فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره نخست ،بهار 9318

339

پیشبینی سالمتروان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و تصویربدنی در
دانشآموزان دختر نوجوان متوسطه
زهرا دهقان اردکانی 1و فرشته مصطفوی
تاریخ دریافت97/10/11:

صص441-403

راد*2

تاریخ پذیرش97/11/19:

چکیده
سالمتروان یکی از متغیرهای مهم و اساسی در حوزهی روانشناسی و علومتربیتی است که
عوامل مختلفی در رابطه با آن مورد مطالعه قرار گرفتهاند .هدف این مطالعه ،پیشبینی سالمت
روان بر اساس متغیرهای ویژگی شخصیتی و تصویربدنی میباشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیهی دانشآموزان دختر دورهی دوم متوسطهی شهرستان سپیدان بود ،که در سال
تحصیلی  90-97مشغول به تحصیل بودند .نمونهی پژوهش  232دانشآموز دختر متوسطه که به
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسش-
نامه پنج عامل شخصیتی فرم کوتاه نئو کاستا و مککری ( ،)1992مقیاس روابط چند بعدی
بدن -خود کش ( )1997و پرسشنامهی سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر ( ،)1979بودند .برای
تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام بهگام استفاده شد .نتایج حاکی از آن
بود بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق و وجدانگرایی با سالمتروان
دانشآموزان دختر ،رابطه� مثبت و معنادار و بین روانرنجوری و سالمتروان ،رابطهی منفی و
معنادار وجود دارد ( .)P<1/11ویژگی شخصیتی روانرنجوری ،برونگرایی و وجدانگرایی 19
درصد از واریانس سالمت روان را پیشبینی میکند .نتایج همچنین نشان داد ،بین تصویر بدنی و
سالمت روان نیز رابطهی معنادار وجود دارد ( .)P<1/10مؤلفهی رضایت از بدن و جهت قیافه
11درصد از واریانس سالمت عمومی را پیشبینی میکند .بنابراین میتوان گفت ،ویژگیهای
شخصیتی و تصویر بدنی نقش مهمی در سالمت روان دختران دانشآموز دارند.
واژههای کلیدی :سالمتروان ،ویژگیهای شخصیتی ،تصویر بدنی
 -1کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،واحد سپیدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سپیدان ،ایران
 -2استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سپیدان ،ایران
* نویسنده مسئول مقاله mostafavi78@yahoo.com:
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مقدمه
سالمت ،داستانی غیر قابل انکار است که روزی به عنوان نبود بیماری و اکنون شامل برخورداری
از آسایش جسمی ،روانی و اجتماعی میباشد .این تعریف جامع ،دارای دو ویژگی مهم نیز هست،
نخست اینکه ایدهآل و دست نیافتنی است و دوم اینکه افتراق مرز سالمت و بیماری در آن به
سادگی میسر نمیباشد .در حقیقت با این تعریف باید سالمت را قلهی مرتفعی دانست که هیچ کس
نمیتواند آن را فتح نماید ،ولی تالش همهی افراد باید به سمت آن باشد &(Stareh Frostown ) .
Mirabzadeh, 2013

در جریان رشد ،سالهای حساسی وجود دارد که تأثیر خود را در تمام مراحل زندگی بر جای
میگذارد .سالهای نوجوانی ازجملهی این دورانهای مهم است .این دوران ،گذر از مرحلهی کودکی
به بزرگسالی است و مانند همهی دورانها ،با مشکالتی همراه است ) Shahhosseini & et al.,
 .(2012مشکالت و تعارضها و بحرانهای دورهی نوجوانی از جنبههای مختلف ،مورد بررسی قرار
گرفته است و از آن به عنوان دورهی بحرانی ،استرس و طوفان یاد کردهاند ) .)Visster, 2000سال-
های نوجوانی دورهی شکلگیری شخصیت فردی و اجتماعی است .بروز نابسامانیها ،از جمله
آسیب پذیری به اختالالت روانی ،قابلیت و در نهایت آینده و سرنوشت فرد را تحت تأثیر قرار می-
دهد (.(Nikmanesh & Zandvakili, 2015
1
سالمتروان یکی از ابعاد مهم سالمتی است .متخصصان برای مسألهی «سالمتروان» افراد ،به
خصوص جوانان اهمیت زیادی قائلند و معتقد هستند که وضعیت سالمتروان مطلوب میتواند به
طور مستقیم و غیر مستقیم تحت عوامل مختلفی قرار گیرد .سالمت روان نه تنها فقدان بیماری در
فرد است ،بلکه اشاره به وضعیتی دارد که فرد در آن ضمن لذت بردن از زندگی ،تفکرات و رفتار غیر
طبیعی نداشته و بتواند با دیگران و محیط مؤثر ارتباط برقرار کند ( Tavousi & et al., 2016
.(quoted by Rostami, 2018
در واقع سالمتروان و نقش آن در بقای جامعهی بشری حاکی از اهمیت انسان به عنوان یک
موجود اجتماعی است ) .(Friedli, 2009این مقولهی مهم بر تمامی جنبههای زندگی انسان
تأثیرگذار بوده و دارای هم ارزشهای مادی و هم غیر مادی یا ذاتی برای فرد و اجتماع میباشد.
بیشک سالمتروان دارای ارتباطی دوطرفه و تعاملی چشمگیر با بهزیستی و بهرهوری در یک
جامعه و افراد آن خواهد )& Cattan & Tiford, 2006 quoted by Stareh Frostown
 .(Mirabzadeh, 2013از نظر سازمان بهداشت جهانی () World Health Organization, 2016
سالمتروان یکی از محورهای مهم ارزیابی سالمت جوامع مختلف بوده و وضعیتی از سالمت هر فرد
1. Mental Health
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که باعث تحقق استعدادهای بالقوه ،کنار آمدن با تنشهای معمول زندگی و انجام کار مفید و
احساس ثمر بخش بودن و توان مشارکت با اجتماع تعریف میشود  .(Rostami, ) 2018سالمت-
عمومی ،احساس خوب بودن ،اطمینان از کارآمدی خود ،ظرفیت رقابت و خودشکوفایی تواناییهای
بالقوه فکری و هیجانی است ).(Broumandzadeh, & Karimi-Sani, 2015
شواهد تجربی بیانگر نقش صفات شخصیت در ایجاد ،کاهش و رفع عالئم اختاللهای روانیاند
) .(Schirmbeck & et al., 2015; Hayward, 2013یافتههای موجود نشان میدهد ،شخصیت1بر
سالمت روان تأثیر بسزایی دارد ،در نتیجه ،نقش برخی صفات شخصیت در سببشناسی و پیشرفت
بیماریهای روانی برجسته گردیده است )« .(Henriques & et al., 2013شخصیت» الگوهای نسبتأ
پایدار صفات ،گرایشها یا ویژگیهایی است که تا اندازهای به رفتار فرد دوام میبخشد ( .(Feist,
 2005; Translator by Seyed-Mohammdi, 2016دنولت ) (Denollet, 2003در تعریف خود از
شخصیت میگوید :شخصیت اشاره به ساختارها و فرایندهایی دارد که زمینهساز تجربه در رفتار
فردی است ،در این نگاه ،فرد با توجه به ساختار شخصیتی خود ،رفتار و هیجان ویژهای را هنگام
مواجهه با رویدادهای استرسآمیز نشان میدهد ) .(Poursadegh, 2011ویژگیهای شخصیتی2
الگویی هستند که بهوسیلهی آن میتوانیم شخص را واقعی ارزیابی کنیم و زیربنای نظام رفتاری افراد
را تشکیل میدهد و میتواند جنبههای خاصی از عملکرد افراد را در زمینههای مختلف آشکار سازد.
هر تیپ شخصیتی محصول تعامل خاصی بین چندین نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه
همساالن ،عوامل ارثی و ژنتیکی والدین ،طبقهی اجتماعی ،فرهنگ و محیط فیزیکی است .به
عبارت دیگر ،هر تیپی ،ذخایر خاصی از نگرشها و مهارتهایی در جهت غلبه بر مشکالت و وظایف
محیطی دارد .از آنجا که ویژگیهای مختلف دارای عالیق ،صالحیتها و حاالت مزاجی متفاوتی
هستند ،مایلند که خود را با افراد و موضوعات مخصوص احاطه کنند و در جستجوی مسائلی هستند
که با عالیق و صالحیتها و طرز تفکرشان نسبت به جهان متجانس باشد (Karimi quoted by Wala
) .& Jamali, 2013میشل ) (Meshel, 1968ویژگیهای شخصیتی انسان را به عنوان موجودی در
یک هارمونی قوی و ویژگی طبقهبندی شده بر مبنای ابعاد پنجعاملی شخصیتی توصیف میکند
(.(Abid, Shafiq, Naz, & Riaz, 2015 quoted Pourhosein & et al., 2017
امروزه ،بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل پنج عامل شخصیت 4دانش ما را در مورد
شخصیت و سالمتی افزایش میدهد .بر اساس الگوی پنج عاملی بزرگ شخصیت کاستا و مککری
) (Costa & McCrae, 1992میتوان تفاوتهای فردی را در پنج عامل عمده منظور کرد که عبارتند
1. Personality
2. Personality Characteristics
3. Five factor model
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از -1 :روانرنجوریی1در مقابل ثبات هیجانی؛  -2برونگرایی2در مقابل درونگرایی؛  -4گشودگی
نسبت به تجربه 4در مقابل بسته بودن به تجربه؛  -3توافقپذیری3در مقابل دگرستیزی؛  -0وجدان-
گرایی0در مقابل مسامحهکاری« .روانرنجوری» به گرایش فرد برای تجربه کردن عاطفهی منفی،
اضطراب ،تنش ،افشردگی و تکانشگری اشاره دارد؛ «برونگرایی» منعکس کنندهی ویژگیهایی
چون معاشرتی بودن ،پرانرژی بودن و صمیمیت است ( Corff & Toupin, 2009; Bourdage et al.,
 .(2007 quoted by Maleki, 2014همچنین ویژگیهایی از قبیل مردمآمیزی ،0فعالیت ،جرأت7و
هیجانات مثبت را شامل میشود؛ «تجربهپذیری» به پذیرش تجربیات جدید اشاره میکند و عناصر
خالقیت ،استقالل ،شهامت ،2اصالت ،پیچیدگی زندگی روانی و تجربی را شامل میشود« .توافق»
نشاندهندهی رفتار تعاونی و هماهنگ با دیگران و در تضاد با خصومت نسبت به دیگران است؛ این
بعد جهتگیری جمعی و منافع اجتماعی9دارد و ویژگیهایی از قبیل نوع دوستی ،11اعتماد ،روشن
فکری دقیق11و فروتنی12را شامل میشود« .وجدانی بودن» به تمایل به پیشرفت ،سازماندهی
درست کارها ،تعهد اخالقی ،خویشتنداری ،وظیفهشناسی و منطقگرایی است Hastings, Oneill,
).)2009 quoted by Mansoory Nezhad, 2015
توجه روز افزون به نقش سالمت روان در زندگی روزمره و اثر آن در ارتباط با صفات شخصیت و
شیوههای متفاوت افراد در ارتباط با آن ،زمینه ساز انجام تحقیقات متعدد شده است .یافتههای
پژوهشهای متعدد حاکی از آن است که شخصیت با سالمتروان به شکلی مستقیم در ارتباط است
) .(Schirmbeck & et al., 2015; Hayward, Taylor, & Smoski, 2013از سویی دیگر در یک
متاآنالیز نشان داده شده که بین مؤلفههای شخصیت و سالمتروان ،رابطهی معناداری وجود دارد
) .(Strickhouser, Zell, & Krizan, 2017از جملهی پژوهشها ،رابطهی مثبت و معنادار میان
باوجدانی ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری و رابطهی منفی میان روانرنجوری ) Naeimian,
Emami pur, ) ،(Hosseini & Behzadfar, 2013) ،(Zargham- Hajebi, & Arsanjani, 2015

1. Neuroticism
2. Extraversion
4. Openness
5. Agreeableness
5. Conscientiousness
7. Sociability
7. Assertiveness
8. Daring
10. Priscila
11. Altruism
12. Tender mhndedness
13. Modesty
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 ،(Kooshki & Sabzmeydani, 2010با سالمتروان وجود دارد .پژوهشهای
(� ) Khatami-Haji,
(� )Amini, Heidary, Daneshparvar, 2015
)Gallardo- Pujol, 2016
Heidari, Khademi, Heidari, & Isaac, 2015
(� نیز نشان
(� )Eliasi, Mehrabi, & Kajbaf, 2014
دادند ،بین ویژگی روانرنجوری با سالمتروان رابطهی منفی و معنادار و بین برونگرایی ،توافق-
پذیری و وجدانگرایی با سالمتروان ،رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین سالمت عمومی
با روانرنجوری همبستگی منفی و با برونگرایی همبستگی مثبت و معنیدار دارد ،در حالیکه بین
عوامل روانپریشی با سالمت عمومی همبستگی معنیدار وجود ندارد ( Akbarzadeh & Aghdasi,
 )Khanjani & Bahadorikhosroshahi, 2013) ،)2014و با زیر مؤلفههای برونگرایی ،روانرنجوری
و وجدانگرایی ) (Mir Arab, Azizi & Moradi, 2014و مؤلفههای برونگرایی و تجربه-
پذیری ) )Fatahi & Arefi, 2016میتوان سالمتروان را پیشبینی کرد .سالمتروانی پایین با
روانرنجوری باالتر ،برونگرایی پایینتر و باوجدانی کمتر ،رابطه دارد (.(Hayes & Joseph, 2013
اما بعضی از پژوهشها هم ارتباطی را گزارش نکردهاند .نتایج تحقیقات مککری و کاستا (McCrae
) & Costa, 1991در زمینهی پنج عامل شخصیت و سالمتروان نشان داد که عامل توافق و
وجدانگرایی ،کسب تجارب مثبت را در موقعیتهای اجتماعی هموار میسازد ،بنابراین میزان باالی
توافق و وجدانگرایی با سالمتروانی بیشتری همراه است؛ اما نمیتوان بین تجربهپذیری و سالمت
روان ،رابطهی مستقیمی را پیش بینی کرد؛ زیرا ویژگی تجربهپذیری با تمایل افراد برای کسب
تجارب هیجانی مثبت و منفی همراه است.
1
یکی دیگر از جنبههای مهم سالمت روانی« ،تصویربدنی» است .تصویر بدنی یکی از ابعاد مهم
خود ظاهری و خود ارزیابی در دورهی نوجوانی است و نه تنها درک جسمانی ،عاطفی ،اجتماعی و
نگرشی ،بلکه جنبههای گوناگون روانشناختی ،اجتماعی ،خانوادگی فرد را در بر میگیرد
) .(Dehghani& et al., 2012تصویر بدنی یک تصویر ذهنی است که هر فرد از اندازه و شکل بدن
خود دارد و نیز احساسی است که هر فرد نسبت به تکتک اعضای بدنش دارد و شامل ابعاد
شناختی ،ادراکی و عاطفی است .این تصویر یکی از سازههای روانشناختی و یک مفهوم محوری
برای روانشناسان سالمت است ) .(Grogan, 2006همچنین تصویر بدنی را میتوان به عنوان تصویر
ذهنی فرد در مورد اندازه و شکل بدن (ادراکی) و احساس وی نسبت به این ویژگیهای جسمانی
(بعد احساسی) تعریف کرد ( Casta, Silva, Alvarenga & Devasconcelos, (2016 quoted by
 .Poursharifi & et al., 2016ظاهر فیزیکی قسمت اصلی از تصویربدنی است؛ زیرا ظاهر فیزیکی،
منبع اولیه برای اطالعاتی است که دیگران برای جذب به سمت تعامالت اجتماعی با فرد ،از آن
& Suso-Ribera

1. Body image
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استفاده می کنند .بنابراین این عامل ،نقش اساسی را در تعیین باورها و رفتارها دربارهی تصویربدن،
بازی میکند .اثرات روانشناختی بدن ،شامل عوامل ادراکی ،تحولی و فرهنگی و اجتماعی است
).(Moosavi & et al., 2015
اصطالح تصویر بدنی به دو بعد ادراکی و نگرشی مربوط است .بعد ادراکی به چگونه دیدن
اندازه ،شکل ،چهره ،وزن ،حرکت و اعمالمان مربوط میشود در حالی که بعد نگرشی مربوط به
احساسی است که ما نسبت به این ویژگیها داریم و اینکه چگونه این احساسها رفتارمان را
هدایت میکند ).(Gleeson, 2006
پروزینسکی و کش ) (Purzinsky & cash, 1990معتقدند تصویر بدنی به دریافتها ،احساسها
دربارهی بدن و تجربهی بدنی اطالق میشود و ساختاری چند بعدی دارد که دو بخش مستقل،
ادراکی و دیدگاهی را شامل میشود .همانطور که جامعهی امروزی تأکید فرهنگی -اجتماعی
بسیاری بر روی جذابیت و تناسب جسمانی وجود دارد .در نظریه شناختی -اجتماعی بندورا
) (Bendora, 2001بدن به عنوان پدیدههای روانشناختی در خالل مجموعهای از سازههای شناختی
چند بعدی تجربه میشود ،اما این تصورات ذهنی ثابت نیست و توسط تجاربی که فرد پیدا میکند،
گسترش مییابد ).(Moosavi & et al., 2015
به عقیده کش ) (Cash, 1997تصویر بدنی یک مقیاس چند بعدی است که ابعاد مختلفی را از
جمله ارزیابی از ظاهر ،1جهتگیری نسبت به ظاهر ،2ارزیابی تناسب ،4گرایش به سمت تناسب،3
وزنذهنی 0و رضایت از بدن 0را در بر میگیرد .ارزیابی از ظاهر در برگیرندهی احساس یا جذابیت-
های ظاهری فرد نسبت به خود است؛ گرایش به ظاهر در برگیرندهی تمامی تالشهایی است که
فرد برای داشتن و بهدست آوردن جذابیت و زیبایی میکند؛ ارزیابی تناسب بیانگر احساسی که فرد
نسبت به تناسب اندام و تواناییهای فیزیکی خود دارد؛ گرایش به سمت تناسب ،به معنای تالش
فرد برای ایجاد تناسب در اندام و فعالیتهای بدنی است؛ وزنذهنی به معنی نگرانی فرد در مورد
چاقی ،مراقبت و نگرانی در مورد وزن رژیم گرفتن و محدود کردن غذا بر میگیرد و رضایت از بدن
نشانگر احساس خشنودی و ناخشنودی فرد نسبت به بدن است ).(Cash, 2005
رضایت از تصویربدنی اثرات پیچیده بر روی مفهوم خود گذاشته و عامل اساسی در تعیین
چگونگی تعامل نوجوانان محسوب میشود ،همچنان که درک نامناسب از تصویربدنی و عدم رضایت
1. Appearance Evaluation: AE
2. Appearance Orientation: AO
3. Fitness Evaluation: FE
4. Fitness Orientation: FO
5. Subjective Weight: SW
6. Body Areas Satisfaction: BAS
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شود Van Leewen et al., 2010) quoted

از آن میتواند به مشکالت جسمی و روحی-روانی منجر
 .)Levine, Piran, 2004( )by Salmani et al., 2017مطالعات نشان میدهند ،نوجوانانی که بین
تصویربدن واقعی و آرمانی خود تفاوتهایی احساس میکنند ،این ناهمخوانیها را درونی میکنند ،و
نارضایتی ایجاد شده از این ناهمخوانیها به افسردگی و اضطراب باال و عزت نفس پایین میانجامد و
در نهایت به سالمتروانی فرد آسیب میرساند ) &  .(Mansourinik, 2011 Tamannaeifarبه
عالوه ،اختالل در رضایت بدنی زنان میتواند به مسائلی نظیر کماشتهایی ،پراشتهایی روانی ،تغییر
در وزن ،اختالالت خواب ،سرزنش خود و احساس گناه بدون دلیل منجر شود ( Richardson,
 .)2006طبق تحقیقات ،فشارهای اجتماعی در مورد الغری و نظرات گسترده در مورد ساختار بدن
باعث شده است که نارضایتی ار بدن و تصویر بدنی منفی در میان جامعه و به خصوص در نوجوانان،
بسیار شایع شود ) .(Bolboli, Habibi & Rajabi, 2013نارضایتی از بدن1جنبهای از تصویر
بدنی است که به ارزیابی منفی از اندازه ،شکل و وزن بدن بر میگردد و به تمایز بین تصویر بدن
واقعی و تصویربدن ایدهآل اشاره دارد )  .(����Richetin,اگر چه محققان نشان میدهند که
اغل ب نارضایتی از بدن در سن جوانی آغاز میشود؛ اما در طول دورهی نوجوانی ( Van den Berg,
 )Mond, Ackard & Neumark-Sztainer. 2010به اوج خود میرسد ،بهویژه در دختران و زنان
قلهی این نارضایتی بیشتر است McCabe &) (Ricciardelli, 2009 quoted by Mihsal & Osavi
 .(Knauss, Paxton, 2007) (Tazvin, 2015) & et al., 2015تحقیقات متعددی ارتباط عدم
رضایت از تصویر بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی با اختالالتروانی & Rowe, Benson
(� خودپنداره ،عزتنفس و افسردگی Ghorbani,
)Cash, 1989, 1994) ،)Baumgartner, 1999
،)Carr & et al., 2016( ،)Carson & et al, 2016( ،Alipour, ) (Aliakbari Dehkordi, 2017
( ،)Green & et al., 2009( ،)Brytek-Matera, 2010افسردگی و اضطراب ) Sujoldzic & Lucica,
2007
(� اختالالت خوردن ،اعتماد به نفس و افسردگی  ،)Thompson & et al.,) 2001اضطراب و
(�
(� )Liao & et al., 2010
(� )Martens & et al., 2010
استرس )Benedict & et al., 2016
(�
اضطراب و فوبیای اجتماعی )Freda & Gamze, 2004) ،)Cash, Theriault & Milkewicz, 2004
اضطراب ،افسردگی و استرس ،انزوای اجتماعی و تضعیف عزتنفس Wilson, Latner & Hayashi,
(� الگوهای تغذیهای (Cash, ( ،)Petrie & Rogers, 2001( ،)Richardson et al., 2006
)2013
 ،)Wade & Tiggemann, 2013( ،)2006اختالالت تغذیهای و کاهش اعتماد به نفس ( Sheffield ,
 ،)Tse & Sofronoff, 2005و در موارد شدیدتر ،اختالالت خوردنHung, Chen, & Feng, ( 2
1. Body dissatisfaction
2. Eating disorders

338

پیشبیني سالمتروان بر اساس ویژگيهای شخصیتي و تصویربدني در دانشآموزان دختر

نوجوان متوسطه

 ،)Sandoz & et al., 2013( ،)Inge & Ingela, 2015( ،)2016اختالالتخوردن ،افسردگی،
اختالالت جسمی و جنسی و کاهش کیفیت زندگی ) (Folope & et al., 2012و نگرشهای خوردن
ناسازگار ( ،)Elizabeth & et al., 2013اختالل در خواب و آشفتگیهای روانی ( Richardson & et
 ،)Webster & Triggerman, 2003( ،)al., 2006کارکرد اجتماعی ) (Tantleff & Linder, 2011و
اضطراب اجتماعی ( )Blasi & et al., 2015و سایر اختالالت که همگی نشانگان اختالل در سالمت-
روان هستند ،را گزارش کردهاند.
( )Salmani & et al., 2017در پژوهشی تحت عنوان«رابطه تصویربدنی و نمایهی تودهبدنی با
بهداشتروانی در چهارچوب تحول» نشان دادند که متغیر تصویربدنی قویترین پیشبینیکننده
است که به تنهایی  21درصد واریانس سالمت عمومی را تبیین میکند .همچنین بین متغیرهای
تصویربدنی و نمایهی تودهبدنی با بهداشتروانی در دختران در دورههای مختلف تفاوت معنادار
وجود دارد.
پژوهش ) (Soltani & et al., 2016در «ارتباط با تصویربدنی با سالمتروان دانشجویان» نشان
داد ،بین تصویربدنی با سالمتروان همبستگی معکوسی وجود دارد .و بین نمرهی تصویر بدنی کل و
دو خرده مقیاس خود -بدن و رضایت از بدن با سالمتروان و تمامی ابعاد آن نیز همبستگی
معکوس و معنیداری وجود دارد.
مطالعات ) (Cheraghian & et al., 2015نیز در بررسی «رابطهی خود-دلسوزی و سالمتروان
با نقش میانجی عزتنفس و تصویر بدنی» نشان دهندهی اثر معنادار تصویربدنی بر سالمتروان بود.
بنابراین زنانی که تصویربدنی مطلوب دارند ،کمتر به مقایسههای اجتماعی اقدام میکنند که به
اضطراب و افسردگی منجر میشود .لذا سالمتروان زنانی که تصویر بدنی مطلوب دارند ،باالتر از
زنانی است که تصویر نامطلوب دارند.
نتایج مطالعات ( ،)Khanjani, Bahadorikhosroshahi, 2013در «پیش بینی سالمت عمومی بر
اساس تصویر بدنی ،استرس و ویژگی های شخصیتی» نشان داد ،همبستگی معناداری بین
فشارهای روانشناختی و سالمتعمومی دانشجویان وجود دارد .همچنین همبستگی منفی معنی-
داری بین سالمت عمومی و نورزگرایی و همبستگی مثبت معنیداری بین سالمتعمومی و برون-
گرایی وجود داشت .تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ،متغیر روانرنجوری ،تصویربدنی و
استرس قادر به پیشبینی سالمتعمومی بودند.
از آنجا که سالمت روان نقشی مهم و اساسی در کیفیت زندگی دارد و مشکالت سالمتروان
میتواند مانعی برای پیشرفت و سازگاری در افراد ایجاد کند ،با مروری بر مبانی نظری و پیشینهی
پژوهش ،میتوان گفت بررسی ابعاد شخصیت و تصویربدنی میتواند به گسترش دانش در خصوص
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عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دانشآموزان دختر ،همچون عزتنفس ،1اضطراب ،2افسردگی 4و
کارکردهای جسمی و اجتماعی کمک شایانی نماید .با توجه به حجم باالی جمعیت دختران
نوجوان در ایران ،آسیبپذیری زیاد آنان در این زمینه و تأثیر ابعاد شخصیت و تصویر بدنی بر
سالمت آنها ،انجام این پژوهش میتواند در جوامع آموزشی مخصوصأ در مقطع متوسطه در
دختران نقش بسزایی داشته باشد ،بنابراین لزوم بررسی تصویربدنی و صفات شخصیت و سالمت-
روان در میان دانشآموزان دختر ،قشری که بیشتر مستعد این گونه نگرشها و رفتارها است،
احساس گردید .از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤاالت بود که بین پنج عامل شخصیت
و مؤلفههای تصویربدنی با سالمتروان چه رابطهای وجود دارد و این متغیرها تا چه میزان میتوانند
سالمتروان را در دختران پیشبینی کنند؟
مدل مفهومي پژوهش
با توجه به رویکردهای فوق که پایهی نظری تحقیق میباشد و با استناد به یافتههای پژوهش-
های مطرح شده ،الگوی مفهومی و نظری با توجه به نقش پیشبینیکنندگی ویژگیهای شخصیتی
و تصویربدنی بر سالمتروان ،مطابق ( شکل  )1میباشد.
N
E
O
A
C

ویژگيهای
عالئم جسمانی

شخصیت
سالمت-

AE
AO
FE
FO
SW
BAS

عالئم اجتماعی

روان

تصویر

اضطراب

بدني
افسردگی
شکل  -9مدل مفهومي محقق
باوجدانی :Cتوافق؛  :Aتجربهپذیری :O ،برونگرایی؛  :Eروانرنجوری؛ N

ارزیابی ظاهرAE:؛ جهت تناسبAO :؛ ارزیابی تناسبFE :؛ جهت تناسبFO :؛ وزن ذهنیSW :؛ رضایت از تن:
BAS
1. Self esteem
2. Anxiety
3. Depression
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فرضیههای تحقیق
 -1بین ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق ،وجدانگرایی)
با سالمتروان در دختران دانشآموز رابطهی معنادار وجود دارد.
 -2بین ابعاد تصویربدنی (ارزیابی قیافه ،جهت قیافه ،ارزیابی تناسب اندام ،جهت تناسب ،وزن
ذهنی و رضایت از نواحیبدن) با سالمتروان در دختران دانشآموز رابطهی معنادار وجود
دارد.
 -4ویژگیهای شخصیتی توان پیشبینی سالمتروان را در دختران دانشآموز دارند.
 -3مؤلفههای تصویربدنی توان پیشبینی سالمتروان را در دختران دانشآموز دارند.
روش پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و
از نظر هدف ،پژوهش کاربردی است .جامعه آماری در این تحقیق ،کلیهی دختران متوسطهی دوره-
ی دوم (پایهی دهم ،یازدهم ،دوازدهم) ،با دامنهی سنی ( )10-12سال میباشند؛ که در رشـتههای
مختلـف ،در شهرستان سپیدان در سال تحصیلی  90-97مشغول به تحصیل بودند .طبق آمـار،
جامعه آماری شامل پایهی دهم ،یازدهم ،دوازدهم حدود  090دختر می باشد .حجم نمونه آماری در
این جمعیت بر اساس فرمول کوکران  232دانشآموز که به شیوهی نمونهگیری تصادفی طبقهای
نسبتی بر اساس پایههای تحصیلی و نسبت محا سبه شده از هر یک از طبقات ،متناسب با حجم
آماری در هر یک از پایهها ،تعداد نمونه معین شد؛ بدین صورت که هر پایهی تحصیلی به عنوان
یک طبقه در نظر گرفته میشود ،سپس از هر طبقه به نسبت آن در جامعه ،نمونهها به صورت
تصادفی انتخاب شده است.
ابزار پژوهش
در این پژوهش سالمت روان (به عنوان متغیر مالک) ،از روی پنج عامل شخصیت و مؤلفههای
تصویربدنی (به عنوان متغیرهای پیش بین) مورد پیشبینی قرار گرفت و عمدهترین ابزار برای
گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای استانداردی است که مورد استفاده قرار گرفته است.
 پرسشنامهی  22سؤالی سالمتعمومی )(Goldberg & Hiller, 1979 پرسشنامهی  01سؤالی فرم کوتاه پنج عامل عمده شخصیت ( Casta& McCrae, (1992 -مقیاس 30سؤالی روابط چند بعدی خود -بدن )(Cash, 1997
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سؤالی

توسط ) )Goldberg & Hiller, 1979با استفاده از تحلیل عاملی بر روی فرم بلند تدوین گردید و
دارای  22سؤال و چهار زیر مقیاس عالئم روانتنی ،2نشانههای اضطراب و بیخوابی ،4روانتنی،3
عالئم اجتماعی و افسردگی 0است .مناسبترین روش نمرهگذاری استفاده از طیف لیکرت (خیلی
کمتر از همیشه-کمتر از همیشه -مثل همیشه -بیشتر از همیشه) تنظیم شده است؛ که به آن
نمرهی صفر تا سه اختصاص داده شده است .سؤالهای مربوط به مقیاس پشت سرهم آمده است به
گونهای که سؤاالت 1تا  7کارکرد جسمانی 2 ،تا  13اضطراب 10 ،تا  21کارکرد اجتماعی 22 ،تا
 22مربوط به مقیاس افسردگی است .حداقل و حداکثر امتیاز برای هر مقیاس بین  1و  21قرار
دارد و در مجموع کل نمره فرد میتواند بین  1تا  23متغیر باشد  )Goldberg, ) 1980در بررسی
گلدبرگ و ویلیامز ( (Goldberg & Williams, 1988اعتبار تصنیفی برای ابن پرسشنامه که توسط
 204نفر انجام گرفت 1/90 ،گزارش شده است .چان ( )Chan, 1985پس از اجرای پرسشنامه بر
روی  72دانشجو در هنگ کنگ ،آلفای کرونباخ را  1/94گزارش کرده است (Taghavi, 2002) .این
مقیاس را در دانشگاه شیراز ترجمه و به کار گرفت ،ضریب اعتبار و روایی بهدست آمده در نشانه-
های جسمانی  1/01و  ،1/70اضطراب  1/07و  ،1/23نارسایی در کارکرد اجتماعی  1/07و ،1/01
افسردگی  1/02و  1/01و کل پرسشنامه ( 1/00و  )1/94به دست آمد .همچنین ،پایایی بازآزمایی
مقیاس سالمت روان برحسب براساس آلفایکرونباخ برای نشانههای جسمانی  ،1/73اضطراب
 ،1/79نارسایی در کارکرد اجتماعی  ،1/71افسردگی  1/09و در کل پرسشنامه  1/20بوده است.
در این مطالعه ،مقدار آلفای کرونباخ در کل پرسشنامه  1/73بهدست آمد.
پرسشنامهی پنج عاملي نئو :)NEO(3برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت از فرم کوتاه
سیاههی نئو کاستا و مککری ) (Cast & McCrae, 1992استفاده میشود که پنج ویژگی اصلی
شخصیت ،شامل «روانرنجوری»« ،برونگرایی»« ،تجربهپذیری»« ،توافقپذیری» و «وجدانگرایی» را
میسنجد .این پرسشنامه  01سؤال دارد و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت نمرهگذاری می-
شود .نمرهگذاری فرم کوتاه این پرسشنامه در تمام موارد یکسان نیست ،به این معنی که در نمره-
گذاری برخی از مواد فرم کوتاه ،به کامألمخالفم نمرهی  ،3مخالفم نمرهی  ،4بیتفاوت نمرهی ،2
1.General Health Questionnaire
2. Somatic symptoms
3. Anxiety/insomnia
4. Somatic symptoms
5. Depression
6. NEO Personality Inventory
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موافقم نمرهی  ،1و کامأل موافقم نمرهی  1تعلق میگیرد .گویههای شمارههای ( ،11 ،11 ،7 ،0 ،2
،02 ،01 ،01 ،37 ،34، 31 ،31 ،40 ،47 ،40 ،42 ،41 ،22 ،20 ،20 ،22 ،21 ،21 ،17 ،10 ،14
 )01 ،09 ،02 ،00 ،04و سایر گویهها بر عکس نمرهگذاری میشوند .بر طبق گزارش ) Cast & Mc
 )Crae, 2005ضرایب پایایی آلفای کرونباخ مقیاسها به ترتیب  1/91 ،1/27 ،1/72 ،1/20و 1/24
برای برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق و وجدانگرایی و روانرنجوری میباشد .در مطالعه پیتلیک
( )Petilik, 2004ثبات درونی با استفاده از آلفایکرونباخ به ترتیب ،170/1 ،32/1 ،09/00 ،1/70
 1/1بهدست آمده است و در بررسی روایی همزمان این آزمون با آزمون آیزنک مشاهده شد که
ضریب همبستگی روانرنجوری و برونگرایی در هر دو آزمون به ترتیب معادل  1/02و  1/37بود
( .)Ganji, Rahnemay Namin & Pasha Sharifi, 2014در مطالعهی سوسیر ()Saucier, 1998
ضرایب پایایی پرسشنامه به ترتیب برای روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق و وجدان-
گرایی به ترتیب  ،1/70 ،1/79 ،1/21 ،1/22و  1/24بهدست آمد .در هنجاریابی آزمون نئو که توسط
( (Garoosi-Farshi, 2002روی نمونهای با حجم  2111نفر از بین دانشجویان دانشگاههای علوم-
پزشکی تبریز ،شیراز صورت گرفت ،ضریب همبستگی  0بعد اصلی را بین  1/00تا  1/27گزارش
کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربهپذیری،
توافق و باوجدانی به ترتیب  1/02 ،1/00 ،1/74 ،1/20و  1/27به دست آمد .اکثر تحقیقات ،اعتبار
این مقیاس را با استفاده از همبستگی فرم ) )S, Rمورد تأیید قرار دادهاند .پژوهشگر در این پژوهش
با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار پایایی هر یک از عاملهای گفته شده را به ترتیب ،1/73 ،1/74
 1/70 ،1/09 ،1/71بهدست آورده است.
پرسشنامهی روابط چند بعدی بدن-خود :)MBSRQ(9این پرسشنامه یک آزمون  30گویه-
ای است که توسط کش ) (Cash, 1997برای سنجش روابط چند بعدی بدن-خود ساخته شده است.
این مقیاس در کل دارای سه زیر مقیاس نگرشی شامل ارزیابی ،توجه و رفتار است که مقیاس
ارزیابی ظاهر فیزیکی آن عمدتأ در تحقیقات انجام شده در زمینهی تصویر بدنی بهکار میرود.
پرسشنامه ،شش بعد بدن-خود شامل( :ارزشیابی وضع ظاهر ،گرایش به ظاهر ،ارزشیابی تناسب
اندام ،گرایش به تناسب ،وزن ذهنی و رضایت بدن) را بر حسب مقیاس پنج درجهای لیکرت از
(=1کامألمخالفم تا =0کامأل موافقم) میسنجد .سؤاالت شمارههای (،22 ،21 ،17 ،10 ،12 ،11 ،0
 41 ،29 ،22 ،20 ،24و  )42به صورت معکوس نمرهگذاری میشود .نمرات این مقیاس در دامنهی
 30تا  241قرار میگیرند و نمرهی بیشتر در این آزمون نشاندهندهی رضایت از بدن است
) .(Rayegan, 2005مشخصهی روانسنجی پرسشنامه روابط چند بعدی بدن-خود در مطالعات
1. Multidimensional Body-Self Relation Questionnaire
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داخلی و خارجی مورد تأیید قرار گرفته است .سنجش اعتباریابی پرسشنامه توسط آگلیاتا و تانتلف
( )Aglita & Tantelef, 2004انجام شده است ،که همسانی درونی ارزیابی قیافه  ،1/20جهتگیری
قیافه  ،1/29ارزیابی تناسب اندام  ،1/21جهتگیری تناسباندام  ،1/91وزنذهنی  1/91و رضایت
بدنی  1/77بوده است .در فرم فارسی این مقیاس که توسط ) Besharat (2008ترجمه شده است،
ضرایب آلفای کرونباخ در مورد مادههای هر یک از خرده مقیاسها در مورد یک نمونه  217نفری از
دانشآموزان به ترتیب  1/93 ،1/91 ،1/79 ،1/24 ،1/20 ،1/22گزارش گردید که نشانهی همسانی
درونی خوب پرسشنامه است ) .(McKean & et al, 2010ضرایب همبستگی بین نمرههای  07نفر
از نمونههای از پیشگفته در دو نوبت با فاصلهی زمانی دو هفته به ترتیب  1/72برای ارزشیابی
قیافه 1/70 ،برای جهتگیری قیافه 1/71 ،برای ارزشیابی تناسباندام 1/09 ،برای جهتگیری
تناسب اندام 1/23 ، ،برای وزنذهنی و  1/29برای رضایت از نواحیبدن بهدست آمد که نشانهی
پایایی بازآزمایی رضایتبخش مقیاس است ((Khanjani & Bahadori .)Golian & et al., 2014
) khosroshahani, 2013در پژوهش خود آلفای کرونباخ این مقیاس را  1/20گزارش کردهاند.
در تحقیق حاضر ،روشها و تکنیکهای آماری به دو شکل ذیل مورد استفاده قرارگرفته است:
 -1آمار توصیفی :در این قسمت با استفاده از جدولهای توزیع فراوانی و نمودارها ،محاسبهی
شاخصهای توصیفی جامعه و نمونه آماری و ویژگیهای آن (فراوانی ،انحرافمعیار ،میانگین و غیره)
تشریح شده است -2 .آمار استنباطی :در این قسمت با استفاده از نرم افزار  SPSS-23شاخصهای
استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهی گام به گام) جهت
تجزیه و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است.

یافتههای پژوهش
الف -یافتههای توصیفي
فراوانی و درصد مربوط به پایههای تحصیلی در جدول شمارهی  1ارائه شده است .همچنین
میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در خرده مقیاسها و آزمون کجی و کشیدگی متغیرها نیز در
جدول شمارهی  2ارائه شده است.
جدول شمارهی  -9توزیع فراواني نمونه آماری مورد مطالعه بر حسب پایهی تحصیلي
پایه

فراواني

درصد

دهم

90

42/7

یازدهم

02

27/3
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دوازدهم

23

کل

232

9/44
111

جدول  -3خالصه آماری مربوط به نمرههای شرکتکنندگان در آزمون
متغیرها

عاملها

میانگین

روانرنجوری
برونگرایی
تجربهپذیری
توافق
باوجدانی
ارزیابی قیافه
جهتگیری قیافه
ارزیابیتناسباندام

انحراف

کجي

کشیدگي

معیار
ویژگيهای
شخصیتي

تصویربدني

جهتگیری تناسب
وزن ذهني
رضایت از نواحي بدن

سالمتعمومي

2/72
47/10
40/43
40/13
40/20
43/92
42/03
0/14
47/93
0/22
40/97

4/21
3/73
4/00
4/40
4/07
0/13
0/33
1/20
3/77
1/07
3/22

1/100
-1/101
1/149
1/111
1/102
-1/122
-1/110
-1/039
1/100
-1/100
-1/211

-1/337
-1/743
-1/130
-1/412
-1/100
-1/401
-1/003
1/203
-1/390
-1/404
-1/019

40/97

3/22

1/113

-1/011

کل

در این مطالعه 232 ،دانشآموز دختر مورد پژوهش قرارگرفتند .همانطور که در جدول شمارهی 1
نشان داده شده است ،از بین پایههای تحصیلی (دهم ،یازدهم و دوازدهم) 42/7 ،پایهی دهم و
 27/3در پایهی یازدهم و  44/9در پایهی دوازدهم مشغول به تحصیل بودند .بیشترین فراوانی
مربوط به پایهی دهم و کمترین فراوانی مربوط به دختران یازدهم تعلق داشت .همچنین بررسی
آمار توصیفی در جدول شمارهی  2نشان میدهد ،بیشترین میانگین مربوط به متغیر ویژگی
شخصیتی برونگرایی با میانگین ( )47/10و کمترین میانگین مربوط به ویژگی روانرنجوری با
میانگین ( )2/72است .همچنین از بین مؤلفههای تصویر بدنی ،بیشترین میانگین مربوط به مؤلفهی
رضایت از نواحی بدن با میانگین ( )40/97و کمترین میانگین مربوط به مؤلفهی وزنذهنی با
میانگین ( )0/22است .شاخصهای مختلف توصیفی اعم از میانگین ،انحراف معیار ،شاخصهای
کجی و کشیدگی نشان میدهد که توزیع نمرههای گروه به توزیع نرمال میل دارد.
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ب -یافته های استنباطي
 -1بین ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق ،وجدانگرایی)
با سالمتروان در دختران دانشآموز رابطهی معنادار وجود دارد.
 -2بین ابعاد تصویربدنی (ارزیابی قیافه ،جهت قیافه ،ارزیابی تناسب اندام ،جهت تناسب ،وزن
ذهنی و رضایت از نواحیبدن) با سالمتروان در دختران دانشآموز رابطهی معنادار وجود
دارد.
جهت بررسی فرضیههای اول و دوم (وجود رابطهی میان ابعاد شخصیت و مؤلفههای تصویربدنی
با سالمتروانی در دانشآموزان) ابتدا ضریب همبستگی پیرسون میان این متغیرها اندازهگیری شد.
نتایج حاصل از این ضریب همبستگی در جدول شمارهی 4ارائه شده است.

جدول -3ماتریس ضریب همبستگي ابعاد شخصیتي و تصویر بدني با سالمت عمومي در دختران
مؤلفهها

9

روان-
رنجوری

1

برونگرایی

*-1/101

1

-1/177

**1/179

1

-1/101

**1/102

**1/910

1

-1/110

*1/121

**1/911

**-1/220

1

**1/447

**-1/222

**-1/127

**-/177

**-1/219

تجربه-
پذیری
توافق-
گرایی
وجدان-
گرایی
سالمت
عمومی
ارزیابی-
قیافه
جهتقیافه
ارزیابی-
تناسب
جهت
تناسب
وزن ذهنی
رضایت از

3

3

3

3

3

1

1
**1/072

1

1/127

1/111

1

**1/212

**1/291

1/137

1

1/121
**1/247

1/137
**1/412

**1/201
1/103

1/114
**1/247

1
1/194

1

3
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تن
سالمت
عمومی

**-1/192

**-1/203

*-1/130

**-1/243

*معنیداری در سطح  ** ; P< 1/10معنیداری در سطح

*-1/120

**-1/290

1

P<1/11

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین ویژگی روانرنجوری با سالمتعمومی همبستگی مثبت و
معنادار ( )P<1/11, r=1/447و بین ویژگی ،برونگرایی ( ،)P<1/11, r= -1/222تجربهپذیری
( ،)P<1/11 ,r=-1/127توافق ( )P<1/11, r= -1/177و وجدانگرایی ( )P<1/11,r= -1/219با
سالمتروان هم بستگی منفی و معنادار وجود دارد .الزم به ذکر است که نمرهگذاری پرسشنامهی
سالمت عمومی به گونهای است که همبستگی مثبت به معنای رابطهی معکوس است ،بدین معنی
که پایین بودن نمره به معنای سالمتروانی بیشتری است و باال بودن نمرهی آزمودنی در پرسش-
نامه به معنای سالمتروانی کمتر است .به عبارتی با افزایش میزان روانرنجوری ،سالمتروانی
کاهش مییابد و بالعکس؛ و با افزایش ویژگی برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق و وجدانگرایی
سالمتروانی بهبود مییابد و بالعکس .نتایج حاصل از همبستگی مؤلفههای تصویربدنی با سالمت-
روان نیز نشان داد ،مؤلفههای ارزیابی قیافه ( ،)P<1/11, r= -1/192جهتگیری قیافه (, -1/203
= ،)P<1/11,rارزشیابی تناسب ( ،)P<1/10, r= -1/130جهتتناسب (،)P<1/11, r= -1/243
وزنذهنی ( ،)P<1/10, r= -1/120و رضایت از نواحی بدن ( ،)P<1/11, r= -1/290با سالمتروان
رابطهی معنادار و منفی داشتند .با توجه به معکوس بودن نمرات پرسشنامهی سالمتعمومی ،با
افزایش ،ارزیابی فرد از قیافه ،جهتگیری قیافه ،ارزیابی از تناسب ،جهت تناسب ،وزنذهنی و
رضایت از نواحی بدن ،سالمتروانی در دختران بهبود مییابد .بنابراین فرضیهی اول و دوم تأیید
میگردد.
 -4ویژگیهای شخصیتی توان پیشبینی سالمتروان را در دختران دانشآموز دارند.
 -3مؤلفههای تصویربدنی توان پیشبینی سالمتروان را در دختران دانشآموز دارند.
به منظور پاسخگویی به دو فرضیهی آخر که ،ویژگیهای شخصیتی و مؤلفههای تصویر بدنی
(متغیرهای پیشبین) توان پیشبینی سالمت روان (متغیر مالک) ،در دختران دارند ،از روش تحلیل
رگرسیو ن چندگانه استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به
گام در جداول بعدی ارائه شده است.
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جدول -3نتایج گام به گام برای پیش بیني سالمت روان بر اساس ویژگيهای شخصیت
مدل

SS

DF

MS

F

رگرسیون
باقیمانده
کل

0112/220
29327/11
40422/90

4
233
237

2411/021
121/014

41/012
23/722
19/170

P

1/111

گامها

مقیاس

B

�

t

P

گام اول

روانرنجوری

1/270

1/447

0/022

1/111

گام دوم

روانرنجوری
برونگرایی

1/131
-1/013

1/412
-1/240

0/121
-3/114

1/111

گام سوم

روانرنجوری
برونگرایی
وجدانگرایی

1/190
-1/049
-1/397

1/291
-1/211
-1/101

3/907
-4/003
-2/002

1/111
1/111
1/111
R2 = 1/113

گام اول

()P<1/11

F=41/012

R=1/447

گام دوم

()P<1/11

F=23/722

R=1/311

2

گامسوم

()P<1/11

F=19/170

R=1/340

2

R =1/102
R =1/191

جدول شمارهی ،3ترتیب ورود ابعاد شخصیت به معادلهی رگرسیون را نشان میدهد R2 .مقدار
واریانسی از متغیر مالک است که بهوسیلهی مؤلفههای متغیر پیشبین تبیین میشود .از بین ابعاد
شخصیت ،روانرنجوری ،برونگرایی و وجدانگرایی به عنوان متغیرهای پیشبین وارد معادله شدند
و ویژگی تجربهپذیری و توافقگرایی از معادل حذف شدند .در گام اول روانرنجوری  %11درصد
واریانس ،در مرحلهی دوم ،روانرنجوری و برونگرایی  %10/2درصد و در مرحلهی سوم ،روان-
رنجوری ،برونگرایی و وجدانگرایی با هم  %19درصد واریانس مربوط به سالمتروان را به طور
معناداری از نظر آماری تبیین کردند .به عبارتی  19درصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیر
سالمتروان توسط این سه متغیر توجیه میشود .که با توجه به مقایسهی میزان تبیین در مرحلهی
دوم  %0درصد و مرحلهی سوم نیز حدود  %4درصد به قدرت پیشبینی اضافه شده است .بیشترین
سهم در پیشبینی سالمتروان مربوط به ویژگی شخصیتی روانرنجوری ( )�=1/291در جهت
مثبت ،سپس ویژگی برونگرایی ( )�= -1/211و در آخر مربوط به وجدانگرایی ( )�= -1/101در
جهت عکس است .سطح معناداری محاسبه شده در آزمون  Fدر سه گام کمتر از ( )P<1/11است
که نشان دهنده ارتباط معنادار متغیر پیشبین و مالک است ،لذا مدل رگرسیون معنادار است.
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بنابراین فرضیهی سوم تأیید می گردد .با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیشبین
(ویژگیهای شخصیتی) ،روانرنجوری در جهت مستقیم و برونگرایی و وجدانگرایی در جهت
عکس میتوانند سالمتروان را بهطور معنادار پیشبینی کنند و بهترین ویژگی برای پیشبینی
میزان تغییر نمره سالمت کلی به ترتیب روانرنجوری ،برونگرایی و وجدانگرایی میباشد.

جدول -3نتایج گام به گام برای پیش بیني سالمت روان بر اساس تصویر بدني
متغیرها

SS

Df

Ms

F

رگرسیون

3201/043

2

2141/417

24/019

باقیمانده

42102/443

230

141/291

10/270

کل

40422/902

237

P
1/111

گامها

مقیاس

B

�

t

P

گام اول

رضایت ازتن

1/743

-1/290

-3/201

1/111

گام دوم

رضایت از تن
جهت قیافه

-1/009
-1/431

-1/231
-1/121

-4/243
-2/271

1/13

گام اول

()P<1/11

F=24/019

R=1/41

R2 =1/19

گام دوم

()P<1/10

F=10/270

R=1/43

R2 =1/11

نتایج حاصل رگرسیون گام به گام در جدول شمارهی  ،0نشان میدهد از شش مؤلفهی تصویربدنی،
مؤلفه ی رضایت از نواحی بدن و جهت قیافه به عنوان متغیرهای پیشبین وارد معادله شدند و
مؤلفههای دیگر حذف شدند .ضریب استاندارد (�) معرف میزان تأثیر هر متغیر بر متغیر مالک
است .مؤلفهی رضایت از بدن ( )�= -1/23و جهت قیافه ( ،)�= -1/12متغیر مالک (سالمت روان)
را در جهت عکس پیشبینی کردند و روی هم رفته  %11/7درصد از واریانس سالمت روان را
تبیین کردند .نسبت معناداری  Fدر جدول نشان دهندهی ارتباط معنادار متغیر پیشبین و مالک
است ( .)P<1/10بنابراین فرضیهی چهارم تأیید میگردد .مقدار  R2در جدول نشان میدهد،
رضایت از بدن در گام اول  %1/19درصد واریانس سالمتروان را پیشبینی میکند و در مرحلهی
دوم با اضافه شدن جهت قیافه به معادله رگرسیون قبلی ،نقش جهت قیافه به عنوان پیشبینی
کننده ی مورد بررسی قرار گرفت ،با توجه به معنادار بودن مدل ،در گام دوم رضایت از بدن و جهت
قیافه با هم  %11/7درصد واریانس سالمتروان را تبیین کردند؛ که با توجه به مقایسهی میزان
رضایت از بدن و جهت قیافه در مرحلهی دوم حدود  %2درصد به قدرت پیشبینی اضافه شده
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است .با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیشبین (تصویر بدنی) ،مؤلفهی رضایت
از بدن و جهت قیافه میتوانند سالمتروان را به طور معنادار در جهت عکس پیشبینی کنند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پیشبینی سالمت روان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و تصویربدنی در
نوجوانان دختر مقطع متوسطهی دوم انجام شد.
 بین ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری ،وجدان-گرایی) با سالمتروان در دختران دانشآموز رابطهی معنادار وجود دارد.
 ویژگیهای شخصیتی توان پیشبینی سالمتروان را در دختران دانشآموز دارند.در این پژوهش ،نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی و سالمت روان رابطه
(� ) & Hayes
وجود دارد .یافتههای مذکور ،با نتایج با )Strickhouser, Zell & Krizan, 2017
� ) Bernardo et al.,
(� )(Costa & Mc Crea, 1986
(� )Costa & Mc Crea, 1991
Joseph, 2003
(� )(Hayward, 2013
(� )Schirmbeck & et al, 2015
(� )Chioqueta & Stiles, 2005
2005
همسو است .ویژگیهای شخصیتی روانرنجوری از نظر آماری با سالمتروان همبستگی مثبت و با
چهار ویژگی برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق و باوجدان بودن رابطهی منفی داشتند و بالعکس.
نتایج این یافته با یافتههای پیشین از جمله ضرغام حاجبی ،نعیمیان و ارسنجانی (Zargham-
) ،Hajebi, Naeimian, & Arsanjani, 2015حسینی و بهزادفر ) (Hosseini & Behzadfar, 2013و
امامی پور ،کوشکی و سبزمیدانی (  )pur, Kooshki & Sabzmeydani, 2010 Emamiهمسو و
همخوانی دارد .با توجه به نمرهگذاری پرسشنامهی سالمت عمومی (نمرهی باال به معنای سالمت
کمتر و نمرهی پایین به معنای سالمتروان بیشتر) میتوان نتیجه گرفت با افزایش روانرنجوری،
سالمتروان کاهش مییابد و بالعکس و با افزایش ویژگی برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافق و با
وجدانبودن ،سالمتروان افزایش مییابد و بالعکس .همانگونه که سوسو ریبرا & Suso-Ribera
) ،Gallardo-Pujol (2016امینی و حیدری و دانشور )،Amini, Heidary & Daneshparvar (2015
قالبی حاجیوند ،حیدری ،خادمی و اسحاق & Khatami-Haji, Heidari, Khademi, Heidari,
) ،Isaac, (2015الیاسی ،مهرابی و کجباف ) Eliasi, Mehrabi & Kajbaf (2014در پژوهشهای
خود نشان دادند ،بین روانرنجوری با سالمتروانی ،رابطهی منفی و معنادار و بین برونگرایی،
توافقپذیری و وجدانگرایی با سالمتروانی ،رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ،از بین پنج ویژگیهای شخصیتی ،به ترتیب ،روانرنجوری،
برونگرایی و وجدانگرایی قادر به پیشبینی سالمت روان بودند که جمعآ  19درصد از واریانس
سالمتروان را تبیین کردند .نتایج این فرضیه با یافتههای میر عرب ،عزیزی و مرادی Mir Arab,
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� احدی ) (Ahadi 2008و بخشی از پژوهشهای فتاحی و عارفی
Azizi &) (Moradi, 2014
� دنو و کوپر ( & (Deneve
( ،)Fatahi, & Arefi, 2016نیکالس )(Nicholls & et al., 2015
� جلیلی و همکاران ) (Jalili & et al., 2011و احمدی ،نجاتی و عبدی (Ahmadi,
(Cooper 1998
) Nejati & Abdi, 2010همخوانی دارد.
در تبیین این یافتهها میتوان بیان داشت ،بین دو متغیر روانرنجوری و سالمتروان همبستگی
مثبت وجود داشت .در واقع با توجه به اینکه پایین بودن نمره در سالمتروان نشان دهندهی باال
بودن سالمتروان در افراد است ،این رابطه و همبستگی به صورت منفی و معکوس میباشد ،یعنی
هر چه ویژگی روانرنجور در افراد بیشتر شود ،میزان سالمتروان کاهش مییابد و بالعکس .تحلیل
رگرسیون نیز نشان داد ،که متغیر روانرنجوری به تنهایی  11/3درصد از واریانس سالمت روان را
تبیین میکند .تمایل عمومی به تجربه ی عواطف منفی همچون ترس ،غم و اندوه و عصبیت و
احساس گناه و نفرت ،از ویژگیهای افراد روانرنجور است .افراد روانرنجور ،افرادی مضطرب،
خجالتی ،دمدمی مزاج با عزتنفس پایین هستند ،آنها مستعد اضطراب و افسردگی و بیشتر در
معرض کاهش سالمت کلی قرار دارند ) .(Ahmadi, Nejati, Abdi, 2010افراد با ویژگی روان-
رنجوری باال با موقعیتهای تنیدگی از راهبردهای منفعالنه از قبیل اجتناب ،خود مالمتگری،
شیوههای مبتنی بر ستیزهجویی بین فردی مانند واکنشهای خصمانه و تخلیه و برونریزی
هیجانات منفی استفاده میکنند ،لذا سطوح باالی روانرنجوری ،تجربهی عواطف منفی را تشدید
میکند که باعث پایین آمدن بهزیستی افراد خواهد شد ( Haren Mitchell, 2003 quoted (by
 .Esmali Afshari, 2016از اینرو ،افراد با ویژگی روانرنجوری ،دارای تلون مزاجند و مستعد ابتال به
افسردگی بوده و عدم بیثباتی عاطفی (اضطراب ،خشم ،افسردگی) و غیره دارند (McCrae & John,
) .1992با توجه به این توضیح میتوان چنین استباط کرد ،نوجوانان دارای ویژگی روانرنجوری باال،
به دلیل رگههای اضطراب و افسردگی ،بیشتر در معرض کاهش سالمت و اختالالت روانی قرار
دارند.
یافتهی دیگر پژوهش نشان میدهد که بین دو متغیر سالمتروان و برونگرایی ،همبستگی
منفی وجود دارد .با توجه به اینکه پایین بودن نمره در پرسشنامهی سالمتروان ،نشانگر باال بودن
میزان سالمتروان در افراد میباشد ،بنابراین این رابطه به صورت مستقیم و مثبت میباشد .یعنی هر
چه فرد برونگراتر باشد ،از سالمتروان باالتری برخوردار است و بالعکس .تحلیل رگرسیون نیز
نشان داد که برونگرایی می تواند  0درصد از تغییرات سالمتروانی افراد را پیشبینی کند ،به
عبارتی با افزایش ویژگی برونگرایی ،سالمتروان بهبود مییابد .باجرآٌت بودن ،با انرژی و خوشبین
بودن ،سرخوشی ،فعال و پرحرف بودن از ویژگیهای برونگراهاست .افراد با ویژگی برونگرایی
تمایل به فعالیت های اجتماعی دارند و همیشه در تالش و تکاپو هستند ،لذا اگر با مشکلی مواجه
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شوند ،راههای دیگر را امتحان میکنند؛ هیجان و تحرک را دوست دارند و به موفقیت در آینده
امیدوار هستند ) .(McCrae & Costa, 1980همچنین افراد برونگرا به دلیل اجتماعی بودن،
فعالیتهای سریعتری دارند و انرژی و وقت بیشتری را صرف میکنند .بنابراین میتوان چنین
استباط کرد ،افراد برونگرا ،بهدلیل سطح فعالیتهای اجتماعی باال و لذت بردن از این تعامل ،کمتر
دچار سطح کارایی و فعالیتهای اجتماعی مانند نگرانی ،دلشوره ،وحشت و ترس کمرویی و خجالتی
میشوند که این باعث سالمتروانی افراد میشود .یافتهی دیگر پژوهش نشان داد که بین دو متغیر
تجربهپذیری و توافق با سالمتروان همبستگی ضعیف و منفی وجود دارد؛ ولی باتوجه به اینکه
پایین بودن نمره در پرسشنامهی سالمتروانی ،نشانگر باالبودن میزان سالمتروان افراد میباشد،
این رابطه ،مستقیم و مثبت است .تنوع طلبی ،کنجکاوی ،استقالل ،زیباپسندی و توجه به احساسات
از ویژگیهای افراد گشوده به تجربه است .تجربه پذیرها فعاالنه به جستوجوی تجربههای بیرونی
می پردازند و آمادگی بیشتری دارند که به عقاید دیگران فکر کنند و واکنش نشان دهند ،آنها از
فرایند پژوهش و کشف چیزهای تازه لذت میبرند  McCrae &) .(Costa, 2008تجربهپذیرها
افرادی هستند که زندگی آنها از تجربه غنی است و مایل به پذیرش باورهای جدید بوده و هیجان-
های مثبت و منفی زیادی را تجربه میکنند .بنابراین این افراد ،اضطراب کمی دارند و به سمت
سالمت روانی باال گرایش دارند .این افراد در مقابل افراد غیر موافق ستیزه جو و شکاک و رقابت جو
هستند .در حالت کلی ،افراد بسیار مایلند که دلپذیر بودن را هم به عنوان صفتی که از لحاظ
اجتماعی مطلوب و هم از لحاظ روانی حالت سالمتری است را تجربه کنند .نوع دوست بودن و
احساس همدردی با دیگران از ویژگی های موافقهاست .موافقتپذیری به تمایل فرد برای
مساعدت ،دلسوزی و مهربانی ،همدلی و نوع دوستی بر میگردد ( Corff, .(Toupin & 2009افراد
موافق ،اعتماد ،نوع دوستی ،همدلی از ویژگیهای آنهاست و به دیگران مشتاقانه کمک میکنند؛ از
این رو ممکن است ترس و غم و اندوه را تجربه کنند .این افراد دارای اعتماد به نفس باال هستند و
در برابر رویدادهای زندگی به صورت سازشپذیر و منعطف پاسخ میدهند ،احساس شکست را درک
میکنند و توجه خود را از شکست منحرف میکنند .اصوأل موافقها نوع دوست هستند و با دیگران
همدردی میکنند و اعتقاد دارند دیگران هم با او این رابطه را دارند .به نظر میرسد این افراد بیشتر
به سمت جنبههای مثبت اجتماعی و سالمتروان گرایش دارند ()Costa & McCrae, 1992
( .)Jensen, 2015پس میتوان چنین استنباط کرد ،سازگاری و سازشپذیری در افراد موافق و
پذیرش باورهای جدید و هیجانهای مثبت و منفی زیاد در تجربهپذیرها زمینهی بیشتری را جهت
افزایش سالمت کلی آنها فراهم میکند .دیگر یافتهی پژوهش نشان داد که بین وجدانگرایی و
سالمتروان همبستگی منفی وجود دارد .با توجه به اینکه پایین بودن نمره در پرسشنامهی
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سالمتروانی نشاندهندهی باال بودن میزان سالمتروان میباشد ،این رابطه نیز به صورت مستقیم و
مثبت میباشد .تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که وجدانگرایی میتواند حدود  4درصد از تغییرات
سالمتروان را در افراد پیشبینی کند ،لذا با افزایش ویژگی وجدانگرایی ،سالمتروان در افراد
بهبود مییابد .هدفمند بودن ،با اراده و مصمم بودن و خوش قول و مطمئن بودن از ویژگیهای
وجدانگرا هاست .افراد باوجدان باال ،افرادی خود تنظیم و پیشرفتمدارند و به قابل اعتماد بودن،
مسئول بودن و کارآمد بودن گرایش دارند .وجدانگرایی به عنوان یک عامل مهم در پیشبینی از
رضایت زندگی ،بر جنبههای شناختی و ارزش سالمتروان تأکید دارد .افراد با ویژگی باوجدانی باال
قادر به عملکردی مؤثر در محیط و جامعه هستند و با تالش هدفمند می توانند به
اهدافشان نایل شوند .همچنین ویژگی وجدانگرایی میتواند عامل پپیشبینی کنندهی خوشحالی
و شادی محسوب گردد .به بیان دیگر ،وصول به این اهداف با سالمتی جسمانی و روانی
بیشتری توأم است که این ویژگیها میتواند با سالمتروان در ارتباط باشند & .(Deneve
)Cooper, 1998

 بین ابعاد تصویربدنی (ارزشیابی وضع ظاهر ،گرایش به ظاهر ،ارزشیابی تناسب اندام،گرایش به تناسب ،وزن ذهنی و رضایت بدن) با سالمتروان در دختران دانشآموز،
رابطهی معنادار وجود دارد.
 ابعاد تصویر بدنی توان پیشبینی سالمتروان را در دختران دانشآموز دارند.همانگونه که در جدول شمارهی  2مشاهده شد ،بین تمام مؤلفههای تصویر بدنی با سالمت-
روان ،همبستگی منفی و معنادار وجود داشت .با توجه به نمرهگذاری پرسشنامهی سالمت عمومی با
افزایش سالمت روان تمام ابعاد تصویربدنی ارزیابی وضع ظاهر ،گرایش به ظاهر ،ارزشیابی تناسب-
اندام ،گرایش به تناسب ،وزنذهنی و رضایت از بدن افزایش مییابد و بالعکس .بنابراین این رابطه
مستقیم و مثبت است .افرادی که تصویر بدنی باالتری دارند ،سالمتروان بهتری دارند؛ به عبارتی
نارضایتی از تصویربدنی ،سالمتروان را کاهش میدهد و فرد را مستعد به مبتال شدن به افسردگی،
اضطراب و دیگر اختالالت روانی میکند .نتایج با یافتههای مارکی ) ،Markey (2010چن ،فاکس کر،
هوز و کو ) ،Chen, Fox, Haase & Ku (2010چن و همکاران ( ،Chen & et al (2010ایکس یو،
برادلی و لیانگ ) Xue, Bradley & Liang (2011و سلمانی  )Salmani) & et al 2017همسو و با
نتایج یافتههای کش و همکاران ) ،Cash & et al (2004آرمانس ،موران و سندس Aramats, Moran,
) ،Sands (2003خانجانی و بهادری خسروشاهی ) Khanjani & Bahadorikhosroshahi (2014و
سلطانی و همکاران  Soltani & et al ) (2016ناهمسو است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز
نشان داد ،رضایت از نواحیبدن و جهت قیافه ،جمعاٌ  11/7درصد از واریانس سالمتروان را در جهت
عکس تبیین کردند .به عبارتی با افزایش رضایت از تن و جهت قیافه ،سالمتروان بهبود مییابد .در
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تبین این یافته ،میتوان چنین بیان کرد که یکی از جنبههای مهم شکلگیری سالمت روان افراد،
ظاهر فیزیکی و تصویر بدنی آنهاست .تصویر بدن ،تصویری روانی است که فرد از ظاهر فیزکی و
اندام خود دارد و ناشی از احساسات مثبت و منفی فرد درباره شکل و اندام بدن است .ارزشهای
فرهنگی و اجتماعی و تأکید جامعه بر جذابیتهای ظاهری ،مقایسه کردن افراد از لحاظ ظاهری و
ارزش قائل شدن برای افراد زیبا و تسهیل امور برای آنها و از طرفی احساس کهتری به دلیل زیبایی
و یا تجربهی تمسخرآمیز از سوی دیگر افراد ،میتواند فرد را نسبت به تصویر بدنی خود حساس کند
 .)Khanjani ) Babapour & Saba, 2012در واقع وقتی نوجوان میان ایدهآلهای ارائه شده و ظاهر
واقعی شکاف مشاهده میکند ،این منجر به نارضایتی از بدن فیزکی میشود و زمینه برای بروز انواع
اختالالت روانی فراهم می شود .حتی این مسأله ممکن است افراد جذاب و کسانی که مشکلی در
تناسب و ظاهر خود ندارند را نگران و درگیر کند و این افراد نیز اضطراب و افسردگی و ترس از
ارزیابی ظاهر توسط دیگران را تجربه کنند .وادن و همکاران ) (Wadden, 1991بیان میکنند که
اکثر دختران نوجوانان از بدنشان ناراضی هستند و اهمیت بدنی یکی از نگرانیهای زندگی دختران
نوجوان است ) .(Abbaszadeh, & Mokhtari, 2014نوجوانان ،بهویژه دختران ،استانداردهای باالی
زیبایی از تصویر بدنی در ذهن دارد که این با واقعیت فیزکی آنها مطابقت ندارد .در واقع یکی از
مشکالت بیرونی این گروه ،تغیرات متنوع جسمی و روانی است .اشغال ذهنی نسبت به ظاهر و اندام
با وجود طبیعی بودن و ترس از جذاب نبودن بر روی کیفیت زندگی روانی و اجتماعی و رضایت از
آن به خصوص در دختران تأثیر بهسزایی دارد .همچنین مشخص شده است که مؤلفهای که بر
احساس بهزیستی و رضایت از زندگی زنان تأثیر میگذارد ،رضایتمندی جسمانی است
( .)Safarzadeh & Marashian 2014احساس رضایت و خرسندی در پی نزدیک شدن به معیارهای
تناسب و زیبایی است و نارضایتی از آن دوری از این معیارهاست .این احساس در میان زنان بیشتر از
مردان است ( .(Fredrick & et al., 2007در همین راستا ،مطالعات ( Siegel, (Yancey, Aneshensel
 & Schuler, 1999نشان دادند که اضطراب و افسردگی با نارضایتی از بدن ارتباط دارد .همچنان که
دختران نسبت به پسران افسردهتر هستند و عزت نفس پایینتری دارند ،البته برای کسانی که
تصویربدنی باالتری دارند ،این قضیه برعکس است  .Soltani & et ) (al, 2016بنابراین تصویربدنی
میتواند بر سالمت روان تأثیر داشته باشد و دخترانی که تصویر بدنی باالتری دارند ،کمتر به اضطراب
و افسردگی مبتال میشوند و در نتیجه سالمتروانی باالتری نسبت به بقیه دارند.
زنان و دختران امروز میآموزند که یک زن در جامعه چگونه باید باشد ،آنها خود را با مدلهای
ارائه شده توسط رسانههای جمعی و مجالت و دوستان و همساالن مقایسه میکنند و زمانی که
مغایرتی میان این تصاویر و بدن واقعیشان مشاهده کردند ،دل مشغولی ایجاد شده ،تأثیری منفی از

333

پیشبیني سالمتروان بر اساس ویژگيهای شخصیتي و تصویربدني در دانشآموزان دختر

نوجوان متوسطه

تصویر بدن در آنها ایجاد میکند؛ زیرا در هنجارهای اجتماعی تعریف شده توسط این رسانهها،
باریک اندامی به لحاظ اجتماعی تصویر مطلوب و جذاب از بدن است .از این رو دچار اختالالت
جسمی و روانی و اختالالت تغذیهای میشوند.
ویلسون و همکاران ) )Wilson, Latner & Hayashi, 2013در مطالعات خود ابراز میکنند که
نارضایتی از بدن پیامدهایی چون مشکالت سالمتروان از جمله اضطراب ،افسردگی و استرس،
انزوای اجتماعی و تضعیف عزت نفس را به دنبال دارد.
ویچیانسون ) ،(Wichianson, 2008پیکت ) (Pichett, 2008و برگران  Bergeron, ) (2008در
پژوهشهای خود بیان میکنند ،میزان پایین خودپنداره و باالی اضطراب و افسردگی پیشبینی
کنندهی نگرانی های مربوط به تصویربدنی در زنان بوده که باعث نارضایتی از زندگی میشود
).(Quoted by Safarzadeh & Marashian, 2014
مطالعات گیلین ) (Gillen, 2015نیز نشان داد،

زنان و مردانی که تصویر بدنی باالتری دارند،
دچار درجات کمتر افسردگی بودند .رضایت از تصویر بدنی اثرات پیچیده بر روی مفهوم خود گذاشته
و عامل اساسی در تعیین چگونگی تعامل نوجوانان محسوب میشود .اختالل در رضایت بدنی می
توا ند منجر به مسائلی نظیر کم اشتهایی ،پر اشتهایی روانی ،تغییر متعادل وزن ،سرزنش خود و
احساس گناه بدون دلیل منجر شود که همگی نشانگان اختالل در سالمتروان هستند
) .(Cheraghian & et al., 2016هم چنان که درک نامناسب از تصویربدنی و عدم رضایت از آن می-
تواند به مشکالت جسمی و روحی-روانی منجر شود ) .(Van Leeuwen & et al., 2010رضایت از تن
به معنای رضایتمندی فرد از نواحی خاص بدن مانند صورت ،موها ،تنه ،و غیره ،همچنین ،ارزیابی
کلی فرد در مورد ظاهر و جذابیت فیزیکی است .رضایتمندی فرد از ظاهرش در مورد ارزیابی وضع-
ظاهر ،دلمشغولی یا وزنذهنی به نگرانی فرد در مورد چاقی ،مراقبت و نگرانی در مورد وزن ،رژیم
گرفتن و محدود کردن غذا برمیگردد ) .(Annis, 2004این نشان دهندهی احساس جذابیت فیزیکی
و رضایت از واحدهای مورد پژوهش از وضعیت ظاهری و قسمتهای مختلف بدن است و باال بودن
رضایت حاکی از کمتر نگران بودن و اضطراب کمتر در مورد نواحی بدن است (Dehghani & et al.,
) .2012در همین راستا ،سانفتنر ) (Sanftndr, 2011در مطالعات خود بیان میکند که نارضایتی از
تصویربدنی و آگاهی بدنی ،و تحت تأثیر قرار گرفتن تبلیغات فرهنگی در رابطه با ظاهر ایدهآل و
ک نترل غذا خوردن در زنان ،باعث ابتال به بی اشتهایی روانی و افت کیفیت زندگی میشود که این
پایین آمدن ،مرتبط با بعد سالمتی زنان بوده و خطر ابتال شدن به دیگر بیماریهای روانی میشود.
جهت قیافه یا گرایش به ظاهر ،اشاره به اهمیت نسبی جنبههای متنوع تصویر بدنی را میسنجد و
اینکه آزمودنی چگونه مراقب این جنبهها میباشد همچنین فراوانی رفتار نشان داده شده توسط
آزمودنی ،با هدف حفظ یا بهبود ظاهر بیرونیاش را مورد سنجش قرار میدهد ( Baker & et al.,
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 .)2011 quoted by Hosseini & et al., 2010به عالوه با هدف به این معنی که فرد از نظر روان-
شناختی چهقدر بر روی ظاهرش سرمایهگذاری کرده و در برگیرنده فراوانی رفتار فرد با هدف حفظ
یا بهبود ظاهر بیرونی میباشد ( .)Annis, 2004گافمن معتقد است ،صورت در تعامل چهره به چهره و
نیز در عملکردهای اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .صورت نشان دهندهی سن ،جنسیت،
موقعیت اقتصادی ،اجتماعی ،سالمتی و حتی شخصیت افراد است .صورت منبع ارتباطات شفاهی و نیز
روابط غیر کالمی است) .(Karamipour & et al., 2015پژوهش ساور و همکاران ( Sarwer & et al.,
 )2011نشان داد ،افراد پس از جراحیهای زیبایی ،تصویر بدنی بهتری از خود گزارش میدهند .در
تحقیقات پیشین نیز ارتباط عدم رضایت از تصویر بدنی با افسردگی ،اضطراب ،کاهش اعتماد به
نفس ،نگرشهای خوردن ناسازگار ،اختالل در خواب و آشفتگی روانی و سایر اختالالت که همگی
نشانگان اختالل در سالمت روان هستند ،بیان شد.
یافتهها نشان میدهد که در جامعه ی کنونی ما ،هر چه میزان ارزش و توجه جوامع به تناسب
اندام و زیبایی بدنی و ظاهر افراد بیشتر می شود ،به همان میزان ،افرادی که از معیارهای تناسب
اندام فاصله میگیرند ،دچار مشکالت خلقی میشوند؛ در چنین شرایطی ،میزان ارزشمندی تناسب
اندام از طریق روابط اجتماعی و رسانهها منتقل میشود و بدین وسیله باعث برای بروز عالئمی نظیر
اندوه ،غمگینی و ناامیدی در افراد میشود (.)Hokm Abadi, Bakhti, & Noshirian Farahi, 2014
همه عوامل گفته شده دست به دست هم داده تا افرادی که نگرانی از تصویر بدنی دارند و یا تصویر
بدنی پایینی دارند ،برای جبران این نقیصهها و رسیدن به اندام و ظاهر ایدهآل ،دست به رژیمهای
سخت ،اعمال جراحی ،و غیره دست بزنند که این منجر به اختالالت جسمی ،روانی و در نهایت
اضطراب ،استرس و افسردگی منجر میشود.
مغایرت در یافتهها میتواند به تفاوت در ابزار اندازهگیری و جامعهی پژوهش باشد .با توجه به
محدود بودن تحقیقات انجام شده در مورد تصویربدنی در ایران ،بهویژه در دختران ،مقایسه و
تحلیل نتایج این بررسی را با سایر بررسیها دچار کاستی مینماید .مرور مطالعات داخلی و خارجی
نشان میدهد که این پدیدهی اجتماعی در ایران بیشتر از ابعاد پزشکی بررسی شده است و
مطالعات در باب ابعاد تصویر بدنی در دختران نوجوان و ارتباط آن با حیطهی سالمتروان کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به یافتههای تحقیقات انجام شده در این زمینه و لزوم توجه به
ابعاد شخصیت و تصویر بدنی و شناسایی عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان ،میتوان از انواع
اختالالت پیشگیری کرد .بنابراین چنین رویدادی نیاز به پژوهش و بررسی بیشتر دارد .از محدودیت
های پژوهش میتوان به زیاد بودن تعداد سؤاالت و وضعیت روانی دانشآموزان در هنگام تکمیل
پرسشنامه اشاره کرد .پیشنهاد میشود جهت اطمینان بیشتر از پاسخدهی صحیح آزمودنیها و
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 و از دیگر،جلوگیری از خستگی حتی االمکان از پرسشنامههایی با سؤاالت کمتر استفاده شود
 همچنین.متغیرهایی مانند سن و جنس با توجه به در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی استفاده شود
 اس تفاده از سایر ابزارهای موجود در تصویر بدنی و سالمتروان پیشنهاد می،برای بررسی دقیقتر
 دختران دبیرستانی و محدود به یک منطقه،شود با توجه به این که جامعه آماری این پژوهش
. لذا تعمیم نتایج این پژوهش با احتیاط به سایر گروها تعمیم داده شود،جغرافیایی میباشد
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