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  چکیده
تواند با نارضایتی از تصویر سوگیري توجه به تصاویر بدنی می :مقدمه

کننده ورزش بر سالمت بنابراین باتوجه به نقش تسهیل همراه گردد و
بررسی نقش فعالیت بدنی در سوگیري توجه حاضر  پژوهشهدف از 

 :روش. استبه تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان 
انجام اي و همبستگی  مقایسهـ  یعلّ حاضر به روشطرح پژوهش 

هاي ورزشی کننده در فعالیتتبانو شرک 130بدین منظور در  .گرفت
نفر که با گروه فعال همگن  65(و بدون مشارکت ورزشی ) نفر 65(

سوگیري توجه و نارضایتی از تصویر بدنی مورد بررسی ) گردیده بودند
 امهنآزمایه دات پروب براي بررسی سوگیري توجه و پرسش. قرار گرفت
بدنی مورد  براي بررسی نارضایتی از تصویر  خود ـ بدن چندبعدي

براي بررسی ارتباط بین نمرات حاصل از سوگیري . استفاده قرار گرفت
براي  و از ضریب همبستگی پیرسون توجه و نارضایتی از تصویر بدنی

بررسی نقش فعالیت بدنی و براي مقایسه این متغیرها در دو گروه فعال 
نشان داد نتایج بررسی  :هایافته. مستقل استفاده شد تیآزمون و غیرفعال 

 از تصویربدنی بهبه تصاویر تیپ بدنی با نارضایتی سوگیري توجه که 
بوده و تفاوت معناداري در نارضایتی از دار امعنو صورت مستقیم 

 افراد کهطوريتصویر بدنی و سوگیري توجه دو گروه وجود دارد به
داشتند و  گروه دیگر به نسبت کمتري بدنی تصویر از نارضایتی فعال
در گروه فعال اجزاي بدن  ترتصویر بدنی مثبتو بدن بی بهتر ارزیا
 تناسب و زیبایی واقعیغیر معیارهاي رسدمی نظر به :گیرينتیجه. است
 و ورزشی فعالیت داشتن با دیگران و خود بدن از افراد انتظارات و اندام
  .تواند تغییر یابدمی مناسب بدنی

، سوگیري توجه، مشارکت نارضایتی از تصویر بدنی :واژگان کلیدي
  .ورزشی، بانوان ورزشکار، بانوان غیرورزشکار

 

 

Abstract 
 

Introduction: Attentional biases are thought to contribute to 
body image dissatisfaction and Due to the role of sports 
facilitation on health; the aim of this research was to study the 
role of physical activity in Attentional Bias to body pictures and 
body image dissatisfaction in women. Method: The research 
was causal-comparative and correlation. In 130 participants who 
had participated in sports (65 n) and no participated in sport (65 
n that were homogenized with active group), Attentional bias 
and body image dissatisfaction were investigated. Dot-probe 
task was used for attentional bias and multidimensional body-
self relations questionnaire was used for body image 
dissatisfaction. Pearson test was used to examine the correlation 
between attentional bias and body image dissatisfaction; and to 
evaluate the role of physical activity and compare these 
variables in two groups; independent t-test was used. Results: 
The results showed a significant relationship between attentional 
bias and body image dissatisfaction and there was a significant 
difference between the two groups in these variables that non-
active group showed significant high body image dissatisfaction 
And there was better assessment of body and more positive 
image of the body limbs in the active group. Conclusion: It 
seems that unrealistic measurement of beauty and fitness, and 
the expectations of individuals' body itself and others can be 
changed with appropriate sports and physical activity. 
Keywords: Body image dissatisfaction, Attentional bias, Sport 
Participation, Athlete women, Non-athlete women. 
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  مقدمه
 همانند هایىفعالیت از اي مجموعه شناختی نظام

 1نکی و آیزنک .کر استتف و حافظه ادراك، توجه،
 دانندمی پردازش از پیوستاري را شناخت) 2010(

 مثل هاییفرآیند با 2تحریک حسیدنبال  به که

 در و شروع  هاي فکريفرآیند  و ادراك توجه،

 .شود می عملی منجر اقدام و گیريیمتصم به نهایت
اي ه مؤلفه تفکیک اصلی هايمالك از یکی

 .ستهاآن پردازش چگونگی شناسایی شناخت،
از  ايردهگست هپردازش شناختی شامل شبک

هاي خودکار و ارادي اختصاص توجهی فرایند
هاي است که تحت تأثیر عوامل موقعیتی و تفاوت

). 2009 ،3ر، اسمیت و ریدهلز( گیردمی فردي قرار
هاي توانند بر پردازشهاي شناختی میسوگیري

توجه، حافظه و قضاوت  شناختی مختلف از قبیل
ي توجه زمانی ثیر گذارد و سوگیرأو تفسیر فرد ت

اي در دهد که محرك هیجانی برجستهرخ می
هاي محیط وجود داشته که در مقایسه با محرك

 ،دوبی وس و رودگرز(شوند خنثی پردازش می
 ـ همایندي هاطالعات هیجانی فرضی ).2016
تحت  ،کند که پردازش هیجانیبیان می 4صفت

گیرد و ابعاد تأثیر صفات شخصیتی خاصی قرار می
هاي خلقی مثبت و منفی تی مرتبط با حالتشخصی

هاي مناسبی براي پردازش انتخابی کنندهبینیپیش
به طور متداول، نظریه. اطالعات هیجانی هستند

                                                             
1. Eysenck & Keane 
2. Attentional allocation 
3. Helzer, Smith and Reed 
4. Trait-Congruency Hypothesis 
 

هاي فردي در تفاوت ،هاي صفات در شخصیت
هاي مغزي ها را به تعداد اندکی از سامانهرفتار

 ،5مندیري و ویتتیوس، م(اند  هکرد مهم مرتبط
 ها براین قبیل پژوهش بیشتر امروز، به تا ).2003
خیرگی  عنوان به( هاي توجهسوگیري مطالعه

 منفی هايمحرك براي )سریع پاسخ زمان یا 6نگاه
 و هامار عصبانی، هايچهره مانند تهدید یا

 شده متمرکز کودکان و بزرگساالن در هاعنکبوت
 جستجوي طریق زا کار این کلی طور به .است
 تا شودمی استفاده دات پروب پارامترهاي یا منظم
 7هاي پرت کننده حواسمحرك میان در را هدف

 یک جهت یا مکان یا دهند تشخیص مختلف
 تصویر دو از یکی جایگزینی از پس را پروب
، جوزف، لوبو، ریورا، آروینگ( دهند ارائه قبلی

 رسد اینبه نظر می .)2017ساووي و شیفر؛ 
ساز پردازش اطالعاتی در افراد شوند صفات زمینه

ل، هیپون(که همخوان با این صفات باشند 
براساس  همچنین،). 1994 ،8هاوکینز و نارایان

که یک الگوي عمومی در  9هاي باورکهشب هنظری
ها ساختار  ناادبیات هیجان و شناخت است، هیج

ه اي بر اطالعات حافظ هشدزیربنایی سازماندهی
هر هیجان خاصی مانند غمگینی، . کنندتحمیل می
 10گره هیجانی ها ترس به وسیلت یخشم، لذّ

گردد که در شناختی بازنمایی می هخاصی در شبک
                                                             
5. Matthews, Deary and Whiteman 
6. Gaze duration 
7. Distracters 
8. Vonhippel, Hawkins and Narayan 
9. Bower’s network theory 
10. Emotion node 
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هاي مرتبطی شناخت خاطرات هیجانی و هبرگیرند
ی است که قبالً در حافظه رمزگردانی و سازمانده

و باعث فراخوانی خاطرات و شناخت شده است
، 1گالك و باور(گردد هاي هیجانی مرتبط می

دهند که تحقیقات اخیر نشان می). 1988
هاي منفردي محرك بههاي بینایی تنها سوگیري

محدود ... هاي عصبانی، مار و همانند صورت
ها توجه انتخابی به این قبیل پژوهش. شودنمی

ا نشان آل رهاي ایدههاي مربوط به بدنمحرك
هاي و نظریه )2017 ف و همکاران،جوز(دهند می

مربوط از نارضایتی بدن  2هاییطرحوارهشناختی 
کنند که بر ه میبه ظاهر، شکل و وزن را ارائ

ثیرگذار أپردازش اطالعات درباره تصویر بدن ت
هایی که منجر ها با سوگیريو این طرحواره است

به توجه انتخابی و یا پردازش اطالعات از تصاویر 
 و رودگرز( استهمراه  گرددحیط میبدن در م

  ).2016 ،وسدوبی
نارضایتی از تصویر بدنی به عنوان احساسات 

وزن و فرم فرد  ههاي منفی و ناکارآمد دربارو باور
به نقل از لیپیج ؛ 2002، 3گارنر(شناخته شده است 

نارضایتی فرد از ظاهر  ).2010، 4لیپیج و کروتر
اي تجربه جسمانی خود یا همان نارضایتی بدنی
بیشتر  انزنمشترك در فرهنگ غربی است که در 

فولرتیزکیویز، (شود از مردان مشاهده می
). 2018ریچاردسون، لوییس، اسمیث و کراگ، 

تواند براي فرد درك اشتباه از تصویر بدنی می

                                                             
1. Gluck and Bower 
2. Schemas  
3. Garner 
4. LePage and Crowther 

لوین و (وجود آورد مشکالت جسمی و روحی به
ي نارضایتی بدنی در آینده رفتارها ).2004، 5پیران

ي ناسالمی همانند افسردگی، عزت نفس رفتارها
پایین، استفاده از دخانیات و رفتارهاي ناسالم 

رودگرز و (تواند منجر شود کنترل وزن را می
به یک ویژگی و  تواندمی و )2016، دوبی وس

فولرتیزکیویز و (در افراد مبدل شود  6صفت
اند که داده ها نشانپژوهش.  )2018همکاران، 

 به توجهی سوگیري بدنی تینارضای با افراد
). 2017چانگ و دیویس، ( دارند خود هايعکس

در ) 2018(یوسبرگ، پیت، یوسبرگ و آکرمن 
مطالعه خود به بررسی سوگیري توجه به تصاویر 

با اختالالت درباره تصاویر بدنی  بانوانبدنی در 
پرداختند و پژوهش آنان نشان داد که این قبیل 

ل سایز بدن دارند و دیافراد تمایل قوي به تع
هی به تغییراتی سوگیري توجبیشتر و  7خودنارضایتی

شود را تغییراتی که در تصاویر در اندازه بدن ایجاد می
یافته، نرخ هاي توسعهدر بیشتر کشور. دهندمی نشان

 ر بدنی، که به طور معمول بهنارضایتی از تصوی
ال و حاضر فرد  تفاوت بین فرم بدنی ایده هوسیل
شود بسیار باالست یا در حال باال  ري میگیاندازه

، 8سوامی، سالم، فرونهام و تووي. (رفتن است
جوان  انزنبین دختران و  له درئو این مس )2008

حال رواج یافتن در بین مردان نیز  باال بوده و در
این توجه  .)2016، دوبی وسرودگرز و ( هست

                                                             
5. Levin and Piran 
6. Trait body dissatisfaction 
7. Self-deprecating manner 
8. Swami, Salem, Furnham & Tovée 
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 1تواند ناشی از پاسخ عاطفی منفیهیجانی می
شدن از هنجارهاي  نتیجه دور ه درباشد ک

آید میغربی حاصل  2اجتماعیـ  فرهنگیجذابیت 
با افزایش  ).2018یوسبرگ و همکاران، (آید 

جهانی شدن، مطالعات انجام گرفته پیشنهاد 
نی از تصویر بدنی که اند که انواعی از نگرا کرده

هاي شرقی در کشوروجود داشت در غرب 
هاي نارضایتی و فتارچنین ر. اند تر شدهمستحکم

ظهور رفتار هدهندتواند نشان بدنی میتصویر تغییر 
بیشتري در جوامع شرقی  هاي آسیب شناختی

 ).2009، 3کیب، ریکیاردلی و یئور، مکملو(باشد 
 بودن رافرهنگ غرب میل براي الغرافزایش نفوذ 

در  ها مخصوصاًدر بخش نوجوانان این کشور
 ).2009وهمکاران،  ملور(شود  دختران باعث می

 نشان) 2010( همکاران و طور که گلورتهمان
 نسبت الغر هايمحرك به پاسخ در انزن که دادند

 خود که دهندمی پاسخ ترسریع چاق هايبدن به
 الغر براي توجه هنجاري سوگیري دهنده نشان
 و فینک بیرنه، رودز، گلورت،( است انزن در بودن

 هايمقیاس در این میان توجه بهو ). 2010 گرامر؛
 تقویت در مهمی نقش است ممکن اجتماعی
 یوسبرگ(کند  بازي موجود تصویربدنی اختالالت

توانند در چراکه افراد نمی )2018 همکاران، و
گونه که باید خود را نمایان سازند تصاویر خود آن

   ).2017چانگ و دیویس، (

                                                             
1. Negative affective response 
2. Sociocultural norms of attractiveness 
3. Mellor, McCabe, Ricciardelli and Yeow 
 

منفی از  نارضایتی از تصویر بدنی و یا ارزیابی
کنندگان بینیوزن و فرم بدن یکی از بهترین پیش

هاي مربوط به سالمت از قبیل مشکالت و ریسک
استفاده چاقی، افسردگی، اختالالت خوردن و سوء

جوزف و ( استاز استروئیدهاي آنابولیک 
و با توجه به اینکه مطالعات ) 2017همکاران، 
صویر اند که بین شاخص توده بدنی و تنشان داده

و چه در مردان همبستگی  انزنبدنی چه در 
ان چاق زنو  )اسکندرنژاد( داردداري وجود معنی

وزن نارضایتی از تصویر بدنی  و داراي اضافه
ین، سیمون و گاو( کنندرا تجربه میبیشتري 

، 4سولس، کولینگ، ویدمن و فاولر ؛2010 لودمن،
را  فردچاقی، تصویر ذهنی از جسم و ) 2009

و موجب احساس نارضایتی از بدن  ادهدکاهش 
 ـ د، واندنبرگ، بوتل، هانان و نومراكمون( شودمی

نکته مهم در این مطلب خالصه ؛ )2011سزتینر، 
 ـ هاي فرهنگیشود که براساس تئوريمی

 در زمانی که افراد بدن خود را با آنچه؛ اجتماعی
شود مقایسه آل مطرح میایده فرم که به عنوان

جوزف و (شود بیشتر مینارضایتی آنان  نمایندمی
و براساس این نظریه محیط و  )2017همکاران، 

فاکتورهاي خانوادگی همانند  همانندعوامل آن 
بر خوردن ثر ؤم هاي خانوادگیتفاسیر و دیدگاه

تواند تصویربدنی منفی را در افراد گسترش می
تواند دید فرد می و این تفاسیر خانوادگی دهد

وب، روگرز، ( دن خود را مختل کندنسبت به ب
هاي تئوري همچنین). 2018اتزل و پادرو، 

                                                             
4. Saules, Collings, Wiedemann and Fowler 
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ها و کند که دیدگاهیید میأاجتماعی تفرهنگی
ظاهر و  به هایی از اهمیتهاي غربی با پیاممحیط

 این . اشباع شده استآل ایده هايبدن ویژگی
توسط تبلیغات محصوالت زیبایی  اًمستقیم هاپیام

اهر و وهاي متمرکز بر ظ، برنامهو کاهش وزن
هاي بدنی مختلف در بودن تنوع تیپهمچنین کم

بنابراین شیوع این قبیل  شوندمنتقل میها رسانه
هاي مربوط به ظاهر ممکن است افرادي محرك

 نمایندنارضایتی از بدن  را داوطلببا سوگیري 
ي هابررسی چراکه، )2016 وس،دوبی و رودگرز(

بیشتر افراد تمایل به  ده شده استمختلف نشان دا
بررسی سایزهاي مشابه بدن خویش دارند و 
تغییرات در تصاویر خود را ناخوشایندتر از 

 اطالعات در زمان پردازش وکنند دیگران درك می
 را نارضایتی خود به تمایل بدنی مربوط به اندازه

  ).2018یوسبرگ و همکاران، ( دهندمی نشان
ی براي اختالالت تصویر هاي قدیم درمان از
 هاي رفتاري شناختی و دارو درمان بیشتر بدنی 

ولی با ). 2006، 1دوالندمک(درمانی بوده است 
بودن و عوارض بودن، گرانگیرتوجه به وقت

و فعالیت  ها، امروزه ورزش  جانبی این روش
درمانی بیشتر مورد  جسمانی به عنوان یک روش

اند ها نشان دادهرسیبر و  توجه قرار گرفته است
که در بین عوامل مختلف دموگرافیکی از قبیل 

قد و مدت زمان مشارکت ورزشی  سن، وزن،
کننده تصویر بدنی و پس بینیبهترین شاخص پیش

اسکندرنژاد و (از آن متغیر وزن قرار دارد 

                                                             
1. MacDonald  

و  یشرف  ).1995، 2هسنلی؛ 2016ابراهیمیان، 
هاي شثیر ورزبه بررسی تأ) 1994(3 تامپسون

استقامتی بر تصویر بدنی افراد پرداختند و اظهار 
هاي استقامتی بیشتر بر ابعاد کردند که ورزش

نصري . جسمانی تصویر بدنی تأثیرگذار هستند
که بین نارضایتی از تصویر  نشان داد) 2011(

بدنی مردان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت 
                       محمودي، حسینی و . داري وجود داردمعنا

به این نتیجه دست یافتند که ) 2010( زاده محرم
بین تصویر بدنی و اختالالت خوردن هم در گروه 
ورزشکاران دختر و هم در گروه دختران 

. منفی و معناداري وجود دارد رابطهغیرورزشکار 
در یک مطالعه تکمیلی اسکندرنژاد و فتح زاده 

بر  به بررسی نقش ورزش ایروبیک) 2017(
شاخص توده بدنی، بحران هویت و نگرانی از 

نتایج نشان داد که پس از . تصویر بدنی پرداختند
شاخص توده بدنی  ؛یک دوره مشارکت در ورزش

در شاخص  و به دنبال این تغییرات هکاهش یافت
) 3/0(توده بدنی تغییراتی در واحد خطاي معیار 

 نگرانی از تصویر بدنی و بحران هویت ایجاد 
ثیر مشارکت ورزشی در أدهنده تشود که نشانمی

هاي نارضایتی از تصویر بدنی بهبود شاخص
  .است

له اشاره شد، ئبه این مس طور که قبالًهمان
شیوع نارضایتی از تصویر بدن یک نگرانی 

شود، چرا که با اختالالت و  عمده محسوب می
هاي روانی مانند کاهش عزت نفس، نقص

                                                             
2. Hessenly 
3. Fisher and Thompson 
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اجتماعی، اختالالت   افسردگی، اضطراب
ي مربوط هاخوردن، اختالالت جنسی، و بیماري

و باتوجه به شکلی بدن در ارتباط است به بد
 به توجه سوگیري این مهم و بین ارتباطی که

 گريخودمشاهده( ارزیابی زمینه در بدنی ابعاد
 اتوماتیکپردازش  و) اجتماعی مقایسه مقابل در
 دارد ودوج) کارآمدي و پردازش سرعت(
که جاو از آن) 2018یوسبرگ و همکاران، (

ر ارتباط بین شخصیت و توجه نقش میانجی د
 پردازش هاياستراتژي و کندبازي میشناخت 

 یا و رضایت حفظ براي پیامدهایی توجه
 دیویس، و چانگ( دارد بدن از نارضایتی

فرآیندهاي شناختی انتخابی منجر به  ؛)2017
در مورد تصویر بدنی و افزایش احساسات منفی 

رفتارهاي ناسالم هدفمند براي تغییر شکل و 
شود و می) همانند اختالالت خوردن(وزن بدن 

کننده نقش اتیولوژي کیدأها تنتیجه این مدل در
 مهم  سوگیري شناختی در نارضایتی بدنی و در

 و رودگرز( هستندنتیجه عوامل سالمتی روانی 
    که به نظر جاییاز آن .)2016 ،دوبی وس

 ضروري بعدي فرد یک بدنی تصویر رسدمی
 محرك از فرد پردازش چگونگی درك براي

ماسولی، بروش و ( است 1بدن فرم به مربوط
 هاي کلیدي اطالعاتویژگی ،)2016 لیندن،

تواند براي تشخیص مینارضایتی بدن  مربوط به
افراد  عمومی وافراد با سطوح نارضایتی بدنی 

 کالت کلنیکی استفاده کردمشسطوح با 
 بنابراین). 2018فولرتیزکیویز و همکاران، (

                                                             
1. Body-shape-related stimuli 

ي مهم هاوعبررسی سوگیري توجه یکی از موض
 .شناسی شناختی و علوم شناختی استدر روان

با توجه به شیوع باالي نارضایتی از سوي دیگر، 
، ابهام و نبود بانوانویژه در هب از تصویر بدن

  ، یک ضرورت نهاطالعات کافی در این زمی
یی هارویکرد ارتباط  هپژوهشی است که در زمین 

، سوگیري توجه و مانند فعالیت جسمانی
هاي پژوهش بانواندر  نارضایتی از تصویر بدن
حتی با  بانوانچراکه . جدیدي صورت گیرد

هایی تصویر بدنی مثبت ممکن است در محیط
هاي ها را به تمرکز بر جنبهبزرگ شوند که آن
      آنچه که  سوق دهدشان مختلفی از بدن

 2بخشیتواند آنان را به سمت خودعینیتمی
که جاآن از ).2018وب، و همکاران، (سوق دهد 

را در سالمتی  توان نقش فعالیت ورزشی نمی
اندام و زیبایی  و همچنین تناسب  جسم و روان

یکی یري توجه نیز و سوگنادیده گرفت ظاهري 
براین بنا ،است این حیطههاي مهم در از موضوع

و  صویر بدندر این پژوهش، نارضایتی از ت
و  ورزشکارافراد در  سوگیري توجه

   .قرار گرفتو بررسی مورد مطالعه ورزشکار غیر

  
    روش

 گیريهاي اندازهمقیاس ،به منظور انجام پژوهش
ها در اختیار آزمودنی 3خودـ  بعدي بدنروابط چند

توضیحات الزم در مورد  هپس از ارائ. ر گرفتقرا
                                                             
2. Self-objectification 
3. Multidimensional body - self relations 
Questionnaire (MBSRQ) 
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کنندگان شرکت و اهداف پژوهش از پرسشنامه
  رسد و شان میخواسته شد پاسخی که در ابتدا به ذهن

ها است را عالمت  وضعیت و حالت آن هکنندتوصیف
را انجام  "پروبدات ايآزمایه رایانه"زنند، سپس ب

طریق توجیه درست ها از اعتماد آزمودنی. دهند
و از طرفی پژوهشی ها  له، ذکر ناشناس ماندن آنئمس

پرسشنامه و  هتکمیل هر مجموع. شدبودن کار جلب 
دقیقه  15تا  10انجام آزمون دات پروب براي هر فرد 

 هبا محدود بانوانپژوهش  هجامع .انجامیدبه طول 
نفر بود،  130نمونه شامل  و سال است 30تا  20سنی
فعال بودند،  جسمانیز افراد نمونه از لحاظ نفر ا 65
سال شدند که در یکي را شامل میافراد گروه این

سه جلسه در هفته هاي ورزشی گذشته در کالس
اي از  طبقه گیريبه روش نمونه ومشارکت داشتند 

نفر  65و  انتخاب شدندآمادگی جسمانی  هايباشگاه
بودند از فعال از لحاظ فعالیت ورزشی غیرها که  از آن
دسترس و گیري در روش نمونهمورد نظر به  هجامع

  . شدندانتخاب  همگن با افراد فعال
 نامهپرسش: ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش

 سنجش جهت امهناین پرسش :بدن ـ چندبعدي خود

 قرار استفاده مورد هاآزمودنی خود بدن از تصور

 اي،هدما 46سنجی خود مقیاس این .است گرفته

شده  ساخته بدنی، تصویر ارزیابی برايکش  توسط
 نهایی فرم از پژوهش این در). 1990 ،تامپسون(است 

قیاس زیرم 6 داراي مقیاس این. است شده استفاده آن
 12(، گرایش به ظاهر )گویه 7(ارزیابی وضع ظاهري 

، گرایش به )گویه 15(، ارزیابی تناسب اندام )گویه
وزن یا مشغولی به اضافه، دل)گویه 13(تناسب اندام 
 9(و رضایت از نواحی بدن ) گویه 2(وزن ذهنی 

در مورد زیرمقیاس ارزیابی وضع  .است) گویه
 و در مورد  88/0ظاهري، همسانی درونی برابر با 

نی برابر با ومقیاس گرایش به تناسب، همسانی درزیر
در . به دست آمده است) 1997( توسط کش 89/0

ي دیگر که توسط کش انجام شده است، امطالعه
ع ظاهري مقیاس ارزیابی وضزیر همسانی درونی

مندي از یتمقیاس رضاو همسانی درونی زیر 88/0
رزیابی امقیاس همچنین زیر. بود 77/0نواحی بدن، 

  . بوده است 86/0وضع ظاهري، داراي اعتبار 
نسخه : پروب اصالح شده تصویريـ  تکلیف دات

پروب براي بررسی انتقال توجه  ـ تاصلی تکلیف دا
بینایی و سنجش سوگیري توجه به وسیله مک لئود و 

بارهیم و همکاران، ( ساخته شد) 1986(دیگران 
در این پژوهش از نسخه اصالح شده ). 2007

پروب استفاده شد  ـاي دات  تصویري تکلیف رایانه
که در آن براي سنجش سوگیري توجه، از تصاویر 

در این تکلیف هر یک از  .شود تفاده میبدن انسان اس
تصاویر بدن چاق، الغر و متناسب با تصویر خنثی 

در  تصویر در شروع تکلیف دو. شوند جفت می
هاي مستطیل شکل چپ و راست صفحه نمایش  کادر

سپس . شوند هزارم ثانیه ارائه می 500براي مدت 
آزمودنی . گردد اي جانشین یکی از تصاویر می نقطه

هاي  ه محض دیدن نقطه، با فشار دادن کلیدباید ب
نما بر روي صفحه کلید رایانه، جهت نقطه جهت

 زمان اساس، این بر و ظاهر شده را مشخص کند
 رایانه وسیله به ثانیه هزارم یک تا آزمودنی واکنش

 آزمودنی که زمانی تا نظر مورد نقطه. گردد می ثبت
 2 از عدب اگر ماندمی صفحه روي دهد فشار را دکمه
 و شودمی حذف نقطه ندهد فشار را کلید ثانیه
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 هايکوشش تعداد .شودمی داده نمایش بعدي تصاویر
 60 انجام از بعد آزمودنی که بود کوشش 120 آزمون

 انجام را بعدي کوشش 60 بعد و استراحت کوشش
 30(خنثی ـ چاق تصاویر دوتایی به شکل . هدمی

ـ  متناسب، )کوشش 30( خنثی ـ ، الغر)کوشش
 نیز به کوشش 30و تعداد  )کوشش 30( خنثی

 بین در تصادفی صورت به خنثی ـ خنثی صورت
 هاآن نمره و شوندمی پخش دیگر هايکوشش
 هايزمان از گرفتن میانگین با .شود نمی محاسبه
 هر ناهمایندي یا همایندي حالت هر به مربوط واکنش
 اکنشو زمان فرمول از استفاده و خاص تصویر جفت
 هنگام واکنش زمان منهاي نقطه همایندي هنگام

 که آزمودنی توجه سوگیري متغیر با نقطه ناهمایندي
 به نسبت اجتناب یا و زنگی به گوش وجه دو داراي

 نمره .گردید محاسبهاست  تصاویر دسته از کدام هر
 منفی نمره و تصویر از اجتناب دهندهنشان مثبت
 .است تصویر به نسبت زنگی به گوش دهندهنشان

تفسیر این است که سوگیري توجه به سمت یک 
محرك حاصل جایی از صفحه کامپیوتر است که 

نتیجه حضور محرك جلب گردیده  توجه فرد در
تر به محرك پروب است و توسط زمان واکنش کوتاه

تر به شود و زمان واکنش طوالنیهدف نشان داده می
. شودمی محرکی است که در جهت مخالف آن ظاهر

تر بین زمان واکنش این دو بنابراین تفاوت بزرگ
 استدهنده سوگیري توجه به محرك نشان کوشش

  ).2017چانگ و دیویس، (
هاي  هاي تکلیف بر اساس زمان تحلیل داده

  هاي زمان. گیرد هاي صحیح صورت میواکنش پاسخ
آزمودنی از   هاي نادرست براي هر واکنش پاسخ

این آزمون با روایی اعتبار و  .شوند یها حذف م  داده
در قسمت . استفاده از نمره آلفاي کرونباخ محاسبه شد

در قسمت . به دست آمد 96/0تصویر بدن چاق آلفا 
ت به دس 94/0تصویر بدن نرمال نمره آلفاي کرونباخ 
آلفاي کرونباخ  آمد و براي تصویر بدن الغر نمره

براي تصاویر  آلفاي کرونباخ ست آمد، نمرهبه د 96/0
  .به دست آمد 93/0خنثی 

با توجه  :انتخاب تصاویر بدن و تصاویر خنثی هنحو
  تشکیل  بانواناین پژوهش را  هبه اینکه افراد نمون

هاي اجتماعی و فرهنگی دهند، به دلیل محدودیتمی
 .دان محرك استفاده نشاز تصاویر بدن واقعی به عنو

به ) اق، الغر و نرمالچ(بعدي بدن بنابراین تصاویر سه
این تصاویر در . کمک متخصص کامپیوتر طراحی شد
ر و تعدادي از گچندین مرحله با توجه به نظر پژوهش

یابی و دوباره توسط متخصص دسترس عیبافراد در
هاي یک از تیپ براي هر. کامپیوتر طراحی شدند

بدن در مورد تصاویر . تصویر تهیه شد نوع بدنی دو
عضالنی که هر دو صویر عضالنی و غیرنرمال دو ت

 هسپس به وسیل. ندام بودند تهیه شدداراي تناسب ا
 30مرد و  30(نفر  60از ساخته  پژوهشگر هپرسشنام

کنندگان نبودند و به صورت ء شرکتزکه ج) زن
در مورد  ،در سطح شهر انتخاب شدند دردسترس

اینکه این تصاویر چقدر تیپ بدنی مورد نظر را نشان 
همچنین از این افراد خواسته . سنجی شددهند، نظریم

هاي شد هر تصویر را با تصاویر مقیاس محرك
 هاي تصویري مقیاس محرك(تصویري استاندارد 

ساخته شده ) 1983(استنکاراد  توسطکه استاندارد 
آن را به فارسی ) 2008(زنجانی و گودرزي  و است

سی کردند و روایی آن را برر ترجمه کرده و اعتبار و
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متداول براي سنجش تصویر بدنی ( شیهوته  مقیاس
که در پشت پرسشنامه ارائه شده بود مقایسه کنند ) است

نظر یکی  و یکی از تصاویر مقیاس را که با تصویر مورد
آن را در کنار تصویر بدن  هاست انتخاب کرده و شمار

 ینبیشتربراساس که  تصاویري .طراحی شده بنویسند
بر چاق، الغر یا نرمال بودن آن داده بودند به  افرادي أر

قابل توجه . عنوان تیپ بدنی مورد نظر انتخاب شدند

تصویر  زنانل، در است که در مورد تصاویر بدن نرما
نی و براي مردان تصویر داراي ضالع هبدن بدون تود

عضالنی به عنوان بدن نرمال بیشترین امتیاز را  هتود
سون تصاویر بدن انتخاب همبستگی پیر. داشته است

نشان داده  1شده با تصاویر شیهوته معادل آن در جدول 
  .شده است

  هاتصاویر شیهوته معادل آن باهمبستگی تصاویر بدن انتخاب شده  .1جدول 
  زن الغر ۀتصویر شیهوت  زن نرمال ۀتصویر شیهوت  زن چاق ۀتصویر شیهوت  

      854/0**  تصویر زن چاق
    581/0**    تصویر زن نرمال
  761/0**      تصویر زن الغر

01/0همبستگی در سطح **                           
تصاویر خنثی نیز از تصاویر اشیاء و بعضی از اجزاي 

تراش، ت، پا، سطل، برس مو، صندلی، مدادبدن مانند دس
دسترس ظر پژوهشگر و تعدادي از افراد درکه از ن ...میز و 

در مورد  .انتخاب شدند ،بودندخنثی  از نظر بار هیجانی
این تصاویر از گروه  خوشایند، ناخوشایند یا خنثی بودن

ه بیشتر افراد بر سنجی شد و تصاویري کنظر نفره 60
ي داده بودند به عنوان محرك خنثی أخنثی بودن آن ر

آلفاي  هی این تصاویر نمریاب انتخاب شده و براي اعتبار
 اس نسخهاسپیاسافزار  ها با استفاده از نرم کرونباخ آن

ها پایایی  تصاویري را که با حذف آن. محاسبه شد 20
تصاویر به  هو بقی حذف ،رفتهاي خنثی باال میمحرك

. مورد استفاده قرار گرفتندعنوان محرك خنثی در پژوهش 
به دست  93/0کرونباخ تصاویر خنثی مورد استفاده  آلفاي
  .ارایه شده است 1 برخی از این تصاویر در شکل .آمد

  
  

  

  

  

  

خنثی لتصاویر مربوط به اشکا .1شکل
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ها از توصیف آماري به منظور تحلیل آماري داده
ها بود، ها و درصدها، میانگینکه شامل فراوانی

استفاده گردید و براي بررسی صحت و سقم 
ضریب مستقل و  tهاي پژهش از آزمون فرضیه

  .بهره گرفته شد بستگی پیرسونهم
  

  هایافته
مانند میانگین و هاي آمار توصیفی ابتدا شاخص

هاي مورد پژوهش انحراف معیار هر یک از متغیر
هاي دموگرافیکی، تصویر بدنی و ویژگی(

  .شوندارائه می) سوگیري توجه

  آنهاي هاي توصیفی متغیر تصویر بدنی و زیر مقیاسآماره .2جدول 
 انحراف استاندارد میانگین  بیشترین  کمترین  N  گروه  

 56176/14  9538/187 00/209 00/153 65 ورزشکار تصویر بدنی

  19888/16 6923/162 00/186 00/136 65 غیرورزشکار
  28202/3 6154/25 00/31 00/21 65 ورزشکار  ارزشیابی ظاهر

  88228/3 9231/46 00/53 00/39 65 غیرورزشکار
  67476/3 5077/50 00/57 00/43 65 ورزشکار  یش به ظاهرگرا

  82301/3 3846/22 00/29 00/15 65 غیرورزشکار
ارزشیابی تناسب 

  اندام
 88019/1 4923/13 00/15 00/9 65 ورزشکار

  56643/2 7692/10 00/14 00/7 65 غیرورزشکار
گرایش به تناسب 

 اندام

 56012/5 2615/56 00/62 00/43 65 ورزشکار

 54313/6 0000/46 00/58 00/35 65 غیرورزشکار

 62714/1 9077/5 00/8 00/2 65 ورزشکار وزن ذهنی

 27602/2 2308/6 00/10 00/2 65 غیرورزشکار

 57545/6 1692/36  00/45 00/25 65 ورزشکار رضایت بدنی

 56786/4 3846/30 00/36 00/19 65 غیرورزشکار

توان  می 2فی جدول هاي توصی با توجه به داده
ظاهر،  به هاي گرایش زیر مقیاس بیان کرد که نمره

اندام،  تناسب به اندام، گرایش تناسب ارزشیابی
فراد کلی تصویر بدنی در ا ذهنی و نمره وزن

 نمره. ار بیشتر از افراد غیرورزشکار استورزشک
ارزشیابی ظاهر افراد غیرورزشکار بیشتر از گروه 

هاي  وزن ذهنی بین میانگینورزشکار است اما در 
  .دو گروه تفاوت چندانی مشاهده نشد
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  هاي توصیفی متغیر سوگیري توجهآماره .3جدول 
 انحراف استاندارد میانگین  بیشترین  کمترین  N  گروه  

به تصویر  زنگیهبگوش
  چاق

 08065/14 -1667/35 -00/52 -00/18 18 ورزشکار
 74657/32 -4667/40 -00/88 -50/2 15 غیرورزشکار

 54618/27 7660/27 50/80 50/2 47 ورزشکار اجتناب از تصویر چاق
 85482/14 3500/27 50/51 50/7 50 غیرورزشکار

به تصویر  زنگیهبگوش
 نرمال

 05014/33 -6383/46 - 50/138 -00/6 47 ورزشکار
 21016/29 -0625/58 - 50/106 -50/21 40 غیرورزشکار

 00711/37 4444/38 50/107 00/5 18 ورزشکار نرمالاجتناب از تصویر 
 44144/7 3000/33 00/39 00/19 25 غیرورزشکار

به تصویر  زنگیهبگوش
 الغر

 07537/15 -7500/21 -00/49 -00/6 38 ورزشکار
 37868/17 -5833/46 -50/72 -00/27 30 غیرورزشکار

 43879/13 2963/32 00/45 00/3 27 ورزشکار اجتناب از تصویر الغر
 73441/21 5714/32 00/78 50/13 35 غیرورزشکار

دهد که  نشان می 3هاي توصیفی جدول  داده
 ورزشکارنسبت به گروه ورزشکار افراد غیر

به تصویر چاق  زنگیهبگوشنمرات بیشتري در 
به  ورزشکاراند و بیشتر از گروه  کسب کرده

و تفاوت  اند تصویر بدن چاق سوگیري داشته
چندانی در میانگین نمرات اجتناب به تصاویر 

همچنین نمرات . چاق در دو گروه وجود ندارد
به  زنگیهبگوش درورزشکار بیشتر گروه غیر

شود که  تصویر نرمال مشهود است و مشاهده می
 ورزشکارنسبت به افراد غیر ورزشکارافراد 

   بیشتري نسبت به تصویر نرمال نشان  اجتناب
 زنگیهبگوشدر غیرورزشکار افراد  هنمر. دهندمی

در  ورزشکارافراد  هنمر به تصویر الغر بیشتر از
است و تفاوت چندانی در اجتناب از  این مورد

 در مرحله .تصاویر الغر بین دوگروه وجود ندارد
 بدنی تصویر از نارضایتی رابطه بررسی برايبعد، 

 متغیر مذکور همبستگی ضرایب توجه، سوگیري با
 درهمبستگی  نتایج. شد محاسبه بدنی تصویر با

  .است  شده داده نشان 4 جدول

  

 ماتریس همبستگی تصویر بدنی با سوگیري توجه .4جدول 
 زنگی-هبگوش  

  تصویر چاق  به 
اجتناب از 
 تصویر چاق

 زنگیهبگوش
 به تصویر نرمال

اجتناب از 
 تصویر نرمال

 زنگیهبگوش
 به تصویر الغر

اجتناب از 
 الغرتصویر 

 056/0*  - 078/0** 120/0**  - 481/0**  221/0**  - 354/0**  تصویر بدنی
 285/0** 727/0** - 201/0** 022/0 154/0** - 137/0**  ارزشیابی ظاهر
 - 101/0** - 529/0** 174/0** - 205/0** 073/0** - 147/0**  گرایش به ظاهر

 - 241/0** -028/0 - 283/0** - 167/0** 074/0** - 547/0** ارزشیابی تناسب اندام
 -005/0 - 150/0** 297/0** - 329/0** 068/0** - 422/0** گرایش به تناسب اندام

 - 200/0** - 290/0** 214/0** - 318/0** 000/1 - 176/0** وزن ذهنی
 013/0 - 069/0** -024/0 - 520/0** - 391/0** - 270/0** رضایت بدنی

  05/0 طحهمبستگی در س*            01/0همبستگی در سطح ** 
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تصویر  هنمر هرابط دهد کهنشان می 4نتایج جدول 
نسبت به اندام چاق، الغر و  زنگیهبگوشبدنی با 

به صورت معکوس، با  > p 01/0نرمال، در سطح 
 01/0pاجتناب از اندام چاق و متناسب در سطح  هنمر

به  > 05/0pاجتناب از اندام الغر در سطح  هو با نمر >

 منظور بههمچنین  .ار استداصورت مستقیم معن

 لحاظ از فعالفعال و غیر افراد از گروه دو مقایسه

 t  آزمون ازو سوگیري توجه  بدنی تصویر ايهفهلؤم

آن در ه نتایج ک، گردید استفاده مستقل هايگروه براي
  .ارائه شده است 6و  5جداول 

  
  ورزشکارو غیر ورزشکارر دو گروه صویر بدنی دهاي تنتایج آزمون تی جهت مقایسه مؤلفه .5جدول 

 آزمون لوین  
t df Sig 

F  Sig. 

 ارزشیابی ظاهر
749/3 055/0  792/33- 128 001/0  

  792/33- 128 001/0 

 گرایش به ظاهر
480/0 490/0 758/42 128 001/0 

  758/42 800/127 001/0 

  ارزشیابی تناسب اندام
547/11 001/0 901/6 128 001/0 

  901/6 336/117 001/0 

 گرایش به تناسب اندام
019/2 158/0 635/9 128 001/0 

  635/9 751/124 001/0 

 وزن ذهنی
160/5 025/0 931/0- 128 354/0 

  931/0- 870/115 354/0 

 رضایت بدنی
883/13 001/0 825/5 128 001/0 

  825/5 103/114 001/0 

 تصویر بدنی
603/2 109/0 350/9 128 001/0 

  350/9 574/126 001/0 

05/0 < P  
 در برخی از دهد که  نشان می 5نتایج جدول 

رعایت گردیده  هافرض برابري واریانسها ردیف
بنابراین از ردیف اول مقایسه براي ) ≤p 05/0(است 

ها استفاده شده و در برخی از خرده بررسی تفاوت
هنی و ارزشیابی تناسب اندام، وزن ذ(ها مقیاس

ها رعایت فرض برابري واریانس )رضایت بدنی

و بنابراین از ردیف دوم براي  )≥p 05/0(نگردیده 
براین . بررسی تفاوت در دو گروه استفاده گردید

جز در زیرمقیاس وزن ذهنی که بین دو گروه اساس 
تفاوت بین دو گروه در  ،اوت معنادار وجود نداشتفت

 p >01/0 سطح در هاي تصویر بدنیلفهتمامی مؤ
  .معنادار بود
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 ورزشکارو غیر ورزشکارهاي سوگیري توجه در دو گروه نتایج آزمون تی جهت مقایسه مؤلفه .6جدول 
  لوین آزمون  

F سطح معناداري  T درجه 
 )df(آزادي

 )P(معناداري سطح

به تصویر زنگی هبگوش
  چاق

889/16 001/0 990/5-  31 001/0 

  983/4- 471/17 001/0  
 920/0 95 -101/0 947/0 004/0 اجتناب از تصویر چاق

  101/0- 558/69 920/0 

به تصویر زنگی هبگوش
 نرمال

029/0 804/0 797/4- 90 001/0 

  949/4- 134/89 001/0 

 001/0 41 538/7 001/0 908/25 اجتناب از تصویر نرمال

  538/7 999/17 001/0 

 به تصویرزنگی هبگوش
 الغر

028/2 001/0 433/37 - 67 001/0 

  613/35 - 264/57 001/0 

 97/0 60 -015/0 001/0 384/4 اجتناب از تصویر الغر

  015/0- 540/57  97/0 

05/0 <  P 

ها در با فرض برابري واریانس 6نتایج جدول 
اجتناب از تصویر چاق بین دو گروه تفاوت معنادار 

به تصویر نرمال بین دو  وجود ندارد و در سوگیري
و  وجود دارد تفاوت معنادار p >001/0 گروه در سطح

 ها، در سوگیري به تصویربا فرض نابرابري واریانس
چاق، اجتناب از تصویر نرمال، سوگیري به تصویر 

در سطح بین دو گروه اجتناب از تصویر الغر الغر و 
01/0 p < تفاوت معنادار وجود دارد.  

 

  و بحث گیرينتیجه
   تصاویر به توجه این مطالعه به بررسی سوگیري

 در بدنی تصویر از نارضایتی مختلف و بدنی هايتیپ
بانوان پرداخته شد و نتایج نشان داد که بین نمرات 

 الغر چاق، اندام به نسبت زنگیهبگوش با بدنی تصویر
 اندام از اجتناب نمره با و معکوس صورت به نرمال و

ارتباط  مستقیم صورت به الغر اندام و رمالن ،چاق

همچنین بین بانوان فعال و غیرفعال تفاوت  .وجود دارد
هم در افراد فعال  ،به طور کلی. داري مشاهده شدمعنی

چاق،  یو هم در افراد غیر فعال نسبت به تصاویر بدن
با توجه و   داشتهوجود الغر و نرمال، سوگیري توجه 

توان گفت بین نارضایتی از تصویر بدنی  یها مبه این یافته
  .وجود داردي دارمعنا هو سوگیري توجه به بدن رابط
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اجتماعی بسیاري  ـ امروزي تأکید فرهنگی هدر جامع
مانی وجود دارد جذابیت و تناسب جس بر روي 

هاي تصویري، بنابراین عوامل اجتماعی همچون رسانه 
ها و عه، استانداردهاي هنجاري در خانواده و جامفشار

خود  تعاریف زیبایی در جامعه نیز بر تصویر ذهنی از
، کربالیی، رهگذر، سیدنور و زرشناس(اثر دارند 

 کالسیک تئوري با همسو نتایج این. )2010مشتاق، 
 را خود عموماً افراد که است اجتماعی موقعیت مقایسه

 و جوزف( نمایندمی مقایسه دیگر مشابه افراد با
هاي اجتماعی براي باریک فشار ).2017 ران؛همکا

اي زیبایی، نارضایتی همعیار و رسیدن به  زناناندامی 
ایش داده است خود افز را نسبت به وضعیت بدنی  زنان

بیشتر از و اهمیت تصویر بدنی و جذابیت ظاهري 
است   بیشترو نوجوانان  زناندر بین سایر اقشار جامعه 

با توجه به دیدگاه   ).2007د، محمدي و سجادي نژا(
تصویر بدنی فرد به زمینه ) 2018(یوسبرگ و همکاران 

موقعیت مقایسه ارزیابی وي مربوط است پس 
 را زناناجتماعی الگوهاي متفاوتی از خودارزیابی در 

 1طی تکالیف مقایسه اجتماعی کند و افراد درایجاد می
می در و نقش مه نمایندبر ظاهر خود بیشتر تمرکز می

  . تواند داشته باشدافزایش اختالالت تصویر بدنی می
 گروه دو د بیندانشان  ي پژوهش حاضرهایافته

کلی تصویر بدنی و  هنمر لحاظ از فعال و غیرفعال
ارزشیابی ظاهر، گرایش به ظاهر،  هاي زیرمقیاس

 ارزشیابی تناسب اندام، گرایش به تناسب اندام و
وت معنادار وجود دارد، بدین تفارضایت از اجزاي بدن 

معنا که گروه فعال از اجزاي بدن خود رضایت بیشتري 
کنند و در کل دارند، بدن خود را بهتر ارزشیابی می

                                                             
1. Social-Comparison Task 

 .دارند  تري نسبت به افراد غیرفعالتصویر بدنی مثبت
نیا و ، رحمانیقربانیپژوهش حاج همسو با نتایجاین 

  شکل از ضایتیبودن نار باال  بر مبنی) 2012( محبی

 هرابط ،ورزشکاران به  نسبت  غیرورزشکاران درن بد
و ) مانند ورزش کردن(منفی بین سبک زندگی مدرن 

، روحانی و نوريخواجه در پژوهشتصور بدنی 
 بهبود بر ورزشی هاي نتأثیر تمری، )2011(هاشمی 

 ، حبیبی و رجبیبلبلیدر پژوهش بدنی  تصویر
ن، پژوهش استرال دربر رضایت بدنی و  )2013(

 رسد کهمی نظر به. است) 2003( 2ماهافی و تیگمن

 شاخص بر مطلوبی اثرات مستمر، بدنی فعالیت انجام

یائسه  بانوان حتی و دارد بانوان بدنی تصویر روانی
 اثرات مستمر، ورزشی تمرینات انجام با توانند می

تقلیل دهند  خود در را یائسگی از ناشی روانی مخرب
ابراهیمیان اسکندرنژاد و . )2009 ،قاسمیمنی و ؤم(
سال داراي  24تا  20دو گروه از افراد  در )2015(

که  ندنشان دادنیز ورزشی  هورزشی و بدون سابق هسابق
مثبت از  تواند منجر به تصویر ذهنی ورزشی می هسابق

و این  خود و کاهش نارضایتی از تصویربدنی شود
دت فعالیت ورزشی مثیر مثبت و طوالنیأت هدهندنشان

افراد فعال  توان گفتدر واقع می .استبر تصویر بدنی 
ها  تر و نارضایتی از تصویر بدنی آنتصویر بدنی مثبت

 انگیزه هاپژوهش. نسبت به افراد غیرفعال کمتر است
 ظاهر با مرتبط دالیل ورزشی را شامل مشارکت

 مدیریت و اجتماعی ، سالمتی،)وزن همانند کنترل(
 ممکن کردن ورزش انگیزه براي .اندکرده شنهادپی تنش
 حالت و بین ورزش یارتباط کننده تعدیل است

                                                             
2. Strelan, Mehaffey and Tiggemann 
 

64 



 

 

 1397 پاییز و زمستان، )14پیاپی( دوم ، شمارههفتمدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال 

  

 

تواند میکه  باشد خلق و بدنی تصویر از نارضایتی
 فرد نماید هویت بحران در به کاهشکمک 

   .)2017اسکندرنژاد و فتح زاده، (
، مطالعه حاضر بر اساس اطالعات توصیفی

کنندگان تعداد افراد شرکتدر مجموع کل  مشاهده شد
 بسیار کمی به تصویر چاق سوگیري توجه داشته

اند  و بیشتر افراد از تصویر چاق اجتناب کرده%) 25(
به تصویر نرمال، به طور  در مورد سوگیري%). 75(

کنندگان به تصویر درصد از کل شرکت% 67متوسط 
داشتند و تعداد افرادي که از آن  زنگیهبگوش نرمال 

کننده را تشکیل از افراد شرکت%  33اند،  تناب کردهاج
به تصویر الغر تعداد افرادي  زنگیهبگوشدر . دهندمی

و تعداد افرادي % 52 که به تصویر الغر سوگیري داشته
از تعداد کل % 48اند  که از تصویر الغر اجتناب کرده

نشان  مقایسه نتایج دو گروه .کننده هستندافراد شرکت
   بطور  نسبت به گروه فعال افراد غیرفعالداد که 

به  زنگیهبگوشبیشتري در  نمراتداري میانگین معنی
   و  به تصویر نرمال زنگیهبگوش، تصویر چاق

نمره  ولی در. نشان دادند به تصویر الغر زنگیهبگوش
و همچنین اجتناب از  اجتناب از تصویر چاق میانگین

شت ت معنادار وجود ندابین دو گروه تفاو تصویر الغر
که  گردیداجتناب از تصویر نرمال مشاهده  در موردو 

بیشتري اجتناب افراد فعال نسبت به افراد غیر فعال 
در  ،به طور کلی .ندهدنسبت به تصویر نرمال نشان می

این پژوهش با وجود تفاوت بین دو گروه، با توجه به 
ویر تعداد افرادي که در هر گروه به هر یک از تصا

 یا اجتناب نشان زنگیهبگوشچاق، نرمال و الغر 
شود که  ها، مشاهده می هاي آنبررسی نمره با اند و داده

ها در هر دو گروه به سمت تصویر بیشترین سوگیري

نرمال و بعد از آن به سمت تصویر الغر و بیشترین 
این نتایج، . اجتناب نسبت به تصویر چاق بوده است

ان دادن ارتباط بین سوگیري توجه و عالوه بر نش
تواند مبین این موضوع باشد که  فعالیت ورزشی، می

هاي جامعه بر اذهان هاي زیبایی و فشارها و معیارالگو
را هر چه بیشتر به سمت  زنانتواند توجه  عمومی می

جتناب آنان هاي نرمال و الغر جلب کرده و باعث ابدن
گائو، دنگ، لیانگ و چن طور که همان .از چاقی شود

مقایسه با  در بدنی نارضایتی با زنان نشان دادند) 2014(
    پردازش سوگیري ماندگارتري و گروه کنترل 

با نارضایتی  زنانتوجه پایدار آشکار . دارندتري آهسته
به تصاویر بدن با مراجع شناختی پنهان آنان همراه بدنی 
به ارزیابی دیگر  صاویریا تبدن  چراکه با مشاهده است

ها و خود از طریق مقیاس اجتماعی روي آورده و آن
  .را فعال نماید  1در نتیجه پردازش خود ارجاعی

حساسیت باال و  وجود مختلف نشانگر مطالعات
نسبت به تصویر ذهنی از بدن است  زنانزاي آسیب

ها نتایج پژوهش .)2007، 3کنئوس؛ 2010، 2نفریز(
ه سوگیري توجه نسبت به بدن الغر ند کاهداد نشان

ترجیح کلی نسبت به بدن الغر  یک هکنندمنعکس
به عنوان یک محرك هیجانی در نظر گرفته و  است

این سوگیري ، )2016ماسولی و همکاران ، (شود می
توجهی به فرم بدنی الغر در جنس خود در هر دو 

و مردان با سطح باالي  بانوانو  اردد جنس وجود
افرادي که در خطر اختالالت (از بدن  نارضایتی
هاي الغر سوگیري قوي نسبت به بدن) هستندخوردن 

                                                             
1. Self-reference processes 
2. Frisen 
3. Knauss 
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جوزف و همکاران، (دهند در جنس خود نشان می
اند که هر دو گروه  مطالعات متعدد نشان داده). 2017

تر از مردان و بانوان به بدن نازك به عنوان بدنی جذاب
. دهندمتیاز میوزن، ابدن نرمال و بدن داراي اضافه

شاید این آرمان عمومی از بدن الغر توجه انتخابی را به 
 فشارهاي اجتماعی براي . بردسمت بدن الغر پیش می

هاي زیبایی، اندامی بانوان و رسیدن به معیارباریک
نارضایتی آنان را نسبت به وضعیت بدنی خود افزایش 

 1کانکو همانطور که) 2012، ضیغمی( داده است
درصد از دختران هفده  87تا  79 با بررسی )1999(

به الغري تمایل شدید داشته و مشاهده نمود آنان ساله 
در مورد شکل و وزن خود بسیار نگران بودند و تعداد 

رغم اینکه نسبت به سن و قد خود کم توجهی علیقابل
یوسبرگ و  .وزن بودند، اما دوست داشتند الغرتر باشند

ز در پژوهش خود نشان دادند که نی) 2018(همکاران، 
افزایش اندازه در تصاویر افراد  ناراضی از تصویربدنی 
با احساس ناخوشایندي همراه بوده بوده و کاهش 

مثبت قوي را که  اندازه تصاویر انگیختگی هیجانی نسبتاً
. دنبال داردهب استآل و الغرتر ناشی از بدنی ایده

در  بانوانب دهد که اغلشواهد مطالعات نشان می
حس منفی در ها هاي رسانهمقایسه با تصاویر و مدل

ها و تن معده، شکم، ران همانندارتباط با بدن خود 
فردریک، دنیل، بیت و (دهند عضالنی خود نشان می

  .)2017تیلکا، 
وجود ارتباط بین نارضایتی و سوگیري توجه در  

هاي شاید ناشی از کشش و توجه به بدندو جنس  هر
و بر این  باشدها رسانه ي موجود درهاآلغر و ایدهال

                                                             
1. Kaneko 
 

 و بدنی تصاویر به مربوط شناختی اساس سوگیري
و  دشو دستکاري تواندمی بدنی نارضایتی سطوح

و مقایسه اجتماعی که در آن  اجتماعی فرهنگی ثیراتأت
 نقشها تمرکز یافته، آل بر محیط رسانهالغري ایده

 کندمی بازي را دنب از نارضایتی رشد در مهمی
این نتایج همسو با  ).2016 وس،دوبی و رودگرز(

تئوري کالسیک مقایسه موقعیت اجتماعی است که 
      اد مشابه دیگر مقایسه خود را با افر افراد عموماً

 بر این اساس و )2017جوزف و همکاران؛ ( نمایندمی
فاکتورهاي فرهنگی اجتماعی نقش  توان گفتمی

ضایتی از تصویر بدنی و اختالالت مهمی در نار
اي خوردن دارد و براساس این مدل فشارهاي فزاینده

 زنانآل به براي رسیدن به فرم باریک و الغري ایده
شود و یک مقایسه زمانی اثرات این تقابل وارد می

هاي افزایش یافته و فرد توجه خود را به بخش
طفه تواند عاکند و میغیرجذاب بدن خود معطوف می

نتیجه نارضایتی از تصویر بدنی را افزایش  منفی و در
  ).2014گائو و همکاران، ( دهد

که انسان طبیعتاً تمایل دارد روابط اجتماعی جااز آن
خود را مدیریت کند و به جایگاه مورد انتظار در 

بانوان، با شاید اینکه و د نتعامالت اجتماعی دست یاب
اشتباه در مورد ظاهر و  و هاي نادرستتوجه به معیار

هاي اجتماعی هان عمومی، فشارزیبایی در اجتماع و اذ
و  کنندتجربه می را از لحاظ روابط فردي و اجتماعی

بر نارضایتی از تصویر بدنی در سطح باالیی  تواندمی
. داشته و طرحواره بدنی نابهنجاري را تقویت کنند ثیرأت

یوسبرگ  ازقبیل دیدگاه( هاي موجودبا توجه به دیدگاه
ند تصویر بدنی فرد اهکه بیان نمود) 2018، و همکاران

گردد، مشارکت ورزشی میبه زمینه ارزیابی وي مربوط 
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 تعدیلگذاشته و  ثیرأهاي او تبر دیدگاهتواند بانوان می
آنان خلقی  و بدنی تصویر از نارضایتی حالت کننده
ار دو گروه در داینکه با توجه به تفاوت معنی .گردد
بدنی و سوگیري توجه  نارضایتی از تصویر هايمتغیر

توان بر نقش فعالیت و مشارکت ورزشی در می
گرایش به . اشاره کرد زنانسالمت جسمی و روانی 

تواند بر  یم فعالیت ورزشی و رژیم غذایی سالم سمت
و فرصتی سزایی داشته هب ثیرأسالمتی افراد جامعه ت

  .هاي فردي ایجاد نمایدرزشبراي حفظ هویت و ا
هایی در تعمیم نتایج این پژوهش باید محدودیت

 بانوانتوجه به تفاوت در نوع نگاه  با .را درنظر گرفت

و مردان و با توجه به اینکه جامعه پژوهشی انتخاب 
در تعمیم نتایج این  است بانوانشده در پژوهش حاضر 

ه و پژوهش به مردان باید احتیاط الزم صورت گرفت
مردان و  به مطالعهطرح پژوهشی  در شودپیشنهاد می

همچنین با توجه . مقایسه این دو جنسیت پرداخته شود
نوع  ،در مناطق مختلف هاي شرایط زندگیبه تفاوت

پیشنهاد ... تبلیغات تلوزیونی و ماهواره و ،عالیق افراد
 ي تصویرهاي آتی به بررسی متغیرهاپژوهش شودمی

نظر گرفتن شرایط  با در توجهبدنی و سوگیري 
ها و جوامع ق افراد در محیطمحیطی، تبلیغاتی و عالئ
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