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هاي فرهنگي اي جنبهورزش، زيبايي، مد و نمايش رسانه ها بهتوجه رسانه
دني شده است. بنابراين، هدف بدن و زيبايي باعث گرايش به زيبايي ب

تناسب اندام و ورزش   حاضر بررسي نقش مد در گرايش دختران به پژوهش
پيمايشي بود. جامعه آماري، دختران –. روش تحقيق توصيفي است

بودند  ) N=1430ي ( هاي دانشگاه عالمه طباطبائوابگاهدانشجوي ساكن خ
ابزار تحقيق نفر تعيين شد.  320و حجم نمونه طبق جدول مورگان 

متخصصين از نفر  15اي بود كه روايي آن توسط پرسشنامه محقق ساخته
تأييد گرديد. پايايي پرسشنامه نيز با  يشناسمديريت ورزشي و جامعه

بيني  گرايش به مد توانايي پيش .به دست آمد 88/0محاسبه آلفاي كرونباخ 
اندام و ورزش را در بين دختران دانشجو دارد و نمايش   اهميت به تناسب
اندام را در  ب بيني گرايش به مد و تناس ها توانايي پيش تلويزيوني مدل

تواند باعث گرايش دختران به شركت . نمايش تلويريوني مد ميدختران دارد
بين نشان داد كه تفاوت معناداري  پژوهشدر ورزش شود. اما نتايج 

هاي توده  هاي ورزشي مختلف و شاخص دانشجويان دختر با ميزان فعاليت
  بدني مختلف وجود ندارد.

گرايش به ورزش و تناسب اندام در بين تواند عامل مهمي در مد مي
دختران باشد و به عنوان عاملي مثبت مورد استفاده مسئولين ورزش كشور 

ري گردد. برداامعه به ورزش و تناسب اندام بهرهقرار گيرد تا براي جذب ج
هايي در توانند به اشاعه مدلهاي جمعي ميپس طراحان لباس و رسانه

ي جذب جامعه به سالمت و تندرستي در آن مورد هاجامعه بپردازند كه جنبه
  توجه قرار گيرد. 

  
  كليديگان واژ

  .تلويزيون، اندام، ورزش مد، دختران، تناسب
  

Today paying attention to sport, beauty, fashion and also 
demonstration of cultural aspects of body and beauty 
through media, made everyone tend to have beautiful 
body. So the purpose of this research was to investigate 
the role of fashion on girl's tendency towards physical 
fitness and sport. The research method was descriptive- 
survey. The population was the whole female students 
who habituated in AllamehTabataba’I university 
dormitories (N=1430). Sample size was determined (n= 
320) using Morgan sample size table. The research tool 
was a researcher- made questionnaire and its validity 
was approved by 15 sociologists and sport management 
experts and its reliability (α= 0.88) was suitable.Results 
showed that girls tendency to fashion can predict their 
tendency to fitness. TV. Fashion demonstration can 
predict the possibility of girls tendency to fashion and 
fitness (R=0.298, p<0.001), (F= 30/59, p<0.001). TV. 
Fashion demonstration can make girls tend to participate 
in sports (R=0.232, p<0.001), (F= 17.84), p<0.001) as 
well. But results showed no significant differences 
between girls with different body mass index and also 
different sport participation frequencies in tendency to 
fashion.   

Fashion can make girls tend towards fashion and 
fitness.This tendency can also make girls to take part in 
sport activities. So sport organization authorities can 
gain benefits from fashion towards motivating society to 
sport activities and also to design clothes according to 
our social values to attract girls to physical fitness 
activities. 
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  همقدم
هاي مدرنيتـه ايرانـي اسـت كـه در      ها و جلوه مد يكي از صورت

كنـد و در حـال تغييـرات سـريع و      صور گوناگون خودنمايي مي
). جامعه ايرانى با دارا بـودن  2009جانبه است (بهار و زارع،  همه
درصد جمعيت جوان و با توجه به شرايط متغيـر جهـانى، بـا     70

رتباطى جديـد و مخاطبـان   زمينه وسايل ا هاي مهمى در چالش
هـا و   رو اسـت. جوانـان داراى عاليـق، خواسـته     روبـه   جوان آن

در كنـدوكاو هسـتند.     ايى هستند كه در پـى پاسـخ بـه آن   نيازه
ز خواستار آزادى، نشاط و زيبايى است؛ عناصرى كـه  جوان امرو

كشاند و هر فرد، هـر فكـر،    روح و جسم او را به سمت خود مي
هر فرهنگ و حكومتى كه اين عناصر را به او ارائه دهد جوان را 

كنـد و او را در حيطـه اقتـدار خـود      به سـمت خـود جـذب مـي    
ايـن   هـاي تجلـى   ). يكى از زمينـه 2005آورد (طباطبايي،  درمي

يابد. همـانطور كـه از    نيازها در نوع پوشش و لباس فرد بروز مي
هـاي خبـري   هاي درج شـده در رسـانه  محتواي اخبار و گزارش

كشور مشخص است، تب الغري در بين بانوان و دختران جوان 
تا آنجا پيش رفته كه استفاده از شيشه و ساير مواد مخدر بـراي  

ه درآمده كه نتيجـه آن  الغري به شكل يك امر عادي و روزمر
افزايش دختران و زنان معتاد در جامعه است (باشگاه خبرنگاران، 

). از طرفي اشاعه الگوهاي مد روز لبـاس كـه بـه شـكل     2013
جلي يافتـه، نـه تنهـا    مانتو، شلوار و ساير البسه تنگ در جامعه ت

ــده ــه  مشــكالت عدي ــرام ب ــوانين، احت ــت ق ــاب رعاي اي را از ب
)، 2014، 1(جـام نيـوز  عي و اعتقادي داشـته  هاي اجتماچارچوب

بلكه مشكالت جدي براي بانواني كه با اضـافه وزن مواجهنـد،   
توانند لباس انـدازه  ورده است و بسياري از بانوان نميوجود آه ب

2(پيرا خود را بيابند
، 2012   .(  

گذاري عظـيم   اي با سرمايه هاي ماهواره در اين راستا، شبكه
ها، با قـدرت زيـاد سـعى دارنـد      آخرين فنّاوريبرداري از  و بهره
هاي متنوع و گونـاگون پوشـاك را بـه جوانـان      ها و طرح سبك

امروزى القا كنند كه در آن تنگي لباس يـك مزيـت اسـت. در    
هاي دولتى بسيارى از كشـورها، بـه دليـل كمبـود      مقابل، شبكه

هـاي   امكانات و تجهيزات فنى و مالى، ناآشـنايى بـا پيچيـدگي   
هاي تأثيرگذار و كمبود افـراد آگـاه و آشـنا بـه      م و مكانيسمنظا

هـاي قدرتمنـد    كهمسائل روز، بسـيار سـريع در رقابـت بـا شـب     
شـوند و جوانـان را در مقابـل     مرزي تسليم مـي اي و فرا ماهواره
  ). 2005كنند (اعتمادالسلطنه،  هاي رنگارنگ تنها رها مي شبكه

ميـان بسـياري از   وزن و چـاقي در   هاي اخير اضافه در سال
يد، آها شيوع پيداكرده است. آنچه از اطالعات موجود برمي ملت

                                                                      
1- Jam news 
2- Pira 

وزن و چـاقي در بسـياري از كشـورها بـه     اين است كـه اضـافه  
شده و به همـين دليـل نيـاز بـه      اي عمومي و ملي تبديل مسئله

وضـوح   هاي گسترده براي برخورد علمي و دقيق با آن به حل راه
وزن در تعريف اجمالي به حالتي گفتـه    خورد. اضافه به چشم مي

ال (وزن  درصـد از وزن ايـده   19تـا   10شود كـه وزن بـدن    مي
هـم برحسـب تناسـب     ال هم برحسب شاخص توده بدن و ايده

چاقي نيز به حالتي گفتـه   ؛شود) باالتر است وزن با قد تعيين مي
ال بيشـتر   درصـد از وزن ايـده   20شود كه در آن وزن بـدن   مي

  ).2003است (شيخ، 
تنها از نظر سـالمتي و تـأثيرات منفـي     وزن نه  چاقي و اضافه

ها، كاهش كارايي و فعاليت) در بعـد جسـمي اهميـت     آن (بيماري
هاي  نهدارد، بلكه از لحاظ رواني، اقتصادي، اجتماعي و صرف هزي

توجـه و چشـمگير اسـت (مونشـئي،       اي قابـل  پزشكي نيز تااندازه
چندان دور، فقـر حركتـي در ميـان مـردم      اي نه ). درگذشته1997

كردن بـر روي  براي مثال در جامعه كشاورزي، كـار بسيار پايين و 
گيري فراوان از نيروي بدني بوده اسـت.   زمين زراعي نيازمند بهره
جايي تـا محـل كـار،     ياب فنّاوري، جابهدر زندگي شهري نيز در غ

هـاي   ها و غيره تا حد زيـادي فعاليـت   هاي شغلي، مسافرت فعاليت
جـايي مكـانيزه شـد و     طلبد. اما با ورود فنّاوري، جابـه  بدني را مي

صـرف    ها، نياز كمتـري بـه   همچنين ارتباطات با انقالب در رسانه
عوامـل  هـاي طـوالني پيـدا كـرد.      نيروي بدني و تحمل مسـافت 

يادشده به همراه زندگي آپارتمان نشـيني، زنـدگي مـا را بـا فقـر      
حركتي مواجه ساخته و اين فقر حركتي باعث مسائل فراوانـي در  

تناسب انـدام و    زندگي شهري شده است. به همين علت توجه به
). 1977، 3سالمتي در مباحث مديريتي اهميت يافته اسـت (فـانچ  

هـاي   آن را بـه پديـده  بـوط بـه   ي مدرن بدن و مسـائل مر  جامعه
نمادين تبـديل كـرده اسـت. رشـد      ارزش فرهنگي واجتماعي و با

وري سالمت، تغذيه و ورزش، صـنعت زيبـايي و مـد، افـزايش     فنّا
ويژه تأكيد بـر بـدن    اي شدن فرهنگ (به عالقه به جواني و رسانه

ـ  ة زيبا و جوان) در جايگاه ارتقا يافتـ  دني شـدن فرهنـگ   بـدن و ب
  ).2007(ذكايي،  است  بوده تأثيرگذار

 امروزه در شهرها عدم تناسب جسـماني از كودكـان شـروع   
شده و شعاع آن درصد زيادي از جوانان را در برگرفته است. بـه   

عنـوان    حل راهبردي و بـه  عنوان راه  ورزش بهكه رسد  نظر مي
اندام   تواند مشكل تناسب بخش مي قيمت و فرح اي ارزان  وسيله

يگر، مشكل سالمت را در زندگي شـهري بـه نحـو    و از طرف د
انـدام در    ). معموالً تناسب2007مطلوب بهبود بخشد (روشندل، 

بين زنان در بيشـتر جوامـع از ارزش بـاالتري برخـوردار اسـت      

                                                                      
3- Fuchs 
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ــين ــودمن1988، 1(والـــش و دولـ ). در تحقيقـــي 2002، 2؛ گـ
) پي بردند كه دختران داراي اضـافه  1998( 3كستانسكي و گالن

نسبت به دختران با وزن طبيعي (نرمال) داراي اعتمـاد بـه   وزن 
-نتيجـه  ) در1998تري هستند. كستانسكي و گالن ( نفس پايين 

واسـطه    كه احتماالً افراد چاق بـه  هاي خود مطرح كردند گيري
وزن در جوامـع، حـس    گذاري منفي براي چاقي و اضـافه   ارزش

از دسـت   ارزشمندي خود را بـه دليـل تصـوير بـدني نامناسـب     
هاي اخير در بيشتر كشورهاي پيشـرفته فشـار    دهند. در سال مي

اط با وزن توجهي در ارتب  اجتماعي بر تصوير بدني به ميزان قابل
و بـراي بسـياري از زنـان يـك بـدن       و شكل بدن مطرح شده

آل و زيبا مطابق با معيارهاي اجتمـاعي روز، داشـتن بـدني     ايده
كـه بـراي مـردان داشـتن      اليالغر يا كمتر عضالني است. درح

شود (رايت و  ال محسوب مي تر، ايده هاي بزرگ بدني با ماهيچه
  ).1975، 4رايت

) طي پژوهشي بيان داشتند كـه  1392ميرزايي و همكاران (
 اندام تناسب به تمايل ميزان بر زنان ورزشي و بدني هاي فعاليت

 تناسـب   بـه  تمايـل  و افراد سن همچنين بين .است مؤثر ها آن

 تناسـب   به اقدام كه زناني ندارد و وجود داري معني رابطه اندام

 بـاالتري  معنـوي  رشـد  از و ترندخودشـكوفا  كننـد،  مـي  انـدام 

 تـر  مطلـوب  زنان در فردي بين روابط ميزان هرچه .برخوردارند

 و گـردد  مـي  بيشـتر  انـدام  تناسب  به آنان تمايل ميزان بر باشد
 اندام تناسب به  تمايل بر مناسب فردي بين روابط لذا بالعكس؛

  .است مؤثر
) در تحقيق خود به بررسي رفتار خريـد  2007( 5لو و فريمن

زنان قزاقستاني در زمينه استفاده از مد پرداختند. در اين تحقيق 
ها براي بررسـي رفتـار   شده بود، آن صورت اكتشافي انجام  كه به 

و مصـاحبه عميـق    زنان در زمينه استفاده از مد، از گروه كانوني
داد كـه زنـان    استفاده نمودنـد. نتـايج ايـن تحقيـق نشـان مـي      

قزاقستاني در حال گرايش به سمت مد بوده و آن را حقي براي 
دهد كه زنان  دانند. همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي خود مي

قزاقستاني اعتقاد دارند كه نام تجاري محصول، ارزش لبـاس را  
ها براي آگـاهي   دي به مد داشته و از رسانهارتقاء داده، توجه زيا

) 2003( 6كنند. اسـترالن و همكـاران   از مدهاي روز استفاده مي
تـر   پي بردند كه زنان جوان هرچه از تصوير بدني خـود ناراضـي  

                                                                      
1- Walsh & Devlin 
2- Goodmn 
3- Kostanski & Gullone 
4- Wright & Wright 
5- Low and Freeman 
6- Astrlan et al. 

زننـد كـه بـا     هـايي مـي   باشند، بيشتر دست به ورزش و فعاليـت 
هر نـوع   هك )، اعتقاد دارد1997( 7اندام ارتباط دارد. كيسر تناسب

تفكــر و فعــاليتي كــه بــه خريــداري و پوشــيدن لبــاس و نيــز  
فرايندهاي تغيير بدن، مانند رژيم غذايي و ورزش منجـر شـود،   

شـود. رود   هاي مديريت ظاهر در نظر گرفته مي عنوان بخش  به
) معتقدند كه رفتارهاي مرتبط با مديريت ظـاهر  1999( 8و لنون

ام، اسـتفاده از وسـايل   شامل رژيم غذايي، ورزش، پـرورش انـد  
هـايي بـراي بـاالبردن ظـاهر      يي و انتخاب لبـاس آرايشي و زيبا

 د.شو فردي مي

دريكي دو دهه اخير، در ايران نيز الغري و داشتن انـدامي  
متناسب بسيار مورد توجه دختران و زنان بوده است. اگر نگاهي 

هاي مجالت خانوادگي  اي و آگهي هاي ماهواره به تبليغات شبكه
اي از تبليغات الغري و رسيدن به وزن  يندازيد با حجم گستردهب

). نتيجه 1391مناسب مواجه خواهيد شد (حقيقتيان و همكاران، 
) نشان داد كه دختران 1996( 9تحقيق راترفوردبلك و همكاران

كنند، بيش از دختران ويي كه خود را متناسب ارزيابي ميدانشج
داشـته و بـراي خريـد     ايشداراي اضافه وزن به سمت مـد گـر  

هـايي كـه   در لبـاس را كنند و خودشان تر عمل ميلباس راحت
يابند. نتايج تحقيق ويگلي، تامسـون،  خرند مطلوب و زيبا ميمي

بين افزايش وزن و تغيير مـد  ) نشان داد كه 2012(10تلر و آموند
ر مـد حاصـل آگـاهي طراحـان از     اي وجود نـدارد و تغييـ  رابطه

) بـر  2013(11ت. نتيجـه تحقيـق وارنـر   هاي جـذاب اسـ  طراحي
، نشـان داد كـه نمـايش    تاريخچه ظهور لباس ورزشي در جهان

 1912هـاي  هاي آمريكايي بين سـال هاي ورزشي در فيلملباس
هـاي ورزشـي كـه از آن زمـان بـه      موجب توليد لباس 1940تا 

sportwears گرديد و از آمريكا بـه تمـام جهـان    معروف شد ،
قع اين تحقيق نشان دهنده نقـش رسـانه   گسترش يافت و در وا

  هاي ورزشي گرديد.در گرايش به سمت توليد و خريد لباس
كـه  آيـد  مطالبي كه در فوق آمـد بـه نظـر مـي     با توجه به
هـا  هاي لباس و نيز مانكن هايي كه لباساي مدلنمايش رسانه

-بر تن آنها برازنده است و نيز مد شدن پوشاك در جامعـه مـي  

ب انـدام و ورزش  ميزان گرايش افـراد جامعـه بـه تناسـ    تواند با 
سـعي در بررسـي ايـن     پـژوهش رابطه داشته باشد؛ لذا در ايـن  

توانـد   مسئله است كه آيا مد و پوشاك موجود در بازار كشور مي
تناسب اندام باشـد؟ و آيـا     يكي از علل گرايش دختران جوان به

                                                                      
7- Kaiser 
8- Rudd and  Lennon 
9- Rutherford-Black,  Heitmeyer  &Boylan  
10- Wigley, Thomson, Teller, Almond 
11- Warner 
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روي  دختران جوان بـراي داشـتن انـدامي متناسـب بـه ورزش     
  آورند؟ مي

  
  شناسي پژوهش روش

هـا در آن بـه   پيمايشي است كه داده- حاضر توصيفيروش تحقيق 
، دختـران  پـژوهش آوري شـد. جامعـه آمـاري    شكل ميداني جمـع 

ي بودنـد كـه   هاي دانشگاه عالمه طباطبائدانشجوي ساكن خوابگاه
از مسـئولين دانشـگاه    اخذ شـده تعداد كل آنها بر اساس اطالعات 

 320مورگان  نفر بود. حجم جامعه نمونه با استفاده از جدول 1430
اي گيري خوشهگيري با استفاده از روش نمونهنفر تعيين شد. نمونه
دختران دانشگاه  خوابگاه 7خوابگاه از مجموع  4با انتخاب تصادفي 

گيري نمونهعالمه طباطبائي صورت گرفت و افراد نمونه به صورت 
ها در زمان ب شدند؛ به اين صورت كه پرسشنامهدر دسترس انتخا

ار گرفـت. ابـزار   ورود دانشجويان به خوابگاه در اختيـار ايشـان قـر   
اي بود كه با توجه به ، پرسشنامه محقق ساختهپژوهشگيري  اندازه

 35و با اقتباس از تحقيقات مشابه تهيه شد و داراي  پژوهشاهداف 
سؤال بود كه با استفاده از مقياس چهار ارزشي از خيلي زياد تا خيلي 
كم امتيازبندي شد و همچنين داراي يك بخش اطالعـات جامعـه   
شناختي نيز بود. اين پرسشنامه، چهار هدف اصلي (بررسـي ميـزان   

ميـزان گـرايش دختـران    بررسـي   - گرايش دختران دانشجو به مد
بررسي ميزان گرايش دختران دانشجو به  - تناسب اندام دانشجو به 

  سنجيد. اندام و مد) را مي علل گرايش به ورزش، تناسب - ورزش
نفـر از متخصصـين مـديريت     15روايي پرسشنامه توسـط  

ورزشي و جامعه شناسي تأييد گرديد. پايايي پرسشـنامه نيـز بـا    
به دست آمـد. بـه متظـور     0,88كرونباخ استفاده از روش آلفاي 

 350 راد پاسخگو به پرسشنامه تعدادجلوگيري از ريزش تعداد اف
  پرسشنامه در بين دانشجويان توزيع شد.

هـا از روش آمـار    تحليل داده و  در اين پژوهش براي تجزيه
و  16نسـخه   SPSSافزار آمـاري   توصيفي و استنباطي و از نرم

در بخـش   شـد.   استفاده Excel افزار رمن براي رسم نمودارها از
و فراوانـي   اول مشخصات فردي، ميـانگين، انحـراف اسـتاندارد   

ش صورت جدول و نمـودار گـزار   به  پژوهشهاي  درصدي يافته
هـاي   با استفاده از آزمون پژوهششده و در بخش دوم فرضيات  

هـاي   رگرفته است. تمام فرضـيه و تحليل قرا  آماري مورد تجزيه
) مـورد بررسـي قـرار    P≤0.05در سـطح معنـاداري (  ، پژوهش
ها از آزمون رگرسيون خطي سـاده   اند. براي آزمون فرضيه گرفته

 ) استفاده گرديد.Fدو متغيره و آزمون آنوا (آزمون 
  

  هاي پژوهش يافته
نشـان داد كـه بيشـترين فراوانـي قـد       پژوهشهاي توصيفي يافته

كمتـرين فراوانـي در    % و1/35با  161- 165دانشجويان در فاصله 
پـژوهش  درصد بود. همانطور كـه نتـايج    8/2با  150- 155ي  بازه

 56- 65بيشـترين فراوانـي وزن دانشـجويان در فاصـله      ،نشان داد
 45درصد و كمترين فراوانـي در فاصـله كمتـر از     8/40كيلوگرم با 
درصـد از دانشـجويان    9/58 ؛ همچنينباشد% مي09/0كيلوگرم با 
  باشند. ) مي01/20- 25ده بدني مناسب (ص توداراي شاخ

  
  هاي جسمانيصد فراواني متعير ويژگيتوزيع فراواني و در. 1جدول 

  سطوح متغير  مختصات  متغير

  قد
  170باالي  166-170  161-165  156-160  150-155  سطح
  49  81  111  53 9  فراواني
  5/15 6/25  1/35  8/16  8/2 درصد

  وزن
  75باالي   66- 75  56- 65  45- 55  45سطح              زير 

 12  59  129  99 3  فراواني

  8/3 7/18  8/40 3/31 09/0 درصد

  توده بدن
  30باالي  30-01/25  25-01/20  20-01/18.  18سطح              زير 

  20  59  179 41 5  فراواني
  6/6  4/19 9/58  5/13 6/1 درصد

  تحصيالت
 - - دكتري ارشد كارشناسي  سطح

 - - 28 145 143  فراواني

 - - 9/8 9/45 3/45  درصد

  رشته
 - هيچكدام هردو گروهي انفرادي  سطح

 - 60 48 87 121  فراواني
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 - 19 2/15 5/27 3/38  درصد
  

توزيع دانشجويان بر حسب مقطـع تحصـيلي گويـاي ايـن     
را  پــژوهشكــه بيشــترين افــراد جامعــه نمونــه مطلــب اســت 

) 9/45( و كارشناسي ارشد ) 3/45( دانشجويان مقطع كارشناسي
داد. توزيع درصد دانشجويان بر حسب ماهيت رشـته  تشكيل مي

ورزشي، گوياي اين مطلب بود كه بيشترين تعداد دانشجويان در 
درصـد در هـيچ    19) و  3/38( هاي انفرادي فعال بودنـد ورزش

  ورزشي شركت نداشتند.
يـانگين و  اصلي پژوهش نشان داد كـه م بررسي متغيرهاي 

گوياي گرايش دانشجويان به مد، تناسـب   ها، انحراف معيار داده
باشد و گرايش دانشجويان به مـد در مقايسـه    اندام و ورزش مي

  تر است. تناسب اندام و ورزش متوسط پايين با
رنف نشـان دهنـده توزيـع    نتايج آزمون كولمـوگروف اسـمي  

-توان براي آزمون فرضيهو در نتيجه مي باشدها ميطبيعي داده
  هاي پارامتريك استفاده كرد.از آزمون پژوهشهاي 

نتايج آزمون تحليل رگرسيون خطي ساده دو متغيره نشـان  
بـين) و   داد كه بين گرايش به مد به عنوان متغير مستقل (پيش

مالك)، با روش به عنوان متغير وابسته ( گرايش به تناسب اندام
 ).3دار وجود داشت(سطح اول جدول بطه معنيهمزمان را

باشد كه با  مي 35/0) بين متغيرها Rمقدار ضريب همبستگي(
توجه به آن بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق 

) مشـاهده  p ،553/0=R>001/0( همبستگي مستقيم و معناداري
بيانگر ) كه R2( شود. همچنين مقدار ضريب تعيين تعديل شدهمي

(مالك) توسـط   درصد تغييرات تعيين شده از تغييرات متغير وابسته
درصـد از   3/12دهد كـه   بين) است، نشان مي (پيش متغير مستقل

واريانس كل تغييرات اهميت تناسب انـدام در دختـران بـه مؤلفـه     
كور مربوط درصد به عواملي خارج از مدل مذ 7/88گرايش به مد و 

  ).3شود (سطح اول جدول  مي
ــا ــون     ب ــدار آزم ــاداري مق ــه معن ــه ب ، F )001/0<pتوج

84/43=Fپـژوهش نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني توان  ) مي 
(گرايش به مد) و متغير وابسته (اهميـت   مركب از متغير مستقل

كـه  تناسب اندام) مدل خوبي بوده و متغير مسـتقل قـادر اسـت    
  ).4سطح اول جدول يرات گرايش به مد را تبيين كنند(تغي

دهـد كـه    متغيـره نشـان مـي    نتايج رگرسيون خطي سـاده دو 
بيني اهميت  ) توانايي پيش001/0sig= ،621/6=Tگرايش به مد (

تناسب اندام را در بين دختران دانشجو دارد. نتايج تحليل رگرسيون 
خطي ساده دو متغيره بين گرايش به مد به عنـوان متغيـر مسـتقل    

متغيـر وابسـته (مـالك)، بـا      به عنوان بين) و اهميت ورزش (پيش
 پـژوهش ). نتـايج  .5سطح اول جدول ( روش همزمان استفاده شد

 284/0) بين متغيرها Rدهد كه مقدار ضريب همبستگي ( نشان مي
يرهاي مستقل و متغير باشد كه با توجه به آن بين مجموعه متغ مي

ــژوهشوابســته  ، p>001/0همبســتگي مســتقيم و معنــاداري ( پ
284/0=Rه مي شود. همچنين مقدار ضريب تعيين تعديل ) مشاهد

) كه بيانگر درصد تغييرات تعيين شده از تغييـرات متغيـر   R2شده (
بـين) اسـت، نشـان     (پـيش  (مالك) توسط متغيـر مسـتقل   وابسته

درصد از واريانس كل تغييـرات اهميـت ورزش در    1/8دهد كه  مي
ارج از درصد به عـواملي خـ   9/91دختران به مؤلفه گرايش به مد و 

 ).3(سطح دوم جدول  شود مدل مذكور مربوط مي

  
  و عوامل اثرگذار بر تناسب اندام و ورزش پژوهشهاي آمار توصيفي مؤلفه .2جدول 

  ماكزيمم  مينيمم  انحراف استاندارد  ميانگين  ها مولفه  

هاي مؤلفه
  اصلي

  25/4 75/0  764/0 39/2  مد
  40/4  20/1 693/0 90/2  اندامتناسب 

  5 00/1 974/0 75/2  ورزش

  عوامل

 25/4 75/0 764/0 39/2  پوشاك

  40/4 20/1 693/0 94/1  رسانه
  5 00/1 974/0 43/2  الگوها

  80/3  00/1 599/0 42/2  عوامل فرهنگي
  

  پژوهشنتايج همبستگي بين متغيرهاي  .3جدول 

 R R2  Adjusted R2  Std. Error  Sig  Durbin Watson  متغيرها
 71/1 001/0 650/0  120/0  123/0 350/0  مد و تناسب اندام

  63/1  001/0  94/0  078/0 081/0  284/0  مد و ورزش
 57/1  001/0  73/0  086/0  089/0  298/0  مد و تلويزيون
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  80/1  001/0  68/0  051/0  054/0  232/0  تلويزيون و ورزش
  پژوهشبه منظور بررسي مدل رگرسيوني متغيرهاي  Fنتايج آزمون  .4جدول 

  F Sig  مربع ميانگين  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل

  مد و تناسب اندام
 001/0 84/43  54/18  1  54/18  رگرسيون

      423/0  315 78/132  باقيمانده
        316  32/151  مجموع

  مد و ورزش
  001/0  586/27  15/24  1  15/24  رگرسيون
      876/0  315  91/274  باقيمانده
        316  06/299  مجموع

  مد و تلويزيون
  001/0  594/30 30/16  1  30/16  رگرسيون
      533/0  315  33/167  باقيمانده
        316  63/182  مجموع

  ورزش و تلويزيون
  001/0  842/17  14/8  1 14/8  رگرسيون
      456/0  315  18/143  باقيمانده
       316  32/151  مجموع

  
  بين و مالك تحليل رگرسيون متغير پيش  .5جدول 

 t  Sigمقدار   ضريب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده  رگرسيون همزمان  سطح بررسي
B  Std. Error  Beta 

  0001/0  815/17    120/0  143/2  عرض از مبدأ  1
  0001/0  621/6  350/0  048/0  318/0  تناسب اندام

  0001/0  882/10    173/0  883/1  عرض از مبدأ  2
  0001/0  252/2  284/0  069/0 363/0  اهميت ورزش

3  
  0001/0  648/16    110/0  825/1  عرض از مبدأ
  0001/0  531/5  298/0  052/0  290/0  گرايش به مد

  0001/0  690/24    101/0  504/2  عرض از مبدأ  4
  0001/0  224/4  232/0  048/0  205/0  گرايش به ورزش

 
)a( توجـه بـه معنـاداري مقـدار آزمـون       باF )001/0<p ،

59/27=Fپـژوهش توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني  ) مي 
(گرايش به مد) و متغير وابسته (اهميـت   مركب از متغير مستقل

ورزش) مــدل خــوبي بــوده و مجموعــه متغيــر مســتقل قادرنــد 
  ). 4سطح دوم جدول ( تبيين كنندتغييرات گرايش به مد را 

)b( دهد كه  متغيره نشان مي نتايج رگرسيون خطي ساده دو
بينـي   ) توانـايي پـيش  001/0sig= ،252/5=Tگرايش به مـد ( 

  اهميت ورزش را در بين دختران دانشجو دارد. 
نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده دو متغيره بـين نمـايش   

بين) و گـرايش   (پيش ها به عنوان متغير مستقلتلويزيوني مدل
ك)، با روش همزمان استفاده به عنوان متغير وابسته (مال به مد
نشان داد كه مقـدار   پژوهش ). نتايج.5سطح دوم از جدول شد (

باشد كه با توجه  مي 298/0) بين متغيرها Rضريب همبستگي (
 پـژوهش به آن بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته 

ــتقيم و  ــتگي مسـ ــاداري (همبسـ ) p ،298/0=R>001/0معنـ
شود. همچنين مقـدار ضـريب تعيـين تعـديل شـده      مشاهده مي

)R2     كه بيانگر درصد تغييرات تعيـين شـده از تغييـرات متغيـر (
بـين) اسـت، نشـان     (پـيش  (مالك) توسط متغير مستقل وابسته

درصد از واريانس كل تغييرات گـرايش مـد در    9/8دهد كه  مي
درصـد بـه    1/91هـا و  نمايش تلويزيوني مدلدختران به مؤلفه 

شود (سطح سوم جـدول   عواملي خارج از مدل مذكور مربوط مي
ــا.3 ــون     ). ب ــدار آزم ــاداري مق ــه معن ــه ب ، F )001/0<pتوج

59/30=Fپـژوهش توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني  ) مي 
هـا) و متغيـر   (نمـايش تلويزيـوني مـدل    مركب از متغير مستقل
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بـوده و مجموعـه متغيـر    به مـد) مـدل خـوبي    وابسته (گرايش 
 نـد مستقل قادر است كه تغييـرات گـرايش بـه مـد را تبيـين ك     

متغيـره   . نتايج رگرسيون خطـي سـاده دو  )4سطح سوم جدول (
، =001/0sigهـا ( دهد كـه نمـايش تلويزيـوني مـدل     نشان مي

531/5=Tبيني گرايش به مد را در بـين دختـران    ) توانايي پيش
نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده دو متغيره بـين  دانشجو دارد. 

بـين) و   ها به عنوان متغير مستقل (پـيش نمايش تلويزيوني مدل
به عنـوان متغيـر وابسـته (مـالك)، بـا روش       گرايش به ورزش

 پـژوهش  ). نتـايج .5همزمان استفاده شد (سـطح سـوم جـدول    
) بـين متغيرهـا   Rمقدار ضـريب همبسـتگي (   كه دهد نشان مي

باشد كه با توجـه بـه آن بـين مجموعـه متغيرهـاي       يم 232/0
همبستگي مستقيم و معنـاداري   پژوهشمستقل و متغير وابسته 

)001/0<p ،232/0=Rشــود. همچنــين مقــدار ) مشــاهده مــي
) كه بيانگر درصد تغييرات تعيين R2ضريب تعيين تعديل شده (

 (مـالك) توسـط متغيـر مسـتقل     شده از تغييرات متغير وابسـته 
درصد از واريـانس كـل    4/5دهد كه  بين) است، نشان مي (پيش

ــه ورزش ــرايش ب ــرات گ ــه نمــايش   تغيي ــه مؤلف ــران ب در دخت
درصد به عواملي خارج از مدل مذكور  6/94ها و تلويزيوني مدل

  ).3(سطح چهارم جدول  شود مربوط مي
)c( توجـه بـه معنـاداري مقـدار آزمـون       باF )001/0<p ،

84/17=Fپـژوهش توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني  ) مي 
هـا) و متغيـر   (نمـايش تلويزيـوني مـدل    مركب از متغير مستقل

وابسته (گرايش به ورزش) مدل خوبي بـوده و مجموعـه متغيـر    
 نـد است كه تغييـرات گـرايش بـه مـد را تبيـين ك      مستقل قادر

   ).4(سطح چهارم جدول 
)d( دهد كه  ن ميمتغيره نشا نتايج رگرسيون خطي ساده دو

) توانـايي  001/0sig= ،224/4=Tهـا ( نمايش تلويزيوني مـدل 
را در بـين دختـران دانشـجو دارد.     بيني گرايش بـه ورزش  پيش

  ).5(سطح چهارم جدول 
)e(    نتايج نشان داد كه بين گرايش به مـد در دانشـجويان

دختر با توجه به مقطع تحصيلي، نعداد دفعات شركت در ورزش 
تناسب يا نامتناسب بودن اندام و شـاخص تـوده   در هفته، داراي 

  بدن اختالف معني دار مشاهده نشد.
  

  گيريبحث و نتيجه
بين گرايش بـه مـد و گـرايش بـه      كه نشان داد پژوهشنتايج 

تناسب اندام در بين دختران دانشجو ارتباط معناداري وجود دارد. 
ش به اين ترتيب كه هرچه تمايل دختران به تبعيت از مد افـزاي 

يابد، احتمال بيشتري وجود دارد كـه تناسـب انـدام بـراي آنهـا      
اين بخـش از   اهميت بيشتري يافته و به آن گرايش يابند. نتايج

) كه در آن مد و تناسـب  1386ذكايي ( پژوهش با نتايج تحقيق
اندام از ارتباط بااليي برخوردار بودند، همخواني دارد. همچنـين  

يـق راترفوردبلـك و همكـاران    بـا نتـايج تحق  پژوهش اين يافته 
) نيز همخواني دارد. آنها نيز در تحقيق خود نشان دادنـد  1996(

كه دختران جواني كه از تناسب اندام برخوردارند بـيش از سـاير   
نمايند و در انتخـاب  هاي مد روز ميها اقدام به خريد لباسگروه

يار لباس اعتماد به نفس زيادي دارند. اين امر در كشور ايران بس
خوانيم كه تمايل ها ميپراهميت است. امروزه در اخبار و گزارش

افراطي زنان و دختران جوان به الغري تا آنجا پيش رفتـه كـه   
شود كه اع مواد مخدر استفاده ميبراي الغر شدن از شيشه و انو

نتيجه آن افزايش آمار معتادان در ايران است. از طرفي افزايش 
پوشاك مد روز زنان ايراني، عالوه بـر  هاي تنگ به عنوان لباس

ادات ه از نظـر رعايـت قـوانين و نيـز اعتقـ     مشكالت بسياري ك
، مشكل بسياري را براي زناني مذهبي در كشور به همراه داشته

 كه با مشكل اضافه وزن مواجهنـد در پـي داشـته اسـت. يافتـه     
چه امـروز  مد و يا به عبارتي آن كه دهدنشان ميحاضر  پژوهش

شـود، موجـب   هاي تنـگ شـناخته مـي   ايران به عنوان لباسدر 
  توجه دختران به تناست اندام گرديده است.

در بخش ديگري از پژوهش نتايج مبين اين امـر بـود كـه    
بين گرايش به مد و اهميـت ورزش در بـين دختـران دانشـجو     

ميرزايي، زنجـاني و  ارتباط معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق 
ه قابل توجـه و بحـث اسـت كـه     ) در اين زمين1392همكاران (

 اندام تناسب به تمايل ميزان بر زنان ورزشي و بدني هايفعاليت

كيد دارنـد  ايج تحقيقات متعددي بر اين امر تأنت .است موثر آنها
كه فعاليت بدني و ورزش بـر كسـب آمـادگي جسـماني، حفـظ      

ي تندرستي و تناسب اندام موثر است. طبق نتايج پژوهش ذكـاي 
ندنـد  ردان به تناسب اندام و مـد عالقم ) زنان بيشتر از م1386(
دهد. همچنـين   تر جلوه ميه اين امر مشابهت نتايج را منطقيك

نيز از ايـن نظـر كـه     )2003استرالن و همكاران (نتايج تحقيق 
هسـتند،  هرچه زنان بيشتر احساس كنند كه فاقد تناسـب انـدام   

با يافتـه فـوق همخـواني    آورند، بيشتر به سمت ورزش روي مي
 هاي مد روز كه بر الغري تكيه دارنـد، موجـب  چون لباس ؛دارد

لذا همانطور كه در فـوق   د؛گردنارضايتي بانوان از اندامشان مي
توانـد  رح لباس در جامعه به عنوان مد ميآمد، شيوع سبك و ط

د و به سمت تناسـب انـدام اثرگـذار باشـ     هاي جوانانبر گرايش
هـاي ورزشـي و   تناسب اندام با شـركت در فعاليـت  طبعا كسب 

هاي غذايي امكان پذير خواهد بود. پـس شـايد   استفاده از رژيم
هـاي  بتوان گفت، اگر مسئولين كشورمان به نوع طراحي لبـاس 

تواننـد ضـمن توليـد پوشـاك     جوانان توجه داشـته باشـند، مـي   
 هاي جامعه ايراني، موجـب جـذب جوانـان بـه    متناسب با ارزش
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به عبارتي از طريـق اشـاعه   ت ورزش و تناسب اندام گردند؛ سم
مد ارزشمند موجب توسعه ورزش و تناسب اندام در بين جوانان 

  كشور شوند. 
ها و گرايش به مد و تناسـب  ارتباط نمايش تلويزيوني مدل

مورد بررسـي قـرار    در بين دختران دانشجو كه در پژوهشاندام 
 1ن متغيرهـا بـود. وارنـر   گرفت، حـاكي از معنـاداري مثبـت بـي    

ــو و 1392)، ميرزايــي و همكــاران (1386)، ذكــايي (2013( )، ل
هاي خود ) همگي در پژوهش2001( 2) و كاس2007همكاران (

اي مد با گرايش بـه  اند كه نمايش رسانهبه اين امر اشاره داشته
و با نتـايج ايـن   مد و تناسب اندام ارتباط مثبت و معناداري دارد 

رو هماهنگي و همسويي دارد. در تحقيق هش پيشبخش از پژو
سانه از لو و فريمن به صراحت مطرح شد كه زنان با استفاده از ر

در  شـوند و رسـانه نقـش مهمـي    مدهاي روز پوشاك مطلع مي
همچنـين نتيجـه تحقيـق     گرايش آنهـا بـه مـد داشـته اسـت؛     

) نيز به خـوبي نشـان داد كـه تلويزيـون و نمـايش      2013وارنر(
رزش و گرايش اي تلويزيوني موجب اشاعه مد لباس در وهفيلم

مسلما اثرگذاري رسانه بر نگـرش، طـرز    مردم به آن شده است.
تحقيقـات متعـددي تأييـد شـده      فكر و رفتـار افـراد جامعـه در   

، 1391؛ هنـــري و همكـــاران، 1386قاســـمي و همكـــاران، (
ز اين منظر توجه ) و ا1384؛ رجبي و همكاران، 1387مهدويان، 

بـا تأكيـد بـر تناسـب انـدام و      هـاي تلويزيـوني   به توليد برنامـه 
هاي لباس مناسب براي اشاعه ورزش و تناسب اندام در طراحي

  جامعه نيازمند توجه جدي است.
مقايسه بين گرايش به مد در دانشجويان دختر با توجـه بـه   

دانشـجويان دختـر بـا     فعاليت بدني در هفته نشان داد كه بـين 
از نظر گرايش به مد اختالف  هاي ورزشي مختلفميزان فعاليت

چنـين بـين دانشـجويان دختـر بـا      داري مشاهده نشد. هممعني
از نظر گرايش به مـد، اخـتالف    هاي توده بدني مختلفشاخص
ي شاهده نشد كـه ايـن يافتـه پـژوهش بـا نتيجـه      داري ممعني

) همخواني 1386) و ذكايي (2003استرالن و همكاران ( تحقيق
زيرا در تحقيق اين محققان مشـخص گرديـد كـه افـراد      ندارد؛

داراي تناسب اندام بيشتر به مـد گـرايش داشـته و افـراد داراي     
هـاي ورزشـي و   براي كسب تناسب اندام به راه حل اضافه وزن

آورند. در بسياري از موارد عدم آگاهي افـراد از  درماني روي مي
تأثير آن بـر تناسـب   واردي از جمله شاخص توده بدن و چنين م

  توان از جمله داليل اين امر بر شمرد. اندام را مي
ثير اسـتانداردهايي كـه بـه    قضاوت فرد از اندامش تحت تـأ 

                                                                      
1- Warner 
2- kass 

كننـد،   ميها و مد تعيين  طور كلي جامعه و به طور خاص رسانه
ـ   شـدن  قرار دارد. جهـاني  اوري ارتباطـات و انقـالب   در بسـتر فنّ

رزهاي مكاني و زماني شـده  تر شدن م رنگ اطالعات موجب كم
هايي است كه  هاي فردي در ميان فرهنگ و موجب بسط ارزش

هـاي   ها را در جهان دارنـد. شـبكه   امكان ارائه بيشتر اين ارزش
تــرين ابــزار تــرويج ايــن قبيــل  اي تلويزيــوني از مهــم مــاهواره
هاي فرهنگي در گستره جوامع هستند. همـان طـور كـه     ارزش
تواننـد نقـش بسـيار    هـا مـي   ادند، رسـانه تحقيقات نشان دنتايج 

گيري فرهنگ مد و گـرايش بـه تناسـب انـدام     مؤثري در شكل
داشته باشند. امروزه افراد بيشتر بر اين موضوع گرايش دارند كه 
با توسل به داروها و مواد شيميايي تناسب اندام خود را حفـظ و  

ورزش به تبع آن به مدگرايي گرايش يابند؛ اما در اين بين نقش 
ها خـالي   م در رسانهو فعاليت بدني صحيح در كسب تناست اندا

ان شود تا بسياري از افراد به ويژه بانواست و اين خأل سبب مي
اي شوند. به نظـر  هاي ماهوارهمتوسل به تبليغات دروغين شبكه

ي آمـاري پـژوهش را دختـران    رسد با توجه به اينكه جامعهمي
-هاي آموزشي و كالسري كارگاهداد، برگزا جو تشكيل ميدانش

هاي ورزشي در قالب فوق برنامه براي دانشجويان سبب ارتقاي 
-مد، تناسب اندام از طريق فعاليـت  آگاهي دانشجويان در زمينه

تواند مفيد فايده گردد. همچنين توجه مسئولين هاي ورزشي مي
هايي البسه و رواج مد با توجه بـه  فرهنگي كشور به اشاعه طرح

زيبـايي   هاي ايرانـي اسـالمي بـا تأكيـد بـر فاكتورهـاي      ارزش
گشاي مهمي در جهت جذب تواند راهشناختي و تناسب اندام مي

سـب انـدام و ورزش در جامعـه باشـند.     جوانان بـه سـالمت، تنا  
هـاي  اي نيز سهم مهمي در اشـاعه ارزش مسلما توليدات رسانه

 د جامعـه فرهنگي در بسط مد، تناسب اندام و ورزش در بين آحا
هاي مد و توانند از نمايش جلوهبر عهده دارند و به اين دليل مي

نفـش و   ،الگوهاي تناسب اندام متناسب با فاكتورهاي سـالمت 
رسالت خود را در جهـت اشـاعه سـالمت، پويـايي و ورزش در     

  جامعه ايفا نمايند.
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