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چكيده

روزمره ناخودآگاه با آن برخورد داريم اين مفهوم در زمينه پوشاك معاني فراواني را در بر مي گيرد كه به راحتي مفهومي است كه  ما انسان ها در زندگي 

نظور صورت فيزيكي يا رواني روي فرد تاثير مي گذارد منظور از راحتي فيزيكي تخمين احساس راحتي توسط جسم فرد در شرايط محيطي مختلف است و م

كه خارج از محدوده فيزيكي است و نتيجه آن احساس راحتي و ،براساس آنچه كه براي وي پذيرفته شده و مطلوب استرداز راحتي رواني  قضاوت ذهني ف

نظر به اينكه يكي از مهمترين موضوعات موثر بر امنيت اجتماعي، انتخاب نوع لباس است و خانواده نقش بسزايي در بستر سازي فرهنگي .عدم راحتي است

پرداخته شده است تا والدين بتوانند با پوشاكانتخاب لباس در فرزندان دارد، در اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر راحتي روانشناختي در براي انتخاب نوع 

.نقش موثرتري را ايفا نمايندبراي انتخاب لباس فرزندانشانشناخت اين عوامل در اين بسترسازي فرهنگي

پوشاك، خانواده، امنيت اجتماعيراحتي روانشناختي، : كلمات كليدي

قدمهم- 1

راحتي دو نوع است حالت اول راحتي . راحتي يك احساس و قضاوت رواني از پوشاك تحت تاثير شرايط محيطي كه فرد در آن واقع شده است

زماني كه فرد درون رواني حالت فيزيولوژيك راحتي يعني تخمين راحتي فرد توسط جسم انسان مثال - فيزيولوژي و حالت دوم راحتي روحي

لباسي احساس خنكي مي كند و اما راحتي روانشناختي را مي توان  احساس راحتي فرد تحت شرايط محيطي كه روي جسم فرد تاثير نمي 

ه  گذارند بلكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم براي فرد شرايط را فراهم مي كنند كه فرد با تجزيه تحليل ذهني آن شرايط محيطي و مقايس

با آنچه كه خودش  مي خواهد احساس راحتي يا عدم راحتي مي كند تعريف نمود براي مثال فرهنگ يكي از همين عوامل است فرهنگ 

نظر به اينكه يكي از .جامعه چيزهايي را معرفي مي كند كه ممكن است براي فرد قابل پذيرش باشد يا نباشد و روي راحتي او تاثير گذارد

موثر بر امنيت اجتماعي، انتخاب نوع لباس است و خانواده نقش بسزايي در بستر سازي فرهنگي براي انتخاب نوع لباس مهمترين موضوعات 

در فرزندان دارد، در اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر راحتي روانشناختي در انتخاب پوشاك پرداخته شده است

عوامل موثر بر راحتي روانشناختي-2

��ه��١-٢
گروههاي متفاوت مردم، ممكن است كه . واژه اي است درباره شيوه زندگي مردم؛ به معني روشي كه مردم، كارها را انجام مي دهندفرهنگ، 

هر منطقه از كشوري مي تواند كه فرهنگي . فرهنگ، بوسيله آموزش، به نسل بعدي منتقل مي شود. فرهنگ هاي متفاوتي را دارا باشند

]1[.ر داشته باشدمتفاوت با ديگر مناطق كشو

، فرهنگ را مجموعه پيچيده اي از دانشها،باورها ،هنرها،قوانين،اخالقيات،عادات و هرچه كه فرد بعنوان عضوي از )1832-1917(ادوارد تايلور 

]2و3[.د، تعريف مي كندمي گيرجامعه،از جامعه خويش فرا 
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مانند مجموعه اي از فعاليت هايي كه . فرهنگ مجموعه ي دانش هاي دريافت شده توسط فرد يا جامعه است":به طور كلي مي توان گفت

تاريخي گوناگون بوده و يا ساختار هايي كه نتيجه ي تغيير رفتار و كردار درتحت شرايط تعليم و تربيت خاص بوده \اجتماعيتابع قواعد 

".است

ي است كه اگر درآن بنگريم يفرهنگ هرملتي آيينها. فرهنگ حاكم برجامعه ازجمله مواردي را كه پوشش ميدهد، لباس افراد آن جامعه است

رابطه لباس وفرهنگ آن قدر قوي است كه ما يك فرد خارجي ويك فرد ايراني را ازسبك لباس . جامعه را ميبينيمنوع پوشش افراد آن 

امروزه افراد به .تعلق دارممن كيستم وازكجا آمدهام وبه كدام فرهنگ : پوشيدنشان تشخيص ميدهيم، وآن فرد بالباسي كه برتن دارد ميگويد

نگ هاي ديگر دارند ممكن است  به آنچه را كه از فرهنگ كشورشان آموخته اند پشت كنند و براي تامين دليل ارتباط گسترده اي كه با فره

در مورد پوشاك افراد در هر زمان به دنبال تنوع و . اب كنندراحتي خود در جدال دروني بين فرهنگ خودي و بيگانه ،فرهنگ بيگانه را انتخ

ا نوآوري وجود نداشته باشد از در دسترس ترين پوشاك  كه راحتي آن ها را فراهم كند نوآوري هستند وقتي در جامعه پوشش مناسب ب

[4].استفاده مي كنند

وجود فرهنگ هاي مختلف در يك جامعه پوشش هاي متفاوت را نيز به دنبال دارد و فرهنگ افراد عالوه بر پوشش تمام اخالق آن ها را شكل 

نگ ها پذيرفته نشود افراد مجبور به استفاده از پوشش مطابق قانون هستند كه در نهايت راحتي آن داده و در جامعه اي كه پوشش تمام فره

.برخي پوشش هاي اقوام مختلف ايراني ارائه شده است1در شكل .ها را نقض مي كند

پوشش فرهنگ هاي مختلف در ايران: 1شكل 

هنجارهاي اجتماعي2-2

هر فرهنگ، پاره فرهنگ و يا هر . است كه مشخص مي كند مردم در شرايط معيني چگونه رفتاري بايد داشته باشندهنجار يك قاعده رفتاري 

قوانين ، طرز لباس پوشيدن ، . داراي هنجارهايي است كه بر آن حاكم است ؛ و از اين طريق رفتارهاي متناسب را تعيين مي كند،گروه

از اولين » ويليام گراهام سمنر«. ورزشها و بازيها ، همه گونه هائي از هنجارهاي اجتماعي هستندمقررات اداري ، برنامه تحصيلي ، قواعد 

:جامعه شناساني است كه دست به طبقه بندي هنجارها زده است 

. شيوه هاي قومي ، كه عبارتند از عادات يا روشهاي سنتي انجام كارها-1

. رسوم اجتماعي ، كه رويه هاي كرداري ضروري هستند و براي رفاه جامعه الزم شمرده مي شوند-2

. داراي مشروعيت قانوني هستنددارندقوانين كه هنجارهائي هستند كه توسط مقامات دولتي برقرار مي شوند و به علت ضمانت اجرائي كه -3

وقتي هنجارها ملكه ي ذهن فرد مي شوند ، او . فرهنگ را ملكه ي ذهنشان مي سازندآدمها در نتيجه ي اجتماعي شدن ، هنجارهاي يك 

در اين صورت ، شخص به خودي خود از . ديگر درباره ي درستي يا نادرستي و يا شايستگي و يا ناشايستگي هنجارها ترديدي روا نمي دارد

نجارها حافظ منافع آنهاست لذا وجود اين ديد مثبت نسبت به آنها باعث هنجارها پيروي مي كندمعموالً در افراد اين احساس وجود دارد كه ه

. مي شود كه افراد به هنجارها گرايش پيدا كنند
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، برخي هنجارها از چنان اهميت و الزامي برخوردارند كه هرگونه سرپيچي و زيرپا گذاشتن آنها نظر الزام و اهميت يكسان نيستندهنجارها از

.در صورتي كه واكنشهاي جامعه در رابطه با بعضي هنجار شكني ها شديد نيست . ه استبا مجازات شديد همرا

، در حالي كه برخي ي گوناگوني خودمان را تطبيق دهيمانتظار مي رود كه با هنجارها، از هر يك از مابه خاطر عضويت در گروههاي گوناگون

زماني كه اين هنجارها با يكديگر تعارض پيدا مي كنند ، شخص آن . اشنداز اين هنجارها ممكن است با هنجارهاي ديگر تعارض داشته ب

. هنجارهايي را رعايت مي كند كه برايش از همه مهمترند و هنجارهاي ديگر را به گونه ي موقتي نديده مي گيرد

جايگاه اجتماعي پوشش2-2-1

اجتماعي و يااجتماعي بودن انسان بر اساس ارزش ها و هنجارهانسان است و مانند ديگر جنبه هاي نشانه اجتماعي بودنلباس پوشيدن،

كمترين هزينه اي است كه زندگي , ضرورت هم نوايي با اقتضاهاي فرهنگ غالب ورعايت انتظارات جمعي. شكل مي يابد, انتظارات جمعي

بلكه به معناي ،اراده و خواست جمعي نيستقطعي و تسليم شدندر برابر اين هم نوايي به معناي پذيرش. اجتماعي برافراد تحميل مي كند

انتظار ،در حوزه پوشش نيز جامعه. تشبه و هم آوايي ظاهري و تخلف نكردن آشكار از حداقل هاي هنجاري جامعه است،هم نوايي صوري

بلكه در قالب گزينه هاي متنوعي مطرح ساخته است كه امكان اعمال گزينش هاي فردي همواره ،خويش را نه در چارچوب قالب هاي معين

.وجود خواهد داشت

به دليل حساسيت هاي خاص درباره الگوي پوشش بانوان گزينه هاي محدودتري فراروي آنهاقرار دارد و دخالت سليقه كمتر ،در جامعه ما

رعايت .اجباري و گريزناپذير است و افراد در هر شرايطي بايد از آن برخوردار باشند،پوشش،جامعهبه دليل الزامات ارزشي و هنجاري .است

درجه . واكنش هايي را برخواهد انگيخت،به عنوانتخلف اجتماعي،نيازمند حضور و مشاركت اجتماعي است و رعايت نكردن آن،اين حداقل

با نگاه به ،از ميزاني از تخلف وناهم سويي, هر جامعه به طور متوسط. ن خواهد كرداين واكنش را ميزان حساسيت وآستانه صبر جامعه تعيي

و آن را تحمل مي كند يا واكنش به آن را بنا به مالحظاتي به تاخير چشم پوشي،در همه عرصه هاي رفتاري از جمله پوشش،سطح انتظار

. مي اندازد

هنجارپوشش2-2-2

حجاب از . معلوم شده باشد،مند آن متناسب با معيارهاي مشخصشكل قاعده،هنگامي عقالني است كه از قبلنابهنجار دانستن يك رفتار 

كم و ،بر اساس آن چه در رساله هاي مراجع تقليد بيانشده و قوانين موجود. ضروريات و مسلّمات اسالم استرفتارهاي بهنجار و ارزشي و از

:تالب هنجاري زير صورت بندي شده اسحجاب در ق،بيش با ارجاع به آن تنظيم و تصويب شده و عرف عام جامعه براساس آن رقم خورده

ولي خوب و بد را مي , كه بالغ نشدهبلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم،خود را از نامحرم بپوشاندزن بايد بدن

.]6،5[بپوشاندفهمد

موقعيت اجتماعي 2-3

.]7[فرد در يك جامعه و در زماني معين اشغال مي كنداجتماعي، مقام و موضعي است كه يكموقعيت 
احراز موقعيت يا . سته� گذاري بر اساس موقعيتهاي اجتماعي موجود، ارزشافراد جامعه در موقعيتهاي اصلي براي توزيع يكي از روش

بنابراين تفكيك اجتماعي كه سازمان . سازدرتبه خاص اجتماعي، احراز كننده را از دريافت پاداش و حيثيت خاص اجتماعي برخوردار مي

]8[.هاي اجتماعي همراه استزشيابي موقعيتاجتماعي طبعاً به آن نيازمند است، ضرورتاً با ار

اي برخوردار باشند تا در شوند، بلكه بايد از خصايص ويژهمراتب اجتماعي وارد نميهاي اجتماعي بالضروره در مجموعه سلسلههمه موقعيت

]9[.قرار گيرندآن 

هاي بسياري شاخصه.شناسان مختلف متفاوت هستندكننده موقعيت اجتماعي در هر جامعه و در ديدگاه جامعههاي تعيينها و شاخصهمالك

ها، سطح موقعيت اجتماعي افراد در جامعه واسطه اين شاخصهدر واقع به. ازدواج و ثروت وجود دارنداز قبيل شغل، آموزش و پرورش، 

]10[.گرددشناسايي مي
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توان به وضع و موقعيت فرد در و نوع ارزيابي اجتماعي جامعه نسبت به جايگاه فرد ميهاي رواني واسطه ميزان قدرت، نوع مالكيت، پاداشبه

. جامعه پي برد

:توان بيان كردكننده موقعيت اجتماعي را در چند عامل ميطور خالصه عوامل تعيينبه

نياكان يا اصل و نسب؛. 1

.هاي مادي فرد و خانواده ويوضع تمكن؛ شامل اموال و دارايي. 2

مفيد بودن يا كارآمد بودن عملي فرد . 3

ميزان و نوع تحصيالت. 4

.خصوصيات بيولوژيكي؛ در برخي از جوامع مردان از پايگاه باالتري نسبت به زنان برخوردارند. 5

]11[.يگر سالمنداندر برخي از جوامع جوانان و در برخي د. هاي سني خاصي از منزلت بيشتري برخوردارندسن؛ در هر يك از جوامع گروه. 6

ارزش2-4

ارزش هاي اجتماعي به عوامل و عناصري اطالق مي شود كه اكثريت جامعه به اهميت و اعتبار آن پرده برده و به صورت واقعيات و اموري 

مادي و معنوي افراد جامعه را برآورده مي سازند، به بياني ديگر هر چيزي كه براي يك نظام اجتماعي مورد نياز، درآمده اند كه نيازهاي 

اين ارزش ها در دوران كودكي به كودكان آموزش داده . ارزش هاي آن جامعه استءمحترم و مقدس ، خواستني و مطلوب تلقي شود، جز

پذير، همچون رسانه ها، گروه هاي همساالن ، خانواده ها، مدرسه جامعه پذير و ساماندهي شده به شده و او را از طريق نهادهاي جامعه 

.صورت آرمان درمي آيند كه راهنماي انديشه ها و اعمال مي شود

لباس ملي را نوع پوشش براي زن و مرد از مدت زمان زيادي است كه مورد توجه كارگزاران قرار گرفته و طرح هاي زيادي از جمله طرح

به مجلس كشانيده است ، اما تعريف مشخصي از هنجارها و حتي خود كلمه حجاب نشده و معلوم نيست چه چيز بدحجابي و چه نوع بي 

در جامعه اي كه شناختي درست از ارزش ها حاكم . مردم خواستار دسترسي به شناختي سازگار از خود و محيط شان هستند. حجابي است 

اين امر ممكن . بيشتر از هر زمان ديگر به تنافر شناختي دچار مي شوند و نمي دانند چه كاري درست و چه كاري نادرست است نباشد، افراد

بنابراين فرد مجبور مي شود كه اكثريت افراد را مدنظر قرار داده و از روي آنها رفتار و گرايش . است صدمات رواني زيادي به فرد ايجاد كند

اين قضيه در آن زمان شديدتر مي شود كه جامعه نيز ارزش هاي اساسي را به درستي تعريف نكرده و خود با . سازي كندهاي خود را باز

]7[.مشكالت عديده اي فرهنگي و سياسي و اقتصادي زيادي مواجه باشد

شخصيت 2-5

ي دائمي داشته، فرد را از هاي رفتاري و كيفيت سازگاري فرد كه جنبهشخصيت از ديدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصيات و شيوه

هاي رفتاري، نگرش فرد هاي فرد نسبت به خودش، عادتنگرش. گرددكند و سبب ارتباط بين او و ديگران در محيط ميديگران متمايز مي

هاي او در زندگي و به طور كلي ها و برنامهها و آرزوهاي فرد، طرحهاي بيان آن، رغبتبه ديگران و نوع انديشيدن و چگونگي شيوهنسبت 

شخصيت بسيار .نامنددهد را شخصيت مينگرش وي نسبت به زندگي، سازگاري كلي فرد كه الگوي خاصي در زندگي براي او تشكيل مي

.باشدرشد دادن ميپيچيده و داراي قابليت 

شود كه افراد قادر نباشند تفكر و رفتار خود را با محيط و تغييرات زماني مطرح مي» ناسازگاري«. تواند سازگار و يا ناسازگار باشدشخصيت مي

يداري به ميزاني از يك شخصيت سالم با وجود ثبات و پا. دارد» انعطاف پذيري«سازگاري يا عدم سازگاري ارتباط نزديكي با . آن تطبيق دهند

هايي كه واكنش به آنها مستلزم تغييرات و تصميمات جديد است، تفكر و اما افراد ناسازگار در برخورد با موقعيت. بردپذيري بهره ميانعطاف

برخورد با محيط و رفتارهاي ناسازگار و انعطاف ناپذير در «بنابراين، اختالل شخصيت يعني . دهندرفتار انعطاف ناپذيري از خود بروز مي

»موقعيت ها
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آوري به نوع و سبك پوشش و روي. هاي فكري حاكم بر او باشدها و افقبيني و ارزشگر نظام فكري و جهانتواند بياننوع پوشش آدمي مي

.باشدتواند حاكي از شخصيت آدمي و خط فكري او ميگيري از مدهاي متنوع ميتنوع پوششي و نوآوري در پوشش و بهره

يعقايد مذهب2-6

يعني طريقه اي كه هرفرد براي زندگي خودش انتخاب كرده تا مسير شوداساسا مذهب به رويه و شيوه زندگي هر هرفرد در زندگي گفته مي

بر اساس بي د راوخچون رويه زندگياستمذهبداراي بر اساس اين تعريف حتي انسان الئيك هم . دهداساس ادامهآنبر اش را زندگي

به كسي انسان مذهبي گفته مول استچه در عرف ما معآناما با دين متفاوت است دقت كنيد معناي مذهب . استديني انتخاب كرده

كه يك يا چند ودو به كسي هم غير مذهبي گفته ميشدكه يك يا چند درجه بيش از ساير مردم اجتماع به دستورات ديني پايبند باشودميش

. دقيد باشبي ر از بقيه مردم نسبت به دستورات دين درجه بيشت

و متفاوت است يا بيشتر تراما چون تقيدش از ساير مردم كماستو نسبت به چيزهايي مقيددانسان به اصطالح غير مذهبي هم مذهب دار

.مي گويدغير مذهبييآدمچنين عرف به 

پس عقايد مذهبي در جامعه ما يعني رعايت دستورات ديني و در مورد ،دستورات دينيمذهبي بودن مطابق با عرف ما يعني پايبندي به 

.پوشش هم دستورات ديني مشخص وجود دارد

پس آنچه كه در مذهب ما  راحتي ما را در مورد پوشاك تامين مي كند ممكن است .ولي به طور كلي مذهب افراد مي تواند متفاوت باشد

.نمونه هايي از پوشش فرقه ها يا اديان مختلف ارائه شده است2در شكل .تعريف شده نباشد براي فردي با مذهب متفاوت 

شيطان پرست                          مسيحي                                     مسلمان

پوشش افراد با مذاهب مختلف:2شكل 

كه يك مذهب غالب و تعيين كننده ي آداب زندگي است براي افراد با مذاهب ديگر مشكل حضور افراد با مذاهب مختلف در جامعه اي 

هر جامعه اي تا حدودي از اختالفات را مي پذيرد هر چه جامعه پتانسيل بيشتري براي پذيرش افراد با مذاهب مختلف داشته .خواهد بود

.باشد افراد راحت ترند

عاليق2-7

اين عاليق ثابت نيستند . ميخواهيم براي خود فراهم كنيم، يا تماممحيط ها و حالت هايي كه از آن لذت مي بريمعاليق ما شرايطي است كه 

گاهي ممكن است بدون دليل چيزي را دوست داشته باشيم واز مواردي اجتناب كنيم، به . و در محيط ها وحالت هاي مختلف تغيير مي كنند

. "دوستش نداريم"اين دليل كه 

بنابراين بسياري از ... . ما به انواع غذا ها عالقه داريم، مادر به كودكش عالقه منداست و . از عاليق ما ناشي ازگذشته تكاملي مان استبسياري

ژن ها در واقعيك نوع . ژنها نمي توانند دقيقا تعيين كنند كه ما چه چيزي را دوست داشته باشيم. عاليق بنيادي ما راژن ها تعيين مي كنند

. رايش بسوي مفاهيم ايجاد مي كنند، ولي عوامل ديگري هستند كه تعيين مي كننددقيقا چه چيزي را دوست داشته باشيمگ



٦

قه آنچه ما به آن ها عالقه دايم، داراي ساختار و شبكه پيچيده اياست كه منشا آن به عواملي برمي گردد كه از طريق ژنهايمان به آن ها عال

از زشتي و زيبايي يا خوبي و بدي داريم، بر گرفته از گذشته ماست و تعريفهاي ما از اين مفاهيم به اين بستگي دارد و تعريفي كه داشته ايم

به طور كلي از نظر روانشناسي قبل از شكل گيري .كه گذشته ما چگونه بوده است و محرك هاچگونه و به چه ترتيب با هم تداعي شده اند

انروي فرد اثر دروني دارند و طرز برخورد فرد با محيط مي تواند نتيجه آنچه كه در ضمير ناخودآگاه فرد شخصيت فرد تمام عوامل و اطرافي

شكل گرفته باشد در مورد پوشش نيز مي توان گفت كه يك پوشش خاص كه ما در نظر مي گيريم مي تواند پوشش كساني كه ما به آنها 

[13].د بدون اينكه متوجه آن باشيم عالقه داريم و يا تحت تاثير آنها بوده ايم  باش

صور از بدنت2-8

:اينگونه تعريف كرد 1950پاول اسچيلدر  تصور از بدن را  در سال 

تصويري  كه از جسم خودمان در ذهنمان داريم و راهي براي اينكه بگوييم جسممان درك و احساس باطني كه فرد از بدنش دارد در واقع 

.متعلق به ما است

تصور از بدن يك تصور ذهني است هيچ چيزي كه بين تجربه ذهني افراد از بدنشان و دركي كه از مشاهده بيرون دارند ارتباط ايجاد كند 

تعداد بسيار زيادي از زنان كه تجربه بي اشتهايي عصبي (وجود ندارد اين پيچيدگي  ذهني تحريف سايزي افراد از بدنشان را مشخص مي كند 

تقدند كه آنها خيلي سنگين تر از آنچه به نظر مي آيند هستند و برخي كه به شدت ماهيچه اي هستند معتقدند كه كمتر نسبت را دارند مع

) . به اندام واقعيشان ماهيچه دارند

از ) الي دارندخي(تصور از بدن انعطاف پذير است و با اطالعات جديد تغيير مي كند در برخي موارد افراد احساس مي كنند كه اندام عجيب 

افرادي كه اجزاي خود را جراحي كرده اند گزارش شده از اينكه عضوشان را از دست داده اند  احساس آرامش مي كنند تعداد زيادي از زنان 

قد هستند و مرداني كه خيلي احساس  الغري يا چاقي مي كنند در - وزن) يا زير متوسط(احساس چاقي مي كنند اگر چه در واقع متوسط 

]14[. الي كه واقعا نرمال هستندح

نارضايتي از بدن هم چنين ممكن است به سمت استفاده نامناسب از مواد دارويي براي عضالني و ماهيچه اي شدن برود وخطر بيماري هاي 

تصور از بدن هم چنين روي .داردو مشكالت كليوي،كبدي و ديگر مشكالت سالمتي با استفاده از آنها به وجود مي آيدخوني را به دنبال 

سالمت غذايي ما تاثير مي گذارد اگر ما احساس رضايت داشته باشيم كمتر احتمال دارد كه غذا بخوريم و خود را مجبور به باال آوردن آن 

مورد بدن هم چنين مي تواند روي اينكه دخانيات مصرف كنيم تاثير بگذارد و ما را به سمت راه هاي غير نگراني در.كنيم يا رژيم بگيريم

.ضروري براي رسيدن به زيبايي كه سالمتي مان را به خطر مي اندازد سوق دهد

ايده آل سازي اجتماعي1-8-2

وبدن ايده آل داشتنخوشحال .بدن متوسط و عضالني ايده آل استبراي زنان الغر بودن ايده آل است براي مردان قد بلند وي درجامعه غرب

بودن و مقبوليت اجتماعي داشتن را به همراه دارد و چاق بودن صفاتي چون كسرشان داشتن،خارج ) نيروي جواني(بودن ،موفقيت ، با طراوت

ز بچگي متفاوت هستند بچه ها ترجيح مي دهند با افراد افراد چاق ا: يكي از محققان مي گويد.از كنترل بودن و گدا بودن را به همراه دارد

چاق نباشند و صفات منفي را به افراد چاق نسبت مي دهند اين تعصبات تا بزرگ سالي ادامه مي يابد و چاقي افراد سبب مي شود كه آن ها 

افرادي كه وزن زيادي دارند عمدتا .گيرند نسبت به افراد الغر باشند قرار ) فعال،باهوش،ورزشي و معروف( در گروه  آدم هايي كه كمتر

]15[.دن ملك،پذيرش در كالج ها و دريافت شغل دارندرمشكالت بيشترينسبت به همسال هاي الغرشان  در اجاره ك

،ازگروه هاي بزرگي از دانشجويان آمريكايي و استراليايي در مورد كليشه هايي كه از چاقي و الغري مردان و زنان وجود دارد 1988در سال 

دعوت شد مردان و زنان در دو گروه در مورد مسايل كليشه اي  در مورد چاقي افراد صحبت كردند و رفتارافراد چاق كليشه هايي كه در مورد 

ا بود را تاييد مي كرد و به نظر ميرسيد آن ها كمتر شاد بودند، كمتر اعتماد به نفس داشتند ،كمتر منضبط بودند تنبل تر و كمتر چاق ه

جذاب بودند   در اين دانشجويان آنچه جالب بود اين است كه تفاوتي بين رفتار غالب افراد الغر و چاق در مورد چاقي وجود نداشت حتي 
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ودند رفتار قالب منفي نسبت به چاقي و چاق ها داشتند اين نتيجه با مطالعات ديگر تكرار شد و نشان ميدهد كه مردم وقتي آنهايي كه چاق ب

)1997،2001،2002،2003،2004(]16[. افراد چاق را مشاهده ميكنند آنها را تنبل،ناسالم و اليق آزار مي دانند وآنها را دست مي اندازند

وزن بدن و سالمت  2-8-2

قبال الغري در .الغر ها هميشه سالم نيستند.استداللهاي بيولوژيكي زيستي اهميت الغري در سالمتي و ناسالمي از چاقي را نشان مي دهد 

در برخي كشورهاي در حقيقت ايدز.خصوص مرض سل اخيرا الغري شديد با ايدز ارتباط دارد آمريكا و انگليس با مريضي پيوند ميخورد به

ناميده مي شود در حال حاضر مسايل كليشه اي منفي كه قبال در مورد الغري وجود داشته در كشور هاي فقير وجود ندارد در ) الغر(آفريقايي

.الغري يك نشانه از وضعيت خوب سالمتي استعوض يك باور كلي كه افراد چاق ناسالم اند وجود داردو

فرهنگ و برتري شكل بدن3- 2-8

يك توافق كلي وجود .تعداد زيادي از نويسندگان توافق دارند كه تفاوت فرهنگ  پاسخگويي براي متفاوت شدن  ايده آل هاي شكل بدن است 

الغري ايده آل اغلب از يك مسير تكاملي كه از . تر از مردان استايده آل روي زنان بيشيدارد كه فشار اجتماعي براي پيروي از بدن الغر

كه جذابيت و سالمتي را نيز 1990تغييرات زيادي در شكل وسايز بدن در دهه.قرن گذشته با صنعتي شدن غرب شروع شده آورده شده است

ايل قرن بيستم با تغييرات فرهنگي در مورد بدن ايده مي توان گفت ردپاي اين تغييرات از او. شامل مي شود به ويژه براي زنان به وجود آمد

آل و نمونه هاي بدن الغر در مجالت فشن روزبود در حالي كه قبل از آن روزها چاقي مد روز بود واز ميان سالي مدل شدن براي بازيگران به

).1990(يك امر ايده آل تبديل شده بود قبال خود نمايي و شكم داشتن تاكيدي بر ثروتمندي بود

تنوع هاي فرهنگي در برتري شكل بدن4- 8- 2

الغري ممكن است به عنوان نشانه اي از سوتغذيه فقر و بيماري هاي عفوني و افزايش وزن مثبت به نظر مي ) فقير(در فرهنگ هاي ضعيف

.آيد ويك نشان از سالمتي،ثروت و خوشبختي است

نشان داد كه در اين فرهنگ ها افزايش وزن با ثروت و سالمتي قلمداد مي 1980تحقيق در آمريكاي التين ،پورتوريكو،هند،چين و فليپين در 

]17[.. شود

و زنان آسيايي كه از كنيا به انگليس مهاجرت كردند يك رشد خطي از نظر تفاوت وزن بدنشان داشتند در يك مطالعه فرهنگي زنان آسيايي 

در زنان آسيايي كه در كنيا زندگي مي كنند احساس مثبت تري نسبت به رشد وزن نسبت به زناني كه به بريتانيا مهاجرت كردند داشتند .

آن ها با وارد شدن به فرهنگ انگليس در تعصبات عليه فرهنگ .ير فرهنگي دانست اگر چه اين قطعي نيست ولي مي توان آن را يك تغي

]18[.چاقي به آنها شبيه شدند

ر از بدن نسبت به زنان غربي داشتند اكنون نگراني در مورد گزارش داده اند كه زنان شهري چيني به طور كلي نگراني كمتري در مورد تصو

كه داليل آن را مي توان ملحق شدن چين به .تصور از بدن زياد شده و آرزو دارند كه وزنشان را كم كند و به سطح متوسط بي ام آي برسند

]19[.جامعه جهاني در مورد الغري ايده آل است كه نتايج منفي را براي زنان داشته است

صنعت رژيم 2-8-5

مجالت،رژيم هاي غذايي و طرح هاي الغري همه احساس چاقي . يكي از نيروهاي قوي اجتماعي در ترقي الغري در اجتماع غرب رژيم است

هر حال بسياري از مردم از چيزهايي كه به آن نياز دارند پرهيز مي كنند و اظهار مي كنند كه براي سالمتي به .را به مردم منتقل مي كنند 

.درصد از زنان رژيم گرفته اند86نشان مي دهد كه 2001آمار در انگليس در .است در حالي كه اين كار را براي زيبايي انجام مي دهند 

آن يك شخص درباره رژيم گرفتن فكر مي كند و كالري ها را محاسبه مي كند و نسبت به شخص رژيم يك حالتي از تفكر است كه بموجب 

كه اشتها را كامل (به هر حال برخي رژيم ها به صورت شديد براي كاهش وزن هستند اين ها شامل مصرف دخانيات .عادي كمتر مي خورد

همه  اين تمرينات . حبوبات و همه ميوه ها هم حذف مي شودقطع،لرينوشيدني هاي كم كااز،برگرداندن غذا، استفاده) بند مي آورند



٨

اغلب آمار نشان مي دهد كه در .خطرناك را برخي از افرادي كه وزن نرمال دارند به دليل اينكه فقط احساس چاقي مي كنند انجام مي دهند

]20[.افراد چاق هستنددرصد25رژيمي كه به سمت كاهش وزن در يك دوره طوالني راهنمايي مي كنند فقط 

ورزش2-8-6

كارمند انگليسي ما به اين نتيجه رسيديم كه 93انگيزه زنان براي ورزش با مردان متفاوت است در يك مطالعه در مورد انگيزه هاي ورزش در 

مهم ترين انگيزه براي زنان نسبت به مردان است كه ورزش كنند اين كار نشان داده كه زنان بيشتر از مردان براي كنترل كاهش وزن

مطالعات نشان مي دهد كه زناني هستند كه تمايل دارند ورزش كنند تا ).1994(وزن،اصالح شكل بدن،جذابيت و سالمتي ورزش كنند 

احساس ) ميانگين وزني بيشتر(هر حال زناني كه ورزش كرده ن دارند اگر چه بدنشان سنگين تر استبدنشان ماهيچه اي باشد نه الغر به

.مثبت بيشتري از بدنشان دارند نسبت به آن هايي كه ورزش نمي كنند

تاثير رسانه2-8-7

مردان است تجزيه محتواي مطالعات نشان يك توافق كلي وجود دارد كه فشار روي زنان به ويژه در مورد شكل و سايز بيشتر از فشار روي 

داده است كه زنان تصوير الغري كه  در رسانه است را نرمال مي دانند در حالي كه مردان به تصويري كه وزن استاندارد داشته باشد تمايل 

.دارند

ان مي گذارد كه يك تعريف از يك زن نويسندگان مختلف نتيجه گرفتند كه رسانه به ويژه مجالت زنان جوان تاثيرات قوي روي خوانندگانش

خوانده مي شود هر نسخه به وسيله ) حدود نيمي از زنان عادي بزرگ سال (ه مي دهد مجالت زنان توسط تعداد زيادي از زنان ئجذاب را ارا

اغلب بين دوستان مي زن در انگليس خوانده مي شود زيرا مجالت16به طور ميانگين هر نسخه از مجله وگو به وسيله (تعداد زيادي زن 

.چرخد و در جاهاي زيادي در دسترس است مثال  اتاق انتظار دكتر ها ،دندان پزشكان و آرايشگاه هاي مو

زمينه يابي ارتباط نمايش رسانه با تصور از بدن1- 2-8-7

نارضايتي از بدن فراهم مي شود نمي توان يكي  از مشكالت زمينه يابي رسانه اين است كه شواهدي را كه در ارتباط بين نمايش  رسانه و 

تشخيص داد كه آيا رسانه باعث تغيير رضايت مي شود يا اينكه مردمي كه كمتر از بدنشان راضي هستند به سوي نوع خاصي از رسانه تمايل 

و آزمايش هر دو دارد سپس به به عبارت ديگر بازكردن اين تاثيرات نياز به تخمين درست ارتباط بين نمايش رسانه و تصور از بدن. دارند

مي توان به ارتباط مستقيم بين نمايش رسانه و نارضايتي از .وسيله شخص مورد آزمايش بايد تاثير تصاوير رسانه را روي رضايت تخمين بزنيم 

ي از بدن انجام داند اغلب بدن توجه كرد تعدادي از نويسندگان مطالعات آزمايشي به منظور ارزيابي تاثيرات تصورات رسانه اي روي نارضايت

گاهي اوقات قبل و بعد را (محققان رضايت از بدن در زنان را بعد از مشاهده عكس مدل هاي الغر يا مجله يا تصوير تلويزيون اندازه گرفتند 

تعدادي از افراد هيچ اگرچه) 2002(بعد از مشاهده ديده شد ) اعتماد به نفس(بيشتر اوقات يك كاهش در احترام به خود )   اندازه گرفتند

.تغيير پيدا نكردند و در مطالعه يك افزايش در رضايت مشاهده شد

به زنان دانش آموز عكس مدل هايي را كه در مجله بود نشان داده است يك گروه كه عكس زنان را ديد آن ها را از ) 1983(در  يك مطالعه 

اب را حرفه اي معرفي كردند و گروه سوم عكس هاي قبلي را غير جذاب بر نظر فيزيكي جذاب برآورد كردند يك گروه عكس هاي زنان جذ

زناني كه عكس هاي جذاب را مشاهده كرده اند حس جذابيت خودشان بعد از مشاهده اين عكس ها پايين آمد نسبت به آن .آورد كردند 

ري مقايسه اجتماعي دارد كه در پايين توضيح داده اين اشاره به تيو.هايي كه عكس هاي مدل هايي كه كمتر جذاب بودند را مشاهده كنند

. مي شود

ه در يك مطالعه به دختران دانش آموز تبليغات تلويزيوني نشان دادند آن ها مدل هاي الغر و مدل هاي جذاب را نشان دادند آنها دريافتند ك

.دن آن ها كاهش يافتهر گروه پس از مشاهده مدل ها خودشان را با آن ها مقايسه مي كنند و رضايت از ب

اين مهارت مقايسه اجتماع صريحا نشان داده است كه زناني كه روي بدن مدل ها بيشتر از محصول تبليغاتي متمركز هستند احتمال بيشتري 

.  دارد كه بعد از ديدن آن ها رضايت از خودشان كم شوند
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االي تصور از بدن اغلب در مقايسه با تصاوير رسانه به دوگانگي مي به اين نتيجه رسيد كه زنان در سطوح ب2006يكي از محققان در سال 

زنان جوان احساس بدتري بعد از ديدن تصاوير 2002و 2001مطالعه تا 25در يك آناليز اخير .رسند كه احتماال نتايج منفي به دنبال دارد

.بت به زنان ديگر دارندالغر مي كنند نسبت به  و آن ها نارضايتي بيشتري به وسيله اين عكس ها نس

يرات مطالعه روي تاثيرات رسانه به طور كلي اين را به دست مي دهد كه تصاوير ايده آل تاثيرات منفي روي تصور از بدن بيننده دارد و اين تاث

.براي زنان و مردان مشابهند اگر چه ممكن است  براي مردان كمتر باشد

تئوريهاي تاثير رسانه 2- 2-8-7

تئوري هاي . سان سه تئوري اصلي رامعرفي كردند و با اين تئوري ها چگونگي تاثير  تصاوير رسانه روي تصور از بدن را توضيح دادندروان شنا

]32[. روان شناسي در مورد تاثيرات رسانه شامل ،تئوري مقايسه اجتماعي، تئوري خود متفاوتي  و تئوري خود الگويي هستند

طبق اين تئوري ما مي خواهيم دقيقا روش و رفتار و طرز برخورد مان را تخمين بزنيم وقتي كه قادر نيستيم :تئوري مقايسه اجتماعي

.نيازبا  ارزيابي خود ،توسط مقايسه با ديگران هستيمخودمان را درست ارزيابي كنيم دنبال ارضاي اين 

مقايسه هاي رو به باال ناميده )  موقعيتي كه  صفاتي  بهتر از صفات خود فرد براي سنجش او به قضاوت قرار داده شود(مقايسه هاي نامطلوب 

مقايسه هاي رو به پايين ) خود فرد باشدموقعيتي كه ديگران در مورد صفاتي كه ضعيفتر از صفات خوب (مقايسه هاي مطلوب .مي شود

اغلب مردم مقايسه هاي رو به پايين با .ناميده مي شود فرآيند مقايسه اجتماعي ممكن است آگاهانه باشد و يا خارج از كنترل ارادي باشد

.ديگران را ترجيح مي دهند تا ممكن است خودشان را باال ببرند

معرفي شده است يك فرد خود الگو شخصي است كه از نظر ذهني براي 1977ماركوسي در سال اين تيوري به وسيله :تئوري خود الگويي

.مي كند و اين جنبه ها احساسي در مورد اين فرد را در ما شكل مي دهد) ممتاز(ما نماينده عناصري است كه اين فرد را از ديگران مشخص 

هده بازتاب عكس العمل ديگران در مورد خودشان  و هم چنين از طريق پروسه مطابق نظر ماركوس مردم احساسشان از خود را به وسيله مشا

تصور از بدن مي تواند طبق نظر ماركوس.ي اطالع رساني اجتماعي در مورد اصولي كه اغلب ارزش فردي هستند خود را بيشتر مي شناسند 

اين بدان معني است آن ها بسيار حساس ترند كه اطالعات به عنوان يك خصوصيت مركزي از عقيده خود فرد براي تعدادي از مردم شود كه

.بيشتري در مورد وزنشان ،شكل و سايزشان شامل اطالعات و تصورات رسانه بدانند

دمدل ها و الگو هايي كه در نوع شكل بدن نقش دارن3- 2-8-7

ر باشد اين مهم است كه بدانيم كه تاثيرات تصور رسانه را با بعد از اينكه نشان داده شد كه تصاوير رسانه مي تواند در تغيير رضايت از بدن موث

منابع ديگري از نفوذ اجتماع مقايسه كنيم رسانه فقط يكي ازمنابعي است كه روي تصور از بدن تاثير مي گذارد و ديگر منابع ممكن است 

.تعداد زيادي از زنان تاثير مي گذاردبيشتر يا كمتر در زمان خاص و روي افراد خاص تاثير گذارند اگرچه تصوران رسانه روي

خانواده و دوستان،افراد معروف و ( اين محدوده از افراد خاص.گروه مختلف هستند تحقيق كردند6زن و مرد كه در 297روي 1992در 

زان و سپس شهروندان و شهروندان آمريكايي بودند اغلب گرو ها دوست بودند وبقيه افراد سرشناس و در مرحله بعد همكالس ها و دانش آمو

و همكالس ها نرخ گذاري شدند،) دانشجويان(بنابراين افراد معروف مثل دانش آموزان .خانواده بودند

گزينه وجود 4اين نمونه از تعداد برابر زنان و مردان  تشكيل شده بود جواب ها تجزيه تحليل و كد گذاري شدند كه 

.،بودند49- 39،40- 29،30-19،20- 16گروه سني 4شركت كنندگان در بازيگر،مدل،ورزشكار و اعضاي خانواده:داشت

درصد زنان 3درصد بازيگران  را گفته اند،5ساله ها مدل هاي روز را به عنوان الگوي خود معرفي كردند 19تا 16درصد از 10از زنان 

.ورزشكار

درصد 2درصد افراد ورزشكار و 2كه بازيگر بودند در حالي كه درصد مدل هايي 9درصد مدل هايي كه فشن بودند،29،9-20در زنان گروه 

.دوستانشان را به عنوان الگوهايي كه در زندگيشان نقش دارند معرفي كردند

.را معرفي كردند) مادر يا خواهر(درصد يكي از اعضاي خانواده 7درصد زنان ورزشكار و 7درصد بازيگران،39،13- 30در زنان گروه 
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درصد الگوي خاصي نداشتند اين نتايج اشاره دارد به اين كه تصاوير 83و ) خواهر يا مادر(درصد يكي از اعضاي خانواده 49،17-40در گروه 

سال در الگوهايي كه در زندگيشان نقش دارد را 40تاثير پرمعني را روي زنان و مردان زير ) و افراد ورزشكارمدل ها،بازيگران،بازيگر زن(رسانه

.كند به طور كلي نقش الگوهاي رسانه براي مردان وزنان جوان مهم تر استايفا مي 

هستند كمتر انتظار مي رود روي زنان خارج از اين محدوده اثر بگذارند در افرادي 29-20از آن جا كه اغلب مدل ها در دهه :به طور كلي

گران نقش مهمي دارند باالتر از اين رنج هيچ الگويي براي شكل بازي39-30هستند خانواده نقش بيشتري دارد در زنان 49- 40كه در دهه 

]33[. بدن گفته نشده است 

نتيجه گيري- 3

بر اساس مطالعه انجام گرفته به طور كلي مي توان نتيجه گرفت عوامل زيادي بر راحتي روانشناختي پوشاك موثر است كه از جمله مي توان 

خانواده ها نقش . موقعيت اجتماعي، ارزش، شخصيت، عقايد مذهبي، عاليق و تصور از بدن اشاره نمودفرهنگ، هنجارهاي اجتماعي، : به 

ر ايجاد بستر فرهنگي براي فرزندان خود دارند تا آنها با درك درستي از محيط پيرامونشان و شرايط زندگي و فعاليت هاي بسيار بسزايي د

.اجتماعيشان اقدام به انتخاب نوع لباس و پوشاك خود داشته باشند
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