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 چکیذٌ
سبصًذ کِ تػَیش ثذًی ًبم داسد کِ توبم افشاد تػَیشی اص ثذى خَد دس رٌّطبى هیصهیٌِ ٍ ّذف: 

ضَد. ّبیپشکبیفَصیس اص خولِ هبًٌذ ثذضکلی هطَْد فشد دچبس اختالل ٍ ؾؼف هیدس ضشایكی 

آٍسد ٍ ایي ضشایف هوکي است سٍی ػَاسؾی است کِ هطکل ظبّشی ثشای فشد ثِ ٍخَد هی

ثگزاسد. ّذف اص ایي پژٍّص، هقبیسِ تػَیش ثذًی افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس ثب  تأثیشضخػیت فشد 

 افشاد سبلن ثَد. 

ًفش داسای  68ای ثَدُ ٍ ثِ ایي هٌظَس هقبیسِ –پژٍّص حبؾش تَغیفیثشسسی: سٍش 

سبل پشسطٌبهِ تػَیش ثذًی هٌذلسَى سا تکویل کشدًذ.  19.9ّبیپشکبیفَصیس ثب هیبًگیي سٌی 

سپس یک گشٍُ کٌتشل ثب ضشایف سي، تؼذاد، خٌسیت، قذ، ٍصى، ضبخع تَدُ ثذًی ٍ تحػیالت 

ثِ  84/0یسِ ضذًذ. پبیبیی پشسطٌبهِ ثب استفبدُ اص آلفبی کشًٍجبخ ّوگي ضذُ ثب گشٍُ هزکَس هقب

دست آهذ. تطخیع ٍ ضذت ّبیپشکبیفَصیس تَسف خف کص هٌؼكف غَست گشفت. هیضاى سٍایی 

(گضاسش ضذُ است. 82/0ٍ هیضاى پبیبیی  91/0کص هٌؼكف ثب هبسک پیستَلِ )سٍایی ٍ پبیبیی خف

اسویشًف ٍ آصهَى تی هستقل تدضیِ -ّبی کلوَگشٍفآصهَىآٍسی ضذُ ثب استفبدُ اص اقالػبت خوغ

 ٍ تحلیل ضذ. 

داس ًتبیح ًطبى داد هیبى تػَیش ثذًی افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس ثب افشاد سبلن تفبٍت هؼٌیّب: یبفتِ

(. هیبى هیضاى سؾبیت اص ظبّش ٍ سؾبیت اص ًگشش دیگشاى دس افشاد داسای p;028/0ٍخَد داضت )

، اهب هیبى (p  ٍ037/0;p;016/0داس ٍخَد داضت )تفبٍت هؼٌیٍ افشاد سبلن  ّبیپشکبیفَصیس

 (. p;508/0داس هطبّذُ ًطذ )سؾبیت اص ٍصى دس افشاد ّبیپشکبیفَصیس ٍ افشاد سبلن تفبٍت هؼٌی

تَاًذ هَخت قَص پطتی ٍ ظبّش ًبهٌبست ًبحیِ پطتی دس افشاد ّبیپشکبیفَصیس هیگیشی: ًتیدِ

ّب ػالٍُ ثش تَاى ًتیدِ گشفت ایي ًبٌّدبسیدس ایي افشاد ضَد. ثٌبثشایي هیؾؼف تػَیش ثذًی 

دًجبل داضتِ ثبضذ. ضبیذ ثتَاى ثب تطَیق تَاًذ ػَاسؼ سٍاًی ًیض ثشای ایي افشاد ثِػَاسؼ ثذًی هی

افشاد داسای ًبٌّدبسی ثِ ٍسصش ٍ حتی توشیٌبت اغالحی، هَخجبت ثْجَدی تػَیش ثذًی ٍ سؾبیت 

 سا فشاّن آٍسد.  ثذًی آًبى

 تػَیشثذًی

 ّبیپشکبیفَصیس

 ٍؾؼیت ثذًی

 سؾبیت اص ظبّش
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 مقذمٍ

افشاد دس ّش خبی دًیب ٍ هتؼلق ثِ ّش هلیتی کِ ثبضٌذ، ثب ّش 

فشٌّگ ٍ صثبى، ًگشضی ًسجت ثِ ظبّش فیضیکی داسًذ ٍ 

سبصًذ کِ آى سا تػَیشی اص ثذى خَد دس رّي خَیص هی

تػَیش ثذًی ثِ آى چِ فشد ٍاقؼأ  هی ًبهٌذ. 1تػَیش ثذًی

ضَد، ثلکِ ثِ استجبـ ٍیژُ فشد ثب ضجیِ آى است هشثَـ ًوی

ثذًص هشثَـ است ثِ خػَظ ثِ ثبٍسّب، افکبس، ادساکبت، 

ّبی فشد کِ ثب ظبّش فیضیکی اٍ استجبـ احسبسبت ٍ فؼبلیت

ذًی ًظیش ّش خٌجِ سٍاًی ضَد. تػَیش ثداسد هشثَـ هی

ی اص ضخػیت ّش اًسبى است کِ اص سیش تکبهلی دیگشی خضی

ثشخَسداس ثَدُ ٍ دس ضشایكی هبًٌذ ثذضکلی هطَْد فشد 

ؾؼیف ثَدى تػَیش . (1،2) ضَددچبس اختالل ٍ ؾؼف هی

تَاًذ هَخت اختالل دس خَسدى، کبّص اػتوبد ثِ ثذًی هی

دس  5، تشس اص اسصیبثی هٌفی4، افسشدگی3، اؾكشاة2ًفس

خَاثی، ػولکشد خٌسی ؾؼیف اختوبع ٍ گشیض اص اختوبع، ثی

-کسبًی کِ داسای تفبٍت .(3،4،5) ٍ ػضت ًفس پبییي ضَد

هطبّذُ دس ظبّشضبى )ًسجت ثِ افشاد سبلن ٍ  ّبی قبثل

قجیؼی( ّستٌذ اص ًشم قجیؼی خبسج ضذُ ٍ دس کبًَى تَخِ 

گیشًذ. دس خَاهؼی کِ صیجبیی فیضیکی ثسیبس دیگشاى قشاس هی

هَسد تَخِ هی ثبضذ، افشادی کِ داسای ًبٌّدبسی ٍ ثذضکلی 

ّستٌذ ًگشاًی ثیطتشی دس هَسد ظبّش سا تدشثِ خَاٌّذ کشد. 

ثیطتشیي هطکلی کِ تَسف ایي افشاد گضاسش ضذُ، دسک 

هٌفی آى ّب اص خَدضبى ٍ هطکالت تقبثل اختوبػی است. 

هل احسبسبت هٌفی )اؾكشاة اختوبػی( ایي هطکالت ضب

تشس اص اسصیبثی هٌفی دس اختوبع، دسک ًبهكلَة اص خَد 

ًفس پبییي، تػَیش ثذًی ًبهكلَة( ٍ الگَّبی سفتبسی )ػضت

 .(6)  ثبضذهٌفی )گشیض اص اختوبع( هی

ّبی ثذًی اص خولِ ػَاسؾی ثبضذ سسذ ًبٌّدبسیًظش هیثِ    

ٍخَد آٍسد. یکی اص ایي کِ هطکل ظبّشی ثشای افشاد ثِ

ثبضذ کِ دس آى افضایص ًبٌّدبسی ّب ّبیپشکبیفَصیس هی

ضَد. دس ایي ػبسؾِ قجیؼی قَس ًبحیِ پطتی دیذُ هیغیش

صهبًی کِ قسوت ثبالی پطت گشد ضذُ، استخَاى خٌبؽ فشٍ 

تشتیت حفشُ سیٌِ آیذ. ثذیيهی سٍد ٍ سیٌِ پبییي هی

یبس حسبس داخلی اص ّبی ثساًذام کَچک هی ضَد ٍ احتوبالً

دٌّذ. دس ایي حبلت فشد هَقؼیت اغلی خَد تغییش خب هی

                                                           
1. Body Image 

2. self confidence 

3. anxiety 

4. depression 

5. negative evaluation 

ّب ثِ قشف خلَ قَس خجشاًی ضبًِداسای قَص پطتی ضذُ ٍ ثِ

ٍ سش ثِ خلَ ًیض پیص خَاّذ  ضًَذ )پطت گشد(خب هیثِخب

ػَاسؼ ًبضی اص ّبیپشکبیفَصیس ضبهل ثذضکلی آهذ. 

ّب، تَى هْشُظبّشی، کَتبّی استفبع قذ، کبّص تحشک س

کبّص حدن قفسِ سیٌِ ٍ ثِ  دسد دس ًبحیِ پطت، احتوبالً

 .(9، 8، 7) ثبضذتجغ آى اختالالت تٌفسی هی
دس صهیٌِ ّبیپشکبیفَص ٍ هسبئل سٍاًی تحقیقبت اًذکی     

ى ( دس 2010) 6غَست گشفتِ است. کبًبلس ٍ ّوکبسا
ًفش داسای پَسچشّبی ثذًی ؾؼیف ٍ افسشدگی  34تحقیقی 

ّبی کتف سا اص خولِ ّبیپشکبیفَصیس، سش ثِ خلَ ٍ ًبثشاثشی
ًفش گشٍُ کٌتشل اص ًظش تػَیش ثذًی هَسد هكبلؼِ قشاس  37ثب 

دادًذ ٍ هتَخِ ضذًذ تػَیش ثذًی گشٍُ ًبٌّدبس هقذاس کوی 
داس ب اص ًظش آهبسی هؼٌیثبضذ اهتش اص گشٍُ کٌتشل هیؾؼیف
فشد داسای کبیفَص  35(، 2007) 7(. ثبثکبیش ٍ ّوکبساى2ًجَد )

دسخِ سا اص ًظش افسشدگی هَسد هكبلؼِ  60ضَئشهي ثبالی 
ًفش دچبس  1ًفش  4قشاس دادًذ کِ دس ًْبیت هطخع ضذ اص ّش 

تَاًذ یکی اص افسشدگی ثَدًذ. ضبیبى رکش است افسشدگی هی
(. کشٍٍسیس ٍ 10ؾؼیف ثبضذ )ػَاسؼ تػَیش ثذًی 

( اثش اسکَلیَصیس ٍ ّبیپشکبیفَصیس سا دس 2006) 8ّوکبساى
پَضیذًذ سا ّب ثشیس هیًَخَاًبًی کِ ثِ دلیل ایي ًبٌّدبسی

ًفش فشد  69ًفش داسای ایي دٍ ًبٌّدبسی ٍ  79ثشسسی کشدًذ. 
ًبهِ کیفیت صًذگی سا تکویل کشدًذ کِ سبلن پشسص

داسی دس ًبٌّدبسی تفبٍت هؼٌیهطخع ضذ افشاد داسای 
 خَاثیذى ًسجت ثِ افشاد سبلن داضتٌذ. دلیل آى احتوبالً

دلیل ظبّشضبى رکش ضذُ ثَد. اؾكشاة ٍ استشس ایي افشاد ثِ
ّوچٌیي ایي افشاد اظْبس داضتٌذ ثِ دلیل ظبّش خَد دچبس 

. (11) ثبضٌذاستشس صیبد ٍ ّوچٌیي ضشهٌذگی هی
حقیقی ثِ ثشسسی اختالالت ( دس ت1991) 9هَسجَسگش ٍ اگل

ّب ضخػیتی دس ثیوبساى هجتال ثِ ًبٌّدبسی ستَى هْشُ
پشداختٌذ ٍ هتَخِ ضذًذ کِ ّوگی آًبى داسای اختالالت 

ػلیضادُ ٍ  .(12) ضخػیتی هؿكشة ٍ ًگشاى ثَدًذ
ى ( تحقیقی دس هَسد استجبـ هیبى 1383)10ّوکبسا

ٍ ّبیپشکبیفَصیس ٍ ػالئن افسشدگی، اؾكشاة، پشخبضگشی 
 31ّبی ایي تحقیق سا گشایی سا اًدبم دادًذ. ًوًَِدسٍى

دادًذ کِ داسای ّبیپشکبیفَصیس داًطدَی هشد سا تطکیل هی
دسخِ ثَدًذ. ًتبیح تحقیق ًطبى داد کِ ّوجستگی  40ثبالی 
 .(13) داسی ثیي ایي ػَاهل ٍخَد ًذاضتهؼٌی
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( استجبـ ثیي کبیفَص ٍ ػَاهل 1386)غوذی ٍ ّوکبساى     

سٍاًطٌبختی سا دس داًطدَیبى پسش ثشسسی کشدًذ. دس ایي 

ٍ  23.14غَست داٍقلجبًِ ثب هیبًگیي سٌی ًفش ثِ 54تحقیق 

ضشکت کشدًذ. دس ایي تحقیق  48.01هیبًگیي دسخِ کبیفَص 

ّوجستگی پبییٌی ثیي ایي ػَاهل دیذُ ضذ. دس ًتیدِ ًطبى 

تٌْبیی ًطبى دٌّذُ ٍخَد دس داًطدَیبى ثِ داد ٍخَد کبیفَص

 .(14) ثبضذًوی 1اؾكشاة، افسشدگی ٍ خَد ثیوبس پٌذاسی

ثب ٍخَد اّویت فشاٍاى، ایي هَؾَع ٌَّص هَسد تَخِ کبفی    

قشاس ًگشفتِ است ٍ ّوچٌیي دس ًتبیح آًبى تٌبقؽ ٍخَد 

داسد. دس تحقیقبت اًدبم ضذُ دس صهیٌِ ّبیپشکبیفَصیس اثش 

خشاحی یب پَضیذى ثشیس سٍی تػَیش ثذًی ثشسسی دسهبى 

هقیبس ضذُ، یب ثب استفبدُ اص چٌذ سئَال دس قبلت خشدُ

هسبئل  تأثیشّوچٌیي ثب تَخِ ثِ  .(11) اًدبم گشفتِ است

ٍخَد ٍ ػذم (4، 1) ای ثش تػَیش ثذًیفشٌّگی ٍ سسبًِ

چٌیي تحقیقی دس داخل کطَس، هحقق سا ثش آى داضت تب 

تحقیقی دس هَسد تػَیش ثذًی افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس 

 اًدبم دّذ. 

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ّبیپشکبیفَصیس هَخت تغییش ظبّش فشد     

ٍ تغییش ظبّشی کِ فشد سا اص حبلت هؼوَلی خبسج  هی گشدد

( 6)ضَد ثش تػَیش ثذًی افشاد هی تأثیشهَخت  احتوبالَ کٌذ

ضَد آیب هیبى تػَیش ثذًی ٍ ّوچٌیي ایي سؤال هكشح هی

ّبی تػَیش ثذًی دس افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس هقیبسخشدُ

 ّب اختالف ٍخَد داسد یب خیش؟ثب افشاد فبقذ ایي ًبٌّدبسی

 

 

 

                                                           
1. Hypochandria 

 ريش تحقیق

 یای است. خبهؼِهقبیسِ -ایي تحقیق اص ًَع تَغیفی

تحقیق توبم افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس ثَدًذ کِ ثِ هشکض 

ستَى فقشات ّالل احوش تْشاى، هشکض حشکبت اغالحی 

ضْیذ ػشاقی تْشاى ٍ هشکض تٌذسستی ٍ حشکبت اغالحی 

داًطگبُ تشثیت هذسس تْشاى هشاخؼِ کشدًذ. دس ایي هیبى 

سٌی  یهشد( اص ایي افشاد کِ دس سدُ 34صى ٍ  34ًفش ) 68

سبلِ ثَدًذ ثش اسبس هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج دس  24ب ت 16

ایي تحقیق ٍاسد ضذًذ. دس ایي تحقیق افشادی کِ داسای 

ّبی هطخع ظبّشی هبًٌذ سَختگی پَست، ثذضکلی

هؼلَلیت آضکبس ٍ قكغ ػؿَ، خشاحی ثش سٍی ستَى فقشات ٍ 

 25تب  20قجیؼی )هحذٍدُ قجیؼی غیش 2ضبخع تَدُ ثذًی

هكبلؼِ خبسج ضذًذ. ّوچٌیي پَضیذى دسخِ( ثَدًذ اص 

غَست هستوش، هٌظَس دسهبى ٍ  فؼبلیت ٍسصضی ثِثشیس ثِ

( اص 2سبػت دس ّفتِ ) 3ثبس دس ّفتِ یب ثبالتش اص  2حذاقل 

هؼیبسّبی خشٍج ثَد. سپس یک گشٍُ کٌتشل )سبلن( ثِ 

هٌظَس هقبیسِ ثب ایي افشاد اًتخبة ضذًذ. ایي افشاد اص ًظش 

ب گشٍُ ًبٌّدبس ّوگي ثَدُ ٍ اص لحبل قذ، تؼذاد ٍ خٌسیت ث

ٍصى ٍ ضبخع تَدُ ثذًی تب حذ اهکبى ّوگي ضذُ کِ ثشای 

ضٌبسبیی ّوگي ثَدى )ػذم اختالف هؼٌبداسی ثیي دٍ گشٍُ( 

(. ّوچٌیي p˂ 05/0استفبدُ ضذ ) t- test Independentاص 

دٍ گشٍُ دس یک سدُ سٌی قشاس داضتِ ٍ اص ًظش هقكغ 

 تحػیلی ًیض دس یک هحذٍدُ قشاس داضتٌذ. 

 24تب  15ای افشاد اص آًدبیی کِ ًشم دسخِ کبیفَص سیٌِ

 (15) دسخِ گضاسش ضذُ است 38.5 ±10.5سبل  دس ایشاى 

دسخِ ثِ ثبال ثَدًذ دس  49اص ایي سٍ افشادی کِ داسای کبیفَص 

تب  28ٍُ ّبیپشکبیفَصیس ٍ افشادی کِ داسای کبیفَص ثیي گش

ػٌَاى کبیفَص قجیؼی دس ًظش گشفتِ ضذًذ. دسخِ ثَدًذ ثِ 49

ّب دس ٍؾؼیت ثشای هحبسجِ ٍ تؼییي صاٍیِ کبیفَص، ًوًَِ

ایستبدُ قجیؼی ٍ کبهال ساحت قشاس گشفتٌذ ثِ قَسی کِ پبّب 

داضتٌذ ٍ ٍصى ثذى کٌبس یکذیگش ٍ ثب کوی فبغلِ اص ّن قشاس 

قَس یکسبى ثش سٍی پبّب تَصیغ ضذُ ثَد. دس ایي حبلت ثِ

ّبی دٍم ٍ دٍاصدّن پطتی آصهَدًی صائذُ ضَکی هْشُ

هٌكجق ثش  کص هٌؼكف کبهالًگزاسی ضذُ ٍ خفػالهت

اًحٌبی پطت ٍ حذ فبغل ًقبـ ثش سٍی ثذى آصهَدًی قشاس 

غییشی اص گًَِ تکص ثذٍى ّیچگبُ قَس خفضذ. آىدادُ هی

سٍی پطت فشد ثِ سٍی کبغز هٌتقل ٍ اًحٌبی آى تشسین 

                                                           
2. body mass index 
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تشسین  Lضذ. ثب اتػبل دٍ اًتْبی ایي اًحٌب خكی ثِ ًبم هی

ٍ ثب تقسین ایي خف ثِ دٍ قسوت هسبٍی، خكی ػوَد اص 

ًبهیذُ ضذ.  Hثِ ٍسف اًحٌب سسن ضذ کِ خف  L ٍسف خف 

ػذاد دس گیشی ضذ ٍ ثب قشاس دادى ااًذاصُ L  ٍHقَل دٍ خف 

فشهَل صیش صاٍیِ هزکَس هحبسجِ ضذ: 
L

H
Arctg

2
4

( هیضاى سٍایی ٍ پبیبیی 2009) 1. غیذی ٍ ّوکبساى(29)

ٍ هیضاى  91/0کص هٌؼكف ثب هبسک پیستَلِ سا )سٍایی خف

 (.2009گضاسش کشدًذ )غیذی ٍ ّوکبساى  (82/0پبیبیی 

ثشای ی تػَیش ثذًی ًبهِپشسصتػَیش ثذًی تَسف     

ایي .(17) گیشی ضذاًذاصُ 2001 2ًَخَاًبى ٍ ثضسگسبالى

ضَد ٍ سبل استفبدُ هی 12ًبهِ ثشای افشاد ثبالی پشسص

%( 88%( ٍ پبیبیی )89ت آى داسای ّوجستگی دسًٍی )سؤاال

هقیبس سؾبیت آیتن ٍ سِ خشدُ 23ایي اثضاس داسای  ثبضذ.هی

هقیبس لیکشت اص ثبضذ ٍ ثب اص ظبّش، ًگشش دیگشاى ٍ ٍصى هی

استبًذاسد .(17) )ّویطِ( تْیِ ضذُ است 4غفش )ّشگض( تب 

سبصی ایي پشسطٌبهِ )داخل کطَس( تَسف گشٍُ هتخػػیي 

 4ٍ ًسجت سٍایی هحتَایی 3ثِ سٍش ضبخع سٍایی هحتَایی

. ٍ ٪88کِ هیبًگیي ضبخع سٍایی هحتَا  (18) اًدبم ضذ

-کِ ًطبىدست آهذ ثِ ٪85هیبًگیي ًسجت سٍایی هحتَایی 

 ثبضذ.دٌّذُ هؼتجش ثَدى پشسطٌبهِ دس داخل کطَس هی

ّبی تحقیق حبؾش ثب استفبدُ اص پبیبیی پشسطٌبهِ دس ًوًَِ

 ثِ دست آهذ. 84/0آلفبی کشًٍجبخ  

 SPSSافضاس ّب ثب استفبدُ اص ًشمتدضیِ ٍ تحلیل دادُ    

ّب اص اًدبم ضذ. ثشای ثشسسی تَصیغ قجیؼی دادُ 18ًسخِ 

 Independent Tٍ هقبیسِ ثیي هتغیشّب اص   K-Sآصهَى 

test   05/0دس سكح هؼٌی داسی ˂p  .استفبدُ ضذ 

 

 َاوتایج ي یافتٍ

ضَد، اص آًدب کِ هطبّذُ هی 1گًَِ کِ دس خذٍل ّوبى

هحبسجِ ضذُ ثشای چْبس ٍیژگی سي، قذ، ٍصى ٍ  pاسصش 

است، اص ایي سٍ اختالف  05/0ضبخع تَدُ ثذًی ثیطتش اص 

ثیي ایي هتغیشّب دس دٍ گشٍُ ّبیپشکبیفَصیس ٍ کٌتشل 

)سبلن( ثِ لحبل آهبسی هؼٌبداس ًیست. دس ًتیدِ دٍ گشٍُ اص 

 لحبل سي، قذ، ٍصى ٍ ضبخع تَدُ ثذًی ّوگي ّستٌذ. 

                                                           
1. Seidi et al 

2. Body-esteem scale for adolescents and adults 

3. Content Validity Index 

4. Content Validity Ratio 

، وتایج مقایسٍ شاخص تصًیر بدوی در دي 2ديل با تًجٍ بٍ ج
(  p=020/0دار در دي گريٌ بًد )گريٌ وشان دَىدٌ تفايت معىی

 یدَىدٌطًری کٍ مقایسٍ میاوگیه ومرات تصًیر بدوی وشانبٍ
تر بًدن ایه شاخص در افراد دارای َایپرکایفًزیس ضعیف

َای مقیاسوسبت بٍ افراد سالم بًد. َمچىیه در بررسی خردٌ
 تصًیر بدوی در دي گريٌ وتایج زیر مشاَدٌ شد.

شًد میان میسان مشاَدٌ می 2طًر کٍ در جديل َمان    
رضایت از ظاَر ي رضایت از وگرش دیگران در افراد دارای 

دار يجًد دارد َایپرکایفًزیس ي افراد سالم تفايت معىی
(010/0=p  030/0ي=p اما میان رضایت از يزن در افراد .)

دار يجًد ودارد َایپرکایفًزیس ي افراد سالم تفايت معىی
(800/0=p .) 

 

 گیزیبحث ي وتیجٍ

ّذف اص پژٍّص حبؾش، هقبیسِ هیبى تػَیش ثذًی افشاد 

ّبی ایي داسای ّبیپشکبیفَصیس ثب افشاد سبلن ثَد. یبفتِ

ّبی ایي تحقیق، تػَیش پژٍّص ًطبى داد کِ دس ًوًَِ

داسی کوتش قَس هؼٌیّبیپشکبیفَصیس ثِثذًی افشاد داسای 

(. تأثیش پَسچش p;028/0تش( اص افشاد سبلن ثَد ))ؾؼیف

تَاى اص دیذگبُ تئَسی ثذًی سٍی ٍؾؼیت سٍاًی افشاد سا هی

داسد افشاد ثشسسی کشد. ثن اظْبس هی 5خَد ادساکی ثن

آگبّی هستقیوی اص حبالت دسًٍی خَد ًذاسًذ اهب 

هطبّذات سفتبسی خَدضبى  هَخَدیت خَد سا ثش اسبس

کٌٌذ. ثش اسبس تئَسی ثن، فشد ًگشش ّب ٍ استٌجبـ هی

افکبس خَد سا ثش اسبس حبلت فیضیکی کِ اص خَد ًطبى هی 

گَیٌذ ًظشیِ پشداصاى ایي صهیٌِ هی .(19) دّذ، هی سبصد

پَسچشّبی هختلف فشد اثش ثبصخَسدی سٍی حبالت رٌّی 

یذ ثتَاى گفت دس ًتیدِ ضب .(20) ٍ ّیدبًی ٍی داسد

-پطتی ایدبد ضذُ، خب ثِ خبیی ضبًِپَسچش ًبهٌبست قَص 

ّب ثِ قشف خلَ، خب ثِ خبیی سش ثِ قشف خلَ ٍ دس ًْبیت 

ثذ ضکلی ظبّشی ثبصخَسدّبی هٌفی ثِ خَد فشد دادُ کِ 

دس ًْبیت ًبسؾبیتی ثذًی ٍ دس اداهِ هَخت تػَیش ثذًی 

 ؾؼیف دس ایي افشاد ضذُ است.

                                                           
5. Bem s  Self-perception theory 
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 سالم( 16َایپزکایفًسیس ي  16 –وفز  291َای افزاد دارای َایپز کایفًسیس ي سالم )ضىاختیَای جمعیتبزخی يیژگی :2جذيل 

 
p 

 

 حذاکثز

 

 حذاقل

 

 اوحزاف استاوذارد

 

 میاوگیه

 

 گزيٌ

 يیژگی

َای آماریضاخص  

48٪  
 ّبیپش کبیفَصیس 19.91 2.29 16 24

 )سبل(سي 
 سبلن 19.63 2.34 16 24

21٪  
 ّبیپش کبیفَصیس 173.7 6.03 158 191

 قذ )سبًتیوتش(
 سبلن 172.5 5.42 162 192

21٪  
 ّبیپش کبیفَصیس 68.27 6.21 56 84

 ٍصى )کیلَگشم(
 سبلن 66.94 6.39 56 88

29٪  
 ّبیپش کبیفَصیس 22.59 1.43 20.02 24.77

 ضبخع تَدُ ثذًی
 سبلن 22.42 1.36 20.06 24.91

- 
 ّبیپش کبیفَصیس 57.33 6.77 50 78

 هیضاى کبیفَصیس )دسخِ(
 سبلن 37.25 3.04 30 43

 
 

 (سالمَای آن در دي گزيٌ )َایپز کایفًسیس ي مقیاسبزای مقایسٍ تصًیز بذوی ي خزدٌ Tوتایج آسمًن   :4جذيل 

P T SD M ٌگزي 
َای آماریضاخص  

 متغیز

028/0 222/2- 
 ّبیپشکبیفَصیس 56.51 14.66

 تػَیش ثذًی
 سبلن 62.30 15.73

016/0 445/2- 
 ّبیپشکبیفَصیس 26.63 7.93

 سؾبیت اص ظبّش
 سبلن 29.75 6.90

037/0 110/2- 
 ّبیپشکبیفَصیس 9.76 4.38

 سؾبیت اص ًگشش دیگشاى
 سبلن 11.19 3.44

508/0 664/0- 
 ّبیپشکبیفَصیس 20.11 7.78

 سؾبیت اص ٍصى
 سبلن 21.07 8.96

 

 

 1ًتیدِ تحقیق حبؾش ثب تحقیقبت کشٍٍسیس ٍ ّوکبساى

، 11) خَاًی داسد( ّن2010(، کبًبلس ٍ ّوکبساى )2006)

ّبی تػَیش ثذًی ًیض دس دٍ هقیبسدس ثشسسی خشدُ .(2

داسی دس سؾبیت فشد اص ظبّش گشٍُ تفبٍت هؼٌی

(016/0;p( سؾبیت فشد اص ًگشش دیگشاى ٍ  )037/0;p )

هطبّذُ ضذ. دس ّش دٍ حبلت هیبًگیي افشاد 

تش اص گشٍُ کٌتشل ثَد. هطکالتی کِ ّبیپشکبیفَصیس پبییي

تَسف افشاد داسای ًبٌّدبسی )ثشای هثبل ّبیپشکبیفَصیس( 

ضَد ثِ دٍ دیذگبُ کِ ّوپَضبًی صیبدی ًیض تدشثِ هی

َد. دیذگبُ اٍل کِ سٍاثف اختوبػی سا داسًذ تقسین هی ض

ثبضذ. هی "دیذ فشد اص ثیشٍى"دّذ قشاس هی تأثیشًیض تحت 

                                                           
1. Korovessis et al 

دٌّذ کِ ظبّش ثِ چِ اًذاصُ هكبلؼبت ایي صهیٌِ ًطبى هی

قشاس  تأثیشتَاًذ سٍاثف ٍ تقبثالت اختوبػی فشد سا تحت هی

ظبّش ثش خَد پٌذاسُ فشد ٍ  تأثیشدّذ. دیذگبُ دٍم دس هَسد 

ثبضذ. ضَاّذ صیبدی ٍخَد داسد هی "فشد اص دسٍى دیذ "

کِ دیذ فشد اص دسٍى ثش تقبثالت اختوبػی ٍی ًیض اثش گزاس 

تغییشات خسوی دس افشاد داسای . (21) ثبضذهی

ضَد کِ تػَیش رٌّی آًبى ّبیپشکبیفَصیس ثبػث هی

ًسجت ثِ ثذى خَد تغییشاتی یبثذ کِ ثِ تجغ آى خَد سا 

پٌذاسًذ. )ًبٌّدبس( ثب ّوسبالى هیفشدی داسای اختالف 

تَاًذ هَخت قؿبٍت هٌفی دس دس ًْبیت هی هسألِایي 

هَسد ًگشش دیگشاى ًسجت ثِ خَد ضذُ کِ دس ایي 

 تحقیق ًیض هطبّذُ ضذ. 
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( ًیض 1999) 1ایي هَسد دس تحقیق لیًَض ٍ ّوکبساى    

آهذُ است کِ اظْبس داضتٌذ یکی اص هطکالت سٍاًی افشاد 

ًگشاى ایي  داسای ًبٌّدبسی ایي است کِ ایي افشاد دائوبً

ّستٌذ کِ ظبّشضبى ثِ ضکل هٌفی اص قشف ّوسبالى 

ضذى اقشافیبى، هكبلت . خیشُ(4) هَسد قؿبٍت قشاس گیشد

ل ٍ ضٌیذاسی ٍ سئَاالت ًبخَاستِ دیگشاى دس هَسد دلی

کِ .(6) ثبضذهبّیت ایي تفبٍت دس اختوبع ثسیبس صیبد هی

تَاًذ سجت اؾكشاة فشد ًسجت ثِ ًگشش دیگشاى ٍ دس هی

 ًْبیت ًبسؾبیتی ثذًی ثبضذ.

تحقیقبت گزضتِ دس هَسد افشاد داسای ظبّشی خزاة،     

کٌٌذ کِ ایي افشاد ضبیستگی اختوبػی صیبدی گضاسش هی

تش ّستٌذ ٍ قبثلیت سبصگبسی تش ثَدُ، غبلتداضتِ، ثبَّش

ثِ ػالٍُ افشاد داسای خزاثیت . (22، 4) صیبدی داسًذ

گیشًذ کِ ّبی صیبدی اص اقشافیبى ٍ ثقیِ هیظبّشی کوک

ثش ثَدُ ٍ هَخت افضایص ؤّبی ضغلی ثسیبس هدس هػبحجِ

ثشػکس، . (23) ضَدسؾبیت اختوبػی دس ایي افشاد هی

دس ظبّشضبى هی ّبی هطَْد افشادی کِ داسای تفبٍت

ثبضٌذ دس ثشقشاسی استجبـ دچبس هطکل ثَدُ )هخػَغب ثب 

ّب ٍ استجبقبت ثب خٌس هخبلف(، ثبصخَسدّبی هٌفی غشیجِ

ضذى ٍ یب دس گیشًذ )هبًٌذ خیشُصیبدی اص اقشافیبى هی

 ضًَذثشخی هَاسد تَّیي( ٍ ّوچٌیي ثب تجؼیؽ هَاخِ هی

فشاد حتی دس ثشخی تحقیقبت رکش ضذُ است، ا. (24)

ضًَذ ٍ داسای ًبٌّدبسی، کوتش اص قشف دیگشاى کوک هی

. ایي ضشایف (25) ضًَذًحَی قشد هیاص اقشافیبى ثِ

ثشای  1996 2تقشیجب آضکبس است اهب ساثیٌسَى ٍ ّوکبساى

اًذ کِ ٌَّص ًیبصهٌذ آى سِ دلیل احتوبلی رکش کشدُ

تحقیقبت ثیطتشی است. دلیل اٍل، افشاد داسای ًبٌّدبسی 

ق چٌیي سفتبسی ّستٌذ صیشا دس گزضتِ خكبیی هستح

اًذ کِ ًوَد آى ثِ ضکل ًبٌّدبسی هزکَس هشتکت ضذُ

داًص غحیح دس هَسد ثبضذ. دٍم، ثِ دلیل ػذمهی

ًبٌّدبسی هزکَس، هوکي است افشاد تػَس کٌٌذ ًبٌّدبسی 

دًجبل ساّی ثشای ػذم ثشخَسد ثب هزکَس هسشی ثَدُ ٍ ثِ

هسشی ثَدى ٍ خكب سا  ثبضٌذفشد داسای ًبٌّدبسی هی

هَاسد اضتجبُ اص قشف دیگشاى ػٌَاى کشدُ است کِ ثِ 

ضَد اضتجبُ تػَسات هزکَس سا داضتِ ٍ ایي هَاسد ثبػث هی

                                                           
1. Lyons et al 

2. Robinson et al 

کِ ثِ ضکل ًبهٌبسجی ثب افشاد داسای ًبٌّدبسی ثشخَسد 

کٌٌذ کِ اثشات هٌفی ثش افشاد داسای ًبٌّدبسی خَاّذ 

ذ کِ ثبیذ چگًَِ ثب فشد داًٌسَم، ایٌکِ افشاد ًوی داضت.

دس هٌبثغ خذیذ دلیل . (26) داسای ًبٌّدبسی سفتبس کٌٌذ

ٍسیلِ ِچْبسهی ًیض رکش ضذُ است، ایي کِ اضخبظ ث

قَس کٌٌذ. ّوبىستجِ اختوبػی دیگشاى ثب آًبى ثشخَسد هی

تَؾیح دادُ ضذ افشاد داسای خزاثیت ظبّشی  کِ قجالً

تش ٍ افشاد داسای )ًبخَدآگبُ( داسای ستجِ اختوبػی ثبال

ّبی اختوبػی ًبٌّدبسی کِ خزاثیت کوتشی داسًذ دس ستجِ

دس هدوَع ایي ػَاهل  .(23) گیشًذتشی قشاس هیپبییي

ضَد کِ ثشخَسد ثب افشاد داسای هَخت هی احتوبالً

ًبٌّدبسی ّبیپشکبیفَصیس هٌبست ًجبضذ ٍ ّویي ػَاهل 

ًبسؾبیتی اص هَخت ًبسؾبیتی فشد اص ظبّش خَد ٍ ّوچٌیي 

ًگشش دیگشاى ًسجت ثِ خَد ضَد. دس ثشخی هَاسد فشد 

داسای ًبٌّدبسی سؼی دس پٌْبى کشدى ًبٌّدبسی خَد اص 

ٍسیلِ پَضص لجبسی ٍ یب ِکٌذ ثشای هثبل ثدیگشاى هی

حتی اص حؿَس دس ثشخی اختوبػبت )هبًٌذ استخش( فبغلِ 

ست دلیل تشس اص قؿبٍت اقشافیبى اگیشد. ایي هَاسد ثِهی

کِ دس ایي حبلت فشد داسای اسکَلیَصیس خَد سا فشدی 

دسای اختالف ثب ّوسبالى ٍ ًبٌّدبس هی یبثذ. ػذم حؿَس 

هذت ضبیذ فطبس سٍاًی هبًٌذ استشس دس اختوبع دس کَتبُ

سا کبّص دّذ اهب دس دساصهذت اثشات هٌفی صیبدی سٍص 

سؾبیت ثذًی ایي افشاد داسد ٍ هَخت تػَیش ثذًی ؾؼیف 

 .(24) ضذخَاّذ 
افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس دس هَاسدی دچبس ثشخی     

ّب اص خولِ ػَاسؼ خبًجی ًبضی اص تغییش ضکل ستَى هْشُ

دسد، اختالالت تٌفسی، اختالالت قلجی، خستگی صٍدسس، 

-ّب ٍ هطکالت خَاة هیپزیشی پبییي ستَى هْشُاًؼكبف

 2005 3دس تحقیق تبکبّبضی ٍ ّوکبساى. (9، 8، 7) ضًَذ

ػٌَاى ضذُ است کِ افشاد داسای ّبیپشکبیفَصیس سؾبیت 

-کوتشی اص صًذگی داسًذ صیشا ایي ًبٌّدبسی ثشخی فؼبلیت

کٌذ. ایي ػَاسؼ ثذًی هَخت ّبی آًبى سا هحذٍد هی

ضَد کِ فشد ػالٍُ ثش ًبسؾبیتی ظبّشی، اص ًظش ػولکشد هی

 ثذًی ًیض افت پیذا کشدُ ٍ دچبس هطکالت هزکَس ضَد

ٍ دس ًتیدِ اص کبسکشد فیضیکی ثذى خَد ًیض سؾبیت  (27)

 ًذاضتِ ٍ ثِ تجغ آى دچبس تػَیش ثذًی ؾؼیف ضَد.

                                                           
3. Takahashi et al 
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تَاًذ ضذت ًبٌّدبسی یکی اص فبکتَسّبیی است کِ هی    

 اثشات هتفبٍهتی ثش تػَیش ثذًی افشاد داضتِ ثبضذ. احتوبالً

 تأثیشضَد ًبٌّدبسی ّبی ضذیذتش هی تَاًٌذ تػَس هی

دس هٌفی ثیطتشی ثش تػَیش ثذًی افشاد داضتِ ثبضٌذ، اهب 

ساهسی ٍ  ،خػَظ ضذت ًبٌّدبسی ثش تػَیش ثذًی

 تَاًذاظْبس داضتٌذ ضذت ًبٌّدبسی ًوی  2004ّبسکَست 

 .(6) کٌٌذُ تغییشات تػَیش ثذًی ثبضذثیٌیپیص ّویطِ

دس ثسیبسی اص هَاسد کِ فشد داسای ًبٌّدبسی ضذیذ ثبضذ 

داًذ ٍ احتوبال ًبٌّدبسی خَد دیگشاى سا هی چَى ثبصخَسد

ّبی کٌبس آهذى ثب ٍ ّوچٌیي ساُ سا قجَل کشدُ است

کوتش دچبس  ًبٌّدبسی خَد سا آهَختِ است دس ًتیدِ

ضَد. دس هقبثل، کسی کِ داسای ؾؼف دس تػَیش ثذًی هی

تَاًذ ثبصخَسدّبی ضذتی است ًویًبٌّدبسی کَچک ٍ کن

صیشا سفتبسّبی هتفبٍتی اص  ثیٌی کٌذدیگشاى سا پیص

ّش لحظِ ًگشاى دیذ ٍ گفتبس  ایي فشد ٍ دیگشاى سش صدُ

هَخت اؾكشاة ٍ تػَیش  دس ًْبیت اقشافیبى است کِ

 الجتِ دس ایي هَسد هخػَغبً .(6) ثذًی ؾؼیف خَاّذ ضذ

ّبی ثذًی هبًٌذ ّبیپشکبیفَصیس ًیبص دس حیكِ ًبٌّدبسی

 ثِ تحقیقبت ثیطتشی ٍخَد داسد.

ًتیدِ ثب تَخِ ثِ تحقیقبت قجلی ٍ ّوچٌیي ًتیدِ  دس    

تَاًذ ایي تحقیق ضبیذ ثتَاى گفت کِ ّبیپشکبیفَصیس هی

ػبهل هْوی ثشای ؾؼیف ثَدى تػَیش ثذًی ثبضذ. ثٌبثشایي 

ّب ػالٍُ ثش ػَاسؼ تَاى ًتیدِ گشفت ایي ًبٌّدبسیهی

تَاًذ ػَاسؼ سٍاًی ًیض ثشای ایي افشاد ثِ دًجبل ثذًی هی

ِ ثبضذ. دس ثسیبسی اص هَاسد ػٌَاى ضذُ است کِ داضت

افشاد داسای ًبٌّدبسی )ّبیپشکبیفَصیس( توبیل کوی ثشای 

ّبی ثذًی ٍ ٍسصضی حؿَس دس اختوبع ٍ اًدبم فؼبلیت

گًَِ کِ ػٌَاى ضذُ است، فؼبلیت ثذًی ٍ داسًذ. ّوبى

تَاًذ اثش هثجتی ثش ثْجَد تػَیش ثذًی افشاد ٍسصش هی

تَاى ثب تطَیق افشاد داسای ، ثٌبثشایي هی(28) داضتِ ثبضذ

ًبٌّدبسی ثِ ٍسصش ٍ حتی توشیٌبت اغالحی، هَخجبت 

 ثْجَدی تػَیش ثذًی ٍ سؾبیت ثذًی آًبى سا فشاّن آٍسد. 

دس تحقیق حبؾش ثِ دلیل هحذٍدیت دس دستشسی ثِ     

ّبی ثبال دس ّش دٍ خٌس، ػبهل خٌسیت هَسد ًوًَِ

تَاى دس تحقیقبت آیٌذُ ي هیثشسسی قشاس ًگشفت. ثٌبثشای

تػَیش ثذًی صًبى ٍ یب هشداى داسای ًبٌّدبسی سا ثب تؼذاد 

ّبی آًبى ّبی ثبال هَسد تحقیق قشاس داد تب تفبٍتًوًَِ

تَاى دس تحقیقبت ثؼذی اص هطخع گشدد. ّوچٌیي هی

ای ثشای دسهبى تػَیش ػٌَاى هذاخلِحشکبت اغالحی ثِ

کشد ٍ اثشات توشیي ثذًی ؾؼیف ایي افشاد استفبدُ 

 اغالحی دس ایي هقَلِ ثشسسی گشدد.
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