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 چکيده
و به احساسات فرد  شودیم فیتعر ،میکه ما از اندازه، شکل و فرم بدن خود در ذهن دار یریبه عنوان تصو ،یبدن ریتصو سابقه و هدف:

 ریتصرو  یدربراره  ینگرانر  اههیسر " یسرنج بدن اشاره دارد. هدف پژوهش حاضرر، روان  یدهنده لیتشک یو اجزا هایژگیو نیدر مورد ا

   .بود( BICI) "یبدن

 -چنرد ای خوشره  -ایطبقره گیرری  نفر دانش آموز دبیرستانی بره رو  نمونره   194تعداد ای با نمونهمنظور،  برای این :هامواد و روش

گرایری چندبعردی   مقیاس کمالبه طور همزمان، ، روایی همگرا یبرای محاسبهاز بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند.  ایمرحله

مقیراس نگرانری    اول یمرتبره شد. جهت بررسی ساختار عاملی تأییردی  اجرا آموزان فراست و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش

از  ،هرا بررای ارزیرابی کفایرت برراز  مردل برا داده       و( WLS) دارتررین مقردار مجراورات وزن   ز رو  برآورد کما ،تصویر بدنی یدرباره

   .استفاده گردید 2و  RMR، RMSEA ،CFI ،AGFI ،GFI ،2 ،/df2های شاخص

بره   ،و عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانری از ظراهر   ،ظاهر دلیلخجالت به  -های نارضایتیخرده مقیاس ضریب آلفای کرونباخِ ها:يافته

بررسری ضررایب همبسرتگی    مورد تأیید قرار گرفت.  ،عاملی تأییدیبا استفاده از تحلیل  BICIبود. ساختار عاملی  97/0و  99/0ترتیب 

داری دارد کره ایرن   منفری معنری  همبستگی  ،(>04/0P) ( و رضایت از زندگی>04/0P) گراییکمال یپرسشنامهبا  BICIنشان داد که 

دو خرده مقیراس نگرانری دربراره تصرویر      های دختران در هرنتایج نشان داد که میانگین نمرهاست.  BICI یبیانگر روایی همگرا ،رابطه

 .باالتر است ،های پسرانبدنی در مقایسه با میانگین نمره

های مشاهده شده نشان براز  بهتری با داده، "ی تصویر بدنینگرانی درباره سیاهه"عاملی  دواول  یساختار عاملی مرتبه: گيرینتيجه

     .های بالینی در حد قابل قبول بودبرای کاربردهای پژوهشی و تشخیص BICIو روایی  پایاییساختار عاملی تأییدی، داد. 
 

 آموزانو روایی، تحلیل عاملی، دانش ، پایاییتصویر بدنواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Pooravari M, Habibi M, Abedi Parija H, Sayed Ali Tabar SH. Psychometric properties of body image concern inventory 

in adolescent. Pejouhandeh 2014;19(4):189-199. 
 

 0مقدمه
در ( Body dysmorphic disorder)بدن  یاختالل بدشکل

-Obsessive) یعملرر -یاخررتالل وسررواس فکررر   یطبقرره

Compulsive Disorder- OCD)     و اخرتالالت مررتبق قررار

 کیر  ایر  ینقرص جز ر   کیر با  ،دیشد یو با اشتغال ذهن گرفته

 یناراحت ایباعث اختالل  شده ونقص متصور در ظاهر مشخص 

(. افراد مبتال به اختالل 4) گرددیدر فرد م یقابل توجه ینیبال

                                                 
کارشناس ارشد مشاوره، دانشرکده   ؛مينو پورآوری ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

پستت   ؛09421079900؛ تلفن: یبهشت دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیعلوم ترب

 M_pooravari@yahoo.comالکترونيك: 

: شروند یمر  فیر صرورت تعر  نیبرد  DSM-Vدر  ن،بد یبدشکل

 ایر و  یالیر چنرد نقرص خ   ای کیبا  یذهن دیداشتن اشتغال شد

 گرران یدر نظرر د  ایر و  سرت یدر ظاهر که قابل مشاهده ن ینقص

اخرتالل   یکره دارا  یافرراد  ،مواقر   یاسرت. برخر   یجز  اریبس

)مثالً چرک   شوندیم یتکرار یرفتارها ریهستند درگ یبدشکل

، (excessive grooming) از حد شینظافت ب نه،یکردن در آ

 نررانیاطم ی، درجسررتجو(skin picking) کنرردن پوسررت 

 یبره دنبرال اعمرال روانر     ایر ( reassurance seeking)یبخش

(mental) ( در پاسر  بره   گرانیظاهر خود با د یسهی)مثل مقا

 (.  4خود هستند ) یذهن یهاینگران
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و شرامل ادرا    بروده  ایمفهوم گسترده و پو کی یبدن ریتصو

کره برا تفکرر و احسراس و      باشدمیفرد از اندازه و تناسب بدن 

. تصرویر  (2) اسرت افراد نسبت به بردن او همرراه    ریسا دگاهید

خرش  است که شرامل دو ب  یساختار چند بعد کی یدارابدنی 

)شرناخت و   یدگاهیبدن( و د یاندازه نی)تخم یادراک مستقل

 ،بردن  ریتصرو  یواژه(. 1) باشدمینسبت به بدن(  فرداحساس 

را در  یاریبسر  هرای است که سازه ریاصطالح جام  و فراگ کی

از وزن،  یتی/نارضرا ترضای شرامل  هرا سرازه  نیر . اردگیر یبر مر 

از برررردن،  (shame)از برررردن، شرررررم   یتی/نارضرررراتیرضا

ظراهر، ارزشرمند دانسرتن     یابیر از ظراهر، ارز  یتی/نارضاتیرضا

 نیر اما محدود به ا ،است یبدن یارهبدن و طرحو یبدن، بدشکل

 شیذهنری فررد از بردن خرو     ری(. تصرو 1) باشدینم زنی هاسازه

عواملی چون رشد جسمانی، تعامل فرد برا   رتأثی تحت تواندمی

و  ردیر و جراحات بردنی قررار گ   بیاجتماعی، سوانح، آس قیمح

 یگرر ی(. عوامل د1کند ) جادیبدنی را در فرد ا رینگرانی از تصو

بدن نقرش دارنرد، ماننرد     ریاز تصو یتینارضا یرگیدر شکل نیز

 نیوالرد نظیر که از طرق مختلف  یاجتماع -یفرهنگ یفشارها

الغرر بره عنروان     یبرداشتن اندام ،و خانواده، همساالن و رسانه

ماننرد   کیر ولوژیعوامرل ب  ،نیهمچنر  .دارند دیتأک آلدهیاندام ا

در  زیر ( نBody mass index- BMI) یبردن  یشاخص تروده 

 ی،بردن  ریاز تصو یتینارضا وعی(. ش0ند )هست گاارریتأث امر نیا

چررا کره برا اخرتالالت و      شرود، یعمده محسوب م ینگران کی

(، 9) ی(، افسرردگ 7مانند کاهش عرزت نفر) )   یروان یهانقص

(، سرو  مصررف   40(، اختالالت خوردن )9) یاضطراب اجتماع

 ارتباط است.  ( در44) ییبایز یهای( و جراح9مواد )

سرالمت   یروانشناسر  یبررا  یمفهوم محور کی ،یبدن ریتصو

نسربت   یکه احساس خوب یافراد رسدی( و به نظر م42است )

 ینسربت بره زنردگ    زیر ن یبه خود دارند، معموالً احساس خروب 

 یبردن  ریبا تصرو  زین یاز زندگ تیو رضا تیفیخواهند داشت. ک

ش یمثبرت از جسرم خرو    ریافراد در ارتباط است. در واق ، تصو

(. مرورد  41) شرود یح) ارزشمند در فررد مر  یک  جادیسبب ا

 یدارا یزنردگ  تیفیو ک یبدن ریارتباط تصو نییکه در تب گرید

افرراد اسرت. بره     نینقش اعتماد به نف) در ا باشد،یم تیاهم

دارنرد، برر    یکه اعتمراد بره نفر) کمترر     یافراد رسدینظر م

 ،یمنبرر  خودارزشررمند کیرربرردن خررود برره عنرروان   ریتصررو

افرراد،   نیر بره ا  هنگرامی کره  . کنندیم یشتریب یگاارهیماسر

عررزت نفرر) و احسرراس  شررود،یداده مرر یمنفرر یبازخوردهررا

ترا برا    کنندیو آنها تال  م شودیم دیآنها تهد یخودارزشمند

 -احسراس خرود   ،برر ظراهر و بردن خرود     ادیر ز دییر تمرکز و تأ

که ممکن است فرد، نقص  ییرا حفظ کنند. از آنجا یارزشمند

بردن خرود    ریاز تصرو  یلر یدل به هرر  ایکند و  حساسرا ا یبدن

اعتماد به نفر) او بره طرور نابسرنده      ینباشد، منب  اصل یراض

ارجرراع و  یبرررا یگرررید یو چررون مبنررا شررودیاحسرراس مرر

دچار فقردان عرزت    ،مجدد عزت نف) وجود ندارد یسازرهیذخ

و  یزنردگ  تیر فیبرر ک  ،خرود ی نوبهعامل به  نینف) شده که ا

 یتی(.  نارضرا 41) گراارد یم ریتأث دفر یاز زندگ تیکاهش رضا

بردن   یفررد از چهرره و اع را    یذهنر  یمنفر  یابیر از بدن و ارز

در تمرام طرول عمرر فررد      یروانر  یمنجر به ناسرازگار  ،شیخو

 رگااریثأت ،رشد نوجوانان. این امر به خصوص در (41گردد )یم

 (.  40است )

مرتبق با آن ممکن است باعث شود  یکیزیف راتییبلوغ، با تغ

خرود   یکر یزیف یهرا آلدهیر بره دور از ا  ایر سمت و  هنوجوانان ب

ممکن است زنران و مرردان برال  و     هرچند(. 47حرکت کنند )

داشته باشند، اما نگرانی  شیبدن خو ریتصو یدرباره ،بزرگسال

در  یتیجنسرر یهرراتفرراوت یدهنرردهمطالعررات مختلررف نشرران

هرا  پرژوهش  جینترا  کهیبه طور ،است یبدن ریاز تصو یتینارضا

از مرردان   شرتر یب ،زنان جروان  انیدر م یتینارضا دهدینشان م

 یزنرران در طررول دوره انیرردر م ،نیهمچنرر .(49،49اسررت )

(. 24،20،49) ابدییم شیبدن افزا ریاز تصو یتینارضا ،ینوجوان

از دانشمندان معتقدند که دختران نوجوان در معرر    یاریبس

(. در دوران 40هسرتند )  یبدن ریمربوط به تصو دیشد یفشارها

را تجربرره  یبرردن ریز تصرروا یتینارضررا ،دختررران بیشررتر ،لرروغب

 (.  22دارند که الغرتر باشند ) لیو تما کنندیم

 ریتصرو  یاز رشد و توسعه یمتفاوت یالگوها ،پسران انیدر م

مطالعات  یبرخ کهی. درحالشودیم دهید ینوجوان لیاز اوا بدن

بدن را در طول زمران نشران    ریاز تصو یتینارضا یکاهش الگو

قابرل   رییر تغ چیهر  گرر یمطالعرات د برخری  (، 21،21) دندهیم

 شیبره افرزا   گرر ید ی( و برخ21،24) ندادهرا نشان  ایمالحظه

و کرراهش آن از اواخررر  یاز ابترردا تررا اواسررق نوجرروان یتینارضررا

 (.20اشاره دارند ) ،هیاول یو انتقال به بزرگسال ینوجوان

دارد  نمکاا ،هستند یرررضرانا دورررخ ندرررباز  هرررک یافررراد

را  ناخوشایند یقسمتها که بپوشند یاو  بخرند هاییسلبا

 عنو ین. اباشد شتهدا تأکید خاصی یقسمتها بر یاو  هپوشاند

را در  دورخ یهاردرپندورخ تا میکند کمک دررف هرب پوششاز 

ممکرن   ینرر همچن. هدد قسو آلهیدا دنیرر ب ویررتص یتارسرا

 تصویر کسب ایبر اریبزا انعنو به نیرز  ییاارر غ مریاز رژ است

 دهستفاا آل،هیدا بدنی تصویر هرر ب کرر یدزرنو  بورمطل یردنرب

در  رییررکرره جوانران بررای تغ   گرری یهرای د (. از رو 27) دشو

است که به  ییبایجراحی ز کنند،خود استفاده میبدنی  ریتصو

مرورد اسرتفاده قررار     یبه فراوان ریسال اخ 10نظر می رسد در 
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 دیر یمرورد تأ کره  آنچره   ،عوامل نیا یههم از بینگرفته است. 

 ییبررایبره جراحرری ز  لیررتما یزهیر پژوهشررگران در انگ یهمره 

 (.29بدنی است ) ریاز تصو تیینارضا ،باشدمی

 ، یابزار سرر  کی( 29) "یبدن ریتصو یدرباره ینگران اههیس"

 نیر اسرت. ا  ینیبرال  یهامطالعات و پژوهش یبرا دیجام  و مف

 یبدن در اختالالت یبدشکل ینگران یمطالعه یبرا تواندیابزار م

مورد اسرتفاده   ،بدن و اختالالت خوردن یمانند اختالل بدشکل

 فرد از ظاهر نارضایتی. هدف این پرسشنامه، سنجش ردیقرار گ

بد شکلی بدنی و اختالالت خوردن یرا   مانندخود در اختالالتی 

در سطوح بالینی و غیرر   ،شناسی مشابهسنجش الگوهای نشانه

 است. یبالین

Littleton ( 2001و همکاران )   مختلرف   یبرا چهرار مطالعره

(491،200،10،10=sNرو )یدختر و پسرر دوره  انیدانشجو ی 

مرورد  ابزار را در  نیا یدرون یاعتبار سازه و همسان ،یکارشناس

و  یدرونر  یهمسران  ،اول و سوم ی. در مطالعهبررسی قرار دادند

  هررایبررا پرسشررنامه سررهیمقا قیرراز طر BICIهمزمرران  یرریروا

BDDE-SR (body dysmorphic disorder 

examination: self-report ) وBDD-YBOCS (body 

dysmorphic disorder- yale-brown obsessive-

compulsive scale )لیتحل ،دوم یصورت گرفت. در مطالعه 

 EDI هرای با پرسشنامه سهیمقا قیهمگرا از طر ییو روا یعامل

(eating disorder inventory )  و وسررواس پررادوا صررورت

ابرزار در   ییابزار و توانا یهمگرا ییروا ،چهارم یگرفت. مطالعه

از  ییبرا سرطوح براال    ینیکره اخرتالالت برال    یافراد نیب زیتما

کره اخرتالل    یبرا افرراد   را بدن دارند یبدشکل یدرباره ینگران

 قربالً  ،اههیس نی(. هرچند که ا29) دهدینشان م ،ندارند ینیبال

شرده اسرت    یابیترجمه و هنجار گرید یهاشهدر پژو رانیدر ا

 لیر انجرام گرفتره و تحل   یاکتشاف یعامل لیاما فقق تحل ،(27)

 ،پرژوهش  نیادر  یصورت نگرفته بود. هدف اصل یدییتأ یعامل

 ریتصرو  یدرباره ینگران اههیس" یسنجروان یهایژگیو نییتع

 .بود "یبدن

 

 هاو روش مواد
 آمراری  یجامعره . است یمقطع یمطالعه کیپژوهش حاضر 

شهر تهران در  یدولت هایرستاندبی آموزاندانش یهیشامل کل

 040برروده اسررت. ابترردا تعررداد    4194-92 یلیسررال تحصرر 

 ایخوشرره -ایطبقرره یریررگآمرروز بررا رو  نمونرره  دانررش

بخرش شرمال،    1تهرران بره    ابتداانتخاب شدند.  ایچندمرحله

 ،شرد. سرپ) از هرر بخرش     میغرب و مرکز تقس شرق،جنوب، 

، 1، 2، 4 آموز  و پرور  )مناطق یگانهنوزدهاز مناطق  یکی

انتخاب  یمدرسه به صورت تصادف کی ،( و از هر منطقه49و  0

 یصرورت تصرادف  ه از هر مدرسره دو کرالس بر    پ) از آن،شد. 

 یمرورد بررسر   ،آموزان آنها در پرژوهش دانش یهیانتخاب و کل

تعررداد  ،نرراقص هررایسشررنامهقرررار گرفتنررد. پرر) از حرراف پر

اسراس   تعداد برر  نی. اافتی لینفر تقل 194کنندگان به شرکت

در این  .شد نییو همکاران تع MacCallum یمقاله یمطالعه

(، BICIپژوهش، از سه ابزار سیاه نگرانی درباره تصرویر بردنی )  

 (MSLSSآمروزان ) دانش یاز زندگ تیرضا یچند بعد اسیمق

 استفاده شد. (frostفراست ) ییگراکمال یچند بعد اسیمقو 

 Body Image) يبتدن  ريتصو یدرباره ينگران اههيس .0

Concern Inventory - BICI) . 

و همکراران   Littleton توسرق  ایماده 49 یپرسشنامه نیا

 ظراهر  خاطرخجالت به  -یتینارضا اسیبا دو خرده مق (2001)

(dissatisfaction and shame regarding one’s 

appearance) وبیر کرردن ع  یو مخفر  یبررسر  ،یبه عبارت ای 

 checking and camouflaging of a perceived) یظاهر

defect) از ظراهر  ینگرانر  لیر بره دل  ،فیضرع  یو عملکرد فرد 

(interference with functioning due to appearance 

concerns)، شده است.  یطراح 

از  کیر شود در مورد هریخواسته م یاز آزمودن ،ابزار نیدر ا

رفترار  را نشران    ایر کره آن مراده احساسرات     یزانیم ها،دهما

 نیر کنرد. در ا  یبنرد درجره  ،1ترا   4از  اسری یمق یرو دهد،یم

احساس را  نیهرگز ا"است که  یمعناین به  4 ینمره ،اسیمق

 یمعنر  نای به 1 ینمره و "امکار را انجام نداده نیا ایام نداشته

را انجرام   ارکر  نیر ا ایر احسراس را دارم   نیر ا شهیهم"است که 

و بروده   ریر متغ 91تا  49 نیکل پرسشنامه، ب ینمره. "دهمیم

از  یتینارضرا  زانیر نشرانگر براال برودن م    شرتر، یب یکسب نمره

ساختار  یبررس جینتا ،نیظاهر فرد است. همچن ای یبدن ریتصو

. دار برود یدو عامل مهم و معن یدهندهنشان، پرسشنامه یعامل

 ظراهر خجالت به خاطر  -یتینارضا ،عامل اولبه این ترتیب که 

 لیر بره دل  فیضع یعملکرد فرد ،و عامل دوم ردگییرا در بر م

 .  دهدیاز ظاهر را نشان م ینگران

شررده و  یبررسرر ،یدرونرر یبرره رو  همسرران BICI ییایررپا

 بیدسرت آمررده اسرت. ضررر  هبرر 91/0کرونبراخ   یآلفررا بیضرر 

 -12/0 ،کل پرسشرنامه  یاالت با نمرهؤاز س کی هر یهمبستگ

 یآلفرا  بیضرر  ،نیبروده اسرت. همچنر   ( 02/0 نیانگیم) 72/0

 بیو ضررر 70/0و  92/0 بیررکرونبرراخ عامررل اول و دوم برره ترت

عالوه (. 29گزار  شده است ) 09/0 ،دو عامل نیب یهمبستگ

 رازیدخترران نوجروان شرهر شر     یکره رو  ایدر مطالعهبر این، 

دست آمد و ه ب 91/0 یکرونباخ کل یآلفا زانیصورت گرفت، م
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از بردن و   یتیعامرل )نارضرا   2 اسیال مقؤس 49در مجموع از 

 یآلفرا  زانیم .شد یی( شناسایعملکرد اجتماع یتداخل درباره

 71/0عامررل دوم  یو برررا 91/0 ،عامررل اول یکرونبرراخ برررا 

 (.  10) گردیدسبه محا

آمتوزان  دانت   ياز زنتدگ  تيرضا یچند بعد اسيمق. 2

(Multidimensional Students’ Life Satisfaction 

Scale - MSLSS ) 

توسق هابنر و همکاران سراخته   4991در سال  اسیمق نیا

 یاست کره آزمرودن   یالؤس 10 یدهابزار خودگزار  کیو  شد

 ایر موافقرت   زانیر م ،ایدرجره  0 کررت یل اسیر مق کیر در  دیبا

 نیر از عبرارات آن مشرخص کنرد. ا    کیر مخالفت خود را با هر 

 یمختلرف زنردگ   هرای طره یرا در ح یآزمرودن  تیرضرا  ،اسیمق

عبرارت(، دوسرتان    7خرانواده )  اسیمقریز 1 یو دارا سنجدیم

عبرارت( و   9) یزنردگ  قیعبارت(، محر  9عبارت(، مدرسه ) 9)

 زانیر م تروان یمر  تیر در نها نیعبارت( اسرت. همچنر   7خود )

. ضررایب ثبرات   مورد سنجش قرار دادرا  یآزمودن یکل تیرضا

درونی )آلفا(، بارها در تحقیقات گوناگون مرورد محاسربه قررار    

 نیابزار بر  نیست که اعتبار اا ها حاکی از آنافتهگرفته است. ی

گزار  شده که  ییبازآزما بیضر ،نی. همچنباشدیم 9/0-7/0

و  Huebnerتوسررق  رسررونیپ یهمبسررتگ بیضررر قیرراز طر

انجرام گرفتره، در    ایهفتره  1ترا   2 یفاصرله  کیهمکاران در 

ای که (. در مطالعه14گزار  شده است ) 7/0-9/0 یمحدوده

ضرریب آلفرا بررای     ،صرورت گرفرت   ارانو همکر  یبیتوسق حب

 %71از  ،هررااسیررمق ریررز ییایررو ضررریب پا %90 ،کررل ینمررره

 ،نیدسرت آمرد. همچنر   ه )خرانواده( بر   %99( تا یزندگ قی)مح

 %99هفترره،  2 کررل در طرری یبرررای نمررره ییضررریب بازآزمررا

 (.   12محاسبه شده است )

 (frost) فراست ييگراکمال یچند بعد اسيمق. 1

ابعاد  یابیبه منظور ارز frost ییکمال گرا یچند بعد اسیمق

 ،آزمرون  نیر . ا(11) سراخته شرده اسرت    یری مختلف کمال گرا

 1 کرتیل اسیمق کیدر  دیبا یآزمودنو بوده عبارت  11 یدارا

 زانیرر( م1تررا کررامالً مرروافقم 4)از کررامالً مخررالفم یادرجرره

مشرخص  ، از عبرارات آن  کیر با هر را مخالفت خود  ایموافقت 

 0 یفراسررت دارا یرریکمررال گرا یچنررد بعررد اسیرر. مقدیررنما

نسبت بره اعمرال،    دیدر مورد اشتباهات، ترد ینگران اسیرمقیز

و نظرم و   یفررد  یاستانداردها ن،یانتقاد والد ن،یانتظارات والد

 قیر از طرکره   یکل ییگراکمال یهنمر یاست، به عالوه بیترت

. دیر آیم تعبارت آزمون به دس 11 یههم یهجم  کردن نمر

فررد در   یبراال  یری گرااز کمال یآزمون حاک نیباال در ا یهنمر

 00 ینمونه یرو رانیدر ا اسیمق نیمورد نظر است. ا یهطیح

 یهمسان بیاجرا شده و ضر النیدانشگاه گ انیاز دانشجو ینفر

 یهرا اسیر مق ریر ز یو بررا  90/0 ،کرل پرسشرنامه   یبرا یدرون

اعمرال، انتظرارات    هنسبت بر  دیدر مورد اشتباهات، ترد ینگران

بره   ،بیو نظم و ترت یفرد یاستانداردها ن،یانتقاد والد ن،یوالد

 91/0و  17/0،  17/0، 79/0 ،72/0، 91/0برابرررر برررا  بیرررترت

 کیر  یبا فاصله ییبازآزما بیضر ،نیدست آمده است. همچنهب

بره   هااسیمق ریز یو برا 9/0کل پرسشنامه برابر با  یبرا ،هفته

دست آمد ه ب 91/0و  91/0، 11/0 ،79/0، 94/0، 91/0 بیترت

 (. 11ماکور است ) یمناسب پرسشنامه ییایپا انگریکه ب

 یفیآمرار توصر   هرای شراخص  از ،هرا داده لیر تحلبه منظرور  

 یهمبسرتگ  بیکرونباخ، ضرر  ی(، آلفاارعیم و انحراف نیانگی)م

هرا  لیتحل یاستفاده شد. تمام یدییتأ یعامل لیو تحل رسونیپ

صرورت    LISREL 8.72و  SPSS 19با کمک دو نررم افرزار   

 .  گرفت

 

 هاافتهي
حرداقل و حرداکثر سرن    ، یشرناخت  تیر جمع  یر توز از نظر

 و 10/41 میررانگین) سررال 47 و 41 ترتیررب برره هرراآزمررودنی

 0/14نفرر )  101 ،تجنسری  نظرر  از و( 09/0 تغییررات  یدامنه

   .(4)جدول  درصد( پسر بودند 10/19نفر )290درصد( دختر و 
 

 

 در پژوه . اطالعات جمعيت شناسي شرکت کنندگان  .0جدول 
 

 فراواني تعداد 

 پایه تحصیلی

 %9/10 277 کالس اول

 %11 491 کالس دوم

 %4/20 449 کالس سوم

 میزان تحصیالت مادر

 %7/41 91 سیکل و کمتر

 %7/17 114 دیپلم و فوق دیپلم

 %1/20 424 کارشناسی

 %4/0 10 ارشد و باالتر کارشناسی

 میزان تحصیالت پدر

 %1/41 79 سیکل و کمتر

 %0/10 299 دیپلم و فوق دیپلم

 %4/20 449 کارشناسی

 %9/41 91 باالتر ارشد و کارشناسی

 خانواده  تعداد فرزندان

 %9/41 92 تک فرزند

 %9/11 149 فرزند 2

 %2/22 414 فرزند 1

 %9/0 14 فرزند 1

 %2/1 49 فرزند 7تا  1بین 

 چندمین فرزند

 %2/11 207 فرزند اول

 %1/17 224 فرزند دوم

 %1/42 71 فرزند سوم

 %1/1 20 فرزند چهارم

 %0/4 9 فرزند چهارم به بعد
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 ،یرگیررانرردازه از بررسرری چگررونگی بررراز  مرردل   قبررل

متغیرهای مشراهده   های نرمال بودن توزی  متغیرها،فر پیش

متغیر مشاهده شده برای هرر   2شده چندگانه )داشتن حداقل 

 Over) متغیررر نهفترره(، مرردلی برریش از حررد مشررخص شررده

specified)  گیرری بررسری و   مقیراس انردازه  ای بودن فاصلهو

فر  اول . رعایت پیش(11) رعایت آنها مورد تأیید قرار گرفت

نرمال برودن   ،متغیره و چند متغیرهبا توجه به نتایج آزمون تک

 یدر نرم افزار لیزرل بررسی شد و با توجه به رد شدن فرضریه 

مقراوم در   داز رو  بررآور  ،نرمال بودن در تعدادی از متغیرهرا 

 ر نقض نرمال بودن استفاده شد.براب

 گیرری برراز  آمراری مردل انردازه     ابتردا گيتری.  مدل اندازه

مرورد   LISREL 8.72 افزار نرم از استفاده با پژوهش هایداده

 یبررسی قرار گرفت. مدل مورد بررسری شرامل مردل دو بعرد    

(seven-factor oblique model ،خجالررت برره  -یتینارضررا

از  ینگرانر  لیبه دل فیضع یعملکرد فرد اسیخاطر ظاهر و مق

 ینگرانر  اسیر ال روی دو عامرل مق ؤسر  49شردن   ظاهر(، با بار

بارهرای عراملی، خطرای     2بود. در جدول  یبدن ریتصو یدرباره

داری بررای بررسری معنری    tاستاندارد برآورد پارامترها، آزمون 

 با توجه بره  ه شده است.یپارامترها و ضریب تبیین پارامترها ارا

 ایی رنماز رو  بیشینه درست ،ودنرال برنرم یهرنقض مفروض

 توزیرر   ننرمررال بررود  یمقرراوم در برابررر نقررض مفروضرره   

(maximum likelihood robust procedure)،  برای برآورد

های زیرر بررای برراز  مردل اسرتفاده شرد:       مدل و از شاخص

 Satorra-Bentler scaledبنتلر ) -شاخص مجاور خی ساتورا

2χ - square-chi    ی(، شاخص نسبت مجراور خری برر درجره 

(، شرراخص نیکررویی 2df/χ) (egree of Freedomd) آزادی

(، شراخص نیکرویی   goodness of fit index- GFIبرراز  ) 

 -adjusted goodness of fit indexبررراز  انطبرراقی )

AGFI ای )(، شرراخص بررراز  مقایسررهcomparative fit 

index- CFIتقریب ) انگینمجاور می ی(، خطای ریشهroot 

mean square error of approximation- RMSEA و )

 root mean squareمجراور میرانگین )   یریشره  یماندهباقی

residual- RMR.) نتایج تحلیل عاملی تأییردی   ،2جدول  در

به صورت مقرادیر   یبدن ریتصو یدرباره ینگران اسیاالت مقؤس

  t( و مقرادیر  parameter estimation- PEبارهرای عراملی )  

 یه شده است. نحوهیداری بارهای عاملی ارابرای بررسی معنی

 یه شده در مدل معادالت ساختاریارا t ریدر مقاد یریگمیتصم

و برا سرطح    19/2ر براالتر از  یمقراد  ،تمیر آ کیر جهت برراز   

حراکی از   ،بررسی مقادیر بارهرای عراملی  است.  99/0 نانیاطم

  ،عامل مربوطه یها روالؤس یبارهای عاملی همه هرکآن است 

 

 
 ي.بدن ريتصو یدرباره ينگران اههسي هایالؤنتايج تحليل عاملي تأييدی س  .2 جدول

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال
بارهای عاملی روی خرده مقیاس  

 خجالت به خاطر ظاهر-نارضایتی
t. value 

عملکرد بارهای عاملی روی خرده مقیاس 

 ضعیف به دلیل نگرانی از ظاهر یفرد
t. value 

0 19/0 17/1 21/0 79/2 

2 10/0 01/1 91/0 94/7 

1 74/0 71/41 - - 

4 10/0 74/1 10/0 27/1 

5 19/0 10/7 49/0 17/2 

6 - - 07/0 00/4141 

7 - - 77/0 44/41 

8 11/0 40/0 11/0 40/1 

1 90/0 44/24 - - 

01 - - 91/0 09/47 

00 - - 97/0 91/22 

02 - - 99/0 40/20 

01 17/0 11/1 17/0 99/1 

04 91/0 11/49 - - 

05 92/0 10/24 - - 

06 24/4 04/41 11/0 49/1 

07 01/4 70/40 12/0 74/1 

08 00/4 04/41 14/0 09/1 

01 90/0 00/9 19/0 10/1 

04/0P<  91/2وt>. 
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، 1، 1، 2، 4 هایالؤس(. >1/0PEدر حد رضایت بخشی است )

، 1 هرای الؤهر دو عامرل و سر   یرو ،49 و 49، 47، 40، 41، 9

بررار شرردند.  ،عامررل کیرر یرو 41 و 41، 42، 44، 40، 9، 7، 0

   برآورد شد. 77/0 ،دو عامل نیب یهمبستگ

میزان تفاوت براز  مدل سره مردل مرورد بررسری      بررسی

(، یبردن  ریدرباره تصو ینگران یعامل کل کی) یعامل کیشامل 

 یبه خاطر ظاهر و عملکرد فررد  ،خجالت -یتی)نارضا یدو عامل

شرده )برار    لیتعرد  یاز ظاهر( و دو عامل ینگران لیبه دل فیضع

 اسرتاندارد  یهر دو عامل و بررآورد خطرا   یال روؤس 40شدن 

-4، 47-41، 41-1، 44-2، 9-4، 7-0، 1-1، 1-1 یهرا الؤس

 لیتعرد  ی( حاکی از آن است کره مردل دو عرامل   49-47و  49

 بدان معنی استاین داشته و ی رراز  خوبرا برها دادهرده برش

 کند.  حمایت می ،نتایج پژوهش از مدل دو عاملی متمایلکه 

حاکی از آن است که مدل  ،های براز  مدلصبررسی شاخ

هرای  هرا دارد. شراخص  نسبتاً مطلوبی با داده ز برا ،مورد نظر

CFI ،AGFI ،GFI  بر براز  بسیار مطلوب و بسیار مناسب و

بر براز  مطلروب و مناسرب    RMRو  RMSEAهای شاخص

ه رر درجر رد و بر مبنای شاخص نسبت مجاور خی بنداللت دار

(. 1سررت )جرردول اایت بخررش رچنرردان رضررراز  رآزادی برر

گیرری  دسرت آمرده از مردل انردازه    هنتایج بر  اسبنابراین، بر اس

کره   شرود گیری مری نتیجه ،شده لیتعد یاول دو عامل یهمرتب

، "یبردن  ریتصرو  یدربراره  ینگران اههیس"گیری های اندازهمدل

مرورد مطالعره    یهجامعر به منظور اسرتفاده در   یروایی مناسب

 دارد.

 
 

 ي.بدن ريتصو یدرباره ينگران اسيهای تحليل عاملي تأييدی مقشاخص .1 جدول
 

 

 

 

 

 
 

 
 ریتصرو  یدربراره  ینگرانر  اههیسر " ییایر پا نییتع یبرا. ييايپا

اسرتفاده   ییبازآزمرا  بیکرونباخ و ضر یاز دو رو  آلفا، "یبدن

 ریتصرو  یدربراره  ینگرانر  اههیسر "کرونبراخ   یآلفا بیشد. ضر

از  کیررهررر  یو برررا %94 ،نامهکررل پرسشرر  یبرررا "یبرردن

و عملکررد   ،خجالت به خاطر ظاهر -یتینارضا هایاسیمقخرده

 97/0و  99/0 بیر بره ترت  ،از ظراهر  ینگران لیبه دل ردف فیضع

آزمون  نیا یحاصل از اجرا ییبازآزما بیبرآورد شده است. ضر

-یتینارضا یهااسیاز خرده مق کیهر  یهفته برا کی یدر ط

 ینگرانر  لیر فرد به دل فیو عملکرد ضع ،خجالت به خاطر ظاهر

 به دست آمد.   90/0و  79/0 بیبه ترت ،از ظاهر

 ریتصرو  یدربراره  ینگرانر  اههیسر " ییروا یبررس جهت. ييروا

 ،منظرور  نیسازه )همگرا( استفاده شد. به همر  یی، از روا"یبدن

و  یاز زنردگ  تیفراسرت، رضرا   یری گراکمال یچند بعد اسیمق

 1همگرا در جدول  ییروا رمقادی. شد گرفته کار به یپرخاشگر

  آمده است.

 ریتصرو  یدرباره ینگران اههیس"که  دهدینشان م  1 جدول

 و آمروزان دانرش  یاز زنردگ  تیرضا یچندبعد اسیبا مق "یبدن

 عامرل  یبررا  نیوالدانتظارات  اسیجز خرده مق ه)ب گراییکمال

 نیدرانتظارات وال ،یردرف یارارهیمع یهااسریاول و خرده مق

 

 

 

 

 

 

 ییاالبر  یهمگررا  ییروا یعامل دوم( دارا یرارب یدهرو سازمان

خرررده  ی، همبسررتگ1اسررت. بررر اسرراس اطالعررات جرردول    

 اسیر برا مق  "یبردن  ریتصو یدرباره ینگران اههیس"های مقیاس

 یچند بعد اسمقی و آموزاندانش یاز زندگ تیرضا یچند بعد

 و معنادار است. یفراست منف ییگراکمال

بته   "يبتدن  ريتصتو  یدربتاره  ينگران اههيس" یسهيمقا

 یهرا اسیتفاوت خرده مق یبه منظور بررس .تيجنس كيتفک

در دو گرروه دخترران و    "یبردن  ریتصو یدرباره ینگران اههیس"

( MANOVA) رهیر چند متغ ان)یوار لیاز آزمون تحل ،پسران

آمروزان دخترر و   دانرش  یهابررسی اثر گروه نتایج استفاده شد.

روی  لکرز یو یآموزان پسر برا اسرتفاده از آزمرون المبردا    دانش

 یدربراره  ینگرانر  اههسری " هرای ترکیب خطی خررده مقیراس  

خجالت بره خراطر ظراهر و عملکررد      -یتی)نارضا "یبدن ریتصو

حراکی از وجرود تفراوت     ،از ظراهر(  ینگران لیفرد به دل فیضع

، 04/02)گررروه پسررران و دختررران بررود     نیدار بررمعنرری

004/0P< ،410/49(199,2)F) . 

از  ،هرا جهت بررسی اثر گروه در هرر یرک از خررده مقیراس    

 شد. آزمون تحلیل واریان) چندمتغیره استفاده

 2χ df df/2χ GFI AGFI CFI RMSEA مدل

 44/0 92/0 72/0 77/0 92/7 412 10/4201 یک عامل

 091/0 91/0 79/0 92/0 97/1 414 10/990 دو عاملی

 019/0 99/0 90/0 91/0 11/2 412 41/140 دو عاملی تعدیل شده
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 .دان  آموزان ياز زندگ تيرضا یچند بعد اسيفراست و مق ييگراکمال یچند بعد اسيبا مق "يبدن ريتصو یدرباره ينگران اههيس"سازه )همگرا(  ييروا .4 جدول 

 

 نگراني درباره تصوير بدني  

 عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظاهر خجالت به خاطر ظاهر-نارضایتی  

 گراييکمال

 -29/0** -14/0** اشتباهات ینگرانی درباره

 07/0 -44/0** معیارهای فردی

 -07/0 -01/0 انتظارات والدین

 -20/0** -29/0** انتقادگری والدین

 -27/0** -29/0** کارها یتردید درباره

 07/0 -09/0** سازماندهی

 -21/0** -21/0** کل کمال گرایی ینمره

 رضايت از زندگي

 -22/0** -20/0** خانواده

 -47/0** -20/0** دوستان

 -49/0** -47/0** مدرسه

 -41/0** -40/0** محیق زندگی

 -21/0** -211/0** خود

 -29/0** -11/0** نمره کل رضایت از زندگی

 

 

 
 .يبدن ريتصوی درباره ينگران یهااسيرمقيدر مورد ز یريچند متغ انسيوار ليتحل .5 جدول

 

 2Partial ƞ معناداری F درجه آزادی متغير

 020/0 004/0 910/41 4-199 خجالت به خاطر ظاهر-نارضایتی

 017/0 004/0 219/29 4-199 عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظاهر

 وجود دارد. یتفاوت معنادار ،از ظاهر ینگران لیفرد به دل فیخجالت به خاطر ظاهر و عملکرد ضع -یتینارضا اسیخرده مق دو هر در

 
 

 .تياز جنس يبه عنوان تابع "يبدن ريتصو یدرباره ينگران اههيس" یهااسيرمقيز هایو انحراف استاندارد نمره نيانگيم .6 جدول
 عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظاهر خجالت به خاطر ظاهر-نارضایتی 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 91/11 40/10 10/0 17/29 دختر

 01/10 10/14 19/0 11/20 پسر

 .پسران باالتر است هاینمره نیانگیبا م سهیدر مقا یبدن ریتصو یدرباره ینگران اسیدو خرده مق دختران در هر هاینمره نیانگینشان داد که م جینتا

 

  بحث
 ایر بره فرهنرگ    ،زبران  ایر  فرهنگیک از  یکه ابزار یهنگام

 هرراییژگرریالزم اسررت و شررود،یبرگردانررده مرر گرررید یزبرران

قررار   یمرورد بررسر   ،اسرتفاده در جامعره   یآن برا سنجیروان

و  سرنجی روان هرای یژگیو ی. هدف پژوهش حاضر، بررسردیگ

 "یبردن  ریتصرو  یدرباره ینگران اههیس" یدییتأ یساختار عامل

 آموزان شهر تهران بود. دانش انیدر م

حاکی از آن است که مدل برا   یدییساختار عاملی تأ بررسی

نترایج پرژوهش از مردل دو     براز  خروبی دارد، یعنری   ا،هداده

 فیخجالت به خراطر ظراهر و عملکررد ضرع     -یتیعاملی )نارضا

 کند.  حمایت می ،از ظاهر( متمایل ینگران لیفرد به دل

 
 

کره از   یقبلر  یهرا با پژوهشحاضر پژوهش  جینتا ،نیهمچن

همسرو   ،(10،29) انرد اسرتفاده کررده   یاکتشراف  یعرامل  لیتحل

 .  باشدیم

 ینگرانر  اسیر مق یدرونر  یهمسران  یحاصرل از بررسر   جینتا

کرل   یکرونبراخ بررا   یبا اسرتفاده از آلفرا   یبدن ریتصو یدرباره

 هررایاسیرراز خرررده مق کیررهررر  یو برررا 94/0 ،پرسشررنامه

فررد بره    فیخجالت به خاطر ظاهر و عملکررد ضرع   -یتینارضا

بررآورد شرده    97/0و  99/0 بیر بره ترت  ،از ظراهر  ینگران لیدل

 ،و همکراران  Littletonپرژوهش   هرای افتهیبا نتایج است. این 

 92/0کل پرسشرنامه،   یبرا 90/0ابزار را  نیا ییایپا بیکه ضر

دوم بدسرت   اسیخرده مق یبرا 70/0اول و  اسیخرده مق یبرا

* 01/0P<  04/0 **وP<. 
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و  ییایر پا یبخشر تیرضرا  انگریر بروده و ب  کیر نزد( 29)آوردند 

 .  باشدیابزار م نیمناسب ا یدرون یهمسان

 اههیسر " BICI نیب یهمگرا از همبستگ ییروا یبررس یبرا

 ییگراکمال یچند بعد اسیو مق "یبدن ریتصو یدرباره ینگران

آمروزان  دانرش  یاز زنردگ  تیرضرا  یچند بعد اسیفراست و مق

و  تیاز شخصررر ساسیا یعنصر بدنی تصویراسرررتفاده شرررد.  

 یها نگرو  نیروا ندگیز ررر ب هرر کهر فرد است  یخودپنداره

 بر ،باشد منفی یا مثبت نداتومی تصویر ینا گراارد، یم ثیرتأاو 

 تهیجانا ایبر یمنبعرر بهو  اردبگا ثیرتررأ دفر نیروا یسررتیبهز

 ندگیز کیفیت بر ،طریق ینو از ا شرررده تبدیل منفی یا مثبت

 ادییرررز نیاناهمخو دفر بدنی تصویر گر. ابگررراارد ثیرترررأ ادفرا

 بینارتباطات  ،نهروزا یهادکررکا ،یداشته باشد، روابق اجتماع

 کیفیتثر ؤمر  هرای طهیح جملهاز  که گیادخانو بقو روا دیفر

طرور کره در   . هماندنگیرمی ارقر ثیرتأ تحت ،هستنداو  ندگیز

بردن برا    ریتصو یهااسیمالحظه شد، خرده مق هاافتهیقسمت 

 یاز زنرردگ تیرضررا یچنررد بعررد اسیررمق یهررااسیررخرررده مق

 هشوپژ نتایج. داشرتند  یمعنرادار  یرابطره منفر   ،آموزاندانش

 .  (10-19) است همسو هاپژوهش ریسا ارب ،حاضر

بالفاصرله در   ،یهرای اجتمراع  آنجا که ظاهر، در موقعیرت  از

 یسرازه  این اهمیت بنابراین شود،برخورد با دیگران نمایان می

و  یبردن  ریتصرو  تیر اهم یشخصریتی بسریار برارز اسرت. گراه     

اخرتالل   جراد یکره باعرث ا   شودیم ادیآنقدر ز یظاهر تیجااب

 فررد  یمختلرف زنردگ   هرای بر جنبره  ینامطلوب راتیشده و تأث

 ایر اخرتالالت خروردن   تروان بره   که از آن جمله مری  گااردیم

اضرطراب   و یکراهش عرزت نفر)، افسرردگ     ،یاختالل بدشکل

دهند که میمطالعات نشان  جی(. نتا7-40) اشاره کرد یاجتماع

از  یتیاز نارضرا  یدر زنان جروان برا سرطوح براالتر     گراییکمال

کره در آن   یاجتمراع  یهرا تیر و اجتنراب از موقع  یبدن ریتصو

ارتباط  رد،یقرار گ یشتریتوجه ب دممکن است ظاهر و وزن مور

 نیبر  یرابطره  یکره بره بررسر    یگرر ی(. در پژوهش د19دارد )

 یپسررر دوره انیدر دانشررجو یبرردن ریو تصررو یرریگراکمررال

از  یبرا سرطوح براالتر    گرایری پرداخته برود، کمرال   یکارشناس

بودن، چاق نبرودن و   یدر مورد ع الن یبدن ریاز تصو یتینارضا

 جیبرا نترا  حاضرر  پژوهش  جی. نتا(10)بود  ههمرا ،بلند قد بودن

 .باشدمیهمسو  ،(10،19) مطالعات ماکور

نظرر  ه بر  ،مالحظره شرد   هرا افتره یکه در قسرمت   طورهمان

 شیخرو  یبردن  ریاز پسران نگران تصرو  شتریب ،دختران رسدیم

اسرت کره    یادهیپد ،بدن ریاست که تصو نیهستند. اعتقاد بر ا

که مردان  یمعن ه اینبباشد، می تیثر از جنسأمت به طور قوی،

را به طرور   شانیهاشوند تا بدن یم یاجتماع یاو زنان به گونه

  یجسررم یهررایژگرریهررا و وآلدهیررادرا  نمرروده و ا یمتفرراوت

 یرشرد  انیر هرر جر  تیر ماهد. البته، را ارزشمند بدانن یمتفاوت

کره   یبره طرور   باشرد یمتفراوت مر   ،دو جرن) یک از هر  یبرا

کمبرود   یدربراره ، اضافه وزن و پسران یدرباره شتریب ،دختران

 یهرا با توجره بره تفراوت    (.14) نگرانند ،یوزن و عدم رشد کاف

در  ،ررسیر د یهنگام بلوغ، پسرران برا رشرد جسرمان     یتیجنس

. قرار دارند یشتریب یفرد نیب یخطر مشکالت سازگارمعر  

 ترر،  یدخترران نوجروان برا رشرد سرر     این در حالی اسرت کره   

(. 12کننرد ) یرا تجربره مر   یشرتر یب یفرد نیب یهایناسازگار

در  یبردن  ریاز تصو تیرضا نیانگینشان داد، م جیکه نتاگونه آن

مطالعرات   هرای افتره یبا  افتهی نیا. کمتر از پسران بود ،دختران

 . (11-17) همسو استقبلی 

 ریتصرو  ینره یانجام شده در زم یهاپژوهش یاجمال یبررس

انجام شده راجر  بره    یهادهد که حجم پژوهشیبدن نشان م

از  شررتریزنرران بره مراتررب ب  نیبردن در برر  ریاز تصررو یتینارضرا 

 لیر (. سره دل 19مرردان بروده اسرت )    نیمشابه در بر  قاتیتحق

 کهاینذکر شده است: نخست  یتیجنس یریسوگ نیعمده در ا

 ینیبال یدر روانشناس شهیر بدن، ریمربوط به تصو یهاپژوهش

در  هیر بر موضروعات اخرتالالت تغا   دارند که عمدتاً یو روانکاو

ترا دو   کره آندوم  .(19زنان جروان متمرکرز شرده اسرت )     نیب

مشکالت مربروط بره    ازبود که مردان  نیقبل، فر  بر ا یدهه

دلیرل  ( و 10برنرد ) یرنرج نمر   یبه طور جرد  ،از بدن یتینارضا

افرراد، جامعره    یاجتمراع  تیر به هو یآن که در شکل دهسوم 

برا مرردان    سره یزنران در مقا  ییبرا یهر و زبر ظا یشتریب دیتأک

هرا و  ییتوانرا بیشتر از آنکه بر اسراس  زنان  ،بیترت نیه اب .دارد

مورد سنجش قرار بگیرنرد،  شان یو اجتماع یفرد یهاتیموفق

شوند یم یابیارز شانیو ظاهر یجسمان تیجااب قیاغلب از طر

از  ترری یمنفر  یبردن  ریبرا مرردان، تصرو    سهی(. زنان در مقا14)

 یو روانر  یجسرمان  یهاامدیپ ل،یدل نیخودشان دارند و به هم

 ینررهیدر زم قرراتی. تحقکننرردیرا تجربرره مرر یترررخطرنررا 

رغرم  علی که دهندمیرابطه نشان  نیدر ا یتیجنس یهاتفاوت

دخترران و زنران در    نیبردن در بر   یرو شرتر یب یگراار هیسرما

در  یبردن  ریاز تصرو  تیرضرا  زانیر م ،با پسران و مردان سهیمقا

از  یانعکاسر  ،یتیتفراوت جنسر   نیا .(12)آنها کمتر است  نیب

زنران   ییبایز یاست که جامعه برا یمتفاوت یاجتماع آلهایدهیا

 .کندیم جیترو و  یتبل ،مردان و

اول  یساختار عراملی مرتبره   ،دست آمدههب جیتوجه به نتا با

برراز   ، "یبردن  ریتصرو  یدربراره  ینگرانر  اههیسر "تک عاملی 

هرای مشراهده شرده داشرتند. سراختار عراملی       بهترری برا داده  

 "یبردن  ریتصو یدرباره ینگران اههیس"و روایی  ییایپا ،یدییتأ
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 ابرل های بالینی در حرد ق برای کاربردهای پژوهشی و تشخیص

 ینگرانر  اههسری " ،آمرده  دست به هایافتهی اساس قبول بود. بر

و معتبر است کره   نانیقابل اطم ی، ابزار"یبدن ریتصو یدرباره

اسرتفاده نمرود و    یرانر ینوجوانران ا  یابیارز یاز آن برا توانیم

 . آورد دستهم به یو باثبات ایپا جینتا

 لیر لبره د  ،گرر یاز مطالعرات د  یاریمانند بسر  ،مطالعه جنتای

رفترار   یمطالعره  ی)بره جرا   یخودگزارشر  یاستفاده از ابزارهرا 

 از اسررتفاده برره را کننرردگان( ممکررن اسررت مشررارکت یواقعرر

امرر را   نیر کنرد و ا  بیر ترغ ،یاجتمراع  دییر أکسب ت هایوهشی

پرژوهش حاضرر    یهرا تیمحردود  بره عنروان یکری از    تروان یم

 آمروزان دانرش  انیر تفراوت م  ،مطالعه نیدر ا نیدانست. همچن

لحرا    یانتفراع  ریر و غ یدولتر  مردارس در  لتحصی به مشغول

تفاوت  نیا ،یبعد یهادر پژوهش شودیم شنهادینشده است. پ

 یبررس یبدن ریدر تصو یروان-یعوامل اجتماع ریتأث نیو همچن

 ریتصرو  یدربراره  ینگرانر  اسیر مق یسرنج روان نیهمچن .شود

 شنهادیمختلف پ یشغل یهاو گروه انریدانشجو انیم در یبدن

 شود.  یم

 

 گيرینتيجه

 ریتصرو  یدرباره یکه مقیاس نگران یبا در نظر گرفتن اهداف

بره   توانرد یپرسشنامه م نیگفت ا توانیم کند،یدنبال م یبدن

ابرزار   کیر ماننرد   ،یدر مروارد متعردد   یگروه ای فردی صورت

نگرر  فررد    یمشاوره برا نوجوانران بررا    ینهیدر زم یصیتشخ

 .ردیمورد استفاده قرار گ ،نسبت به ظاهر خود

 

 يو قدردان تشکر
 یاز اداره ،مقالره  سرندگان ینو یاز طررف همره   ،لهیوسنیبد

کره مرا را    یآموزاندانش یهیآموز  و پرور  شهر تهران و کل

 یسپاسرگزار  مانهیکردنرد، صرم   یاریر پرژوهش   نیا یدر اجرا

 ،یمرال  تیر بردون حما  یطرح پژوهشر  ،حاضر پژوهش. شودیم

 .بوده است یبهشت دیخانواده دانشگاه شه یتوسق پژوهشکده
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