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 .4کارشناس ارشد مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار پژوهشکده خانواده ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران ،انستیتو روانپزشکی تهران ،ایران
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :تصویر بدنی ،به عنوان تصویری که ما از اندازه ،شکل و فرم بدن خود در ذهن داریم ،تعریف میشود و به احساسات فرد
در مورد این ویژگیها و اجزای تشکیل دهندهی بدن اشاره دارد .هدف پژوهش حاضرر ،روانسرنجی "سریاهه نگرانری دربرارهی تصرویر
بدنی" ( )BICIبود.
مواد و روشها :برای این منظور ،نمونهای با تعداد  194نفر دانش آموز دبیرستانی بره رو

نمونرهگیرری طبقرهای -خوشرهای چنرد-

مرحلهای از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند .برای محاسبهی روایی همگرا ،به طور همزمان ،مقیاس کمالگرایری چندبعردی
فراست و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانشآموزان اجرا شد .جهت بررسی ساختار عاملی تأییردی مرتبرهی اول مقیراس نگرانری
دربارهی تصویر بدنی ،از رو برآورد کمتررین مقردار مجراورات وزندار ( )WLSو بررای ارزیرابی کفایرت برراز مردل برا دادههرا ،از
شاخصهای  2/df ،2 ،GFI ،AGFI ،CFI ،RMSEA ،RMRو  2استفاده گردید.
يافتهها :ضریب آلفای کرونباخِ خرده مقیاسهای نارضایتی -خجالت به دلیل ظاهر ،و عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانری از ظراهر ،بره
ترتیب  0/99و  0/97بود .ساختار عاملی  BICIبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،مورد تأیید قرار گرفت .بررسری ضررایب همبسرتگی
نشان داد که  BICIبا پرسشنامهی کمالگرایی ( )P<0/04و رضایت از زندگی ( ،)P<0/04همبستگی منفری معنریداری دارد کره ایرن
رابطه ،بیانگر روایی همگرای  BICIاست .نتایج نشان داد که میانگین نمرههای دختران در هر دو خرده مقیراس نگرانری دربراره تصرویر
بدنی در مقایسه با میانگین نمرههای پسران ،باالتر است.
نتيجهگيری :ساختار عاملی مرتبهی اول دو عاملی "سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بدنی" ،براز

بهتری با دادههای مشاهده شده نشان

داد .ساختار عاملی تأییدی ،پایایی و روایی  BICIبرای کاربردهای پژوهشی و تشخیصهای بالینی در حد قابل قبول بود.
واژگان کليدی :تصویر بدن ،پایایی و روایی ،تحلیل عاملی ،دانشآموزان
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

مقدمه

0

اختالل بدشکلی بدن ( )Body dysmorphic disorderدر
طبقررهی اخررتالل وسررواس فکررری -عملرری (Obsessive-
 )Compulsive Disorder- OCDو اخرتالالت مررتبق قررار
گرفته و با اشتغال ذهنی شدید ،با یرک نقرص جز ری یرا یرک
نقص متصور در ظاهر مشخص شده و باعث اختالل یا ناراحتی
بالینی قابل توجهی در فرد میگردد ( .)4افراد مبتال به اختالل
*نويسنده مسؤول مکاتبات :مينو پورآوری؛ کارشناس ارشد مشاوره ،دانشرکده
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی؛ تلفن09421079900 :؛ پستت
الکترونيكM_pooravari@yahoo.com :

بدشکلی بدن ،در  DSM-Vبردین صرورت تعریرف مریشروند:
داشتن اشتغال شدید ذهنی با یک یا چنرد نقرص خیرالی و یرا
نقصی در ظاهر که قابل مشاهده نیسرت و یرا در نظرر دیگرران
بسیار جز ی اسرت .برخری مواقر  ،افررادی کره دارای اخرتالل
بدشکلی هستند درگیر رفتارهای تکراری میشوند (مثالً چرک
کردن در آینه ،نظافت بیش از حد (،)excessive grooming
کنرردن پوسررت ( ،)skin pickingدرجسررتجوی اطمینرران
بخشی( )reassurance seekingیرا بره دنبرال اعمرال روانری
(( )mentalمثل مقایسهی ظاهر خود با دیگران) در پاسر بره
نگرانیهای ذهنی خود هستند (.)4
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بدنی را احساس کند و یا به هرر دلیلری از تصرویر بردن خرود
راضی نباشد ،منب اصلی اعتماد به نفر( او بره طرور نابسرنده
احسرراس م ریشررود و چررون مبنررای دیگررری برررای ارجرراع و
ذخیرهسازی مجدد عزت نف( وجود ندارد ،دچار فقردان عرزت
نف( شده که این عامل به نوبهی خرود ،برر کیفیرت زنردگی و
کاهش رضایت از زندگی فرد تأثیر میگراارد ( .)41نارضرایتی
از بدن و ارزیرابی منفری ذهنری فررد از چهرره و اع رای بردن
خویش ،منجر به ناسرازگاری روانری در تمرام طرول عمرر فررد
میگردد ( .)41این امر به خصوص در رشد نوجوانان ،تأثیرگاار
است (.)40
بلوغ ،با تغییرات فیزیکی مرتبق با آن ممکن است باعث شود
نوجوانان به سمت و یرا بره دور از ایردهآلهرای فیزیکری خرود
حرکت کنند ( .)47هرچند ممکن است زنران و مرردان برال و
بزرگسال ،دربارهی تصویر بدن خویش نگرانی داشته باشند ،اما
مطالعررات مختلررف نشرراندهنرردهی تفرراوتهررای جنس ریتی در
نارضایتی از تصویر بدنی است ،به طوریکه نترایج پرژوهشهرا
نشان میدهد نارضایتی در میان زنان جروان ،بیشرتر از مرردان
اسررت ( .)49،49همچنررین ،در میرران زنرران در طررول دورهی
نوجوانی ،نارضایتی از تصویر بدن افزایش مییابد (.)24،20،49
بسیاری از دانشمندان معتقدند که دختران نوجوان در معرر
فشارهای شدید مربوط به تصویر بدنی هسرتند ( .)40در دوران
بلرروغ ،بیشررتر دختررران ،نارضررایتی از تصررویر برردنی را تجربرره
میکنند و تمایل دارند که الغرتر باشند (.)22
در میان پسران ،الگوهای متفاوتی از رشد و توسعهی تصرویر
بدن از اوایل نوجوانی دیده میشود .درحالیکه برخی مطالعات
کاهش الگوی نارضایتی از تصویر بدن را در طول زمران نشران
میدهند ( ،)21،21برخری مطالعرات دیگرر هریچ تغییرر قابرل
مالحظهای را نشان نداده ( )21،24و برخی دیگرر بره افرزایش
نارضررایتی از ابترردا تررا اواسررق نوجرروانی و کرراهش آن از اواخررر
نوجوانی و انتقال به بزرگسالی اولیه ،اشاره دارند (.)20
افرررادی کر ره از بر ردن خر رود ناراضر ری هستند ،امکان دارد
لباسهایی بخرند و یا بپوشند که قسمتهای ناخوشایند را
پوشانده و یا بر قسمتهای خاصی تأکید داشته باشد .این نوع
از پوشش بره فررد کمک میکند تا خرودپنردارهی خرود را در
راسرتای تصرویر برردنی ایدهآل سوق دهد .همچنررین ممکرن
است از رژیرم غرراایی نیرز به عنوان ابزاری برای کسب تصویر
بردنری مطلروب و نرزدیررک برره تصویر بدنی ایدهآل ،استفاده
شود ( .)27از رو هرای دیگرری کرره جوانران بررای تغییرر در
تصویر بدنی خود استفاده میکنند ،جراحی زیبایی است که به
نظر می رسد در  10سال اخیر به فراوانی مرورد اسرتفاده قررار
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تصویر بدنی یک مفهوم گسترده و پویا بروده و شرامل ادرا
فرد از اندازه و تناسب بدن میباشد کره برا تفکرر و احسراس و
دیدگاه سایر افراد نسبت به بردن او همرراه اسرت ( .)2تصرویر
بدنی دارای یک ساختار چند بعدی است که شرامل دو بخرش
مستقل ادراکی (تخمین اندازه ی بدن) و دیدگاهی (شرناخت و
احساس فرد نسبت به بدن) میباشد ( .)1واژهی تصرویر بردن،
یک اصطالح جام و فراگیر است که سازههرای بسریاری را در
بر مریگیررد .ایرن سرازههرا شرامل رضایت/نارضرایتی از وزن،
رضایت/نارضررررایتی از برررردن ،شرررررم ( )shameاز برررردن،
رضایت/نارضایتی از ظراهر ،ارزیرابی ظراهر ،ارزشرمند دانسرتن
بدن ،بدشکلی بدن و طرحوارهی بدنی است ،اما محدود به ایرن
سازهها نیز نمیباشد ( .)1تصرویر ذهنری فررد از بردن خرویش
میتواند تحت تأثیر عواملی چون رشد جسمانی ،تعامل فرد برا
محیق اجتماعی ،سوانح ،آسیب و جراحات بردنی قررار گیررد و
نگرانی از تصویر بدنی را در فرد ایجاد کند ( .)1عوامل دیگرری
نیز در شکلگیری نارضایتی از تصویر بدن نقرش دارنرد ،ماننرد
فشارهای فرهنگی -اجتماعی که از طرق مختلف نظیر والردین
و خانواده ،همساالن و رسانه ،برداشتن اندامی الغرر بره عنروان
اندام ایدهآل تأکید دارند .همچنرین ،عوامرل بیولوژیرک ماننرد
شاخص ترودهی بردنی ( )Body mass index- BMIنیرز در
این امر تأثیرگاار هستند ( .)0شیوع نارضایتی از تصویر بردنی،
یک نگرانی عمده محسوب میشرود ،چررا کره برا اخرتالالت و
نقصهای روانی مانند کاهش عرزت نفر( ( ،)7افسرردگی (،)9
اضطراب اجتماعی ( ،)9اختالالت خوردن ( ،)40سرو مصررف
مواد ( )9و جراحیهای زیبایی ( )44در ارتباط است.
تصویر بدنی ،یک مفهوم محوری بررای روانشناسری سرالمت
است ( )42و به نظر میرسد افرادی که احساس خوبی نسربت
به خود دارند ،معموالً احساس خروبی نیرز نسربت بره زنردگی
خواهند داشت .کیفیت و رضایت از زندگی نیز با تصرویر بردنی
افراد در ارتباط است .در واق  ،تصویر مثبرت از جسرم خرویش
سبب ایجاد یک ح( ارزشمند در فررد مریشرود ( .)41مرورد
دیگر که در تبیین ارتباط تصویر بدنی و کیفیت زنردگی دارای
اهمیت میباشد ،نقش اعتماد به نف( در این افرراد اسرت .بره
نظر میرسد افرادی که اعتمراد بره نفر( کمترری دارنرد ،برر
تصررویر برردن خررود برره عنرروان ی رک منبرر خودارزشررمندی،
سرمایهگااری بیشتری میکنند .هنگرامی کره بره ایرن افرراد،
بازخوردهررای منف ری داده م ریشررود ،عررزت نفرر( و احسرراس
خودارزشمندی آنها تهدید میشود و آنها تال میکنند ترا برا
تمرکز و تأییرد زیراد برر ظراهر و بردن خرود ،احسراس خرود-
ارزشمندی را حفظ کنند .از آنجایی که ممکن است فرد ،نقص
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گرفته است .از بین همهی این عوامل ،آنچره کره مرورد تأییرد
همرهی پژوهشررگران در انگیرزهی تمایرل بره جراحرری زیبررایی
میباشد ،نارضایتی از تصویر بدنی است (.)29
"سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بدنی" ( )29یک ابزار سرری ،
جام و مفید برای مطالعات و پژوهشهای برالینی اسرت .ایرن
ابزار میتواند برای مطالعهی نگرانی بدشکلی بدن در اختالالتی
مانند اختالل بدشکلی بدن و اختالالت خوردن ،مورد اسرتفاده
قرار گیرد .هدف این پرسشنامه ،سنجش نارضایتی فرد از ظاهر
خود در اختالالتی مانند بد شکلی بدنی و اختالالت خوردن یرا
سنجش الگوهای نشانهشناسی مشابه ،در سطوح بالینی و غیرر
بالینی است.
 Littletonو همکاران ( )2001برا چهرار مطالعرهی مختلرف
( )Ns=491،200،10،10روی دانشجویان دختر و پسرر دورهی
کارشناسی ،اعتبار سازه و همسانی درونی این ابزار را در مرورد
بررسی قرار دادند .در مطالعهی اول و سوم ،همسرانی درونری و
روایرری همزمرران  BICIاز طریرق مقایسرره بررا پرسشررنامههررای
body
dysmorphic
disorder
( BDDE-SR
 )examination: self-reportو body ( BDD-YBOCS
disorder-

dysmorphic

yale-brown obsessive )compulsive scaleصورت گرفت .در مطالعهی دوم ،تحلیل

مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعهی مقطعی است .جامعرهی آمراری
شامل کلیهی دانشآموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهران در
سررال تحصرریلی  4194-92برروده اسررت .ابترردا تعررداد 040
دانررشآمرروز بررا رو نمونررهگیررری طبقررهای -خوشررهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابتدا تهرران بره  1بخرش شرمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شرد .سرپ( از هرر بخرش،
یکی از مناطق نوزدهگانه ی آموز و پرور (مناطق ،1 ،2 ،4

 .0سياهه نگراني دربارهی تصوير بتدني ( Body Image

.)Concern Inventory - BICI
این پرسشنامهی  49مادهای توسرق  Littletonو همکراران
( )2001با دو خرده مقیاس نارضایتی -خجالت به خاطر ظراهر
( dissatisfaction and shame regarding one’s
 )appearanceیا به عبارتی ،بررسری و مخفری کرردن عیروب
ظاهری ( checking and camouflaging of a perceived
 )defectو عملکرد فردی ضرعیف ،بره دلیرل نگرانری از ظراهر
( interference with functioning due to appearance
 ،)concernsطراحی شده است.
در این ابزار ،از آزمودنی خواسته میشود در مورد هریرک از
مادهها ،میزانی کره آن مراده احساسرات یرا رفترار را نشران
میدهد ،روی مقیاسری از  4ترا  ،1درجرهبنردی کنرد .در ایرن
مقیاس ،نمرهی  4به این معنی است که "هرگز این احساس را
نداشتهام یا این کار را انجام ندادهام" و نمرهی  1به این معنری
است که "همیشه ایرن احسراس را دارم یرا ایرن کرار را انجرام
میدهم" .نمرهی کل پرسشنامه ،بین  49تا  91متغیرر بروده و
کسب نمرهی بیشرتر ،نشرانگر براال برودن میرزان نارضرایتی از
تصویر بدنی یا ظاهر فرد است .همچنین ،نتایج بررسی ساختار
عاملی پرسشنامه ،نشاندهندهی دو عامل مهم و معنیدار برود.
به این ترتیب که عامل اول ،نارضایتی -خجالت به خاطر ظراهر
را در بر میگیرد و عامل دوم ،عملکرد فردی ضعیف بره دلیرل
نگرانی از ظاهر را نشان میدهد.
پای رایی  BICIبرره رو همسررانی درون ری ،بررس ری شررده و
ضرریب آلفررای کرونبراخ  0/91برهدسرت آمررده اسرت .ضررریب
همبستگی هر یک از سؤاالت با نمرهی کل پرسشرنامه-0/12 ،
( 0/72میانگین  )0/02بروده اسرت .همچنرین ،ضرریب آلفرای
کرونبرراخ عامررل اول و دوم برره ترتیرب  0/92و  0/70و ضررریب
همبستگی بین دو عامل 0/09 ،گزار شده است ( .)29عالوه
بر این ،در مطالعهای کره روی دخترران نوجروان شرهر شریراز
صورت گرفت ،میزان آلفای کرونباخ کلی  0/91به دست آمد و
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عاملی و روایی همگرا از طریق مقایسه با پرسشنامههرای EDI
( )eating disorder inventoryو وسررواس پررادوا صررورت
گرفت .مطالعهی چهارم ،روایی همگرای ابزار و توانایی ابرزار در
تمایز بین افرادی کره اخرتالالت برالینی برا سرطوح براالیی از
نگرانی دربارهی بدشکلی بدن دارند را برا افررادی کره اخرتالل
بالینی ندارند ،نشان میدهد ( .)29هرچند که این سیاهه ،قربالً
در ایران در پژوهشهای دیگر ترجمه و هنجاریابی شرده اسرت
( ،)27اما فقق تحلیل عاملی اکتشافی انجرام گرفتره و تحلیرل
عاملی تأییدی صورت نگرفته بود .هدف اصلی در این پرژوهش،
تعیین ویژگیهای روانسنجی "سیاهه نگرانی دربارهی تصرویر
بدنی" بود.

 0و  )49و از هر منطقه ،یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب
شد .پ( از آن ،از هر مدرسره دو کرالس بره صرورت تصرادفی
انتخاب و کلیهی دانشآموزان آنها در پرژوهش ،مرورد بررسری
قرررار گرفتنررد .پرر( از حرراف پرسشررنامههررای نرراقص ،تعررداد
شرکتکنندگان به  194نفر تقلیل یافت .این تعداد برر اسراس
مطالعهی مقالهی  MacCallumو همکاران تعیین شد .در این
پژوهش ،از سه ابزار سیاه نگرانی درباره تصرویر بردنی (،)BICI
مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآمروزان ()MSLSS
و مقیاس چند بعدی کمالگرایی فراست ( )frostاستفاده شد.

نگرانی دربارهی تصویر بدنی در نوجوانان

 / 492دوماهنامه پژوهنده

در مجموع از  49سؤال مقیاس  2عامرل (نارضرایتی از بردن و
تداخل دربارهی عملکرد اجتماعی) شناسایی شد .میزان آلفرای
کرونبرراخ برررای عامررل اول 0/91 ،و برررای عامررل دوم 0/71
محاسبه گردید (.)10
 .2مقياس چند بعدی رضايت از زنتدگي دانت

آمتوزان

( Multidimensional Students’ Life Satisfaction

)Scale - MSLSS
این مقیاس در سال  4991توسق هابنر و همکاران سراخته
شد و یک ابزار خودگزار دهی  10سؤالی است کره آزمرودنی
باید در یرک مقیراس لیکررت  0درجرهای ،میرزان موافقرت یرا
مخالفت خود را با هر یرک از عبرارات آن مشرخص کنرد .ایرن
مقیاس ،رضرایت آزمرودنی را در حیطرههرای مختلرف زنردگی
میسنجد و دارای  1زیرمقیاس خرانواده ( 7عبرارت) ،دوسرتان
( 9عبارت) ،مدرسه ( 9عبارت) ،محریق زنردگی ( 9عبرارت) و
خود ( 7عبارت) اسرت .همچنرین در نهایرت مریتروان میرزان
رضایت کلی آزمودنی را مورد سنجش قرار داد .ضررایب ثبرات
درونی (آلفا) ،بارها در تحقیقات گوناگون مرورد محاسربه قررار
گرفته است .یافتهها حاکی از آن است که اعتبار این ابزار برین
 0/7-0/9میباشد .همچنین ،ضریب بازآزمایی گزار شده که
از طریررق ضررریب همبسررتگی پیرسررون توسررق  Huebnerو
همکاران در یک فاصرله ی  2ترا  1هفترهای انجرام گرفتره ،در
محدوده ی  0/7-0/9گزار شده است ( .)14در مطالعهای که
توسق حبیبی و همکراران صرورت گرفرت ،ضرریب آلفرا بررای
نمرررهی کررل %90 ،و ضررریب پای رایی زی رر مقی راسهررا ،از %71
(محیق زندگی) تا ( %99خرانواده) بره دسرت آمرد .همچنرین،
ضررریب بازآزمررایی برررای نمرررهی کررل در طرری  2هفترره%99 ،
محاسبه شده است (.)12
 .1مقياس چند بعدی کمالگرايي فراست ()frost

يافتهها
از نظر توزیر جمعیرت شرناختی ،حرداقل و حرداکثر سرن
آزمررودنیهررا برره ترتیررب  41و  47سررال (میررانگین  41/10و
دامنهی تغییررات  )0/09و از نظرر جنسریت 101 ،نفرر (14/0
درصد) دختر و 290نفر ( 19/10درصد) پسر بودند (جدول .)4

جدول  .0اطالعات جمعيت شناسي شرکت کنندگان در پژوه

پایه تحصیلی

میزان تحصیالت مادر

میزان تحصیالت پدر

تعداد فرزندان خانواده

چندمین فرزند

کالس اول
کالس دوم
کالس سوم
سیکل و کمتر
دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
سیکل و کمتر
دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
تک فرزند
 2فرزند
 1فرزند
 1فرزند
بین  1تا  7فرزند
فرزند اول
فرزند دوم
فرزند سوم
فرزند چهارم
فرزند چهارم به بعد

.

تعداد

فراواني

277
491
449
91
114
424
10
79
299
449
91
92
149
414
14
49
207
224
71
20
9

%10/9
%11
%20/4
%41/7
%17/7
%20/1
%0/4
%41/1
%10/0
%20/4
%41/9
%41/9
%11/9
%22/2
%0/9
%1/2
%11/2
%17/1
%42/1
%1/1
%4/0
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مقیاس چند بعدی کمال گرایی  frostبه منظور ارزیابی ابعاد
مختلف کمال گرایری سراخته شرده اسرت ( .)11ایرن آزمرون،
دارای  11عبارت بوده و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 1
درجررهای (از کررامالً مخررالفم 4تررا کررامالً مرروافقم )1می رزان
موافقت یا مخالفت خود را با هر یرک از عبرارات آن ،مشرخص
نمای رد .مقی راس چنررد بعرردی کمررال گرایرری فراسررت دارای 0
زیرمقیاس نگرانی در مورد اشتباهات ،تردید نسبت بره اعمرال،
انتظارات والدین ،انتقاد والدین ،استانداردهای فرردی و نظرم و
ترتیب است ،به عالوهی نمرهی کمالگرایی کلی کره از طریرق
جم کردن نمرهی همهی  11عبارت آزمون به دست میآیرد.
نمرهی باال در این آزمون حاکی از کمالگرایری براالی فررد در
حیطهی مورد نظر است .این مقیاس در ایران روی نمونهی 00

نفری از دانشجویان دانشگاه گیالن اجرا شده و ضریب همسانی
درونی برای کرل پرسشرنامه 0/90 ،و بررای زیرر مقیراسهرای
نگرانی در مورد اشتباهات ،تردید نسبت بره اعمرال ،انتظرارات
والدین ،انتقاد والدین ،استانداردهای فردی و نظم و ترتیب ،بره
ترتیررب برابرررر برررا  0/17 ، 0/17 ،0/79 ،0/72 ،0/91و 0/91
بهدست آمده است .همچنین ،ضریب بازآزمایی با فاصلهی یرک
هفته ،برای کل پرسشنامه برابر با  0/9و برای زیر مقیاسها بره
ترتیب  0/91 ،0/11 ،0/79 ،0/94 ،0/91و  0/91به دست آمد
که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامهی ماکور است (.)11
به منظرور تحلیرل دادههرا ،از شراخصهرای آمرار توصریفی
(میانگین و انحراف معیار) ،آلفای کرونباخ ،ضرریب همبسرتگی
پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .تمامی تحلیلهرا
با کمک دو نررم افرزار  SPSS 19و  LISREL 8.72صرورت
گرفت.
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قبررل از بررسرری چگررونگی بررراز مرردل انرردازهگیررری،
پیشفر های نرمال بودن توزی متغیرها ،متغیرهای مشراهده
شده چندگانه (داشتن حداقل  2متغیر مشاهده شده برای هرر
متغیررر نهفترره) ،مرردلی برریش از حررد مشررخص شررده ( Over
 )specifiedو فاصله ای بودن مقیراس انردازهگیرری بررسری و
رعایت آنها مورد تأیید قرار گرفت ( .)11رعایت پیش فر اول
با توجه به نتایج آزمون تکمتغیره و چند متغیره ،نرمال برودن
در نرم افزار لیزرل بررسی شد و با توجه به رد شدن فرضریهی
نرمال بودن در تعدادی از متغیرهرا ،از رو بررآورد مقراوم در
برابر نقض نرمال بودن استفاده شد.
مدل اندازهگيتری .ابتردا برراز

آمراری مردل انردازهگیرری

دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  LISREL 8.72مرورد
بررسی قرار گرفت .مدل مورد بررسری شرامل مردل دو بعردی
( ،seven-factor oblique modelنارضررایتی -خجالررت برره
خاطر ظاهر و مقیاس عملکرد فردی ضعیف به دلیل نگرانری از
ظاهر) ،با بار شردن  49سرؤال روی دو عامرل مقیراس نگرانری
دربارهی تصویر بدنی بود .در جدول  2بارهرای عراملی ،خطرای
استاندارد برآورد پارامترها ،آزمون  tبررای بررسری معنری داری
پارامترها و ضریب تبیین پارامترها ارایه شده است .با توجه بره
نقض مفروضرهی نرمرال برودن ،از رو بیشینه درستنمرایی

مقرراوم در برابررر نقررض مفروضررهی نرمررال بررودن توزیرر
( ،)maximum likelihood robust procedureبرای برآورد
مدل و از شاخص های زیرر بررای برراز مردل اسرتفاده شرد:
شاخص مجاور خی ساتورا -بنتلر (Satorra-Bentler scaled
 ،)chi-square - χ2شاخص نسبت مجراور خری برر درجرهی
آزادی ( ،)df/χ2( )degree of Freedomشرراخص نیکررویی
برراز ( ،)goodness of fit index- GFIشراخص نیکرویی
بررراز انطبرراقی ( adjusted goodness of fit index-
 ،)AGFIشرراخص بررراز مقایسررهای ( comparative fit
 ،)index- CFIخطای ریشهی مجاور میانگین تقریب ( root
 )mean square error of approximation- RMSEAو
باقیماندهی ریشرهی مجراور میرانگین ( root mean square
 .)residual- RMRدر جدول  ،2نتایج تحلیل عاملی تأییردی
سؤاالت مقیاس نگرانی درباره ی تصویر بدنی به صورت مقرادیر
بارهرای عراملی ( )parameter estimation- PEو مقرادیر t
برای بررسی معنیداری بارهای عاملی ارایه شده است .نحوهی
تصمیمگیری در مقادیر  tارایه شده در مدل معادالت ساختاری
جهت برراز یرک آیرتم ،مقرادیر براالتر از  2/19و برا سرطح
اطمینان  0/99است .بررسی مقادیر بارهرای عراملی ،حراکی از
آن است کره بارهای عاملی همهی سؤالها روی عامل مربوطه،

جدول  .2نتايج تحليل عاملي تأييدی سؤالهای سياهه نگراني دربارهی تصوير بدني.
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-
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-

-
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02

-

-

0/99
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04

0/91

49/11

-

-
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05
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06
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1/49
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0/12

1/74

08
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01
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9/00
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 P<0/04و .t>2/91
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بارهای عاملی روی خرده مقیاس
نارضایتی-خجالت به خاطر ظاهر

t. value

بارهای عاملی روی خرده مقیاس عملکرد
فردی ضعیف به دلیل نگرانی از ظاهر

t. value
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که نتایج پژوهش از مدل دو عاملی متمایل ،حمایت میکند.
بررسی شاخصهای براز مدل ،حاکی از آن است که مدل
مورد نظر ،براز نسبتاً مطلوبی با دادههرا دارد .شراخصهرای
 GFI ،AGFI ،CFIبر براز بسیار مطلوب و بسیار مناسب و
شاخصهای  RMSEAو  RMRبر براز مطلروب و مناسرب
داللت دارند و بر مبنای شاخص نسبت مجاور خی برر درجرره
آزادی برررراز چنرردان رضرررایت بخررش اسررت (جرردول .)1
بنابراین ،بر اساس نتایج برهدسرت آمرده از مردل انردازهگیرری
مرتبهی اول دو عاملی تعدیل شده ،نتیجهگیری مریشرود کره
مدلهای اندازهگیری "سیاهه نگرانی دربرارهی تصرویر بردنی"،
روایی مناسبی به منظور اسرتفاده در جامعرهی مرورد مطالعره
دارد.

در حد رضایت بخشی است ( .)PE<0/1سؤالهای ،1 ،1 ،2 ،4
 49 ،47 ،40 ،41 ،9و  ،49روی هر دو عامرل و سرؤالهرای ،1
 41 ،42 ،44 ،40 ،9 ،7 ،0و  41روی ی رک عامررل ،بررار شرردند.
همبستگی بین دو عامل 0/77 ،برآورد شد.
بررسی میزان تفاوت براز مدل سره مردل مرورد بررسری
شامل یک عاملی (یک عامل کلی نگرانی درباره تصویر بردنی)،
دو عاملی (نارضایتی -خجالت ،به خاطر ظاهر و عملکرد فرردی
ضعیف به دلیل نگرانی از ظاهر) و دو عاملی تعردیل شرده (برار
شدن  40سؤال روی هر دو عامل و بررآورد خطرای اسرتاندارد
سؤالهرای -4 ،47-41 ،41-1 ،44-2 ،9-4 ،7-0 ،1-1 ،1-1
 49و  )49-47حاکی از آن است کره مردل دو عراملی تعردیل
شرده برا دادههرا برراز خوبری داشته و این بدان معنی است

جدول  .1شاخصهای تحليل عاملي تأييدی مقياس نگراني دربارهی تصوير بدني.
مدل

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

یک عامل

4201/10

412

7/92

0/77

0/72

0/92

0/44

دو عاملی

990/10

414

1/97

0/92

0/79

0/91

0/091

دو عاملی تعدیل شده

140/41

412

2/11

0/91

0/90

0/99

0/019

پايايي .برای تعیین پایرایی "سریاهه نگرانری دربرارهی تصرویر

روايي .جهت بررسی روایی "سریاهه نگرانری دربرارهی تصرویر
بدنی" ،از روایی سازه (همگرا) استفاده شد .به همرین منظرور،
مقیاس چند بعدی کمالگرایری فراسرت ،رضرایت از زنردگی و
پرخاشگری به کار گرفته شد .مقادیر روایی همگرا در جدول 1
آمده است.
جدول  1نشان میدهد که "سیاهه نگرانی دربارهی تصرویر
بدنی" با مقیاس چندبعدی رضایت از زنردگی دانرشآمروزان و
کمالگرایی (به جز خرده مقیاس انتظارات والدین بررای عامرل
اول و خرده مقیراسهای معیارهرای فرردی ،انتظارات والردین

مقايسهی "سياهه نگراني دربتارهی تصتوير بتدني" بته
تفکيك جنسيت .به منظور بررسی تفاوت خرده مقیاسهرای
"سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بردنی" در دو گرروه دخترران و
پسران ،از آزمون تحلیل واریان( چند متغیرره ()MANOVA
استفاده شد .نتایج بررسی اثر گروههای دانرشآمروزان دخترر و
دانشآموزان پسر برا اسرتفاده از آزمرون المبردای ویلکرز روی
ترکیب خطی خررده مقیراسهرای "سریاهه نگرانری دربرارهی
تصویر بدنی" (نارضایتی -خجالت بره خراطر ظراهر و عملکررد
ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظراهر) ،حراکی از وجرود تفراوت
معنرریدار بررین گررروه پسررران و دختررران بررود (،20/04
.)F)2,199(49/410 ،P<0/004
جهت بررسی اثر گروه در هرر یرک از خررده مقیراسهرا ،از
آزمون تحلیل واریان( چندمتغیره استفاده شد.
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بدنی" ،از دو رو آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمرایی اسرتفاده
شد .ضریب آلفای کرونبراخ "سریاهه نگرانری دربرارهی تصرویر
برردنی" برررای کررل پرسشررنامه %94 ،و برررای هررر یررک از
خردهمقیاسهای نارضایتی -خجالت به خاطر ظاهر ،و عملکررد
ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظراهر ،بره ترتیرب  0/99و 0/97
برآورد شده است .ضریب بازآزمایی حاصل از اجرای این آزمون
در طی یک هفته برای هر یک از خرده مقیاسهای نارضایتی-
خجالت به خاطر ظاهر ،و عملکرد ضعیف فرد به دلیرل نگرانری
از ظاهر ،به ترتیب  0/79و  0/90به دست آمد.

و سازمانردهی بررای عامل دوم) دارای روایی همگررای براالیی
اسررت .بررر اسرراس اطالعررات جرردول  ،1همبسررتگی خرررده
مقیاسهای "سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بردنی" برا مقیراس
چند بعدی رضایت از زندگی دانشآموزان و مقیاس چند بعدی
کمالگرایی فراست منفی و معنادار است.
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جدول  .4روايي سازه (همگرا) "سياهه نگراني دربارهی تصوير بدني" با مقياس چند بعدی کمالگرايي فراست و مقياس چند بعدی رضايت از زندگي دان

آموزان.

نگراني درباره تصوير بدني
نارضایتی-خجالت به خاطر ظاهر

عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظاهر

کمالگرايي

نگرانی دربارهی اشتباهات
معیارهای فردی
انتظارات والدین
انتقادگری والدین
تردید دربارهی کارها
سازماندهی
نمرهی کل کمال گرایی

**-0/14
**-0/44
-0/01
**-0/29
**-0/29
**-0/09
**-0/21

**-0/29
0/07
-0/07
**-0/20
**-0/27
0/07
**-0/21

رضايت از زندگي

خانواده
دوستان
مدرسه
محیق زندگی
خود
نمره کل رضایت از زندگی

**-0/20
**-0/20
**-0/47
**-0/40
**-0/211
**-0/11

**-0/22
**-0/47
**-0/49
**-0/41
**-0/21
**-0/29

*  P<0/01و ** .P<0/04

جدول  .5تحليل واريانس چند متغيری در مورد زيرمقياسهای نگراني دربارهی تصوير بدني.
متغير

درجه آزادی

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

4-199
4-199

F
41/910
29/219

Partial ƞ2
0/020
0/017

معناداری
0/004
0/004

در هر دو خرده مقیاس نارضایتی -خجالت به خاطر ظاهر و عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظاهر ،تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول  .6ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای زيرمقياسهای "سياهه نگراني دربارهی تصوير بدني" به عنوان تابعي از جنسيت.
نارضایتی-خجالت به خاطر ظاهر
دختر
پسر

عملکرد ضعیف فرد به دلیل نگرانی از ظاهر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

29/17
20/11

0/10
0/19

10/40
14/10

11/91
10/01

نتایج نشان داد که میانگین نمرههای دختران در هر دو خرده مقیاس نگرانی دربارهی تصویر بدنی در مقایسه با میانگین نمرههای پسران باالتر است.

هنگامی که ابزاری از یک فرهنگ یرا زبران ،بره فرهنرگ یرا
زبررانی دیگررر برگردانررده مرریشررود ،الزم اسررت ویژگرریهررای
روانسنجی آن برای اسرتفاده در جامعره ،مرورد بررسری قررار
گیرد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهرای روانسرنجی و
ساختار عاملی تأییدی "سیاهه نگرانی دربارهی تصرویر بردنی"
در میان دانشآموزان شهر تهران بود.
بررسی ساختار عاملی تأییدی حاکی از آن است که مدل برا
دادهها ،براز خروبی دارد ،یعنری نترایج پرژوهش از مردل دو
عاملی (نارضایتی -خجالت به خراطر ظراهر و عملکررد ضرعیف
فرد به دلیل نگرانی از ظاهر) متمایل ،حمایت میکند.
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بحث

همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهرای قبلری کره از
تحلیل عراملی اکتشرافی اسرتفاده کرردهانرد ( ،)10،29همسرو
میباشد.
نتایج حاصرل از بررسری همسرانی درونری مقیراس نگرانری
دربارهی تصویر بدنی با اسرتفاده از آلفرای کرونبراخ بررای کرل
پرسشررنامه 0/94 ،و برررای هررر یررک از خرررده مقیرراسهررای
نارضایتی -خجالت به خاطر ظاهر و عملکررد ضرعیف فررد بره
دلیل نگرانی از ظراهر ،بره ترتیرب  0/99و  0/97بررآورد شرده
است .این نتایج با یافتههرای پرژوهش  Littletonو همکراران،
که ضریب پایایی این ابزار را  0/90برای کل پرسشرنامه0/92 ،
برای خرده مقیاس اول و  0/70برای خرده مقیاس دوم بدسرت
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متفرراوتی ادرا نمرروده و ای ردهآلهررا و ویژگ ریهررای جسررمی
متفاوتی را ارزشمند بدانند .البته ،ماهیرت هرر جریران رشردی
برای هر یک از دو جرن( ،متفراوت مریباشرد بره طروری کره
دختران ،بیشتر دربارهی اضافه وزن و پسران ،دربرارهی کمبرود
وزن و عدم رشد کافی ،نگرانند ( .)14با توجره بره تفراوتهرای
جنسیتی هنگام بلوغ ،پسرران برا رشرد جسرمانی دیرررس ،در
معر خطر مشکالت سازگاری بین فردی بیشتری قرار دارند.
این در حالی اسرت کره دخترران نوجروان برا رشرد سرری ترر،
ناسازگاریهای بین فردی بیشرتری را تجربره مریکننرد (.)12
آنگونه که نتایج نشان داد ،میانگین رضایت از تصویر بردنی در
دختران ،کمتر از پسران بود .این یافته با یافترههرای مطالعرات
قبلی همسو است (.)11-17
بررسی اجمالی پژوهشهای انجام شده در زمینرهی تصرویر
بدن نشان میدهد که حجم پژوهشهای انجام شده راجر بره
نارضرایتی از تصررویر بردن در برین زنرران بره مراتررب بیشررتر از
تحقیقات مشابه در برین مرردان بروده اسرت ( .)19سره دلیرل
عمده در این سوگیری جنسیتی ذکر شده است :نخست اینکه
پژوهشهای مربوط به تصویر بدن ،ریشه در روانشناسی بالینی
و روانکاوی دارند که عمدتاً بر موضروعات اخرتالالت تغایره در
بین زنان جروان متمرکرز شرده اسرت ( .)19دوم آنکره ترا دو
دههی قبل ،فر بر این بود که مردان از مشکالت مربروط بره
نارضایتی از بدن ،به طور جردی رنرج نمریبرنرد ( )10و دلیرل
سوم آن که در شکل دهی به هویرت اجتمراعی افرراد ،جامعره
تأکید بیشتری بر ظاهر و زیبرایی زنران در مقایسره برا مرردان
دارد .به این ترتیب ،زنان بیشتر از آنکه بر اسراس توانراییهرا و
موفقیتهای فردی و اجتماعیشان مورد سنجش قرار بگیرنرد،
اغلب از طریق جاابیت جسمانی و ظاهریشان ارزیابی میشوند
( .)14زنان در مقایسه برا مرردان ،تصرویر بردنی منفریترری از
خودشان دارند و به همین دلیل ،پیامدهای جسرمانی و روانری
خطرنررا تررری را تجربرره مرریکننررد .تحقیقررات در زمینررهی
تفاوتهای جنسیتی در این رابطه نشان میدهند که علیرغرم
سرمایهگرااری بیشرتر روی بردن در برین دخترران و زنران در
مقایسه با پسران و مردان ،میرزان رضرایت از تصرویر بردنی در
بین آنها کمتر است ( .)12این تفراوت جنسریتی ،انعکاسری از
ایدهآلهای اجتماعی متفاوتی است که جامعه برای زیبایی زنران
و مردان ،تبلی و ترویج میکند.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،ساختار عراملی مرتبرهی اول
تک عاملی "سریاهه نگرانری دربرارهی تصرویر بردنی" ،برراز
بهترری برا دادههرای مشراهده شرده داشرتند .سراختار عراملی
تأییدی ،پایایی و روایی "سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بردنی"
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آوردند ( )29نزدیرک بروده و بیرانگر رضرایتبخشری پایرایی و
همسانی درونی مناسب این ابزار میباشد.
برای بررسی روایی همگرا از همبستگی بین " BICIسریاهه
نگرانی دربارهی تصویر بدنی" و مقیاس چند بعدی کمالگرایی
فراست و مقیاس چند بعدی رضرایت از زنردگی دانرشآمروزان
اسرررتفاده شرررد .تصویر بدنی عنصری اساسی از شخصررریت و
خودپندارهی هر فرد است کرره بررر زندگی روانی و نگر های
او تأثیر میگراارد ،این تصویر میتواند مثبت یا منفی باشد ،بر
بهزیسررتی روانی فرد تررأثیر بگاارد و به منبعرری برای هیجانات
مثبت یا منفی تبدیل شرررده و از این طریق ،بر کیفیت زندگی
افراد ترررأثیر بگررراارد .اگر تصویر بدنی فرد ناهمخوانی زیر رادی
داشته باشد ،روابق اجتماعی ،کارکردهای روزانه ،ارتباطات بین
فردی و روابق خانوادگی که از جمله حیطههرای مرؤثر کیفیت
زندگی او هستند ،تحت تأثیر قرار میگیرند .همانطرور کره در
قسمت یافتهها مالحظه شد ،خرده مقیاسهای تصویر بردن برا
خرررده مقیراسهررای مقیراس چنررد بعرردی رضررایت از زنرردگی
دانشآموزان ،رابطره منفری معنراداری داشرتند .نتایج پژوهش
حاضر ،برا سایر پژوهشها همسو است (.)10-19
از آنجا که ظاهر ،در موقعیرتهرای اجتمراعی ،بالفاصرله در
برخورد با دیگران نمایان میشود ،بنابراین اهمیت این سرازهی
شخصریتی بسریار برارز اسرت .گراهی اهمیرت تصرویر بردنی و
جاابیت ظاهری آنقدر زیاد میشود کره باعرث ایجراد اخرتالل
شده و تأثیرات نامطلوبی بر جنبرههرای مختلرف زنردگی فررد
میگاارد که از آن جمله مریتروان بره اخرتالالت خروردن یرا
اختالل بدشکلی ،کراهش عرزت نفر( ،افسرردگی و اضرطراب
اجتماعی اشاره کرد ( .)7-40نتایج مطالعات نشان میدهند که
کمالگرایی در زنان جروان برا سرطوح براالتری از نارضرایتی از
تصویر بدنی و اجتنراب از موقعیرتهرای اجتمراعی کره در آن
ممکن است ظاهر و وزن مورد توجه بیشتری قرار گیرد ،ارتباط
دارد ( .)19در پژوهش دیگرری کره بره بررسری رابطرهی برین
کمررالگرایرری و تصررویر برردنی در دانشررجویان پسررر دورهی
کارشناسی پرداخته برود ،کمرالگرایری برا سرطوح براالتری از
نارضایتی از تصویر بدنی در مورد ع النی بودن ،چاق نبرودن و
بلند قد بودن ،همراه بود ( .)10نتایج پژوهش حاضرر برا نترایج
مطالعات ماکور ( ،)10،19همسو میباشد.
همانطور که در قسرمت یافترههرا مالحظره شرد ،بره نظرر
میرسد دختران ،بیشتر از پسران نگران تصرویر بردنی خرویش
هستند .اعتقاد بر این است که تصویر بدن ،پدیدهای اسرت کره
به طور قوی ،متأثر از جنسیت میباشد ،به این معنی که مردان
و زنان به گونهای اجتماعی می شوند تا بدنهایشان را به طرور

نگرانی دربارهی تصویر بدنی در نوجوانان
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.میشود

نتيجهگيری
با در نظر گرفتن اهدافی که مقیاس نگرانی دربارهی تصرویر
 میتوان گفت این پرسشنامه میتوانرد بره،بدنی دنبال میکند
 ماننرد یرک ابرزار،صورت فردی یا گروهی در مروارد متعرددی
تشخیصی در زمینهی مشاوره برا نوجوانران بررای نگرر فررد
. مورد استفاده قرار گیرد،نسبت به ظاهر خود

تشکر و قدرداني
 از ادارهی، از طررف همرهی نویسرندگان مقالره،بدینوسیله
آموز و پرور شهر تهران و کلیهی دانشآموزانی کره مرا را
 صرمیمانه سپاسرگزاری،در اجرای این پرژوهش یراری کردنرد
، طرح پژوهشری بردون حمایرت مرالی، پژوهش حاضر.میشود
.توسق پژوهشکدهی خانواده دانشگاه شهید بهشتی بوده است

برای کاربردهای پژوهشی و تشخیصهای بالینی در حرد قابرل
 "سریاهه نگرانری، بر اساس یافتههای به دست آمرده.قبول بود
 ابزاری قابل اطمینان و معتبر است کره،"دربارهی تصویر بدنی
میتوان از آن برای ارزیابی نوجوانران ایرانری اسرتفاده نمرود و
.نتایج پایا و باثباتی هم بهدست آورد
 بره دلیرل، مانند بسریاری از مطالعرات دیگرر،نتایج مطالعه
استفاده از ابزارهرای خودگزارشری (بره جرای مطالعرهی رفترار
واقع ری) ممکررن اسررت مشررارکتکننرردگان را برره اسررتفاده از
 ترغیرب کنرد و ایرن امرر را،شیوههای کسب تأییرد اجتمراعی
میتروان بره عنروان یکری از محردودیتهرای پرژوهش حاضرر
 تفراوت میران دانرشآمروزان، همچنین در این مطالعه.دانست
مشغول به تحصیل در مردارس دولتری و غیرر انتفراعی لحرا
 این تفاوت، پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی.نشده است
روانی در تصویر بدنی بررسی-و همچنین تأثیر عوامل اجتماعی
 همچنین روانسرنجی مقیراس نگرانری دربرارهی تصرویر.شود
بدنی در میان دانشجویران و گروههای شغلی مختلف پیشنهاد
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