
 

 ینگران اجتماعی، اضطراب بر( نامتعارف حجاب و متعارف حجاب کامل، حجاب) پوشش نوع تأثیر 

 دانشجو دختران بدنی تصویر از نارضایتی و

 4هاشمی محبوبه سیده ،3لفمجانی پورقربان امیردکتر  ،*2رضائی سجاددکتر  ،1موسوی اله ولی سیددکتر 

 .ایران رشت گیالن، دانشگاه شناسیروان گروه دانشیار .1

 .(مسئول نویسنده) .ایران رشت گیالن، دانشگاه شناسیروان گروه استادیار .2

 .ایران رشت گیالن، دانشگاه مشاوره و تربیتی علوم گروه مشاوره، استادیار .3

  ایران رشت، گیالن، دانشگاه شناسیروان ارشد کارشناسی .4

 111-133، صفحات 1411 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  21/15/1300تاریخ پذیرش:            50/50/1300تاریخ وصول: 

 چکیده

 هانآنوع پوشش دانشجویان دختر بر اضطراب اجتماعی، نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی  تأثیربررسی  باهدفپژوهش حاضر 

 باحجاب نفر 66)گیری هدفمند شیوه نمونهنفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی کرج به 162انجام شد. بدین منظور تعداد 

 بدن تصویر و( 2868) لیبوویتز اجتماعی اضطراب هایه مقیاسب و شدند انتخاب( نامتعارف حجاب 66 و متعارف حجاب 68 کامل،

مجذور  آزمون با و SPSSافزار نرم 11به کمک نسخه  اهداده .دادند پاسخ( 1112)لیتلتون بدنی تصویر درباره نگرانی و( 2881)فیشر 

نگرانی و  ازنظر موردمطالعهبین سه گروه  .شدند تحلیل توکی تعقیبی آزمون و راههیک واریانس تحلیل ،یدرست نمائ نسبت یخ

روبه گروه دارای حجاب نامتعارف، نگرانی و نارضایتی  حالینباا(. <12/1Pداری یافت نشد )نارضایتی از تصویر بدنی تفاوت معنی

داری اضطراب اجتماعی تفاوت معنی ازنظرآن مشخص شد بین این سه گروه  عالوه بردو گروه دیگر داشت.  نسبت به یشیافزا

 های دیگر نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی را  دربه اینکه پوشش نامتعارف در مقایسه با پوشش با توجه (.P>12/1وجود ندارد )

 منظوربهرا  فشود راهبردهایی تبلیغ و ترویج شود که پوشش حجاب کامل و متعارکند، پیشنهاد میمیان دختران دانشجو برافراشته می

 نماید. ینتأمحفظ آرامش و رضایت از تصویر بدنی دختران 

 .حجاب، اضطراب اجتماعی، نگرانی از تصویر بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی، دختران دانشجو کلیدواژه:

  
 1411 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

شناسی روانی است ها بر زندگی روزمره، در حوزه آسیبگذارترین اختالل تأثیر(، یکی از SAD) 2اختالل اضطراب اجتماعی

افراد جامعه به خصوص جوانان در طول زندگی شان به این اختالل  درصد 21 و تقریبا (1،1118)کارلتون، کالیمور و آسماندسون

اجتماعی روابط اجتماعی را تخریب می کند و به سازگاری اجتماعی افراد  اضطراب (.1128، 1مبتال می شوند )هالدرسن و کرسول

 شایع در جامعه است که روانپزشکی اختالل سومین این اختالل(. 1111پور لفمجانی، صمدی و رضایی، آسیب وارد می کند )قربان

 زایش، نیازمند بررسی و توجه بیشتر استای منفی و آسیباندازد و با توجه به پیامدهبهزیستی و سالمت افراد را به مخاطره می

 هاآنهایی که در اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس شدید و دائمی از موقعیت (.1128، 4پیکارد، ریجسدیجک، هاپ و ماندی)

تار کنند رفاین افراد از هرگونه موقعیت اجتماعی که فکر می کاری انجام دهد. هاآنگیرد یا باید جلوی فرد در جمع دیگران قرار می

ها خواهند داشت یا هرگونه موقعیتی که در آن ممکن است مورد ارزیابی منفی دیگران قرار بگیرند، آوری در آن موقعیتخجالت

در بین دانشجویان . این اختالل (2186)ارجمندنیا، عظیمی گروسی، وطنی، کاظمی رضایی، کنند از آن دور باشند ترسند و سعی میمی

، 2گذارد )هاجوره و عبدوآنان می زندگی یهاجنبهداری بر کیفیت زندگی و سایر دختر شیوع بسیاری دارد و اثرات منفی معنی

1111.) 

اساس،  این . بر(1112)هافمن،  یددارندتأکهای معاصر اضطراب اجتماعی بر اهمیت فرایندهای شناختی در تداوم این اختالل نظریه

افیر، ک -)تاسچن های اجتماعی استهای شناختی در مورد ماهیت و پیامد موقعیتسوگیری و تحریف یجۀدرنتاضطراب اجتماعی 

در مورد خود و چگونگی ارزیابی  ایشدهیفتحرهای اجتماعی باورهای . افراد مبتالبه این اختالل درموقعیت(1122، 6کول و بندر

دارندۀ اختالل اضطراب عنوان عامل مهم نگهای بر ادراک خویشتن بهویژه تأکیدعالوه بر این، مدل شناختی . خوددارنددیگران از 

از خود، نقش اساسی در حفظ و ماندگاری این  شدهیفتحردر این زمینه تصور منفی و  (.2886، 8)کالرک و ولز اجتماعی دارد

قش ن ،های ظاهری و عملکرد اجتنابیو حفظ باورهای منفی در مورد ویژگیاختالل دارد. تصویر منفی از خود با افزایش اضطراب 

بر اضطراب  یرگذارتأثبر این اساس، یکی از عوامل (. 1111، 6)هیرش، کالرک، ماتیوس و ویلیامز ی در اضطراب اجتماعی داردلّعِ

های حوزه های اخیر توجه دانشمنداندهه ای است که دراست. تصویر ذهنی از بدن، پدیده پیچیده اجتماعی، تصویر منفی از بدن

پذیری و گیری تصویر بدنی براساس جامعهچگونگی شکل. (2886، 8کوکه-و کرنی )گارنر جلب کرده است به خود را گوناگون

زیرا افراد در طول فرآیند ؛ (2168آرا و همکاران، تواند به فهم گرایش زنان به بدن کمک کند )کیواندیگر عوامل اجتماعی می

                                                           
1 -social anxiety disorder 
2 -Carleton, Collimore & Asmundson 
3 -Halldorsson & Creswell 
4 -Pickard,  Rijsdijk,  Happé,  & Mandy 
5 -Hajure,  & Abdu 

Caffier, Kühl, & Bender-Tuschen-5  
7 -Clark & Wells 
8 -Hirsch, Clark, Mathews & Williams 
9 -Garner,  Kearney-Cooke 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 26

https://ijndibs.com/article-1-572-fa.html


 موسوی و همکاران                                       ......                             اجتماعی اضطراب بر( نامتعارف حجاب و متعارف حجاب کامل، حجاب) پوشش نوع تأثیر

  

 

    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 مفهوم تصویر بدن (.2162شوند )آزادارمکی، چاووشیان، می روروبه در رابطه با جنسیت خویش پذیری با انتظارات متفاوتیجامعه

نگرش در پژوهشی،  (2888نزلک ) ،در همین رابطهاست امَا تعریف واحدی برای آن ارائه نشده است.  قرارگرفته موردتوجهبسیار 

رتبط م، اعتماد میان فردی، رفتارهای ورزشی و غیره نفسعزت ابآن را و  عرفی نمودبت به بدن را یک خودنگری مرتبط با بدن منس

ن تصویر بد. گرددیبرمر از بدن به درجه رضایت و نارضایتی از ظاهر و بدن معتقدند تصوّ (2881) 2دانست. براون، کش و میکوال

 1کند )المارچهای جدی مثل سرطان سینه، رفتارهای کمک جویانه و درد مزمن بازی میاز بیمارینقش مهمی در پیامدهای برخی 

 لهازجمهای کلیدی زندگی در زنان خیلی شایع است و پیامدهای جدی در حیطه خصوصبه(. تصویر بدن منفی 1111و همکاران، 

اختالالت تصویر بدنی ناشی از نارضایتی از تصویر بدن است. (. رشد 1111همکاران،  و 1شناختی و جسمانی دارد )آلواسالمت روان

اختالل خوردن و اختالل بدشکلی بدنی را که  ازجمله یپزشکرواناز اختالالت  یامجموعهاختالل در تصویر بدن چتری است که 

ایده  بر جذابیت فیزیکی ودر فرهنگ غرب تمرکز  کهییازآنجاشود. آشفتگی تصویر بدنی است را شامل می هاآنوجه مشترک همۀ 

یتی به اختالل در تصویر بدن و نارضا یجهدرنتکنند و های الغری غیرواقعی است، بسیاری از افراد خود را با این الگوها مقایسه میآل

بدن و ر از بدن را به احساسات شخصی در رابطه با تصوّ (1111(. کش )1121، 4شوند )گونزالس و بالشیلاز تصویر بدنی مبتال می

تی ر از بدن بیشتر به سمت بررسی نارضایتی از بدن پیش رفته است. این نارضاییداند. بحث در رابطه با تصوظاهر فیزیکی مربوط می

نگرانی از تصویر بدن  (.1118 و همکاران، 2، نورمان، زابینسکی، کالفاس، کارندر بین جوانان و نوجوانان بسیار بیشتر است )هوانگ

وگارو، شود )دامیترسکیو، دمواردی همچون نارضایتی بدنی، ارزیابی مفرط از ظاهر خود و تصویری تحریف یافته از بدن را شامل می

اهر ظ هایی که افراد بینمقایسه بینیندراباشد. هرچند مجالت و تلویزیون می ازجملهها که متاثر از رسانه (1124 ،6دوتا، زتو و زتو

زیاد بر  تأکید(. 1126، 8کند )فاردولی و وارتانیانبازی می هاآندهند نقشی اساسی در اختالل تصویر بدنی خود و دیگران انجام می

ضطراب پایین، افسردگی و ا نفسعزتشود که با استانداردهای اجتماعی از زیبایی، موجب توسعه و حفظ اختالالت تصور بدنی می

ند، شوها تبلیغ میوسط رسانهتکه  استانداردهای اجتماعی جاری برای زیبایی(. 1114 ،6دان - آگلیاتا و تنتلف) اجتماعی مرتبط است

بدن فشار زیادی که برای دستیابی به شکل ایده آل (. 1114، 8)تیگمن و مک گیل کنندمی تأکیدبر شرایط مطلوب الغری  ازحدیشب

قرار ای از بدن های غیرواقعی رسانهزنان در معرض پیام (.1118، 21د )پترسونگذارمی تأثیروجود دارد، بر سطوح نارضایتی بدنی 

نامطلوبی ادراک کرده و  صورتبهکنند، طبیعی است که ظاهر خود را های الغری مقایسه میآلخود را با ایدهگیرند و وقتی می

                                                           
1 -Brown,  Cash & Mikulka 
2 -Lamarche 
3 -Alleva 
4 -Gonzales  & Blashill 
5 -Huang, Norman,  Zabinski, Calfas & Karen 
6 -Dumitrescu,  Dogaru,  Duta,  Zetu,  & Zetu 
7 -Fardouly,  & Vartanian 
8 -Agliata & Tantleff-dunn 
9 -Tiggemann &  McGill 
10 -peterson 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 (1116 ،1ر، لیوی، کویین و زوینوبایب هسه) آینداستانداردهای زیبایی که از غرب می(. 1122، 2)پترسون بروان احساس نارضایتی کنند

. در همین راستا رضایت بدن و ظاهر در میان زنان نقش دارند( بر 1111 ،1)اسمیت، هاردمن، ریچاردز، فیشر باورهای مذهبیو 

های اقتصادی، مواجهه با توصیه–گرایی و موقعیت اجتماعیعنوان کردند که متغیرهای اجتماعی نظیر غرب (1111لیتلتون و اولندیک )

صویر جوانانی که از ت نارضایتی از تصویر بدنی را افزایش داده است. نفشارهای والدین برای الغر شدو  ساالنمپزشکی و فشار ه

نند، کبینند، بین خود واقعی و مطلوب تعارض شدیدی تجربه میمی بدنی خویش نارضایتی دارند، خود را غیرفعال و ضعیف

و اغلب اوقات احساس تنهایی  درنتیجهکنند و های اجتماعی اجتناب میشوند، از تماسکمی دارند، در جمع ظاهر نمی نفسعزت

نارضایتی از تصویر بدن در زنان بیشتر (. با این اوصاف تحقیقات نشان داده که 1126، 4کنند )زینوویه وا، کازانتسوا و نیکونوامی

و تحقیقات  اندکرده(. نارضایتی از بدن را افکار و احساسات منفی راجع به بدن تعریف 1128، 2است )مک میل، بست و داویس

ن قرار ندارد. س تأثیرخود، در زنان بسیار بیشتر از مردان است و این امر تحت  ظاهربهکه نارضایتی بدنی و اهمیت دادن  انددادهنشان 

کنند. در عصر حاضر دغدغه فکری می گذارییهسرماایده آل  ظاهربههمچنین زنان ساعات بسیاری از زندگی خود را روی رسیدن 

از بدن با اختالالت خوردن و اختالل اضطراب  یتینارضاو در تمام طول عمر در زنان وجود دارد. همچنین  یافتهیشافزاراجع به بدن 

 نفسعزت(. ادراک منفی از تصویر بدن اثرات مخربی بر 1128، 6ابطه دارد )کویتکات، هارتمن، داسینگ، باهلمن و وکساجتماعی ر

(. نارضایتی از تصویر بدن یکی از 1126، 8خواهد شد )داچنسه و همکاران یشناختروانهای منجر به آشفتگی متعاقبا  افراد دارد و 

رگر، پایین رابطه دارد )وینب نفسعزتهاست که با اختالل خوردن، افسردگی و در بین خانم ژهیوبهشناختی چاقی های روانهمبسته

های ها و ایده آلچهره ازجملهکه عوامل مختلفی  اندداده(. تحقیقات نشان 1126، 6سیکورسکی-هلر و الک-کرستینگ، رایدل

بر  شود اثراتی قویهایی که بین همساالن انجام میو نظر و نگاه دوستان و همساالن نسبت به بدن و مقایسه نفسعزت، یارسانه

-تواند تصویر بدن افراد را بهبود بخشد )ساندگاتمی نفسعزتکه ارتقای  یاگونهبه(. 1121، 8نارضایتی بدنی دارد )وندرن و کینالی

ها، درونی سازی الغری و رسانه ط بین همساالن، فشار برای الغربودن از محیط اجتماعی(. همچنین رواب1111و همکاران،  21بورجن

، 22شند )هالبااز تصویر بدن می یتینارضا هایبینیشپ عنوانبهیک ایده آل، فقدان حمایت اجتماعی و شاخص توده بدنی  عنوانبه

آکراوی، ) نارضایتی از تصویر بدنی و اختالالت خوردن همراه استتر دهد باورهای مذهبی با سطوح پایینها نشان میبررسی(. 1118

کند تا احساس خود دهند که اصول مذهبی به افراد کمک میهمچنین دیگر تحقیقات نشان می (.1122، 21بارتروپ، پوتر، تویز

                                                           
1 -Peterson Brown 
2 -Hesse-Biber, Leavy, Quinn & Zoino 
3 -Smith,  Hardman,  Richards & Fischer 
4 -Zinovyeva,  Kazantseva,  & Nikonova 
5 -MacNeill, Best,  & Davis 
6 -Quittkat,  Hartmann,  Düsing,  Buhlmann,  & Vocks 
7- Duchesne 
8 -Weinberger,  Kersting,  Riedel-Heller,  & Luck-Sikorski 
9 -Van Vonderen,  & Kinnally, 
10 -Sundgot-Borgen 
11 -Hall 
12 -Akrawi, Bartrop,  Potter & Touyz 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تصویر  بعی را برای مقابله با تهدیداتارزشمندی را با توجه نمودن به استانداردهایی غیر از شرایط ظاهری، بهبود بخشند و بتوانند منا

 (. 1121، 2)هومان، کاواناف بدنی فراهم سازند

محمدی  ،مثالعنوانبهدهندۀ وجود ارتباط بین تصویر منفی از خود و اضطراب اجتماعی است. نشان تهصورت گرف یهاپژوهش 

نی منفی از خود در حفظ اختالل اضطراب اجتماعی در پژوهش خود نشان دادند که نارضایتی از تصویر بد (2166و سجادی نژاد )

خود نشان دادند میزان پایین خودپنداره و سطح باالی اضطراب و  در بررسینیز  (1116) 1مک فارلند و کامینسکیدارد.  یلّنقش عِ

نشان  دیگر همچنین محققانشود. بینی کنندۀ نگرانی از تصویر بدنی در مردان بوده که باعث نارضایتی از زندگی میافسردگی پیش

های مرتبط با تصویر بدنی در هر دو جنس وجود دارد. در حوزه بدنی، نگرانی زنان در رابطه با کاهش وزن بود و که نگرانی ندداد

کر سیرا و پار در همین رابطه(. 1118 ،1گروسبارد، لی، نیبورز و الرمیرمرتبط بود )تمایل به عضالنی بودن بدن به مردان نگرانی 

در پژوهشی جهت بررسی موارد فردی و خانوادگی مرتبط با رضایت از تصویر بدنی در دانشجویان زن و مرد نشان  (1121) 4وایت

ا ب دادند که حجم تودۀ بدنی باال با نارضایتی از تصویر بدنی در زنان و مردان مرتبط است اما بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد.

یانس اضطراب اجتماعی، نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی از محیط اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و توجه به اینکه بخشی از وار

راد برای بینی است که افشود، بنابراین قابل پیشهای سایرین در رابطه با ظاهر فرد ایجاد میها و نظرات و دیدگاهنگرانی از ارزیابی

 شامل تفکر درباره چگونگی قیافه شخصی، بلکه فقطنهمدیریت ظاهر بپردازند. مقابله با این مشکالت به مدیریت ظاهر خویش 

اعتقاد دارد هر نوع تفکر و فعالیتی که به خریداری  (2888) 2کایسر شود. در این زمینههایی برای نمایش قیافه نیز میشامل فعالیت

ته های مدیریت ظاهر در نظر گرفعنوان بخشمنجر شود بهو پوشیدن لباس و نیز فرایندهای تغییر بدن، مانند رژیم غذایی و ورزش 

اندام، استفاده از شامل رژیم غذایی، ورزش، پرورش ،معتقدند که رفتارهای مرتبط با مدیریت ظاهر( 2888) 6راد و لنون شود.می

ع حجاب و پوشش از دیرباز ، موضوروینازاشوند. هایی برای باال بردن ظاهر فردی میوسایل آرایشی و زیبایی و انتخاب لباس

ها و هنجارهایی است که در حفظ سالمتی و پاکی پژوهشگران بوده است؛ زیرا مقوله حجاب و پوشش یکی از ارزش موردتوجه

حجاب یک  مسئله(. 2181)چولکی،  کندمحیط خانواده و امنیت و آرامش و سالمت روانی زنان در جامعه نقش حیاتی ایفا می

( 2184ت )سلیمانی پیله سوار، عباسی و اسدی، سائل مهم جامعه ما است و با بسیاری از مسائل پیوند خورده اسدستور دینی و از م

 وردتوجهماضطراب اجتماعی حاصل از آن  متعاقبا تواند در زمینه مدیریت ظاهر در رابطه با نگرانی و نارضایتی از تصویر بدن و و می

، در اجتماعی نقش حجاب بر اضطراب خصوصبهدر این پژوهش  یموردبررسمتغیرهای  حجاب و مسئلهدر رابطه با قرار بگیرد. 

در  بدن مسئلهناپذیری با پوشش به شکل اجتناب مسئلهتوان گفت داخل و خارج از کشور اطالعات محدودی وجود دارد، اّما می

پوشش ظاهری مانند نحوه لباس پوشیدن، ممکن است احساسات بهتری (.  2182، روحانی و هاشمی، ینورخواجه) ارتباط است

                                                           
1 -Homan & Cavanaugh 
2 -McFarland & Kaminski  
3 -Grossbad, Lee, Neighbors & Larimer 
4-Sira, & Parker White 
5 -Kaiser 
6 -Rudd & Lennon 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

انه نش عنوانبهباال، لباس  نفسعزتدر افراد دارای  کهیدرحالپایینی دارند، به وجود بیاورد  نفسعزتبرای خود در افرادی که 

 عنوانهبارتباط دارد. پوشش هم  نفستعزبنابراین ظاهر فیزیکی بخشی از خود است که با ؛ شودپندارۀ مثبت تلقی میظاهری خود

اند تحت توتجارب، اعتقادات، انتظارات و ادراکات فرد است، می تأثیرکه تحت  و اجتماعی یشناختروانبخشی از ظاهر فیزیکی، 

 انجام دادند (1118) راست منش، گالک و شادمان(. در پژوهشی که 2181، ، آگاه هریس، علیپور)زمزمی تصویر بدنی قرار گیرد تأثیر

از جراحی  بیشتر و تمایل کمتر به استفاده نفسعزتهای با حجاب کامل رضایت جسمانی باالتر، به این نتیجه دست یافتند که خانم

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که افزایش پایبندی به حجاب  (2181زارعی توپخانه و همکاران )اند. زیبایی بینی گزارش کرده

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که 1122) 2در همین رابطه ایتن تصویر از خود و افزایش سالمت روان همبسته است. با بهبود

نند کهای روانی مثل اضطراب و افسردگی را تجربه میتری از آسیبپوشند سطوح پایینهای گشاد میزنان مسلمان امریکایی که لباس

ی اهای روانی رابطهشود. همچنین میزان باورهای مذهبی این افراد نیز با آسیبن محسوب میو حجاب یک عامل محافظتی برای آنا

لمان آوری زنان مسبینی تابهای گشاد و باورهای مذهبی عوامل ضروری برای پیشبنابراین پوشیدن لباس؛ بسیار منفی داشت

حجاب ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که زنان بی2811) 1شوند. الموتاوا، شویلنبرگ، جاستین و طاهرامریکایی محسوب می

یک شی جنسی توسط دیگران مورد قضاوت گرفتند. همچنین بین پوشیدن  عنوانبهشان در مقایسه با زنان محجبه بیشتر در مورد بدن

 یارابطهیک شی جنسی در زنان  عنوانبهیا نگاه دیگران در مورد بدن  اظهارنظردر زنان است( و  1هایی که نشانگر حیاءلباس )لباس

یار قوی بس یارابطهبسیار منفی وجود داشت و همین تلقی شخص از شی انگاری جنسی توسط دیگران با اختالل خوردن در زنان 

بتی ث( در پژوهش خویش به این نتیجه رسیدند که زنان با حجاب تصویر بدن بسیار م1124) 4نورانی و تیلور سوآمی، میاه،داشت. 

حجاب اهمیت کنند و در مقایسه با زنان بیها در مورد استانداردهای زیبایی را کمتر درونی سازی میهای رسانه، پیامخوددارنداز 

های تصویر بدنی و اختالل خوردن در میان در پژوهشی، تفاوت (1128سواگ و سوآمی )دهند. بدنی خویش می ظاهربهکمتری 

زن  421آنالین،  ینظرسنج. به این صورت که در یک قراردادندحجاب در فرانسه را مورد مطالعه یزنان مسلمان با حجاب و ب

های استفاده از حجاب، اختالل وزن، اختالل خوردن، ساختارهای مربوط تصویر بدنی، دینداری، حمایت مسلمان فرانسوی به معیاری

 یتوجهابلقالهی اعتقاد داشتند به شکل امدادهای که مذهبی بودند و به  یباحجابها پاسخ دادند. زنان از جانب خداوند و درک تبعیض

هایشان حاکی از این بود که دچار اختالل بدنی و وزنی کمتری هستند، اضطراب فیزیکی اجتماعی کمتری دارند و کمتر از پاسخ

که  ها نشان دادو اطرافیان دارند. بررسیها های رسانهآلکنند و فشار کمتری برای رسیدن به ایدهخود شکایت میبدنی وضعیت 

یک عنصر حفاظت کننده برای  عنوانبه توانستو حجاب  بوداختالل وزنی و اختالل خوردن مرتبط کاهش استفاده از حجاب با 

ی چیز مثبت کنند، آن را( در تحقیق خود نشان داد زنان اسکاتلندی که حجاب استفاده می1122) 2سراج زنان مسلمان در فرانسه باشد.

                                                           
1 - Eaton 
2 -Al-Mutawa, Schuilenberg, Justine, & Taher 
3 -Modesty 
4 -Swami, Miah, Noorani, & Taylor 
5 -Siraj 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

خویشتن و نیز لذت بردن از جایگاه و احترامی که حجاب برایشان  یدربارهتوانند از آن برای کنترل ادراک خود دانند که میمی

فراهم کرده استفاده کنند. همچنین این زنان استفاده از حجاب را راهی برای نشان دادن پیروی از اعتقادات خویش و نیز مصون 

( 1124) 2قلمداد نمودند. بک مان داشتن خویش از نگاه خیره مردان دانستند. این زنان حجاب را عاملی برای توانمندسازی خویش

جابی که باشد. حدر تحقیق خود به این نتیجه رسید که حجاب با فراهم کردن کنترل بر خودِ فیزیکی زنان، عاملی توانمندساز می

سلمان متواند تصویر غالب جامعه غرب از زنان توانمند را به چالش بکشاند و تصویر جدید از زن توانمند آگاهانه انتخاب شود می

کند. در مطالعه ارائه کند. اگرچه حجاب از بخش فیزیکی و جسمی زنان جداست اما به ایجاد تصویر بدن مثبت زنان کمک می

 ازنظرحجاب )که  نقش حفاظتیگزارش دادند که ( 1122) 1تولیمت و مرادیای از زنان مسلمان در ایاالت متحده، با نمونهدیگری 

ین گیری شده( با بیرونی سازی کمتر جنسی مرتبط است که به ترتیب با مراقبت بدنی پایتر بدن اندازهفراوانی استفاده و پوشش بیش

نفر از زنان با حجاب در  21در تحقیقی که بر روی  (1122) 1الوزنی شناسی خوردن رابطه دارد.و نگرانی از تصویر بدن و آسیب

بین حجاب و تصویر بدنی گزارش نکردند ای منفی کنندگان رابطهرکتاز ش کدامیچه، مشخص ساخت کارولینای شمالی انجام داد

ه بدن خود ت ببشود دیدگاه مثبتی نسو باعث میشده  هاآنخود فیزیکی  و همچنین تأیید کردند که حجاب باعث تقویت مثبتِ

ی ، فشار کمتری برادارندشیده های غیرغربی با حجاب پوهمچنین یک مطالعه در آمریکا نشان داد زنانی که لباس داشته باشند.

 گزارش کردند ،های غربی بدون حجاب پوشیده بودندکه لباس یباکسانهای الغری در مقایسه آلو درونی کردن ایده یطرفدار

حجاب جنوب آسیا که در ای بین دو گروه از زنان مسلمان باحجاب و بیهمچنین مطالعه(. 1121، 4)دانکل، دیویدسون و قریشی

زنانی که حجاب کمتری داشتند خود را کمتر از  مشخص ساختکردند انجام شد و متحده و امارات متحده عربی زندگی میایاالت 

 (.1124، 2)پاشازیدی پنداشتندکسانی که حجاب داشتند جذاب می

رد، بلکه گیمی کمتری بر فیزیک بدنی صورت تأکیدپایبندی مذهبی بیشتر باشد،  هراندازهدهند نشان می ،متعدد یهاپژوهش

، 6)راست منش، گالک و شادمان شوداخالقی ارزشیابی می یلرذاارتباط با خالق و کسب فضائل و دوری از  درگروارزشمندی فرد 

آورند و تصویر بهتری از خود می یخودروظاهر جسمانی ، چنین دخترانی جهت اثبات ارزشمندی خود، کمتر بهدرنتیجه (.1118

در تحقیق خود عنوان  (2182آتش زاده شوریده و همکاران ) (.2181)زارعی توپخانه، مرادیانی گیزه رود، هراتیان،  خواهند داشت

است و تردید در  در دانشجویان کنندۀ حجاب کامل، دینداری و خوف و رجاء، تسهیلیمداراخالقد به معنویات، کردند که تقیّ

در تحقیق خود ( 2166علوی و حجتی )حجابی است. ساز بیدینی ناکافی زمینه ناختِسطحی و ش باورهای دینیِاعتقاد به باورها، 

بی های اجتماعی در بدحجای تضاد بین حجاب و فعالیتدگرایی و تلقّنشان دادند که وضعیت دینی دانشجویان و اهمیت دادن به مُ

را در  یاماهوارههای جمعی توان نقش رسانهنیست و نمیباورهای مذهبی  صرفا . البته تنها متغیر اثرگذار بر حجاب آنان مؤثر است

                                                           
1 -Beckmann 
2 -Tolaymat & Moradi 
3 -Al Wazni 
4 -Dunkel, Davidson, & Qurashi 
5 -Pasha-Zaidi 
6 -Rastmanesh, Gluc & Shadman 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

فر، باقری، برزگر ؛ خوش2181دهی به دیدگاه دانشجویان و دختران نسبت به حجاب نادیده انگاشت )موالیی و یوسف وند، شکل

ی های غرببر لباس های سنتی و مذهبی راپژوهشی در بین دختران بنگالدش نشان داد، دخترانی که لباس(. 2184و نورمحمدی، 

با (. 1116، 2و همکارانکالینبرگ، کالرک  ، خطیب، واینر،وییه)ب های روانی هستنددهند، در آینده کمتر مستعد آسیبترجیح می

 اقبا  متعتواند در پوشیدگی بدن و چادر و مانتو در داخل کشور و نقشی که حجاب می ازجملهتوجه به فراگیری حجاب و انواع آن 

ه است. اّما تحقیقاتی صورت نگرفت داخل ایراندر اضطراب اجتماعی داشته باشد تاکنون  یتا نهابر تصویر بدنی و نارضایتی از آن و 

برروی زنان یهودی نشان داده شد،  شدهانجامدر مطالعات ، مثالعنوانبهاست.  شدهانجامدر مقابل در خارج از ایران تحقیقات زیادی 

نند نارضایتی کاند در مقایسه با زنان سکوالر که از پوشش مناسب استفاده نمیشش مناسب )همانند چادر( استفاده کردهزنانی که از پو

جسمانی باالتری  تصور از خودِ درمجموعکمتر است و  هاآنکنند و اختالل خوردن و ترس از چاقی در بدنی کمتری تجربه می

در زمینۀ جسمانی،  یژهوبهپندارۀ ضعیف و تصور منفی از خود اند، داشتنِ خودنشان داده هاپژوهش (.2868، 1)گالک و گلیبتر دارند

 وجهتجلبها گردد. چنین افرادی ممکن است با در خانم یشیآرالوازمتواند منجر به کاهش پایبندی به پوشش و استفاده از می

عصر  یدنفرارس(. همچنین با 2181)رجبی،  خود، سعی در اثبات خود به خویشتن و بهبود تصور از خود برآیند ظاهربهدیگران 

های فشار، گروه تأثیر ماتحتیابند. مدهای لباس در روزگار های ظاهری و کردارهای بدنی اهمیتی خاص میدجدید، بعضی از نما

 فردی هایعواملی است که بیشتر مروّج معیارهای اجباری هستند تا تفاوت اقتصادی و دیگر-های تجاری، امکانات اجتماعیآگهی

کردن اهمیت  رنگکم منظوربههای ساده های اسالمی بر پوشیدن لباسدر فرهنگ حالینباا (.2162، ترجمه موفقیان، 2882)گیدنز، 

ه داری در رژیم غذایی، ببدن و خویشتنوجه جنسی سازی نارضایتی از تصویر بدن، عینی درنتیجهکه  شودمی تأکیدظاهر زنان 

گیرد( و میل به مقایسه ظاهر خود های کمتری از بدن در معرض دید قرار میتبعیت از استاندارهای پوششی ساده )که در آن قسمت

کنند ان احساس میزنان مسلم (. هرچند نکتۀ مهم این است که1118، 1)موساپ یابدهای غربی کاهش میآلبا دیگر زنان و ایده

کاماٌل  شان بایدشوند، زیرا موهایکسانی که حجاب ندارند فشار زیادی را برای پذیرش دیدگاه جامعه نسبت به زیبایی متحمل می

تران به همین علت، اکثر دخ هایشان باید تا حدی براساس مد روز باشدعیب و نقص باشد و لباسباید بی هاآنمرتب باشد، آرایش 

ای آزادی در واکنش به جامعه از یاتجربه عنوانبهو آن را دانند می "آزادی و توانمندسازی"آمریکایی حجاب خود را نوعی مسلمان 

در پژوهشی با عنوان رابطه نگرش  ( نیز2161رجبی ) (.1118، 4کوکاکساری-)گربوز و گربوز برندکنند به کار میکه در آن زندگی می

و  که بین نگرش نسبت به حجاب یافتدستترین مؤلفه سالمت روانی به این نتیجه اصلی عنوانبهبه حجاب و سطح اضطراب 

  سطح اضطراب همبستگی معکوس و معنادار وجود دارد.

مثبت دینداری و پایبندی به رفتارهای مذهبی بر افزایش سطح بهزیستی و سالمت روانی،  تأثیرهای بسیاری عالوه براین، پژوهش

، )ماهونی، پارگامنت انددادهرا نشان های روانی و جسمی، مقاوم کردن افراد در برابر تنیدگی، اضطراب و افسردگی اریبهبود بیم

                                                           
1 -Bhui, Khatib, Viner, Klineberg & Clark 
2 -Gluck & Geliebter 
3 -Mussap 
4 -Gurbuz & Gurbuz-Kucuksari 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تواند در سالمت روانی افراد مؤثر یک رفتار مذهبی می عنوانبهدر این راستا حجاب هم  (.1111، 2سوآنک و مورای سوآنک -مورای

 ازجملهها پذیریتحقیق خود نشان دادند که اعتقاد به حجاب کامل با کاهش انواع آسیب در (2168احمدی و همکاران ) باشد.

نشان دادند که بین حجاب و سالمت روانی  (2168کاوندی و انتصار فومنی )درصد رابطه داشت.  61/1گرایش به مدگرایی به میزان 

در تحقیق  (2166عظیمیان و بهشتی فر ) دنبال دارد. همچنین زنان رابطه وجود دارد و پایبندی به حجاب، سالمت روانی زنان را به

روحی  گردد. همچنین حجاب بازدارنده بسیاری از التهابات و هیجاناتخود دریافتند که حجاب موجب آرامش و امنیت زنان می

یک عطش اشباع  صورتبهآمیز های تحریکهای بی بند و بار و دیدن صحنهاست. نبودن حریم میان زن و مرد، ترویج معاشرت

ها کردن این التهابات از طریق محدود کردن نگاه، پوشش و باالخره رعایت عفاف در همه زمینه. اسالم با تعدیل و رامآیدیدرمنشدنی 

حجاب و پوشش عاملی برای آرامش زن و دور  درواقع (.2168)صفر زاده،  آوردبرای فرد آرامش روحی و روانی به ارمغان می

ایجاد رضایت وجدان است؛ چرا که حجاب از بسیاری از عوامل ناامنی که در فکر و ذهن  یتدرنهازا و ماندن او از عوامل اضطراب

بوده است و در در ایران قبل از اسالم هم، حجاب در بین زنان ایران باستان رایج  ینکهباا(. 2168)رجبی، کند است جلوگیری می

ها وجود داشته است و تاریخ نشان داده که حجاب در فارس قدیم وجود داشته است منابع آمده که حجاب در بین مادها و پارس

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نسبت به حجاب در جامعۀ ایران حاکم است.  ازنظر(، اما امروزه شرایط خاصی 2168)صادق نسب، 

بنا به گزارشات که  (2168)جعفری، حسین زاده،  هاآن یریپذجامعههای یکی از راه عنوانبهها دانشگاه حضور چند برابری زنان در

و آسان شدن مسیر ادامه تحصیل برای آنان از  طرفیکازدهند ها را دختران تشکیل میدرصد ورودی دانشگاه 62رسمی بیش از 

و  های بیگانهقتصادی و فرهنگی در این زمینه، تبلیغات فراوان رسانهطرف دیگر و نیز تأخیر در ازدواج دختران و مشکالت ا

های مجازی در ضدیّت با حجاب آل، راه افتادن برخی از کمپینزن الگو و ایده عنوانبههای خاص ها و چهرهالگوسازی زنانی با بدن

قشر دانشجو، همه نشانگر شرایط خاص اجتماعی ایران معاصر از  یژهوبهحجابی )حجاب نامتعارف( در بین دختران و گسترش بی

فراهم نموده است. یکی از اولین چیزهایی که  ازپیشیشبحضور در دانشگاه زمینۀ معاشرت پسران و دختران را باشد. این حیث می

گری و مطلوب یی و میل به جلوهزیبا که یآنجائشود چهره و ظاهر فیزیکی زنان و دختران است. از ها دیده میدر این معاشرت

لذا طبیعی است که زنان و دختران بیشتر از مردان نگران وضعیت  (،2168در زنان بیشتر از مردان است )خلیلی و احمدی  شدنواقع

 های اول صبح در مقایسه با وضعیت ظاهریای خود باشند. مشاهدۀ میزان و نحوۀ آرایش دختران دانشجو در کالسظاهری و چهره

از نگرانی ستواند زمینهیعنی نگرانی نسبت به وضعیت ظاهریِ خود می مسئلهپسران دانشجو خود گویای این واقعیت است و همین 

تلف ، در خارج از ایران تحقیقات مخوجودینباا و نارضایتی از تصویر بدن و نیز اضطراب اجتماعی بیشتر دانشجویان دختر باشد.

( و سواگ و همکاران 1124(، سوآمی و همکاران )1124(، بک مان )1122(، سراج )1128تحقیق المواتا و همکاران ) ازجمله

( نشانگر نقش مثبت حجاب در افزایش تصویر بدنی مثبت و کاهش اضطراب و افسردگی و 1118(، موساپ )1122(، ایتن )1128)

حجاب در انواع مختلف )چادر، مانتوهای بلند و کوتاه( آن در ایران فراگیری  هینکباوجوداسایر اختالالت روانی در زنان بوده است. 

                                                           
1 -Mahoney, Pargament, Murray-Swank, & Murray-Swank 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

بیشتری در بین زنان و دختران در مقایسه با خارج از ایران دارد اما تاکنون نقش حجاب از این حیث یعنی یک عامل محافظتی در 

ؤال است پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سین قرار نگرفته است، بنابرا موردتوجهبرابر نگرانی و نارضایتی از تصویر بدن 

نگرانی از تصویر بدنی،  ازنظرآیا بین دختران دانشجو دارای انواع پوشش )حجاب کامل، حجاب متعارف، حجاب نامتعارف( که 

 اجتماعی تفاوت وجود دارد یا خیر؟نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب 

 پژوهشروش 

است. در این پژوهش متغیرهای نگرانی و نارضایتی از  ایمقایسه–علّی صورتبهنوع پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت موضوع 

ای ی مقولهگیری دارای ماهیتاندازه ازنظرمتغیر وابسته و متغیر وضعیت حجاب )که  عنوانبهتصویر بدنی و متغیر اضطراب اجتماعی 

 جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر با حجاب کامل )چادری( و .اندشدهگرفتهر نظر د مستقلمتغیر  عنوانبهاست( 

که به بودند  ندانشجویااین نفر از  181نمونه پژوهش شامل  هستند. 2186در سال  آزاد کرج متعارف و حجاب نامتعارف دانشگاه

 انتخاب نفر(. مالک 66 و حجاب نامتعارفنفر  68 متعارفنفر؛ حجاب  66، چادرییا  حجاب کاملند )روش هدفمند انتخاب شد

های رایج میان دختران دانشجو و مبنای پوشش بر حجاب نوع ازنظر( نامتعارف و متعارف کامل، حجاب) گروه سه این تفکیک و

نما. دنتو تنگ و بمانتو اداری و بلند و ج( پوشش مان ( پوششبا الف( پوشش چادر و حجاب کامل، ب هاآنمطابقت داشتن پوشش 

استفاده  های مختلفگیری دختران دارای پوششهای ذهنی برای نمونهبه این دلیل از تصاویر معیار استفاده شد که پژوهشگر از مالک

 تشرک برای رضایت اعالم و موردنظر دانشگاه در تحصیل و زن جنسیت بودن، ننماید. معیارهای ورود به پژوهش شامل دانشجو

 شد. ها و اعالم عدم رضایت برای شرکت در پژوهش میمعیارهای خروج نیز شامل تکمیل ناقص آزمون .بود پژوهش در

استفاده  G*Power افزارینرمبرنامه  1.2.8.1از نسخه گروه مستقل  1، برای حداکثر Fنسبت  به توجه برای تعیین حجم نمونه با

 (، توان آزمون%82)سطح اطمینان  12/1ال خطای نوع اول )آلفا( در سطح و با درنظر گرفتن احتم (1118)فائول و همکاران،  شد

نفر به  64پوشش دختران دانشجو معادل  گانهسههای ، حجم نمونه برای هریک از گروه2f=12/1و اندازه اثر متوسط  82/1برابر با 

 ودنها با لحاظ نمت و تکمیل ناموفق برخی از آزمونمقابله با مقادیر پر منظوربهکه نفر(  121های سه گروه )مجموع نمونهدست آمد 

در  نفر افزایش یافت. 181 حداکثر به درمجموعنفر و  81 تقریبا  به گانهسههای نهایی در هر یک از گروه حجم نمونه ،ریزش 2%

تعارف و تهیه گروه حجاب کامل )چادری(، حجاب متعارف و حجاب نام هر سهاین پژوهش، پس از مشخص شدن حجم نمونه در 

از دانشجویان این  نفر 181( با گرفتن مجوز از دانشگاه آزاد اسالمی کرج توسط پژوهشگر، از 2186) خردادماهها، در پرسشنامه

 ،(2868) اضطراب اجتماعی لیبوویتز هایخواسته شد تا به سؤاالت مقیاس هاآنگیری به عمل آمد و از طور هدفمند نمونهبه دانشگاه

پژوهشگر برای حفظ محرمانگی پژوهش  کهیطوربه(، پاسخ دهند 1112) ( و نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون2881تصویر بدن فیشر )

 و گروه Bرا  ، گروه حجاب متعارفAرا گروه حجاب کامل ؛ یعنی های هریک از سه گروه کردگذاری پرسشنامهکد، اقدام به خود

وه از این سه گر یککدامپوشش در  نوعها با توجه به اینکه هر فرد با توجه به پرسشنامه ،ازآنسپ؛ نام نهاد Cحجاب نامتعارف را 

طمینان این ا کنندگانشرکت یتمامبهاز لحاظ اخالقی نیز اصل محرمانگی رعایت شد و  گذاشته شد. هاآنگرفت، در اختیار قرار می

.  پس از میانگین کلی گروه منتشر خواهد شد عنوانبهو اطالعات تحقیق  محرمانه خواهد ماند هاآنداده شد که اطالعات هویتی 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 متعارف با حجاب 68 کامل، حجاب با نفر 66است، یعنی  یلتحلقابلپرسشنامه کامل بوده و  162مشخص شد  اطالعات یآورجمع

 SPSS افزارنرم 11به کمک نسخه  شدهیگردآورهای دادهها پاسخ داده بودند. آنگاه کامل به آزمون طوربهنامتعارف  با حجاب 66 و

 .شدند تحلیل توکی تعقیبی آزمون و راههیک واریانس تحلیل ،درست نمائی نسبت مجذور خی آزمون با و

 ابزارهای پژوهش

( توسط لیبوویتز ساخته شد و اولین ابزار بالینی است که دامنه 2868) این ابزار در سال :2الف( مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز

برای افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی مشکل است را مورد ارزیابی  هاآنبا  شدنمواجههای اجتماعی که ای از موقعیتگسترده

عبارت( است. ضریب  22عبارت( و اجتناب ) 21)عبارت در دو زیر مقیاس اضطراب عملکرد  14دهد. این پرسشنامه دارای قرار می

 82/1و رفتار اجتنابی  61/1است. ضریب آلفای زیر مقیاس اضطراب عملکرد  شدهگزارش 82/1آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

قرار  مورد بررسی (2182فرد و همکاران )عطری اعتبار این آزمون در ایران توسط(. 1112)فرسکو و همکاران،  است شدهگزارش

نشان دادند که اعتبار بازآزمایی این مقیاس و خرده  هاآن است. آمدهدستبه 61/1به روش آلفای کرونباخ  مونگرفت و پایایی این آز

قرار دارد. همچنین روایی  81/1تا  81/1قرار دارد. همسانی درونی آن نیز در دامنۀ آلفای  =r 64/1تا  86/1های آن در دامنۀ مقیاس

است. میزان پایایی همسانی درونی از طریق  =84/1rتا  46/1 قبولقابلهای اضطراب اجتماعی در حد ن با سایر مقیاسهمگرای آ

 به دست آمد.  82/1محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر 

استفاده شد. آزمون تصویر بدن فیشر در سال این مقیاس جهت ارزیابی نارضایتی از تصویر بدنی از  :1بدن فیشر تصویر یاس( مقب

، 1، ناراضی=2)خیلی ناراضی= 2 تا 2ماده است که هر ماده دارای ارزشی بین  46است و دارای  شدهساخته( توسط فیشر 2881)

( 111)حداکثر  46دهنده اختالل و نمره باالتر از در این پرسشنامه نشان 46( است. کسب نمره 2، خیلی راضی=4، راضی=1متوسط=

ن ای در موردسنجشهای حیطهکسب نمرات باالتر در این ابزار به معنای وجود نارضایتی کمتر است.  .دهدعدم اختالل را نشان می

های ماده دیگر نگرش آزمودنی را نسبت به ویژگی 26ماده است.  6های تحتانی شامل ماده و اندام 21با  سروصورتآزمون شامل 

)به نقل از عسگری و  در ایران مورد بررسی قرار گرفت (2188یزدانجو ) سنجند. اعتبار این آزمون، توسطکلی بدن می

 82/1و  81/1به ترتیب نمرات  و میزان آن نی با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبهتصویر بدمقیاس پایایی  (.2168همکاران،

 81/1 میزان آنمیزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که در تحقیق حاضر  (.2168)عسگری و همکاران، به دست آمد

 بود.

: برای سنجش نگرانی از تصویر بدن از این پرسشنامه (5002) و همکاران 3نگرانی درباره تصویر بدنی لیتلتونج( پرسشنامه 

 رادافپردازد. در این ابزار از ماده است که به بررسی نارضایتی و نگرانی فرد درباره ظاهرش می 28این پرسشنامه حاوی استفاده شد. 

 2 تا 2دهد، روی مقیاسی از رفتارش را نشان میها، میزانی که آن ماده احساسات یا شود در مورد هر یک از مادهخواسته می

                                                           
1- Liebowitz's Social Anxiety Scale 
2- Fischer's Body Image scale 
3- Littleton's The Body Image Concern Inventory 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

به  2ام( و نمره ام یا این کار را انجام ندادهبه معنی این است که )هرگز این احساس را نداشته 2بندی کند. در این مقیاس نمره درجه

متغیر بوده که کسب  82تا  28بین  دهم(. نمره کل پرسشنامه،این معنی است که )همیشه این احساس را دارم یا این کار را انجام می

را نیز  نامهپرسشساختار عاملی  (1112لیتلتون، آکسوم و پوری )نمره بیشتر، نشانگر باال بودن میزان نارضایتی از تصویر بدنی است. 

اره ظاهر خود عامل نارضایتی و خجالت فرد از ظاهر خود و تداخل نگرانی دربدو  استخراجکه نتایج آن حاکی از  اندبررسی کرده

 نآ امه، به روش همسانی درونی بررسی شده است و ضریب آلفای کرونباخندهد. اعتبار این پرسشنشان می را در عملکرد اجتماعی

است. روایی همگرای این ابزار از طریق محاسبه ضریب همبستگی آن با پرسشنامه وسواس اجباری پادوآ و  آمدهدستبه 81/1

(. >12/1P)است  آمدهدستبه 41/1و  61/1دن بررسی شده و ضرایب همبستگی آن با این ابزارها به ترتیب پرسشنامه اختالالت خور

بوده است. همچنین ضریب  61/1با میانگین  11/1تا  81/1از  ایدر دامنه ضریب همبستگی هریک از سؤاالت با نمره کل پرسشنامه

نژاد بساک است. در ایران شدهگزارش 68/1ضریب همبستگی بین دو عامل  و 86/1و  81/1آلفای کرونباخ، عامل اول و دوم به ترتیب 

همسانی همچنین گزارش کردند.  82/1روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ  (2166و غفاری )

نقل از روشندل و همکاران، ، به2181است )انتظاری و علوی زاد،  شدهگزارش 68/1درونی این آزمون به روش آلفای کرونباخ 

به دست  81/1(. میزان پایایی همسانی درونی از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در پژوهش حاضر 2182

 آمد. 

 هایافته

درصد در گروه حجاب کامل متعلق به  21/88 یبه عبارتنفر( و  66شود بیشترین فراوانی )مشاهده می 2که در جدول  طورهمان

باشد. درصد متعلّق به افراد با تحصیالت دکتری می 21/1نفر( و به عبارتی  1گروه تحصیالت کارشناسی است و کمترین فراوانی )

رد مطالعه داری بین گروه موآشکار ساخت تفاوت معنی 2درست نمائینسبت  مجذور خییک کاوش بیشتر نتایج یک آزمون  عنوانبه

(. بدین مفهوم که در مقطع کارشناسی حجاب نامتعارف >df= ،112/1 P 1، 61/26سطح تحصیالت وجود دارد )مجذور خی=  ازنظر

ش شود و در مقابل با افزایش سطح تحصیالت پوشمقطع تحصیلی از فراوانی آن کاسته می یشافزابیشترین فراوانی را دارد و با 

 شود.تر میزدیکدختران به الگوی متعارف ن

 های نمونه بر اساس مقاطع تحصیلی. توصیف گروه1جدول 

 هاگروه                                        

 متغیر

 حجاب نامتعارف حجاب متعارف حجاب کامل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 سطح تحصیالت

 61/62 81 11/26 48 21/88 66 کارشناسی

 61/21 21 81/16 12 41/28 22 ارشد کارشناسی

 21/4 4 81/24 21 21/1 1 دکتری

 

                                                           
 ای و ترتیب سطر و ستون حساسیت ندارد. علت انتخاب این آزمون در مقابل آزمون مجذور خی پیرسون، این بود که آن نسبت به حجم نمونه، توزیع حاشیه - 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 26

https://ijndibs.com/article-1-572-fa.html


 موسوی و همکاران                                       ......                             اجتماعی اضطراب بر( نامتعارف حجاب و متعارف حجاب کامل، حجاب) پوشش نوع تأثیر

  

 

    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

سال و حداقل سن دانشجویان در هر سه گروه  11تا  11شود میانگین سنی هر سه گروه بین مشاهده می 1که در جدول طورهمان

داری های سنی سه گروه نشان داد تفاوت معنیبررسی و مقایسه میانگین منظوربه راههیکسال است. نتایج یک تحلیل واریانس  26

 (.=F= ،1 df= ،218/1 P 12/1وجود ندارد ) هاآنسنی بین  ازنظر

 های سنیمیانگینهای نمونه بر اساس توصیف گروه. 5جدول

انحراف  میانگین تعداد گروه

 استاندارد

 بیشترین کمترین

 11/21 11/26 81/2 16/11 66 چادر(کامل )حجاب 

 11/46 11/26 62/4 86/11 68 حجاب متعارف

 11/16 11/26 22/1 48/11 66 حجاب نامتعارف

 11/21 11/26 81/4 14/11 162 مجموع

نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی و نیز اضطراب  ازنظرمیانگین و انحراف استاندارد سه گروه مورد مطالعه را  1جدول  در ادامه

 دهد. اجتماعی نشان می

 های مختلفاضطراب اجتماعی در سه گروه با پوشش و بدنی تصویر از نارضایتی و های توصیفی نمرات نگرانی. شاخص3جدول 

 متغیرها                

 هاگروه

 اضطراب اجتماعی نارضایتی نگرانی

 SD میانگین SD میانگین SD میانگین

 11/81 12/48 62/14 26/261 11/22 12/18 حجاب کامل )چادر(

 41/11 86/41 61/11 26/286 11/21 41/41 حجاب متعارف

 22/12 28/44 12/12 18/281 86/22 12/41 حجاب نامتعارف

 21/14 16/42 12/16 11/286 28/21 11/42 کل

مجزا را برای مقایسه نمرات نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب  راهۀیکخالصه نتایج سه تحلیل واریانس  4جدول 

 دهد. نشان می نامتعارفاجتماعی در سه گروه حجاب کامل، حجاب متعارف و حجاب 

 اب مجزا برای مقایسه نمرات نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی در سه گروه راهۀیک. خالصه نتایج سه تحلیل واریانس 4جدول 

 مختلف هایپوشش

 منابع تغییر متغیرهای وابسته
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
 اندازه اثر F P-valueآماره 

نگرانی از تصویر 

 بدنی

 128/1 162/1 21/1 81/181 1 62/842 گروه

    18/248 126 66/18846 خطا

نارضایتی از 

 تصویر بدنی

 111/1 181/1 662/1 42/1161 1 61/4266 گروه

    28/888 126 41/111218 خطا

اضطراب 

 اجتماعی

 114/1 618/1 464/1 11/182 1 66/241 گروه

    84/264 126 86/221661 خطا
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی در ازنظرنشان داد بین سه گروه مورد مطالعه  راههیکنتایج تحلیل واریانس  4به جدول با توجه

سازد که منعکس می 2و  1های این سه گروه در جداول داری وجود ندارد. هرچند تفاوت میانگینتفاوت معنی %82سطح اطمینان 

گین ، سطوح باالتر در میانینباوجودااما  خوددارند گروه دارای حجاب نامتعارف نگرانی و نارضایتی روبه افزایشی از تصویر بدنی

(. نتایج همین تحلیل نشان =18/1Pو  =16/1Pداری ترتیب با مقادیر معنیداری آماری نرسید )بهنگرانی و نارضایتی به سطح معنی

ها در مقایسه میانگین اوت(. برای پیگیری تف=618/1Pمیانگین اضطراب اجتماعی وجود ندارد ) ازنظرداد که تفاوتی بین سه گروه 

 2های مختلف از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدولنگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی بین سه گروه با پوشش

 منعکس است.

 وکینگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی با استفاده از آزمون تعقیبی ت شدهیلتعد. میانگین و انحراف استاندارد 2جدول 

متغیرهای 

 وابسته
 طبقات گروه

تفاضل 

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

 درصد 52حدود اطمینان 

 حد باال حد پایین

نی
بد

ر 
وی

ص
ز ت

ی ا
ران

نگ
 

 حجاب کامل )چادر(
 11/1 -42/2 628/1 64/2 -22/2 حجاب متعارف

 16/11 -11/6 188/1 61/2 -11/4 نامتعارف

 حجاب متعارف
 42/2 -11/1 628/1 64/2 22/2 حجاب کامل 

 41/2 -12/8 128/1 61/2 -68/1 حجاب نامتعارف

 11/6 -11/1 188/1 61/2 11/4 حجاب کامل حجاب نامتعارف

ر 
وی

ص
ز ت

ی ا
ایت

ض
ار

ن

نی
بد

 

 حجاب کامل )چادر(
 88/24 -12/2 468/1 11/4 88/4 حجاب متعارف

 82/28 286/1 122/1 11/4 86/8 نامتعارف

 حجاب متعارف
 12/2 -88/24 468/1 11/4 -88/4 حجاب کامل 

 84/24 -21/2 481/1 12/4 61/4 حجاب نامتعارف

 286/1 -82/28 122/1 11/4 -86/8 حجاب کامل حجاب نامتعارف

دهد که بین دو گروه حجاب کامل و پوشش نامتعارف بیشترین تفاضل میانگین نگرانی نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان می 2جدول

شود. بدین مفهوم که افراد دارای پوشش نامتعارف بیشترین سطوح نگرانی از تصویر مشاهده می 18/1 داریمعنی( با سطح -4)یعنی 

ای مشاهده نشد. همچنین بین دو گروه حجاب کامل و پوشش نامتعارف مالحظهها تفاوت قابلمیانگینبدنی را دارند. بین سایر جفت 

شود. بدین مفهوم که افراد دارای پوشش مشاهده می 122/1 داریمعنی( با سطح 86/8بیشترین تفاضل میانگین نارضایتی )یعنی 

ای مشاهده مالحظهها تفاوت قابلنمایند. بین سایر جفت میانگینیرا گزارش منارضایتی از تصویر بدنی نامتعارف بیشترین سطوح 

 .نشد

 گیرینتیجهبحث و 

)حجاب کامل، حجاب متعارف و حجاب نامتعارف( در نارضایتی و نگرانی از  پوششنوع  تأثیربررسی  باهدفحاضر پژوهش 

 زنظرایق نتایج نشان داد بین سه گروه مورد مطالعه های تحقصویر بدنی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر انجام شد. یافتهت

رو تی و نارضای گروه دارای حجاب نامتعارف، نگرانی حالینبااوجود ندارد.  داریمعنیاز تصویر بدنی تفاوت و نارضایتی نگرانی 

آماری  داریِنینگرانی به سطح معمیانگین  برافراشتگی در وجودینباابه افزایشی از تصویر بدنی نسبت به دو گروه دیگر داشت اما 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که افراد دارای پوشش (. =18/1Pو  =16/1Pداری ترتیب با مقادیر معنی)به نرسید

که  تریان دخدانشجویبدان معناست که  هااین یافته درواقعاز تصویر بدنی را دارند. و نارضایتی  نامتعارف بیشترین سطوح نگرانی

قضاوت و ارزیابی دیگران قرار دارد در مقایسه با دو گروه دیگر، نگرانی و ، در معرض دید هاآن یا فرم و حجم بدن بخشی از بدن

تماعی متغیر اضطراب اج ازنظرهنگام مقایسه سه گروه مشخص شد  وجودینباانارضایتی بیشتری از تصویر بدنی خویش دارند. 

 (.=P 618/1وجود ندارد ) هاآنیان داری متفاوت آماری معنی

دهند میزان نگرانی و نارضایتی در گروه حجاب نامتعارف در مقایسه با افراد دارای نشان میی سؤال اول و دوم هایافته گونههمان

وآمی سواگ و س ها با نتایج تحقیقاتهرچند میزان آن اندک است. این یافته ؛شودحجاب کامل و حجاب متعارف، بیشتر مشاهده می

(، 1124(، بک مان )1122(، الوزنی )1122(، سراج )1118(، موساپ )1122(، دانکل و همکاران )1122(، تولیمت و مرادی )1128)

با همسو است.  (2181زارعی توپخانه و همکاران ) و (2166(، محمدی و سجادی نژاد )1128(، الموتاوا و همکاران )1122ایتن )

 (1121و همکاران، 2یکآل در زنان )سوآمی، فردریک، آویک، آلکاالی، خصوصبه ی نارضایتی از تصویر بدنیتوجه به میزان باال

بالقوه، اهمیت اساسی دارد. یک مجموعه از عوامل که ممکن است اثر محافظتی ارائه دهد، مذهبی  ۀکنندمحافظتشناسایی عوامل 

تر نارضایتی از تصویر بدنی و اختالالت خوردن باورهای مذهبی با سطوح پاییندهد ها نشان میبررسی. بودن یا هویت دینی است

کند تا احساس خود ارزشمندی را به افراد کمک می نیز همچنین اصول مذهبی (.1122، 1)آکراوی، بارتروپ، پوتر، تویز همراه است

راهم ند منابعی را برای مقابله با تهدیدات تصویر بدنی فبا توجه نمودن به استانداردهایی غیر از شرایط ظاهری، بهبود بخشند و بتوان

 دهدکه نشان می است شدهانجام یدین بر تصویر بدن تأثیردر همین زمینه، تحقیقاتی پیرامون  (.1121، 1)هومان، کاواناف سازند

 (.1128، 4)سواگ و سوآمی داثر محافظتی را بر تصویر بدن داشته باش تواندییک رفتار دینی( م عنوانبهاستفاده از حجاب )

ده شان پوشیهای زیادی از بدنکنند چون بخشو متعارف را انتخاب می )چادر( دختران دانشجویی که حجاب کامل سمت مقابل،در 

و  ؛روانی برای خوب دیده شدن نیستند فشارتحتلذا  ،و قضاوت دیگران نیست سازی جنسی، بیرونیاست و در معرض نگاه

( همسو است. در این تحقیق 1121این نکته با تحقیق وندرن و کینالی )  نگرانی و نارضایتی کمتری از بدن خویش دارند. درنتیجه

ران هایی است که افراد بین بدن خود و دیگو نگاه دوستان و مقایسه ازنظرمشخص شد که نگرانی و نارضایتی از تصویر بدن ناشی 

افته، خواهد شد. همسو با این ی ترکمو نگاه دوستان و سایر افراد  ازنظرتر باشد نگرانی پوشیدهبنابراین وقتی بدن ؛ دهندانجام می

فی ای منرابطه )زنان با حجاب کارولینای شمالی( کنندگاناز شرکت کدامیچهخود مشخص ساخت  در تحقیقنیز  (1122) 2الوزنی

و باعث ده ش هاآنخود فیزیکی  د که حجاب باعث تقویت مثبتِبین حجاب و تصویر بدنی گزارش نکردند و همچنین تأیید کردن

و  این یافته بیانگر اهمیت نقش حجاب در رابطه با تصویر بدن است درواقعت به بدن خود داشته باشند. بشود دیدگاه مثبتی نسمی

                                                           
1 -Swami, Frederick, Aavik, Alcalay & Allik 
2 -Akrawi, Bartrop, Potter & Touyz 
3 -Homan & Cavanaugh 
4 -Sevag & Swami 
5 -Al Wazni 
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

)زارعی توپخانه و  ه استافزایش پایبندی به حجاب با بهبود تصویر از خود و افزایش سالمت روان همبست دهد کهنشان می

 .(2181همکاران،

د. در ایران باشای متأثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی میکه پوشش در هر جامعه باشداین تواند میتر البته تبیین دقیق 

کند انتخاب می بنابراین فردی که حجاب کامل را؛ های اسالمی استشود مبتنی بر آموزهتأکیدی که بر حجاب کامل و متعارف می

فتار شود. طبیعتا  این رحجاب یک رفتار دینی و مذهبی تلقی می ، خودِدرواقعهای دینی است و رفتارش مبتنی بر نگرش و آموزه

د به تقیّتوان گفت می (2182همسو با تحقیق آتش زاده شوریده و همکاران )دینی، مبتنی بر نگرش و اعتقاد مذهبی فرد است. 

اعتقاد به است و تردید در باورها،  در دانشجویان کنندۀ حجاب کامل، دینداری و خوف و رجاء، تسهیلیمداراخالقمعنویات، 

نشان  نیز در تحقیق خود( 2166علوی و حجتی )همچنین حجابی است. ساز بیدینی ناکافی زمینه سطحی و شناختِ باورهای دینیِ

 های اجتماعی در بدحجابی آنانی تضاد بین حجاب و فعالیتدگرایی و تلقّدادند که وضعیت دینی دانشجویان و اهمیت دادن به مُ

بین هویت مذهبی و سبک زندگی مذهبی با حجاب همبستگی و رابطه مثبتی وجود دارد. چرا توان گفت که می درواقع. مؤثر است

شود زیرا حجاب نماد دینداری محسوب بر گرایش به حجاب افزوده می یتوجهقابلت دینی به میزان که با افزایش میزان اعتقادا

ها و باورهای مذهبی، دهند افراد دارای نگرش. از طرف دیگر، تحقیقات دیگر نشان می(2182)خواجه نوری و همکاران، شودمی

 جملهازها پذیریاعتقاد به حجاب کامل با کاهش انواع آسیبکه  یاگونهبهشوند. های روانی و اجتماعی مبتال میکمتر به آسیب

در نگرش دینی اعتقاد بر این است که ارزش (. 2168 )احمدی و همکاران، درصد رابطه داشت 61/1گرایش به مدگرایی به میزان 

ه با تری در مقایسو مذهبی، خودپندارۀ متفاوت داریندبنابراین افراد ؛ های ظاهریانسان به تقوا، ایمان و عمل صالح است نه جاذبه

کمتری بر ارزشمند دانستن خود بر اساس ظواهر دارند. لذا نگرانی کمتری در مقایسه با دیگران نسبت به  تأکیدافراد دیگر دارند و 

گرانی از نیست که ن و پوشش ظاهری یکپارچه عنوانبهرف حجاب و چادر توان گفت که صِبنابراین می؛ تصویر بدنی خویش دارند

تصویر بدن را در دختران دانشجو کمتر کرده بلکه نگرش و باور مذهبی فرد که سبب استفاده از این نوع پوشش است علت کاهش 

خود به این نتیجه رسیدند  در پژوهش (1128همسو با این یافته، سواگ و سوآمی ) نگرانی و نارضایتی فرد از تصویر بدنی است.

هستند،  بتالماختالل بدنی و وزنی  کمتر به یتوجهقابلالهی اعتقاد داشتند به شکل امدادهای که مذهبی بودند و به  یبباحجازنان که 

های آلکنند و فشار کمتری برای رسیدن به ایدهخود شکایت میبدنی اضطراب فیزیکی اجتماعی کمتری دارند و کمتر از وضعیت 

ک ی عنوانبه توانستو حجاب  بوداختالل وزنی و اختالل خوردن مرتبط کاهش ها و اطرافیان دارند. استفاده از حجاب با رسانه

همسو  1124، 2همچنین این یافته با تحقیق سوآمی، میاه، نورانی و تیلور عنصر حفاظت کننده برای زنان مسلمان در فرانسه باشد.

 ،افرادی که حجاب داشتند نسبت به کسانی که حجاب نداشتند ندمسلمان بریتانیایی نشان داد زنانروی  بامطالعهنیز  هاآناست. 

این  .و همچنین فشار کمتری در مورد استانداردهای زیبایی، گزارش کردند کمتر های خوردن نابهنجارِتر، شاخصتصویر بدنی مثبت

 درنتیجه هک بودحجاب با بیرونی سازی کمتر جنسی مرتبط  حفاظتی نقشکه  ( نیز دیده شد1122) 1یافته در مطالعه تولیمت و مرادی

                                                           
1 -Swami, Miah, Noorani, & Taylor 
2 -Tolaymat & Moradi 
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ا نشان داد همچنین یک مطالعه در آمریک شناسی خوردن رابطه دارد.به ترتیب با مراقبت بدنی پایین و نگرانی از تصویر بدن و آسیب

های الغری در مقایسه آلی کردن ایدهو درون ی، فشار کمتری برای طرفداردارندهای غیرغربی با حجاب پوشیده زنانی که لباس

در  (1118(. موساپ )1121، 2)دانکل، دیویدسون و قریشی گزارش کردند ،های غربی بدون حجاب پوشیده بودندکه لباس یباکسان

 در برابر زنانتواند از می های سادهاستفاده از لباسالتزام به اسالم و  تحقیقی که بر روی زنان استرالیایی انجام داد متوجه شد که

های در مطالعه خود متوجه شدند زنانی که از روش( 1118)راست منش و همکاران محافظت نماید.  ینارضایتی از تصویر بدن

بیشتر و نمرات افسردگی کمتری را گزارش کردند  نفسعزتکردند، رضایت از بدن و تری برای حجاب اسالمی استفاده میسخت

بین دو گروه از زنان مسلمان باحجاب که ای همچنین مطالعه عادات مذهبی اثر محافظتی بر سالمت دارد.که نمودند و همچنین بیان 

زنانی که حجاب  مشخص ساخت ،کردند انجام شدحجاب جنوب آسیا که در ایاالت متحده و امارات متحده عربی زندگی میو بی

 (.1124، 1)پاشازیدی پنداشتندذاب میداشتند ج کامل کمتری داشتند خود را کمتر از کسانی که حجاب

 دات با کسانی که حجاب مناسبی ندارند فرقمیزان باورها و تقیّ ازنظرکنند آنانی که حجاب کامل و متعارف و پوشیده را انتخاب می 

ارای افراد دکه  گفت گونهیناتوان می درواقعشود. کنند. این تفاوت مذهبی و دینی در سایر شئون زندگی افراد نیز دیده میمی

جی های خارمیزان استفاده از رسانه هاآنهای مختلفی دارد که یکی از حجاب کامل، سبک زندگی مذهبی دارند. سبک زندگی مؤلفه

شود الگوسازی زیبایی و اندام متناسبِ زنان، دائم تکرار می ی خارجیهادانیم یکی از مواردی که در رسانهکه می طورهماناست. 

دنی و ب ظاهربه اشیمشغولدلها قرار بگیرد یک معیار و استاندار است. مشخص است فردی که مرتب در معرض این پیام نعنوابه

نشان داد  (2181موالیی و یوسف وند ) تحقیقکه  گونههمان. (2182خواجه نوری و همکاران،)شود اش بیشتر میتصورات بدنی

ای با گرایش به حجاب رابطۀ معناداری مصرف رسانه بی رابطه مثبت وجود دارد.حجاهای جمعی خارجی و بیبین مصرف رسانه

اسالم که حجاب کامل را انتخاب به ن و معتقد . این در حالی است که فرد متدیّ(2184فر، باقری، برزگر و نورمحمدی،)خوش دارد

ناشی از همان باور و نگرش دینی است(، کمتر در معرض های دیداری )که و به دلیل مدیریت در مصرف رسانه یادزاحتمالبهنموده، 

گیرد و از طرف دیگر با مشکل کمبود الگو برای تنظیم سبک زندگی مواجه نیست تا بخواهد زنان مدل های تبلیغاتی قرار میاین پیام

 ازحدیشبی اجتماعی از زیبایی، فرهنگی، بر استانداردها–براساس نظریه اجتماعی برگزیند. یوزندگمالک رفتاری  عنوانبهغربی را 

ی پایین، افسردگی و اضطراب اجتماع نفسعزتشود که با شود و همین موجب توسعه و حفظ اختالالت تصور بدنی میمی تأکید

بیشترین حمایت تئوریک را از سطوح باالی اختالل تصور بدنی، نارضایتی  (. این نظریه1114 ،1دان - آگلیاتا و تنتلف) مرتبط است

 مدعی است که استانداردهاید و آورشود، فراهم میبسیاری از افراد در جوامع غربی تجربه می یلهوسبهکه  بدنی و اختالالت خوردن

یگمن و مک )ت کنندمی تأکیدایط مطلوب الغری بر شر ازحدیشبشوند، ها تبلیغ میوسط رسانهتکه  اجتماعی جاری برای زیبایی

 أثیرتکند فشار زیادی که برای دستیابی به شکل ایده آل بدن وجود دارد، بر سطوح نارضایتی بدنی نظریه بیان می(. این 1114، 4گیل

                                                           
1 -Dunkel, Davidson, & Qurashi 
2 -Pasha-Zaidi 
3 -Agliata & Tantleff-dunn 
4 -Tiggemann &  McGill 
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ترش اختالل تصور بدنی گس شود،ها و اجتماع( ارائه میدستیابی )توسط رسانه یرقابلغبدنی  عیارای که یک مدر جامعه د وگذارمی

های الغری آلخود را با ایدهگیرند و وقتی قرار میای از بدن های غیرواقعی رسانهزنان در معرض پیام (.1118، 2د )پترسونیابمی

(. 1122، 1)پترسون بروان نامطلوبی ادراک کرده و احساس نارضایتی کنند صورتبهکنند، طبیعی است که ظاهر خود را مقایسه می

از: استانداردهای زیبایی که از غرب  اندعبارت هاآن ینترمهمعوامل متعددی در رضایت بدن و ظاهر در میان زنان نقش دارند که 

متغیرهای  بنابراین؛ (4،1111)اسمیت، هاردمن، ریچاردز، فیشر باورهای مذهبیو  (1،1116ر، لیوی، کویین و زوینوبایب هسه) آیندمی

رای فشارهای والدین بو  ساالنمهای پزشکی و فشار هاقتصادی، مواجهه با توصیه–گرایی و موقعیت اجتماعیاجتماعی نظیر غرب

تواند های انسانی میبا توجه به اینکه آموخته .(1111)لیتلتون و اولندیک، نارضایتی از تصویر بدنی را افزایش داده است نالغر شد

براساس  گیری تصویر بدنیپذیری و چگونگی شکلباشد، بررسی رویه جامعه کنندهیینتعر بدنی زنان عاملی یدر پیدایش تصو

زیرا افراد در ؛ (2168آرا و همکاران، تواند به فهم گرایش زنان به بدن کمک کند )کیوانپذیری و دیگر عوامل اجتماعی میجامعه

طبق همین  (.2162شوند )آزادارمکی، چاووشیان، می رووبهر نسبت به جنسیت خویش پذیری با انتظارات متفاوتیطول فرآیند جامعه

ا تجربه تری رپذیری متفاوتکنند احتماال  تاریخچۀ جامعهحجاب کامل انتخاب می عنوانبهرسد افرادی که چادر را گفته، به نظر می

در فضای خانه و خانواده عرضه شوند و در های بدنی، اموری هستند که باید که بدن و زیبایی اندگرفته یاد. به سخن دیگر اندکرده

ض با در معر ازجملهای های فکری، علمی و شخصیتی خود را نشان دهند و به هر شیوهفضای بیرون از حریم خانه، باید قابلیت

ی در ئباشند باید دائم نگران تغییرات جز گونهیناگذاشتن بخشی از بدن خود در منظر دیگران کسب توجه نکنند. چرا که اگر 

ن تبیین با ایباشند.  اندامتناسبکنترل وزن و تنظیم  منظوربههای افراطی غذایی و سپس توجه به رژیم و ظاهر خویش های بدناندام

 (1122) ، سراج(1124) تیلور و نورانی میاه، ، سوآمی،(1128) طاهر و جاستین شویلنبرگ، ، الموتاوا،(1122) های تحقیق ایتنیافته

شدن مرزهای جغرافیایی و  تررنگکمو گسترش فناوری اطالعات و  شدنیجهانبا توجه به روند همسو است.  (1124) و بکمان

توان به نقش محافظتی حجاب در برابر نگرانی و آل غربی در جوامع دیگر، میغربی و الگوهای زیبایی ایده مسلط شدن فرهنگ

دهند زنانی که از حجاب استفاده ها در این زمینه نشان میکه پژوهش طورهمانزیرا ؛ نارضایتی از تصویر بدن و اضطراب اشاره کرد

توان کنند و تصویر بدنی مثبتی نسبت به خودشان دارند و همچنین میکنند، میزان نگرانی و نارضایتی بدنی کمتری را تجربه میمی

ازد سهای کاری و دانشگاه را برای آنان فراهم میدان در محیطامن برای برقراری ارتباط زنان با مر راهیکگفت استفاده از حجاب 

 ه فعالیت بپردازند. در جامعه ب قرار گیرند، احترام بیشتری نسبت به دیگران دریافت کنند و موردانتقادتوانند بدون اینکه می درنتیجهکه 

اضطراب  زنظرانشان داد که تفاوتی بین سه گروه  راههیکنتایج تحلیل واریانس سوم تحقیق نیز باید گفت  فرضیهدر رابطه با 

ناهمسو است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده بود که بین ( 2161رجبی )اجتماعی وجود ندارد. این یافته با نتایج تحقیق 

ات ت که در تحقیقای منفی وجود دارد. الزم به ذکر اسرابطهدر دختران سال سوم دبیرستان نگرش به حجاب و اضطراب اجتماعی 

                                                           
1 -Peterson 
2 - Peterson Brown 
3 -Hesse-Biber, Leavy, Quinn & Zoino 
4 -Smith,  Hardman,  Richards & Fischer 
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حجاب نوعی  که یآنجائاما از ؛ مستقیم رابطۀ بین انواع پوشش با اضطراب اجتماعی را بسنجد یافت نشد طوربهپیشین، تحقیقی که 

افتۀ که نتایج این تحقیقات با ی شدهانجامشود تحقیقاتی پیرامون نقش دین و مذهب در اضطراب اجتماعی نماد دینداری محسوب می

چاوشی و آقایانی مثالعنوانبهکمتر است.  دارینداند که اضطراب در افراد نشان داده هاآنضر ناهمسو است و تمامی تحقیق حا

 که بین یافتدستگیری مذهبی و نماز و سالمت روان پرداخت و به این نتیجه ( به بررسی رابطه بین جهت2168) همکاران

 همچنیناضطراب رابطه منفی معنادار وجود دارد.  ازجملههای سالمت روانی مذهبی و نماز با مؤلفه یریگجهتهای مؤلفه

ا بهبود بدر دختران دبیرستانی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که افزایش پایبندی به حجاب  (2181توپخانه و همکاران )زارعی

اضر در تبیین یافتۀ تحقیق ح ست همبسته است.های آن کاهش اضطراب اتصویر از خود و افزایش سالمت روان که یکی از شاخصه

ی تقریبی و نزدیک رسد که دلیل عدم تفاوت دانشجویان در اضطراب اجتماعیو عدم همسویی آن با نتایج تحقیقات دیگر، به نظر می

 محیطیو شرایط  در این جمعیت دانشجویی این اضطراب ماهیت اضطراب اجتماعی و شدتبه میزان این اضطراب در سه گروه، 

پزشکی است و تعداد که گفته شد اضطراب اجتماعی سومین اختالل روان طورهمان .گرددیبرمی و اجتماعی و انتظارات محیط

ای چندبعدی اضطراب اجتماعی، سازه (.1128؛ پیکارد و همکاران، 1128شوند )هالدرسن و کرسول، زیادی از افراد به آن مبتال می

هوش  (،2184خرمی، )زاد حسن، سراج های ناسازگار اولیه، ناگویی خلقیمتغیرهای مختلفی از جمله طرحواره تأثیراست و تحت 

های اسنادی و سبک (2166نژاد، )محمدی و سجادیو ترس از ارزیابی منفی  نفسعزت، (2181زاده و مختاری، )عباسهیجانی 

 از طرف دیگر یک عامل از جمله ترس از قضاوت منفی دیگران نیست. یرتأثقرار دارد و صرفا  تحت ( 2182دل و همکاران،)روشن

وع پوشش به ن کمی ارتباط ،است که ارضای این مطالبات یاگونهبهگفت که محیط اجتماعی دانشگاه مطالباتش  گونهیناتوان می

ین شاید به همین دلیل است که میانگ کندمیفشار نسبتا  یکسانی را ایجاد  حجاب()با حجاب و بی افراد دارد و برای همۀ دانشجویان

ا اینکه دانشجو بتواند در کالس یک سخنرانی ایراد کند ییکسان است و خیلی تفاوتی ندارد.  یبا تقراضطراب اجتماعی در سه گروه 

ه اینکه بین سه بنابراین با توجه ب؛ داشته باشد چندانی ارتباطوی رسد با نوع پوششاش را ارتقاء بخشد به نظر نمیعملکرد تحصیلی

وان تنگرانی و نارضایتی از تصویر بدن تفاوت وجود داشت اما از لحاظ اضطراب اجتماعی تفاوتی دیده نشد می ازنظرگروه دانشجو 

ارتباطی  ا تعاقبمگفت که اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر در تحقیق حاضر ارتباطی به نگرانی و نارضایتی از تصویر بدن ندارد و 

توان ماهیت اضطراب اجتماعی را در دانشجویان برسی نمود و عوامل نیز ندارد و لذا در تحقیقات بعدی می هاآنبه نوع پوشش 

نگرانی و  های دیگربه اینکه پوشش نامتعارف در مقایسه با پوشش با توجهآن را شناسایی نمود. درمجموع  دهندهیلتشکزیربنایی 

ه پوشش شود راهبردهایی تبلیغ و ترویج شود ککند، پیشنهاد میر بدنی را  در میان دختران دانشجو برافراشته مینارضایتی از تصوی

 نماید. ینتأمحفظ آرامش و رضایت از تصویر بدنی دختران  منظوربهحجاب کامل و متعارف را 

؛ دباش کشور کل در کاملی نمایندۀ تواندنمی و است کرج آزاد دانشگاه به مربوط و محدود صرفا  مکانی ازنظر پژوهش حاضر

عنوان به .ردک رعایت را احتیاط جانب باید آن دادن تعمیم با رابطه در و باشد جامع کامال  آمدهدستبه نتایج که رودنمی انتظار بنابراین

تی کامل و حجاب متعارف، نارضای توان گفت دانشجویان دختر با حجاب نامتعارف در مقایسه با دختران دارای حجابگیری مینتیجه

ه و شود این تحقیق روی جمعیت غیر دانشجو از جمله زنان طلبپیشنهاد می از تصویر بدنی بیشتر و نگرانی رو به افزایشی داشتند.
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    111                                                                                             1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

د که ئن بوتوان مطمزیرا می؛ یابند، انجام شودهای مذهبی حضور میهایی مثل مساجد و هیاتمحجبۀ بیرون از دانشگاه که در محیط

این حجاب ناشی از انتخاب آگاهانۀ خودشان است و همانند برخی از دختران دانشجو ناشی از الزامات قانونی احتمالیِ محیط 

توان از تحقیق حاضر کار کنند زیرا می تربزرگ مراتببهای شود پژوهشگران آینده روی جامعهدانشگاه نیست. همچنین پیشنهاد می

 های پژوهش را تمرکز خاص بر جامعه دانشجویی دانست.صریح فرضیه ییدتأعدمالی یکی از دالیل احتم

 منابع

 ( .2162آزاد ارمکی، تقی؛ و چاوشیان، حسن« .) 82-28چهارم، ش چهارم،  س ایران، یشناسجامعهمجله «. رسانه هویت مثابهبهبدن. 

  ،بررسى(. »2168جاللی، هما؛ آزرمی، هاله؛ و فتحی آشتیانی، علی )؛ طرخورانی، حمید؛ صدق داوودآقایانی چاوشی، اکبر؛ طالبیان 

 .226-248(، 1)1، مجله علوم رفتاری. «روان سالمت و مذهبى یریگجهت با نماز رابطه

  ،پذیری فردی، رابطه اعتقاد به حجاب و آسیب(. »2168) اهللفتحاحمدی، خدابخش؛ بیگدلی، زهرا؛ مرادی، آزاده؛ و سید اسماعیلی

 . 211-88(، 1) 4. مجله علوم رفتاری«. خانوادگی و اجتماعی

 اجتماعی، اضطراب مطالعه(. »2186رضایی، علیرضا ) صباح؛ و کاظمی صمد؛ وطنی، گروسی،اکبر؛ عظیمیارجمندنیا، علی 

 .216-88 (،2) 4، سالمت روانی کودک«. بینایی آسیب با آموزاندانش در بدن تصویر و خودپنداشت

 بازدارنده و کننده تسهیل عوامل(. »2182زاده شوریده، فروزان؛ محتشمی، جمیله؛ عبدالجباری، مرتضی؛ و کرمخانی، مرضیه )آتش 

 . 14-24 (،2)1، سالمت و دین در پژوهش مجله ی«. کیفی مطالعه یک :دانشجویان توسط کامل حجاب رعایت ی

 مجله «. دانشجویان در شناختی روان اختالالت و بدنی ریختی بد از ترس بین رابطه(. »2166)سودابه؛ و غفاری، مجید  نژاد،بساک

 .268-288(، 1)2، علوم رفتاری

 ( .2168جعفری، مهدی؛ و حسین زاده، مریم« .)مجموعه مقاالت همایش ملی حجاب، «. راهکارهای اجرایی حجاب در جامعه علمی

 .66-26، 1دانشگاه مازندران، ج

 ،امنیت و اطالعات مطالعات فصلنامه. «اسالم ازنظر جامعه در زنان آرامش و امنیت در حجاب نقش»(. 2181) غالمرضا چولکی 

 211-216 (،4)1. انتظامی

 های متفاوت زندگی، مطالعه ی موردی: زنان گرایش به حجاب و سبک(. »2182نوری، بیژن؛ روحانی، علی؛ و هاشمی، سمیه )خواجه

 .266-242(، 1) 48، شناسی کاربردی جامعه«. شهر شیراز

 راهکارهای و حجاب به گرایش بر مؤثر عوامل بررسی(. »2184فر، غالمرضا؛ باقری، فاطمه؛ برزگر، سمیه؛ و نورمحمدی، لیال )خوش 

 81-48(، 4)1 ،فرهنگی -اجتماعی توسعه ی فصلنامه مطالعات. «گرگان شهر موردی: شهروندان مطالعه آن( ارتقای

 ( .2168خلیلی، رعنا؛ و احمدی، سید مهدی« .) مجموعه مقاالت همایش ملی حجاب، دانشگاه «. حجاب مسئلهتفاوت زن و مرد در

 .281-246، 2مازندران، ج

 ( 2184سلیمانی پیله سوار، رحمان؛ اسدی، ملیحه؛ و عباسی، سودابه« .)اسالمی جامعه در حجاب و عفاف ضرورت و اهمیت .»

. فرهنگی و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه لیم کنفرانس دومین

https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0229.html 
 ( 2168رجبی، عباس« .) 1ای در عرصه مطالعات زنان و خانواده. س طهورا: فصلنامه«. روانینقش حجاب و پوشش زن در سالمت ،
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 .16-21، 6ش

 ( 2161رجبی، عباس.) « رابطه نگرش به حجاب و سطح اضطراب به عنوان اصلی ترین مؤلفه عالمت روانی در دختران دانش آموز

 . خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه . پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده،«پایه سوم مقطع متوسطه شهر قم و تهران

 ،خمینی )ره(. امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، چاپ هشتم، «.روان سالمت در آن نقش و حجاب(. »2181عباس ) رجبی 

 ( 2182روشندل، زهرا؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ و طیبی، افشین« .)و بدنی تصویر از نگرانی اولیه، ناسازگار هایطرحواره مقایسه 

 .22-2(، 4)1. شناخت پزشکی روان و روانشناسی مجله«. نوجوانان بین در اسناد سبکهای

 های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب رابطه نگرانی از تصویر بدنی، طرحواره(. »2184خرمی، ناصر. )زادحسن، زهره؛ و سراج

 .61-62(، 16)21 روان شناسی اجتماعی.مجله «. اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی

 حجاب، به پایبندی متغیرهای بین رابطه(. »2181توپخانه، محمد؛ مرادیانی گیزه رود، سیده خدیجه؛ و هراتیان، عباسعلی )زارعی 

 .62-81 (،1)8. شناسی و دینروان. «روان سالمت و خود از تصور

 و خودپنداشت ارتقاء در آگاهی ذهن - رفتاری مداخله کارآمدی(. »2181) زمزمی، آزاده؛ آگاه هریس، مژگان؛ و علی پور، احمد 

 .64-82، 22 روان شناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار(،«. منفی بدنی تصویر دارای دختر در دانشجویان زندگی کیفیت بهبود

 بیین اضطراب فیزیک اجتماعی. مورد سازه هوش هیجانی، حلقه ی مفقوده در ت(. »2181زاده، محمد؛ و مختاری، مرضیه )عباس

 .226-211(، 1)22، جامعه شناسی کاربردی«. مطالعه: دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز

 ،اختالالت با بدن از تصویر و زندگی روانی فشارزاهای هیجانی، تنظیم رابطه» (.2166مریم. ) غالمرضا؛ و امینیان، پرویز؛ پاشا، عسگری 

 .86-62(، 21) 4 ،(کاربردی روانشناسی( )رفتار و اندیشه) بالینی روانشناسی در رفتار و اندیشه« زنان. در خوردن

 ( 2168عسگری ولوجایی، علی اصغر« .)2مجموعه مقاالت همایش ملی حجاب، دانشگاه مازندران، ج«. حجاب از منظر ادیان الهی ،

6-12. 

 ( 2166علوی، سید حمید رضا؛ حجتی، رضیه« .)(، 4)1 ،اسالمی تربیت. «کرمان باهنر شهید دانشگاه دختران بربدحجابی مؤثر لعوام

61-66 . 

 رپوو مهدی مقدم، محمدعلی؛اصغری بزرگی، مسعود؛جان پرویز؛ ،آزادفالح شعیری، محمدرضا؛ فرد، مهدیه؛ طباطبائی، کاظم؛عطری 

(، 41)22، مجله علوم رفتاری«. لیبوویتز اجتماعی اضطراب مقیاس روانسنجی بر مبتنی هایویژگی وارسی(. »2182چهارده، سمیه. )

284-282. 

 ( .2166عظیمیان، مریم؛ و بهشتی، سعید« .)82(، 6) 6، تربیت اسالمی«. بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسالم و آثار تربیتی آن-

211. 

 ( 2168صادق نسب، حمیدرضا« .)281، 1همایش ملی حجاب، دانشگاه مازندران، جمجموعه مقاالت «. نگاهی به تاریخچه حجاب-

228. 

 ( 2168صفرزاده، سحر« .)زن و فرهنگ«. ای با فرهنگ بد حجابینقش حجاب زنان در سالمت روانی اجتماع و راهکارهای مقابله .

28- 81. 

 ( .2166محمدی، نوراهلل؛ و سجادی نژاد، مرضیه سادات« .)با  نفسعزتزیابی منفی و رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ار
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 . 82-61(، 2)1فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، «. اضطراب اجتماعی

 ( .2181موالیی، جابر؛ و یوسف وند، شهال« .)دانشجویان :موردی ( مطالعهحجاب به گرایش بر مؤثر عوامل شناختی جامعه بررسی 

 .46-12(، 1)2 ،جامعه و زن پژوهشی – علمی فصلنامه ی«. آبدانان( نور شهر پیام دانشگاه دختر

 ( .2168کاوندی، سحر؛ و انتصار فومنی، غالم حسین« .)ش 8بانوان شیعه، س«. رابطه حجاب با سالمت روانی و مصونیت اجتماعی ،

12 ،48-61. 

 ( .2168کیوان آرا، محمود؛ ربانی، رسول؛ و ژیان پور، مهدی« .) بدن: جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه قشر بندی اجتماعی و اصالح

 86-81(، 48)21، مطالعات راهبردی زنان«. اجتماعی

 ( .2162گیدنز، آنتونی« .).ترجمه ناصر موفقیان، چاپ پنجم، تهران، نشر نی. « تجدد و تشخص 

 Agliata, D., Tantleff-dunn, S. (2004). ‘The impact of media exposure on mele’s body image’. 

Journal of social and clinical psychology, 23, (1), 7-22. https://doi.org/10.1521/jscp.23.1.7.26988. 

 Akrawi, D., Bartrop, R., Potter, U., & Touyz, S. (2015). “Religiosity, spirituality in relation to 

disordered eating and body image concerns: A systematic review”. Journal of Eating Disorders, 

3(29), 23-47. https://doi.org/10.1186/s40337-015-0064-0. 

 Alleva, J. M., Atkinson, M. J., Schwarten, S., Theden, A., Waldén, M. I., & Martijn, C. (2020). The 
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