" تيهو
ن بود که يپژوهش آنان ا يه کليفرض. اندت بدن پرداختهيرين بر مديو تد يخانواده سنت

 يو نظارت بر ظواهر جسمان يق دستکارياز طر يو جمع يت فرديهو يهاکنترل شکل
 يهاافتهيشود که يمربوط م يتر از عوامل ساختارشيب ياست که به عوامل فرهنگ ينديفرا

  .کنديد مييه را تاين فرضيشان ايق ايتحق

آل دهيا يسازين درونيبه عنوان واسطه عمده ارتباطات ب يبدن يتينارضا يطور کلبه
. شوديم ميش رژي، منجر به افزايبدن يتينارضا. کندينامنظم عمل م ييو رفتار غذا يالغر
از  بدنشان به  يتيد با  نارضارويـکنند، احتمال مـکنند که وزن کم يـزنان تالش م يوقت

  .)Coyne, 2007( دچار گردند ييغذا يهاينظميب

 يهاهيو به تبع آن فرض يليمطرح شده، مدل تحل يو تجرب يات نظريحال با لحاظ ادب
  .ر قابل استنباط استيز

  

  

   

  

  
  

 قيتحق يمدل نظر )۱(مدل 

  قيتحق يهاهيفرض

رگذار يو ابعاد آن تاث ييغذا يهاينظميزان بير مب يالغر يهاآلدهيا يسازيل به درونيتما
  .است

  .رگذار استيثأو ابعاد آن ت ييغذا يهاينظميزان بيت بدن بر ميريمد

 بدن تيريمد

 يالغر الدهيا يسازيدرون

 ييغذا ينظميب يبدن يتينارضا



  
  
  

    
  ۱۱۱  ...ل الغري، مديريتآسازي ايدهبررسي جامعه شناختي تاثير تمايل به دروني

    
  .رگذار استيثأو ابعاد آن ت ييغذا يهاينظميزان بيبر م يبدن يتينارضا  

 يهاينظميبر ب يبدن يتيت بدن و نارضايري، مديالغرآل دهيا يسازيل به درونيتما
 .رگذار استيثأت ييغذا

  يشناسروش

قات پهنانگر يتحق وتوان آن را جزيباشد که ميم يشيمايق پيو روش تحق يق کمينوع تحق
  .بوده است يار زمان، مقطعين براساس معيهمچن. به حساب آورد

، از ابزار پرسشنامه يمستقل مورد بررس يرهايها در ارتباط با متغداده يگردآور يبرا
 ر وابستهيسنجش متغ ين برايکرت و همچنيف ليدارد به صورت بسته پاسخ در قالب طاستان

  . استفاده شده است EAT26از پرسشنامه استاندارد ) يياختالالت غذا(

ز به يساله شهر تبر ۱۵-۴۹ه زنان و دختران يپژوهش حاضر شامل کل يجامعه آمار
سال  يآن بر اساس سرشمارباشد که تعداد يم ۱۳۸۹در سال  يک مناطق شهرداريتفک

چند  يخوشه  يريگوه نمونهينفر به ش ۴۰۰ن تعداد، يباشد؛ که از اينفر م ۴۳۲۱۲۷، ۱۳۸۵
به  يکه بر اساس نسبت کل زنان هر منطقه شهردار يطوراند، بهانتخاب شده يامرحله

 ز،ين يسن يهابه آن منطقه مشخص شده  بعد براساس تعداد گروه يحجم نمونه اختصاص
  .ده استين گردييتع يبه هر گروه سن يحجم نمونه اختصاص

 يدر بخش آمارها LISRELو   SPSS   (17)افزارها، از نرمل دادهيه و تحليتجز يبرا
به محاسبه درصد  يفيک يرهايف متغيتوص يبرا. استفاده شده است يو استنباط يفيتوص
 يو پراکندگ يمرکز يهاخصبه محاسبه شا يکم يرهايف متغيتوص يو برا يع فراوانيتوز

 يها از آزمون همبستگهيآزمون فرض يز، براين يدر ارتباط با آمار استنباط. پرداخته شده است
r ر استفاده شده استيل مسيرسون و تحليپ.  

که  يمدنظر بوده است؛ به نحو يياعتبار محتوا سنجش اعتبار، يق حاضر برايدر تحق
. پوشش داده شوند يبه روشن يمورد بررس يهاسازه يمفهوم يتالش شده شده فضا

آزمون قرار شينامه مورد پابزار سنجش، پرسش يياينان از پايحصول اطم ين، برايهمچن
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ل يم شده را تکمينامه تنظان پرسشينفر از پاسخگو ۵۰ن صورت که تعداد يبه ا. گرفت
وارد  SPSSار افزشده و در نرم يمذکور کدگذار يهانامهل، پرسشيپس از تکم. نمودند

ج حاصل يسپس، با توجه به نتا. ديگرد يابيکرونباخ ارز يله آلفايها به وسآن ييايشدند و پا
آن  يياي، اصالحات الزم در ابزار سنجش به عمل آمد تا اعتبار و پاياز مطالعه مقدمات

مورد سنجش  ياس هايمق يياياطالعات مربوط به پا ي، حاو۱جدول شماره .ابديش يافزا
به دست آمده، قابل  ييايب پايج ضرايدهد که نتايات جدول مذکور نشان ميمحتو. اشدبيم

  ).۱جدول شماره( باشنديقبول م

  قيتحق يهااسيمق يب آلفايضر) ۱(جدول 

  ب آلفايضر  ها هيتعداد گو  رينام متغ  ب آلفايضر  هاهيتعداد گو  رينام متغ
  /.۸۰  ۹  يآنورکس  /.۶۷  ۸  يالغر يسازيدرون

  /.۷۶  ۹  ايميبول  /.۵۵  ۱۱  ت بدنيريمد
  /.۶۳  ۸  گرياختالل نوع د  /.۵۷  ۵  يبدن يتينارضا

  /.۸۸  ۲۶  ييغذايهاينظميب      

  رهايمتغ ياتيو عمل يف مفهوميتعار

  يالغرآل ايده يسازيدرون

رنده يادگيکه  ي، هنگاميريادگيا حالت منتج از ي يريادگي، عبارت است از روند يسازيدرون 
ممکن  ين عدم آگاهيا. اند، ناآگاه باشدختهياو را به آموختن برانگ يکه سرگرم يطياز شرا

 کولب،(زنده به هنگام وقوع آنها باشد يط برانگيرنده از درک شرايادگي ياست معلول ناتوان
انجامد و در يبا آنان م يروح يگانگيرش و يساختن هنجارها به جذب، پذ يدرون). ۱۳۷۶

 ،يساروخان(د ينمايت را بنا ميشخص يت نموده و هسته اصليت نفس لوامه را تقوينها
ان يشا(شود يدر آن م يل به رفتار اجتماعيشده در افراد تبد يالگوها و قواعد درون). ۱۳۷۰
گران يرا با د يکسب کرده است که روابط و ين است فرد نمادهائيفرض بر ا). ۱۳۷۷ مهر،

رفتار او  يپنهان يهادر جنبه ياکنون حضور مداومن روابط يجه که اين نتيدهند، با اينشان م
  ).۱۳۷۶ کولب،(دارند 
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 ت دادن باال بهيچون اهم ييها، از معرفيآل الغردهيا يسازير درونيسنجش متغ يبرا

 ها، اعتقادت داشتن بدن الغر از طرف خانواده، دوستان و رسانهيمکرر در مورد اهم يهااميپ
 ييبايشوند، اعتقاد به زيون ظاهر ميزيتلو يکه در برنامه ها ييهاه مدليشب يبه داشتن بدن

 جذبهيزنان چاپ شده در مجالت، تصور ب يهالباس با مدل الغر، استفاده مکرر از مدل
 زنان ييبايق به زيدر جامعه، اعتقاد عم يت بدنيت قائل شدن به جذابيبودن افراد چاق، اهم

  در سطح سنجش) Coyne, 2007( غرق به پوشش بهتر زنان اليالغر، اعتقاد عم
  .کرت استفاده شده استيف ليو در قالب ط يارتبه

  ت بدنيريمد
بدن است  ييو مر يظاهر يهايژگيمستمر و ينظارت و دستکار يت بدن به معنايريمد

ق انجام ياز طر(ت بدن يکنترل وضع يهان مفهوم به کمک معرفيا). ۱۳۸۱ ،يآزادارمک(
 يق ژل به اعضاي، تزرينيب يجراح(ک يپالست يو جراح يپزشک ي، دستکار)ش، ورزشيآزما

 يش صورت، لنزرنگيآرا( يشيو آرا يبهداشت يهات دادن به مراقبتيزان اهميو م...) بدن و 
  .ده شده استيکرت سنجيف ليو در قالب ط يادر سطح سنجش رتبه...) و 

  يبدن يتينارضا

مربوط به بدن  يذهن ينيا اندوهگي يدلسرد اشاره به ي، عموماً برايبدن يتياصطالح نارضا
 يتير نارضايسنجش متغ يبرا). Van Den Berg, 2005(رود يکار ما ظاهر شخص بهي

از  يتيشکم، نارضا ياز بزرگ يتياز شکل بدن، نارضا يتيچون نارضا ييها، از معرفيبدن
و  يادر سطح سنجش رتبه) Coyne, 2007( درشت يهااز ران يتيبزرگ بودن پهلو، نارضا

  .کرت استفاده شده استيف ليدر قالب ط

  ييغذا ينظميزان بيم

يد در رفتار خوردن مشخص ميشد يهايبا آشفتگ) يياختالل غذا( ييغذا يهاينظميب
 - ياختالالت روان يو آمار يصيتشخ يراهنما). ۱۳۷۹ کا،يامر يانجمن روانپزشک(شوند 
 يياشتهايه را به دو نوع بياختالالت تغذ -راست ين ويمچهار يقطع يصيتشخ يهامالک
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اختالل ). ۱۳۷۳ ،يپورافکار(کند يم يبندطبقه) BN( يعصب ييو پراشتها) AN( يعصب
ارائه شده  ياختالالت يکدگذار يز، برايگر مشخص نشده است نيد ياه که به گونهيتغذ

  ).نبعهمان م(ک اختالل خاص خوردن را ندارد ي يهااست که مالک

ز از خوردن غذا يش وزن، پرهيوحشت از افزا يهااز معرف ير آنورکسيسنجش متغ يبرا
ز يار ناچي، احساس گناه با خوردن، خوردن بسين نگه داشتن وزن با وجود الغرييپا يبرا

روزانه  يغذا يوه به جاي، خوردن صرف ساالد و ميدر حالت افراط ييم غذايغذا، گرفتن رژ
در سطح سنجش ) Coyne, 2007( ين به صورت افراطيسنگ يورزشنات يو انجام تمر

  .کرت استفاده شده استيف ليو در قالب ط يارتبه

کردن  يخوردن، خال ياد برايز يچون اشتها ييهاا، معرفيمير بوليسنجش متغ يبرا
ها، خوردن در خفا، خوردن ني، سو استفاده از مليخورند، استفراغ کردن پنهانيآنچه م

ه کردن و ياز گناه پس از تخل ييش از حد، و رهايپس، تناول سس بي، چي، بستنينيريش
کرت يف ليو در قالب ط يادر سطح سنجش رتبه) همان منبع( تيمتعاقباً احساس رضا
  .مطمح نظر بوده است

 ييموادغذا ياز مقدار انرژ يآگاه يهاگر از معرفير اختالل نوع ديسنجش متغ يبرا
خاص، تحت  يگران، خوردن غذاهايمان غذا خوردن نسبت به دشدن ز ي، طوالنيمصرف

و  يادر سطح سنجش رتبه) همان منبع( ديجد يخاص بودن و لذت از غذاها ييم غذايرژ
  کرت استفاده شده استيف ليدر قالب ط

  هاافتهي
  يفيتوص يهاافتهي )الف

ها رصد از آند.  ۵درصد متاهل  بوده و  ۴۸.۶درصد مجرد و  ۵۰.۹ان ، ياز کل پاسخگو
پلم يالت ديحصـت يشتر افراد مورد مطالعه دارايب. اندهل خود را گزارش نکردهأت تيوضع

سال قرار  داشته  ۱۵-۱۹ يان در گروه سنيزان پاسخگوين ميشترين بيهمچن. باشنديم
  .است
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در  ۸نمره . ه استفاده شده استيگو ۸از  يالغرآل دهيا يسازير درونيسنجش متغ يبرا

 .باشديم يسازيدهنده باال بودن دروننشان ۴۸و نمره  يسازين بودن درونييانگر پاير بيتغن ميا
و  ۱۷/۲۹ن يانگي، م۴۸، حداکثر ۸، حداقل ۶۲/۹ار يبا انحراف مع يالغرآل دهيا يسازيدرون

ها ين آزمودنيدر ب يالغرل آدهيا يسازيزان درونيدهد که مينشان م  -/۲۸برابر با  يچولگ
  .حد متوسط به باال بوده استدر 

ر ين متغيدر ا ۱۱نمره . ه استفاده شده استيگو ۱۱ت بدن از يرير مديسنجش متغ يبرا
ت يريمد. باشديت بدن ميريانگر باالبودن مديب ۶۶ت بدن و نمره يرين بودن مدييانگر پايب

/  ۶ابر با بر يو چولگ ۹۴/۲۹ن يانگي، م۶۳، حداکثر ۱۱، حداقل ۸۴/۹ار يبدن با انحراف مع
  .ن بوده استييها در حد متوسط به پاين آزمودنيدر ب يت بدنيريزان مديدهد که مينشان م

 رين متغيدر ا ۵نمره . ه استفاده شده استيگو ۵از  يبدن يتير نارضايسنجش متغ يبرا
 يتينارضا. باشديم يبدن يتيانگر باالبودن نارضايب ۳۰و نمره  يبدن يتين بودن نارضاييانگر پايب

/  ۲۶برابر با  يو چولگ ۱۴/۱۵ن يانگي، م۳۰، حداکثر ۵، حداقل ۳۳/۶ار يبا انحراف مع يبدن
  .ن بوده استييها در حد متوسط به پاين آزمودنيدر ب يبدن يتيزان نارضايدهد که مينشان م

ن عامل يدر ا ۵۴نمره . ه استفاده شده استيگو ۹از  يسنجش اختالل نوع آنورکس يبرا
. باشديم ين سطح آنورکسينشان دهنده کمتر ۹و نمره  ين سطح آنورکسيالترانگر بايب
ن يانگي، م۵۴حداکثر  ،۹حداقل  ،۹۱/۹ار يبا انحراف مع ياز نوع آنورکس ييزان اختالل غذايم

 يان دارايخگوـد پاسـدرص ۳۷ باًيقرـدهد که تيـنشان م/ ۴۷برابر با  يولگـو چ ۲۶/ ۲۲
  .انداد شده بودهيوع از ن ياهيتغذ يهاينظميب

ن عامل يدر ا ۵۴نمره . ه استفاده  شده استيگو ۹ا از يميسنجش اختالل نوع بول يبرا
زان يم. باشديا ميمين سطح بوليدهنده کمترنشان ۹ا و نمره يمين سطح بوليانگر باالتريب

و  ۷۶/۱۹ن يانگي، م۵۱، حداکثر ۹، حداقل ۱۲/۸ار يا با انحراف معيمياز نوع بول يياختالل غذا
 يهاينظميب يان دارايدرصد پاسخگو ۲۶ باًيدهد که تقرينشان م/ ۸۵برابر با  يچولگ

  .انداز نوع مذکور بوده ياهيتغذ

  بيانگرن عامل يدر ا ۴۸نمره . ه استفاده شده استيگو ۸گر از يسنجش اختالل نوع د يبرا
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زان يم. باشديسطح اختالل من يدهنده کمترنشان ۸گر و نمره ين سطح اختالل نوع ديباالتر

ن يگـاني، م۴۴ثر ـ، حداک۸حداقل  ،۸۱/۶ار يحراف معـگر با انيوع دـاز ن يـيالل غذاـاخت
 يان دارايخگوـدرصد پاس ۳۸ باًيدهد که تقريـنشان م/ ۵۶برابر با  يو چولگ ۷۷/۲۳برابر 

  .اندگر بودهياز نوع د ياهيتغذ يهاينظميب

جمع نمرات سه بواسطه حاصل ييجش مجموع اختالل غذاسن يبرا يفيتوص يهاآماره
ان يدرصد پاسخگو ۳۷با يدهد که  تقريگر نشان ميا و نوع ديمي، بولينوع اختالل آنورکس

  .اندبوده ياهيتغذ يهاينظميب يدارا

  يليتحل يهاافتهي )ب

  ييغذا ينظميرها و ابعاد بين متغيب يب همبستگيآزمون ضر )۱

 ييغذا ينظميو ابعاد ب يالغرآل دهيا يسازيدرون يرهاين متغيب يتگل همبسيج تحلينتا
  :دهد کهينشان م

ن يب يشدت همبستگ) دار بوده است، بيمذکور معن يرهاين متغيب يهمبستگ) الف
با  يالغرآل دهيا يساز يدرون يشدت همبستگ) است، ج يفياد شده در حد ضعي يرهايمتغ

ا بوده است، يميبا بول يالغرآل دهيا يسازيعامل درون يشتر از شدت همبستگيب يآنورکس
 ينظميا و مجموع بيمي، بوليبا آنورکس يسازيعامل درون يزان همبستگيدر مجموع م) د

ن ينوع رابطه ب)   باشد و هيدار نميگر معنيبوده، اما با اختالل نوع د يفيدر حد ضع ييغذا
 يسازين نحو که هر چقدر درونيه است، به ام بوديگر مستقيبا همد يمورد بررس يرهايمتغ

ز يشتر است و عکس آن نيب ييغذا ينظميشتر باشد، به همان اندازه بيب يالغرآل دهيا
  ).  ۲جدول شماره ( صادق است

بر طبق  ييغذا ينظميت بدن و ابعاد بيرير مدين دو متغيب يل همبستگيج تحلينتا
دار بوده است، يمذکور معن يرهاين متغيب يگهمبست) الف: رسون نشان داد کهيپ rآزمون 

عامل  يشتر از شدت همبستگيگر بيت بدن با اختالل نوع ديريمد يشدت همبستگ) ب
با  يمورد بررس يرهاين متغينوع رابطه ب) ا بوده است، جيميو بول يت بدن با آنورکسيريمد
  د، به همانـشتر باشيب يت بدنيرين نحو که هر چقدر مديوده است، به اـم بيگر مستقيمدـه
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  ).  ۲جدول شماره ( ن امر صادق استيشتر است؛ عکس ايب ييغذا ينظمياندازه ب 

 ينظميو ابعاد ب يبدن يتيرنارضاين دو متغيرسون  بيپ يل همبستگيتحل يهاافتهي
) دار بوده است، بيمذکور معن يرهاين متغيب يهمبستگ) الف: از آن است که يحاک ييغذا

 يشدت همبستگ) متوسط است، ج باًياد شده در حد تقري يرهاين متغيب يشدت همبستگ
با  يالغرآل دهيا يسازيعامل درون يشتر از شدت همبستگيب يبا آنورکس يبدن يتينارضا

 يبدن يتيعامل نارضا يزان همبستگيدر مجموع م) گر بوده است، ديا و اختالل نوع ديميبول
مورد  يرهاين متغينوع رابطه ب ( بوده است و  ه يفيدر حد ضع ييغذا ينظميب يهابا سازه

شتر باشد، يب يبدن يتين نحو که هر چقدر نارضايم بوده است؛ به ايگر مستقيبا همد يبررس
   ).۲جدول شماره ( ز صادق استين امر نيعکس ا .شتر استيب ييغذا ينظميبه همان اندازه ب

  ييغذا ينظميرها با ابعاد بيمتغ يب همبستگيضر) ۲(جدول 

  ابعاد اختالل
  

  ر مستقليمتغ

  ييغذا ينظميب  گرياختالل نوع د  ايميبول  يآنورکس
ب يضر

  يهمبستگ
سطح 
  يمعنادار

ب يضر
  يهمبستگ

سطح 
  يمعنادار

ب يضر
  يهمبستگ

سطح 
  يمعنادار

ب يضر
  يهمبستگ

سطح 
  يمعنادار

  /.۰۰۷  /.۱۶۳  /.۰۸۸  /.۰۹۴  /.۰۲۶  /.۱۲۶  /.۰۰۱  /.۱۹۱  يسازيدرون
  /.۰۰۰  /.۲۲۵  /.۰۰۰  /.۲۰۹  /.۰۰۲  /.۱۷۶  /.۰۰۰  /.۲۱۶ ت بدنيريمد

  /.۰۰۰  /.۴۰۵  /.۰۰۹  /.۱۴۱  /.۰۰۰  /.۳۲۹  /.۰۰۰  /.۵۰۸  بدن يتينارضا

  )يبرازش مدل ساختار( رهيچندمتغ يهاليتحل) ۲

 يرها، مقدمات الزم جهت آزمون مدل معادالت ساختاريمتغ يل هم بستگيپس از تحل
 يهامد نظر توسط داده يت، مدل ساختاريدر نها. شتا گيمه ييغذا يهاينظميب ينظر
ن  يتررا مقدار حاصله در ارتباط با مهميت شده است؛ زيحما يق در سطح  قابل قبوليتحق

ن يبوده که بر ا )سطح قابل قبول( ۱ک ينزد) AGFIو  GFI( برازش مطلق يهاشاخص
رات يين تغييتب يبرا يبرازش شده، مدل مناسب يتوان گفت مدل معادالت ساختارياساس م

برازش  ييکوين يهانکه شاخصيا ييجه نهاينت. ديآيشمار مبه ييغذا يهاينظمير بيمتغ
   يهاوده و دادهـبرخوردار ب يـرازش خوبـمطمح نظر از ب يتارـدهد که مدل ساخيـشان مـن
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 :ن نحو کهيبه ا ١نديد نماييتا ياديرا تا حد ز ۲شماره  ياند مدل نظرمشاهده شده توانسته

درصد، اثر  ۲۸ ييغذا ينظمير بيبر متغ يل الغرآدهيا يسازير درونيم متغياثر مستق
رات يدرصد و در مجموع تاث ۱۱ ،يبدن يتير نارضايق متغياد شده از طرير يم متغيرمستقيغ

  .دار بوده استيدرصد و معن ۳۹، ييغذا ينظمير بيبر متغ يآل الغردهيا يسازير  درونيکل متغ
م يرمستقيدرصد، اثر غ ۳۳ ييغذا ينظمير بيبر متغ يبدن يتير نارضايم متغياثر مستق

ر  يرات کل متغيو در مجموع  تاث درصد ۲ت بدن، يرير مديق متغياد شده از طرير يمتغ
ر يم متغياثر مستق. دار بوده است يدرصد و معن ۳۵، ييغذا ينظم ير بيبدن بر متغ يتينارضا

مورد استفاده  يرهايمجموع متغ.باشديدرصد م ۲۱ ييغذا ينظمير بيت بدن  بر متغيريمد
  .ندين نماييرا تب ييغذا ينظمير بيرات مرتبط با متغييدرصد تغ ۳۱اند توانسته
  
  
  

  يريگجهيبحث و نت
 ياصل يهااز دغدغه يکيانسان از بدو تولد تا زمان مرگ،  يه و اساسياز اوليعنوان نه بهيتغذ
 ير منفيتأث يياختالالت غذا. هاستازها و پاسخيه همه ني، پايشده و تندرست ز محسوبياو ن

 مانديم ياز مشکالت همچنان بعد از بهبود اختالل باق يدارد؛ برخ ياجتماع -يبر عمل روان
 ين اختالالت و تالش برايدرک بهتر علل ا يتمرکز عمده محققان برا). ۱۳۸۲ ،يفکوه(
 يل به درونيرات تمايشد، تاث يق سعين تحقيدر ا. است يدرمان يهاموثر و برنامه يريشگيپ

                                                        
1- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.095 

Normed Fit Index (NFI) = 0.98 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94 
  

 ثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر وابستهأبررسي ت )۲(شکل ساختاري 



  
  
  

    
  ۱۱۹  ...ل الغري، مديريتآسازي ايدهبررسي جامعه شناختي تاثير تمايل به دروني

    
قرار  يمورد بررس ييبر اختالالت غذا يبدن يتيت بدن و نارضايري، مديل الغرآدهيا يساز

 يتيت بدن و نارضايري، مديالغرل آدهيا يسازيق حاضر نشان داد درونيج  تحقينتا. رديگ
ن زنان و دختران مورد مطالعه، ين نحو که در بيار گذارند؛ به يتاث ييبر اختالل غذا يبدن
 يتيت بدن و نارضايريمتوسط به باالست، مد يتا حدود يالغرل آدهيا يسازيزان درونيم

اختالل  يها دارايدرصد آزمودن ۳۷ن حدود يهمچن. باشد ين مييدر حد متوسط به پا يبدن
قات يج تحقيات مورد استفاده و نتايبودن  نظر يزان کاربرديدر ارتباط با م. اندبوده ييغذا

  :توان گفتيمورد مطالعه م يجامعه آمارن در يشيپ

و اختالل  يبدن يتيدار در نارضايطور معنهده ال شکل بدن، بياز ا يو آگاه يسازيدرون
در  ييو اختالل غذا يالغرل آدهيا يسازين درونيمعنادار ب ير دارد، همبستگيثأت ييغذا
اد شده را ي يتوان موارد نظرين در مجموع ميبنابرا. کنديد ميينظر را تان يق حاضر، ايتحق

  .مورد مطالعه دانست يقابل کاربرد در جامعه آمار

که در قلمرو  ييهاشياز نما يدهد که زنان احساس نامناسبيج مطالعات نشان مينتا
که  ييکارها يريد بکارگيشا. شود، دارنديارائه م ييغذا ينظم يدر ارتباط با ب ياجتماع

شتر در يب يبندگياظهار ز يبرا يشود، روشين زنان ميله ايبوس ييغذا ينظميمنجر به ب
ک عنصر مهم ي يبدن يتياز نظر گروگن، نارضا .)Ferrier, 2007( مقابل همساالنشان باشد

 ,Grogan( شوديم ييمنجر به اختالالت غذا باشد و معموالًيم ييدر اختالالت غذا

د ييأن نظر را تيا ييتالل غذاـو اخ يبدن يتين نارضايو معنادار ب يقو يمبستگ، ه)1999
  .دانست يشان را قابل کاربرد در جامعه آماريه ايتوان نظرين در مجموع ميبنابرا. کنديم

دهنده ش از آنکه نشانيفرد ب يظاهر يدنز، نماير گيپردازان نظهينظر ياز نظر برخ
ن يمعنادار ب يهمبستگ). ۱۳۸۷ دنز،يگ( اوست يت اجتماعيهو انگرياو باشد، ب يت شخصيهو
ه يتوان نظرين در مجموع ميبنابرا. کنديد مييأن نظر را تيا ييو اختالل غذا يت بدنيريمد

  .دانست يشان را قابل کاربرد در جامعه آماريا

ل آدهيا يسازين درونيدهد بينشان م) ۲۰۰۶( و لن چنج) ۲۰۰۵( يمطالعات هنر
 يهالآدهيا يسازيش به درونيش گرايرابطه وجود دارد و افزا ييو اختالالت غذا يالغر
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ق يج تحقينتا). Henry, 2005-Cheng, 2006( آورديرا بوجود م يي، اختالل غذايظاهر

شان قابل کاربرد در يق ايج تحقيکند، پس نتايد ميياد شده را تايرابطه  يحاضر، معنادار
  .باشديه ممورد مطالع يجامعه آمار

 يبدن يتيباال، نارضا يياختالل غذا يدهد که افراد داراينشان م) ۲۰۰۱( يق قادريتحق
د ييأاد شده را تيرابطه  يق حاضر، معناداريج تحقينتا). Ghaderi, 2001( اندداشته ييباال

  .باشديمورد مطالعه م يشان قابل کاربرد در جامعه آماريق ايج تحقيکند، پس نتايم

ر يمتغ يعنيمورد استفاده؛  يرهاير صورت گرفته نشان داد که متغيل مسيتحل جينتا
کننده نيين تبيب موثرتريبه ترت يت بدنيريو مد يبدن يتي، نارضايالغرل آدهيا يسازيدرون

ن ييرا تب ييغذا ينظميانس بيدرصد از وار ۳۱بوده که توانسته اند  يياختالالت غذا يها
ن يخارج از موضوع ا يرهايتوسط متغ ييغذا ينظميانس بيردرصد از وا ۶۹ند و ينما

  . باشدين مييتر قابل تبييبناريعوامل ز پژوهش، مثالً

از بروز  يريجلوگ ير در راستايز يشنهادات کاربرديحاصله، پ يهاافتهيحال با توجه به 
  :قابل طرح است يمورد بررس يهاين آزمودنيدر ب ييغذا يهاينظميب

ت يريو مد يبدن يتي، نارضايالغرل آدهيا يسازين درونيم بينادار و مستقمع يهمبستگ
شتر يدر افراد ب يالغرل آدهيادهد که هر اندازه ينشان م ييغذا يهاينظميبدن با ب

ها ين آزمودنيدر ب ييغذا يهاينظميشود، به همان اندازه باعث بروز بيم يسازيدرون
شود، يشتر ميها بيت بدن در آزمودنيريو مد يبدن يتيضان هر چقدر ناريهمچن. خواهند شد

گردد يشنهاد مين پيبنابرا. شوديها مين آزمودنيدر ب ييغذا يهاينظميباعث بروز ب
ش يش از پيب يزان الغرسازيدر خصوص نحوه و م يو بهداشت ياهيان امور تغذيمتول

  .ندينما يروشنگر

د و همه يآيبه وجود م يبدن يتيبدن و نارضات يري، مديالغرل آدهيا يسازيبا درون
، از يسازرود با آگاهين انتظار ميشود، بنابرايمنجر م ييغذا يهاينظميموارد فوق به ب

شده تا  يريژه زنان و دختران جلوگين افراد بويدر ب يالغرل آدهياشدن نامتعادل  يدرون
  .مين آنان نباشيدر ب ييغذا يظمنينامطلوب آن همچون اختالل  و ب يامدهايشاهد بروز پ
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  يانيکالم پا

بر  ياهيتغذ يبه فراخور موضوع مثاال رفتارها ين است که هر گونه کنش اجتماعيت ايواقع
شدن  يند اجتماعيمرتبط با فرا يتواند در حد قابل توجه يگران، ميات کندال و ديطبق نظر
را دارند؛ به  يديده و دوستان نقش کلخانوا اد شده، جامعه و مخصوصاًيند يدر فرا. افراد باشد

ت بدن را ارزشمند شمرده و افراد با يريا مديو  يمانند الغر شدگ يادهياگر جامعه پد يعبارت
است،  يد اجتماعيياز آنها تا يکيکه  ياجتماع يها، پاداشييهان کنشيمبادرت به چن

د يد؛ چرا که شايازيواهند دست خ ييهان کنشينده به انجام چنيافت دارند، به حتم در آيدر
ن خاطر که شخص از يفرد به ا يبرا يت ساز شده و تا حديدنز هوين امر بر طبق نظر گيا

حال با . د، مهم قلمداد گردديف نمايخود را در جامعه باز تعر يگاه اجتماعيق بتواند جايآن طر
ت دوام دارد، بهتر ر نبوده و تا ممايپذانيچ وقت پايشدن ه يند اجتماعينکه فرايتوجه به ا

ت يبه آنان و هدا يبخش يشده  تا  با آگاه ييرگذار بر آن شناسايثأاست، عناصر و عوامل ت
از آن است،  يکي ياهيتغذ يشان که روندهايکنش ي، در روندهاير درست علميدر مس

  .ميرگذار باشيثأت

  

  

     



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان سال دوم، شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۱۲۲
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