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 چکیذه

تصٛیشی اص تذٖ خٛد سا دسٚ٘ی ٔی وٙذ ٚ ػٛأُ ٔختّف صیستی، ٔحیطی ٚ سٚا٘طٙاختی دس ضىُ ٌیشی تصٛیش آدٔی دس طَٛ ص٘ذٌی ، 

  ٞذف ٔا دس ایٗ پژٚٞص ضٙاسایی ٔاٞیت تشس اص تصٛیش تذ٘ی ٚ ساتطٝ ی آٖ تا تشخی ٚیژٌی ٞای سٚاٖ ضٙاختی است. تذ٘ی ٘مص داس٘ذ

صٖ( ا٘تخاب ضذ٘ذ اتضاس تحمیك ضأُ  167ٔشد ٚ  96آٔٛد٘ی )ضأُ  263سادٜ تا استفادٜ اص سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی تصادفی تٝ ایٗ دِیُ 

٘تایج  تشای آصٖٔٛ فشضیٝ استفادٜ ضذ( body Image Concern Inventory) ٚ تشس اص تصٛیش تذ٘ی  SCL90-Rپشسص ٘أٝ ی

ی تشس اص تذ سیختی تذ٘ی دس وُ تحّیُ سٌشسیٖٛ چٙذٌا٘ٝ تٝ سٚش ٌاْ تٝ ٌاْ ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ تٟتشیٗ ٔتغیش پیص تیٙی وٙٙذٜ 

 .دا٘طجٛیاٖ ٔتغیش پیص تیٗ حساسیت تیٗ فشدی است

 

The Relation between Fear of body Shapelessness and Psychological Dysfunctions among 

Students of Tabriz Islamic Azad University 

 

Abstract 

The human internalizes image of his/her body during life and Various elements Such as, 

biological environmental, Psychological Play a role in it's forming. 

The Purpose of us in the Present research is to recognize the nature of fear of body image and it's 

relation with some of Psychological characteristics. 
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Because of this reason, 263 subjects (96 male and 167 female) has been selected by simple 

random sampling. The research tool include of SCL-90-R questionnaire and (Body Image 

concern Inventory) that was utilized to test hypothesis. The results of multiple regression 

analysis, step by step show that most important indicative variable of fear of body shapelessness 

in all students is the prediction variable of interpersonal sensibility. 
 

 مقذمه

ػٛأُ ٔختّف صیستی، ٔحیطی ٚ سٚا٘طٙاختی دس ضىُ ٌیشی تصٛیش آدٔی دس طَٛ ص٘ذٌی ، تصٛیشی اص تذٖ خٛد سا دسٚ٘ی ٔی وٙذ ٚ 

تذ٘ی ٘مص داس٘ذ. ٔتخصصاٖ تٟذاضت سٚا٘ی تٝ دِیُ إٞیت تصٛیش تذ٘ی دس استثاطات اجتٕاػی ٚ سٚاتط تیٗ فشدی تحمیمات ٔتؼذدی سا 

ٔذٚأی دستاسٜ ی ظاٞش جسٕا٘ی خٛد داس٘ذ ٚ دس ایٗ صٔیٙٝ ا٘جاْ دادٜ ٚ ٘تایج یافتٝ ٞای آٖ ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ تشخی افشاد اضتغاَ رٞٙی 

ػّی سغٓ طثیؼی یا تمشیثا طثیؼی تٛدٖ ظاٞش جسٕا٘ی، تشس ٔفشط ٚ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ ای سا اص صضت یا غیش جزاب تٛدٖ خٛد ٌضاسش ٔی 

دٞذ وٝ ٔثتالیاٖ تٝ تشس (.، ایٗ ٚیژٌی سا اختالَ تذ سیختی تذ٘ی ٘أیذٜ ٚ یافتٝ ٞای تحمیمی ٘طاٖ ٔی 2007وٙٙذ)فیّیپض، دیذی ٚ ٔٙشاد،

اص تذ سیختی تذ٘ی داسای دٚ ٔجٕٛػٝ ػالیٓ ٚسٛاسی ٚاتستٝ تٝ ظاٞش تذ٘ی )تشای ٔثاَ، تصٛس تضسي تٛدٖ جثٝ، ا٘ذاصٜ ی صٛست ، وٓ 

پطتی ٔٛٞا ٚ ٔٛی صٛست( ٚ ػالیٓ جثشی ٚاتستٝ تٝ ظاٞش تذ٘ی ) تشای ٔثاَ، اجتٙاب اص آیٙٝ، ٚاسسی تخص ٞای ٔختّف جسٕا٘ی دس 

( ٘طاٖ ٔی 1996( ٚ فیّیپض )2006ٙٝ، سفتاسٞای تىشاسی جثشی آسایطی ٚ پٛضا٘ذٖ صٛست( ٞستٙذ. یافتٝ ٞای تحمیمی تّیٙٛ ٚ ٕٞىاساٖ)آی

 12دسضذ ٚ دس جٕؼیت ٞای سٚا٘پضضىی  2دٞذ وٝ ضیٛع تشس اص تذ سیختی تذ٘ی یا تشس اص تصٛیش تذ٘ی دس جٕؼیت ػٕٛٔی حذٚد 

دسصذ دا٘طجٛیاٖ دا٘طٍاٜ اص ظاٞش جسٕا٘ی خٛد  70( ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ 1998تی جأغ )تیثی،دسصذ است . یه ٔطاِؼٝ ی تحمیما

ستٙذ. یافتٝ ٞای تحمیمی تٛصیف دسصذ تٝ اختالَ تذ سیختی تذ٘ی ٔثتالَ ٞ 28٘اساضی ٞستٙذ ٚ تشس اص تصٛیش تذ٘ی خٛیص داس٘ذ ٚ 

ختالالت سٚا٘پضضىی )تشای ٔثاَ، افسشدٌی،ٚسٛاس،ٞشاس تذسیختی تذ٘ی یا ٘اسضایتی اص ظاٞش جسٕا٘ی تا ا ىٙٙذ وٝ تشس اصٔی

( ٌضاسش ٔی وٙٙذ وٝ تیٗ تشس اص تذ سیختی ٚ 2001اجتٕاػی،اضطشاب ٚ سٛ ٔصشف ٔٛاد( ساتطٝ داسد. ػالٜٚ تش ایٗ ٚیُ ٚ سایّی )

شدٖ ٘مص رٞٙی ضىُ ٔی ٌیشد جثشی تشای پیذا و -سفتاس ٚسٛاسی ساتطٝ ٚجٛد داسد تٝ طٛسی وٝ دس ایٗ افشاد، ا٘ٛاع سفتاسٞای ٚسٛاسی

، تشای ٔثاَ، ٚاسسی ٔىشس صٛست دس آیٙٝ تشای پیذا وشدٖ جٛش یا ٔؼایٙٝ ٔىشس تذٖ تشای پیذا وشدٖ خاَ یا جٛش. ص٘اٖ ٚ ٔشداٖ تا 

ٕٛ٘ٝ تشس اص ظاٞش جسٕا٘ی اغّة اص خّك ٔٙفی، افسشدٌی ٚ اضطشاب س٘ج ٔی تش٘ذ ٚ اص سٚاتط اجتٕاػی تا دیٍشاٖ ٌشیضاٖ ٞستٙذ. دس ٘

% وٙاسٜ جٛیی 65% سفتاس ٚسٛاسی آسایطی، 85% اص ٘مص جسٕا٘ی، 45% ٘اسضایتی تذ٘ی، 8/43ای اص دا٘طجٛیاٖ دختش دس وطٛس تشویٝ، 

% ٔؼیاسٞای وأُ اختالَ تذ سیختی تذ٘ی سا ٘طاٖ ٔی دٞٙذ. ٞذف ٔا دس ایٗ پژٚٞص ضٙاسایی 8/4اجتٕاػی  تٝ دِیُ احساس ٘اصیثایی ٚ 

 یش تذ٘ی ٚ ساتطٝ ی آٖ تا تشخی ٚیژٌی ٞای سٚاٖ ضٙاختی است.ٔاٞیت تشس اص تصٛ
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 روش

ایٗ تحمیك اص ٘ٛع ٕٞثستٍی است.دس ایٗ تحمیك اختالالت سٚاٖ ضٙاختی ٔتغیش پیص تیٗ ٚ تشس اص تذ سیختی تذ٘ی ٔتغیش ٔالن ٔی 

دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ تثشیض تاضذ. جأؼٝ ی آٔاسی دس ایٗ تحمیك ضأُ وّیٝ ی دا٘طجٛیاٖ واسضٙاسی دا٘طىذٜ ٞای ٔختّف 

ٔشد  96آٔٛد٘ی )ضأُ  263ٔطغَٛ تٝ تحصیُ تٛد٘ذ. تا استفادٜ اص سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی تصادفی سادٜ  90-91ٞستٙذ وٝ دس ساَ تحصیّی 

 ( تٛد.52/21صٖ( ا٘تخاب ضذ٘ذ. ٔیاٍ٘یٗ سٗ دا٘طجٛیاٖ ) 167ٚ 

 ابسار سنجش

( تشای آصٖٔٛ body Image Concern Inventoryشس اص تصٛیش تذ٘ی )ٚ ت  SCL90-Rاتضاس تحمیك ضأُ پشسص ٘أٝ ی 

( ساختٝ 2005ٔادٜ است وٝ تشای ٘خستیٗ تاس تٛسط ِیتّتٖٛ، اوساْ ٚ پٛسی ) 19فشضیٝ استفادٜ ضذ. پشسص ٘أٝ ی تشس اص تصٛیش تذ٘ی 

وٙٛ٘ی ضشیة ٕٞثسٍٙی تیٗ ٔمیاس تشس اص  است. دس تحمیك 93/0ٚ اػتثاس یاتی ضذ. پایایی ایٗ پشسص ٘أٝ تٝ سٚش آِفای وشٚ٘ثاخ 

ٚ ضشایة ٕٞثستٍی ٔمیاس تشس اص تصٛیش تذ٘ی تا ٔمیاس تشس  r; 55/0تصٛیش تذ٘ی ٚ ٔمیاس تشس اص اسصیاتی ٔٙفی اص ظاٞش جسٕا٘ی، 

ٔؼٙی داس ٞستٙذ. ٘تایج یافتٝ ٞای وٙٛ٘ی ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ ٔمیاس تشس اص تصٛیش تذ٘ی  p<001/0وٝ دس سطح  r; 43/0اص اسصیاتی ٔٙفی 

یه اتضاس خٛد ٌضاسضی سایج تشای سٙجص آسیة ضٙاسی   SCL90-Rاص ٚیژٌی ٞای سٚاٖ سٙجی ٔطّٛتی تشخٛسداسست. ٔمیاس 

حساسیت تیٗ فشدی ، افسشدٌی ، اضطشاب  جثشی ، -ػأُ ٔستمُ جسٕا٘ی ساصی،ٚسٛاسی 9٘طا٘ٝ، ضأُ  90سٚا٘ی است. ایٗ فٟشست 

، خصٛٔت ، ٞشاس، افىاس پاسا٘ٛییذی ٚ سٚاٖ ٌسستٍی است. دس تحیمیك وٙٛ٘ی ، تشای ٔحاسثٝ ی پایایی ایٗ ٔمیاس اص سٚش آِفای 

ساسیت تیٗ (، ح82/0جثشی )-(، ٚسٛاس85/0ٌا٘ٝ، جسٕا٘ی ساصی ) 9وشٚ٘ثاخ استفادٜ ضذٜ است. ضشایة پایایی تٝ تشتیة تشای اتؼاد 

( ٚ سٚاٖ ٌسستٍی 77/0(، افىاس پاسا٘ٛییذی )75/0(، ٞشاس )76/0(، خصٛٔت )83/0(، اضطشاب )88/0(، افسشدٌی )83/0فشدی )

 ( ٔی تاضذ، وٝ ٍٕٞی اص ٘ظش سٚاٖ سٙجی دس حذ ٔطّٛتی است . 79/0)

 یافته ها

(، 30/0ی تذ٘ی دس وُ دا٘طجٛیاٖ تشاتش جسٕا٘ی ساصی )٘طا٘ٝ ای تا تشس اص تذ سیخت 90ضشیة ٕٞثستٍی تیٗ خشدٜ ٔمیاس ٞای فٟشست 

(، 31/0(، خصٛٔت )35/0(،اضطشاب )43/0(، افسشدٌی )43/0(، حساسیت دس سٚاتط ٔتماتُ )40/0جثشی )-سفتاس ٚسٛاسی

 ٔؼٙی داس ٞستٙذ. p<001/0( است وٝ ٍٕٞی ایٗ ضشایة دس سطح 43/0(، سٚاٖ ٌستٍی)32/0(، افىاس پاسا٘ٛییذی )32/0ٞشاس)

ٕٞچٙیٗ ٘تایج تحّیُ سٌشسیٖٛ تٝ سٚش ٞٓ صٔاٖ دس وُ دا٘طجٛیاٖ ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ اص ٔیاٖ ٔجٕٛع اختالالت سٚا٘طٙاختی ، ٔتغیشٞای 

، ضشیة تؼییٗ تشاتش MR;56/0(، ٚسٛاس جثشی )68/15تشاتش  Fٚ٘سثت  30/0، ضشیة تؼییٗ تشاتش MR;55/0حساسیت تیٗ فشدی )

(است وٝ ٍٕٞی دس سطح 37/8تشاتش Fٚ ٘سثت  32/0، ضشیة تؼییٗ تشاتش MR;57/0فسشدٌی )( ٚ ا30/10تشاتش  Fٚ٘سثت  32/0
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001/0>P  َٚ٘طاٖ ٔی دٞذ ، ٘تایج تحّیُ سٌشسیٖٛ چٙذٌا٘ٝ تٝ سٚش ٌاْ تٝ ٌاْ ٘طاٖ ٔی دٞذ  1ٔؼٙی داس ٞستٙذ. ٕٞاٖ طٛس وٝ جذ

جٛیاٖ ، ٔتغیش پیص تیٗ حساسیت تیٗ فشدی است ٚ سایش وٝ تٟتشیٗ ٔتغیش پیص تیٙی وٙٙذٜ ی تشس اص تذ سیختی تذ٘ی دس وُ دا٘ط

اختالالت سٚا٘طٙاختی اص ٔؼادِٝ ی سٌشسیٖٛ حزف ٔی ضٛ٘ذ. ایٗ ٘تایج تا ٘تایج تٝ دست آٔذٜ اص دا٘طجٛیاٖ پسش ٔطاتٝ تٛد، أا ٘تایج 

یُ سٌشسیٖٛ چٙذٌا٘ٝ تٝ سٚش ٌاْ ٘طاٖ ٔی دٞذ، ٘تایج تحّ 2سٌشسیٖٛ چٙذٌا٘ٝ تٝ سٚش ٌاْ تٝ ٌاْ تشای داضجٛیاٖ دختش دس جذَٚ 

تٝ ٌاْ ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ تٟتشیٗ ٔتغیش پیص تیٙی وٙٙذٜ ی تشس اص تذ سیختی تذ٘ی دس دا٘طجٛیاٖ دختش تٝ تشتیة حساسیت تیٗ فشدی ٚ 

 جثشی ٞستٙذ ٚ سایش اختالالت سٚا٘طٙاختی اص ٔؼادِٝ ی سٌشسیٖٛ حزف ٔی ضٛ٘ذ .–سفتاس ٚسٛاسی 

 ذٌا٘ٝ ی اختالالت سٚا٘طٙاختی تا تشس اص تذ سیختی تٝ سٚش ٌاْ تٝ ٌاْ تشای وُ دا٘طجٛیاٖ:٘تایج سٌشسیٖٛ چ1ٙجذَٚ

 

 ٔتغیش ٔالن

 ضاخص آٔاسی

 

 ٔتغیش پیص تیٗ  

 

MR 

 

RS 

F 
P 

 

 ضشایة سٌشسیٖٛ

 

 تذ سیختی تذ٘ی

 

حساسیت تیٗ 

 فشدی

 

47/0  

 

23/0  

 

62/76  

001/0>  

47/0; B 

75/8; t 

001/0> P 

 سٌشسیٖٛ چٙذٌا٘ٝ ی اختالالت سٚا٘طٙاختی تا تشس اص تذ سیختی تٝ سٚش ٌاْ تٝ ٌاْ تشای دس دا٘طجٛیاٖ دختش:٘تایج 2جذَٚ

 

 ٔتغیشٔالن

ضاخص آٔاسی       

 

 

 ٔتغیشپیص تیٗ

MR RS F 
P 

 ضشایة سٌشسیٖٛ

1 2 

 

 

 تذسیختی تذ٘ی

49/0 حساسیت تیٗ فشدی  24/0  20/40  

001/0>  

25/0; B 

02/5; t 

001/0> P 

 

حساسیت تیٗ فشدی 

-ٚ سفتاس ٚسٛاسی

 جثشی

55/0  30/0  26/26  

001/0  

44/0; B 

67/5; t 

001/0> P 

23/0; B 

6/0; t 

001/0> P 
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  بحث

ٚضیؼت جسٕا٘ی خٛیص داس٘ذ ٚ ػّی سغٓ ظاٞش طثیؼی، تشس ٔفشط ٚ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ ای سا  تشخی افشاد اضتغاَ رٞٙی ٔذٚأی دستاسٜ ی

اتشاص ٔی وٙٙذ. ایٗ تشس افشاطی ٔی تٛا٘ذ تثذیُ تٝ احساس ٚجٛد خیاِی ٘مص دس تذٖ ٌشدد ٚ دستاسٜ ی ٚضیؼت ظاٞش جسٕا٘ی خٛد 

تسیاسی اص ایٗ افشاد سا تٝ سٛی ػُٕ جشاحی صیثایی تشای تغییش ٚضؼیت ظاٞشی خٛد سٛق دٞذ. دسصذ تاالیی اص دا٘طجٛیاٖ دا٘طٍاٜ اص 

سا تغییش دٞٙذ ٚ دسصذی اص آٖ ٞا تشس اص تصٛیش تذ٘ی یا تذ سیختی تذ٘ی  ظاٞش جسٕا٘ی خٛد ٘اساضی ٞستٙذ ٚ ػاللٝ ٔٙذ٘ذ تا ظاٞش خٛد

داس٘ذ. تشس ٞا ٚ ٘اسضایتی اص ظاٞش جسٕا٘ی ٔی تٛا٘ذ سٚی ػُٕ وشد اجتٕاػی ٚ سٚاتط تیٗ فشدی افشاد اثش تٍزاسد. دس ایٗ تاسٜ یافتٝ 

ض ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ تیٗ حساسیت دس سٚاتط تیٗ فشدی ٚ تشس ٞای ایٗ تحمیك تا یافتٝ ی لثّی ٕٞاًٞٙ است تٝ طٛسی وٝ یافتٝ ٞای ٔا ٘ی

اص تذ سیختی تذ٘ی ساتطٝ ٚجٛد داسد ٚ یىی اص پیص تیٙی وٙٙذٜ ٞای تشس اص تذ سیختی تذ٘ی است. ایٗ ٘طاٖ ٔی دٞذ افشادی وٝ دس 

دیٍشاٖ دستاسٜ ٚضیؼت جسٕا٘ی سٚاتط ٔتماتُ اجتٕاػی خٛد حساس تش ٞستٙذ، تشس ٞای تیطتشی اص ظاٞش جسٕا٘ی خٛد ٚ اسصیاتی ٞای 

ضاٖ ٘طاٖ ٔی دٞٙذ. تش اساس ٘تایج وسة ضذٜ اص تحّیُ سٌشسیٖٛ، ایٗ تحمیك ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ ػالٜٚ تش حساسیت تیٗ فشدی، 

جثشی ٘یض تٟتشیٗ پیص تیٙی وٙٙذٜ ی تشس اص تذ سیختی تذ٘ی ٔحسٛب ٔی ضٛد. ٘تایج ایٗ تحمیك دس دا٘طجٛیاٖ -سفتاسٞای ٚسٛاسی

دٞذ وٝ سفتاسٞای ٚسٛاسی تٝ ٚیژٜ سفتاسٞای ٚسٛاسی ٔشتثط تا ظاٞش جسٕا٘ی ٔی تٛا٘ذ تا تذ سیختی تذ٘ی ساتطٝ داضتٝ تاضذ.  ٘طاٖ ٔی

٘تایج تٝ دست آٔذٜ اص ایٗ تحمیك ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ ٘اسضایتی جسٕا٘ی ٔی تٛا٘ذ تا افسشدٌی، ٚسٛاس ٚ حساسیت تیٗ فشدی ساتطٝ داضتٝ 

س سٚاتط تیٗ فشدی ٚ واٞص ػُٕ وشد اجتٕاػی ٌشدد. ٘یاسٔٙذی ٞای دا٘طجٛیاٖ دا٘طٍاٜ تشای تشلشاسی ٚ ٔٙجش تٝ تشٚص ٔطىالتی د

استثاط ٔٙاسة دس دٚساٖ جٛا٘ی، تاِیٍٙشاٖ ٚ ٔطاٚساٖ سا تٝ ایٗ أش ٟٔٓ سٛق ٔی دٞٙذ. جّسات ٔطاٚسٜ ی ٌشٚٞی ٚ آٔٛصش ٞای 

ٙجش تٝ افضایص ػُٕ وشد اجتٕاػی دا٘طجٛیاٖ ٚ تٟثٛد ٟٔاست ٞای ٍٕٞا٘ی دستاسٜ ی خطشات تشس اص تذ سیختی تذ٘ی ٔی تٛا٘ذ ٔ

 استثاطی ٌشدد.
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