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  مقياس رضايت از تصوير تن سنجي هاي روان ي مشخصه بررسي اوليه
  

  
  3 تبار محمد قدوسي، 2 آبادي مصطفي بلقان ، 1تربتي  حميدرضا طاهري

  
  

  
   چكيده

اعتباريـابي بررسـي   هدف اصلي اين پـژوهش  . رود ها به شمار مي ي بسيار مهم در انسان لفهؤمرضايت از تصوير تن يك  :زمينه و هدف
هـدف ديگـر ايـن پـژوهش     . دانشـجويان دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـود     مقياس رضايت از تصـوير تـن در    سنجي هاي روان اوليه مشخصه

 .باشد مي ي اين مؤلفه در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فردوسي مشهد مقايسه

تمامي دانشجويان مشغول بـه تحصـيل   ) دانشجو 19000(ي پژوهش  جامعه. بود يابي زمينهروش تحقيق توصيفي از نوع  :ها مواد و روش
. اي از آن انتخاب شـد  دانشجو به عنوان نمونه به روش تصادفي خوشه 362دانشگاه فردوسي مشهد بودند كه  1390-91در سال تحصيلي 

بـراي  ). نفـر  50هـر گـروه   (اندام و بداندام بودند كه از مركز تغذيه و باشـگاه پـرورش انـدام انتخـاب شـدند       افراد خوش ي دوم نيز جامعه
ها نيز در سـطح   براي تجزيه و تحليل داده. استفاده شد رضايت از تصوير تن و هاي اطالعات دموگرافيك نامه ها از پرسش آوري داده جمع

و تحليـل عـاملي    همبسـته،  tمسـتقل،   t و انحراف معيار و در سطح استنباطي از آزمون همبستگي پيرسـون، هاي ميانگين  توصيفي از آماره
  .استفاده شد ي مقياس هاي تشكيل دهنده اكتشافي براي بررسي عوامل و سازه

انـدام و   تواند بين دو گروه خـوش  مستقل نشان داد كه اين مقياس روايي افتراقي خوبي دارد و مي tبه دست آمده از آزمون  نتايج ها يافته
چنين نتايج آزمون همبسـتگي پيرسـون نيـز نشـان داد كـه ايـن مقيـاس         هم ).P   ،98 =df ،35/27 =t> 001/0(بداندام تفكيك قايل شود 

تحليـل  ). α=91/0(نباخ نيز حاكي از پايايي قابل قبول اين مقياس بـود  وضريب آلفاي كر). P ،75/0 =r >001/0(پايايي قابل قبولي دارد 
در رضايت از تصـوير تـن تفـاوت     نيز بين دختران و پسراندر نهايت نيز . عاملي اكتشافي هم يك عامل كلي در اين مقياس شناسايي كرد

  .)P،359 =df ،99/0 =t = 325/0( داري مشاهده نشد معني
مقياس رضايت از تصـوير تـن روايـي و پايـايي قابـل قبـولي در        توان نتيجه گرفت كه دست آمده مي ههاي ب با توجه به يافته: گيري نتيجه
   .ي دانشجويان ايراني دارد جامعه
  دانشجويان رضايت از تصوير تن، سنجي، تصوير تن، هاي روان مشخصه ،اعتباريابي :ي كليديها واژه
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  و همكارانحميدرضا طاهري تربتي 

  مقدمه
تصوير ذهني از بدن، ساختاري چندبعدي دارد، ولي غالباً 

اندازه، شكل، و (اي از رضايت از ظاهر فيزيكي  صورت درجه به
اين تصوير از زمان تولد ). 1( گردد تعريف مي) ظاهر عمومي

 گرفته و همزمان با رشد فرد كامل شده و در طي مراحل شكل
ي بدني يا خود توصيفي  خودپنداره). 2( كند زندگي فرد تغيير مي

ي غيرتحصيلي، نگرش  عنوان يكي از ابعاد خودپنداره بدني، به
هاي بدني خود  ها و مهارت فرد را نسبت به ابعاد بدني، توانايي

پذيري، هماهنگي،  نظير ظاهر بدن، چربي بدن، انعطاف
رضايت از تصويربدن ). 3( دهد استقامت، قدرت و غيره نشان مي

ي بدني  اي برخوردار است، چراكه رضايت از توده از اهميت ويژه
، حتي تغيير )1( با عزت نفس و اعتماد به نفس رابطه مثبت دارد

 أثير زيادي در شخصيت فرد بگذاردتواند ت بدن مي در تصوير
بدن با خودكارآمدي در دختران نوجوان رابطه مثبت  تصوير). 4(

مريكايي مبتال به آ - دختران آفريقايي ،)5(داري دارد  معني
اضافه وزن و چاقي در مقابل دختران با وزن طبيعي، 

اين دختران نسبت به . كنند مي خودكارآمدي كمتري را گزارش 
شان نگراني  ي بدني شان درباره خودشان و تودهنظر همساالن

نتايج يك تحقيق نشان داد كه . كردند بيشتري را ابراز مي
رضايت از تصوير ذهني بدن در دختران به مراتب كمتر از 

 داري دارد ي بدني رابطه مثبت معني پسران بوده و با نمايه توده
ن دادند در تحقيقي نشا) 7(پور، و حسيني  عميدي، غفراني). 6(

ي بدني و رضايت از تصويربدن رابطه  كه بين توده كه با اين
داري وجود دارد، ولي نمرات رضايت از ظاهر  مثبت معني

دختران نشان داد كه تنها دختران الغر و بلند قد از ظاهر خود 
كه قد و وزن طبيعي داشتند،  راضي بودند و بيشتر دختران با آن

. وده و تمايل به قدكشيدن داشتندهم از ظاهر خود ناراضي ب باز
بعضي از دختران در عين برخورداري از قد بلند و وزن متناسب 

ناراضي ) به شكل چربي زنانه(از نحوه توزيع چربي بدن خود 
دختران، جداي از وزن و توده بدني خود، تصوير ذهني . بودند

بدني مناسبي ندارند و تحت فشارهاي اجتماعي به الغرشدن 
هاي ارتباطي افراد با يكديگر و  يكي از زمينه). 8( رندتمايل دا

احساسي كه نسبت به خود دارند، از تركيب بدن و آمادگي 
، بديهي است كه اگر فرد )9( گيرد شان سرچشمه مي جسماني

ادراك خوبي و مناسبي از بدن خود نداشته باشد، درنتيجه در 
 شده انجام مطالعات. شود ارتباط با ديگران دچار سرخوردگي مي

 در مهم عاملي بدن تركيب دهد مي نشان گذشته ي دهه در

 به. ستا او رواني و جسماني آمادگي رخ نيم و شخص سالمتي

 امري بدني تركيب گيري اندازه حاضر، حال در علت، همين

 ورزشي و بهداشتي درماني، مراكز از بسياري در رايج و عمومي

 تركيب گيري اندازه شدن متداول اصلي داليل از يكي .است

 بدني، تركيب عوامل از بسياري بين كه است اي رابطه بدني

 جسماني هاي بيماري از بسياري با بدن، چربي درصد مخصوصاً

   ).9- 10(رواني وجود دارد و
با توجه به مطالب عنوان شده، تعيين ميزان رضايت از تصوير 
تن در كارهاي پژوهشي و باليني از اهميت خاصي برخوردار 

جايي كه تحقيقاتي كه در ايران براي ساخت ابزاري  از آن. است
براي تعيين نرخ رضايت از تصوير تن انجام شده است، ابزار 

هايي دارد كه  قصمحقق ساخته بوده كه روايي و اعتبار آن ن
). 7، 11- 12(توان به آنان اعتماد و اطمينان زيادي كرد  نمي
در تحقيق خود براي ) 7(طور مثال؛ عميدي و همكاران  به

گيري رضايت از تصوير تن اقدام به ساخت يك  اندازه
سؤال دارد و براي  17اند كه  نامه محقق ساخته كرده پرسش

ا استفاده از نظر روايي آن فقط از روش روايي محتوا ب
نظران استفاده شده و براي بررسي پايايي آن نيز هر چند  صاحب

سخن از روش بازآزمايي به ميان آمده، ولي ضريب آلفاي 
در . كرونباخ براي پايايي آن در داخل پرانتز گزارش شده است

اي كه  نامه نيز پرسش) 11(تحقيق محمدي و سجادي نژاد 
به كار برده شده است،  جهت سنجش رضايت از تصوير تن

ي  مقياس ليلتون و همكاران است كه گزارشي در زمينه
اعتباريابي آن در ايران انجام نشده است، و محققين به گزارش 
پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ و همبستگي دو عامل 

ي مورد  عنوان اعتبارسنجي آن در ايران در نمونه نامه به پرسش
در نهايت نيز بهرام و همكاران . اند هي خود اكتفا كرد مطالعه

گيري ميزان رضايت از تصوير  در تحقيق خود براي اندازه) 12(
توصيفي استفاده - ي خود نامه محقق ساخته تن از يك پرسش

اند كه فقط پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ بر روي يك  كرده
ي تصادفي كوچك به روش پايلوت اجرا شده است، و در  نمونه
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                       هنجاريابي مقياس رضايت از تصوير تن

سنجي ديگر آن هيچ اطالعاتي در  ي مشخصات روان نهزمي
رو، لزوم اعتباريابي مقياسي روا و قابل  از اين. دسترس نيست

اعتماد براي سنجش رضايت از تصوير تن در ايران ضروري 
  . نمود مي

يا از طريق مصاحبه تشخيصي  سنجش رضايت از تصوير تن
رواني استاندارد هاي  پذير است و يا از طريق آزمون باليني امكان

از بين مصاحبه تشخيصي باليني و آزمون رواني، مقرون . و پايا
 هاي رواني استفاده كرد، چرا تر اين است كه از آزمون به صرفه

از . جويي خواهد شد كه هم در هزينه و هم در وقت صرفه
بدن به خاطر ذات ذهني و پوياي اين  طرفي ارزيابي تصوير

كه  چنين با عنايت به اين هم). 13( مفهوم كار دشواري است
بدن با عوامل بسياري از جمله  ي رضايت از تصوير لفهؤم

ال ؤفرهنگ حاكم بر جامعه در ارتباط است، لذا هنوز اين س
پابرجاست كه آيا آزمون رواني در اين پژوهش، ابزار سنجش 
مناسبي براي بررسي ويژگي رضايت از تصويربدن در جامعه 

گردد؟ عالوه براين، بين دختران و پسران در  ايران محسوب مي
داري وجود دارد يا  ميزان رضايت از تصويربدن تفاوت معني

خير؟ و در نهايت بين افرادي كه به متخصص تغذيه مراجعه 
كنند رضايت از تصويربدن  كنند و افرادي كه مراجعه نمي مي

  داري وجود دارد؟  تفاوت معني
هاي مذكور  ه پرسشهدف از پژوهش حاضر پاسخگويي ب

  .باشد مي
  

  ها مواد و روش
بوده، و به  يابي زمينهنوع تحقيق به لحاظ روش توصيفي از نوع 

ي تحقيق شامل تمامي  جامعه. باشد اي مي لحاظ هدف توسعه
دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد كه مشغول به تحصيل در 

ي دوم تحقيق نيز  جامعه. باشند مي 1390- 1391سال تحصيلي 
امل تمامي افرادي بود كه به متخصصين تغذيه به مركز درماني ش

اي به روش  نمونه. مشهد مراجعه كرده بودند) ع(قائم و امام رضا 
هاي دانشگاه فردوسي  اي از دانشكده خوشهگيري تصادفي  نمونه

اي  چنين نمونه هم). نفر حجم نمونه 362(انتخاب شد مشهد 
نيز به روش تصادفي از افراد  براي بررسي روايي افتراقي ديگر

كه از وضعيت بدني خود  كننده به متخصصين تغذيه مراجعه

ناراضي بودند و افرادي كه در باشگاه پرورش اندام حداقل به 
سال مشغول ورزش بوده و از وضعيت بدني خود راضي  مدت يك

هر دوي  ).نفر 50براي هر گروه  حجم نمونه(انتخاب شد  بودند،
ي  از طريق مصاحبه) ها ها و بداندام اندام خوش(ها  اين گروه

ي باالتر  چنين نمره تشخيصي توسط آزمونگران تعليم ديده و هم
تر از ميانگين كه در اين مطالعه به دست آمده بود  و يا پايين

)54/87 =M (ها، مشخص  ها و بداندام اندام ترتيب براي خوش به
بدن  رضايت از تصوير ي نامه ها پرسش ابزار گردآوري داده .شدند

. نامه پيوست شده حاوي اطالعات دموگرافيك بود و يك پرسش
هاي  ها در سطح توصيفي از آماره براي تجزيه و تحليل داده

ميانگين، انحراف استاندارد، و همبستگي پيرسون و در سطح 
و آزمون تحليل عاملي  همبسته t، مستقل tاستنباطي، از آزمون 
 افزار ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده .اكتشافي استفاده شد

SPSS همبستگي پيرسون و  .استفاده شد 16ي  نسخهt  همبسته
. براي بررسي پايايي به روش بازآزمايي مورد استفاده قرار گرفت

تحليل عامل براي بررسي روايي سازه و جهت مشخص كردن 
ي مقياس و كاهش و حذف عوامل  عوامل تشكيل دهنده

مستقل نيز براي  tآزمون . مورد استفاده قرار گرفتغيرمرتبط 
تيپ و بدتيپ در ميزان  بررسي تفاوت ميانگين دو گروه خوش

رضايت از تصوير تن جهت بررسي روايي افتراقي مقياس به اجرا 
  .درآمد

  
  ي مقياس رضايت از تصوير تن ترجمه

ي ايراني،  در اين مطالعه براي هنجاريابي اين مقياس در جامعه
نامه از انگليسي به فارسي ترجمه شد و  االت پرسشؤابتدا س

ترجمه توسط سه تن از متخصصين كه به زبان انگليسي و 
فارسي مسلط بودند، مورد ارزيابي قرار گرفت و اصالحات بر روي 

روايي صوري اين مقياس توسط چند تن از . آن انجام شد
ز به لحاظ االت نيؤيكي از س. متخصصين مورد تأييد قرار گرفت

ي ايراني از  مطابق نبودن با معيارها و هنجارهاي جامعه
   .نامه حذف شد پرسش
  

  كنندگان شركت
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سال بود  29تا  19كنندگان تحقيق بين  ي سني شركت دامنه
دويست و شانزده نفر ). 11/2= ، انحراف معيار34/23= ميانگين(

 40(د نفر نيز مر 145، )درصد 7/59(كنندگان زن بودند  از شركت
سطح ). 3/0(ال پاسخ نداده بود ؤ، و يك نفر نيز به اين س)درصد

نفر  254، )درصد 31/3(نفر فوق ديپلم بود  12تحصيالت 
نفر نيز  16، و )2/22(نفر فوق ليسانس  80، )16/70(ليسانس 

  ).42/4(ي دكتري بودند  دانشجوي دوره
  
  ابزار

 Body Imageيا  BIRS(مقياس رضايت از تصوير تن 

Rating Scale(:  توسط سوئوتو و  2002اين مقياس در سال
ماده داشت  81ي اين مقياس  ي اوليه نسخه. گارسيا ساخته شد
ها به  هايي كه معاني يكساني دارند تعداد ماده كه با بررسي ماده

سؤالي به چند تن از پرستاران،  43مقياس . ماده تقيل يافت 43
صين بهداشت روان ارايه شد شناسان، و متخص پزشكان، روان روان

ي مورد  و با بررسي روايي محتوايي آن و تناسب محتوا با مؤلفه
در اجراي اوليه اين مقياس . ماده شد 39مطالعه، مقياس تبديل به 

دهندگان نامفهوم تشخيص داده شده و از  سؤال آن توسط پاسخ 3
پس از اجراي روايي عاملي اكتشافي در بار . مقياس حذف گرديد

ماده از اين مقياس ضريب همبستگي پاييني داشت و از  10ول ا
 3در اجراي دوم روايي عاملي اكتشافي نيز . مقياس حذف شد

. ماده باقي ماند 23ي ديگر حذف شد و در نهايت مقياس با  ماده
كنندگي افراد  روايي افتراقي اين مقياس نيز نشان از قدرت تفكيك

پايايي اين مقياس به روش . به دو گروه باال و پايين را دارد
بازآزمايي به دست آمد كه ضريب همبستگي بين دو بار اجرا 

اين پايايي روايي اين مقياس در اين تحقيق . )13( بود 71/0
روايي افتراقي . محاسبه شد 91/0نباخ وبه روش آلفاي كر مقياس

را از  بداندامو  اندام مقياس هم توانست به خوبي، دو گروه خوش
روايي عاملي اين مقياس به روش چرخش . يز دهدهم تما

دانشجو تحليل شد كه يك عامل كلي را  361واريماكس بر روي 
دست آمد كه نشان از كفايت  به KMO 89/0ضريب . نشان داد

جايي كه اين مقياس يك مقياس  از آن. گيري دارد نمونه
 خودگزارشي بوده و بيشتر نظر فرد را در رابطه با وضعيت بدني و

شود، لذا با استفاده از نظر متخصصين نام  ي بدني جويا مي توده

بندي تصوير تن به مقياس رضايت از  مقياس از مقياس درجه
 Satisfaction with Body Imageيا  SWBIS(تصوير تن

Scale (تغيير يافت.  
  

  ها يافته
ها از مقياس رضايت از تصوير  آوري داده در اين بخش براي جمع

. شد ي آماري به دو بخش تقسيم مي جامعه. شدتن استفاده 
 90- 91ي اول دانشجويان مشغول به تحصيل در سال  جامعه

صورت تقريبي نوزده هزار نفر بودند  دانشگاه فردوسي مشهد كه به
اي از آن  صورت تصادفي خوشه نفر به 362اي با حجم  نمونه

ش ي دوم افرادي بودند كه در باشگاه پرور جامعه. انتخاب شد
اندام فعاليت داشتند و احساس رضايت از بدن خود داشتند و 

چنين افرادي كه به متخصصين تغذيه مراجعه كرده بودند و  هم
احساس رضايت از بدن خود نداشتند براي بررسي روايي افتراقي 

  .انتخاب شدند
دو روش آلفاي كرونباخ و بازآزمايي  پايايي اين مقياس به: پايايي

دست آمد كه ضريب  به 91/0نباخ وآلفاي كرضريب . انجام شد
چنين پايايي اين مقياس به  هم. باشد قابل قبولي براي پايايي مي

نفري به  30ي كوچك  روش بازآزمايي نيز در بين يك نمونه
نمرات دو مرحله . ي دو هفته مورد محاسبه قرار گرفت فاصله

 P  ،75/0>001/0(داري را نشان دادند  ارزيابي همبستگي معني
=r .( نتايج آزمونt ي نمرات دو مرحله  همبسته نيز با مقايسه

 P = 761/0(داري را بين نمرات نشان نداد  ارزيابي تفاوت معني
،99 =df ،31/0 =t.(  

تن از  5روايي محتوايي اين مقياس را : روايي محتوايي
شناسي  تن از متخصصين روان 5متخصصين علوم ورزشي و 

از اين مقياس با نظر . تأييد كردنددانشگاه فردوسي مشهد 
متخصصين به خاطر عدم مطابقت با فرهنگ جامعه ايران، يكي 

  .از سؤاالت حذف شد
براي بررسي روايي اين مقياس از تحليل عاملي : روايي سازه

 Varimax هاي اصلي با چرخش واريماكس لفهؤروش م به

Rotation شاخص . استفاده شدKMO  و ضريب  89/0برابر
بود  Bartlett’s Test of Sphercity  3/2293 يت بارتلتكرو

ي كفايت  دهنده نشان ودار بود،  يمعن )P>001/0(كه در سطح 
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نتايج . باشد ها و ماتريس همبستگي آن مي گيري گزينه نمونه
يك عامل اصلي  ،مقياس اين تحليل عاملي نشان داد كه در

 1جدول . كند از واريانس را تبيين مي 95/31كه  وجود دارد

  .دهد بارهاي عاملي مقياس رضايت از تصوير تن را نشان مي
   

  
  هاي مقياس رضايت از تصوير تن بارهاي عاملي گويه. 1 جدول

  بارهاي عاملي  ها گويه  رديف
  5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل     
 - 05/0 09/0 - 14/0 56/0 57/0 .ام راضي هست كه طوري آن بدنم از  1

 11/0 23/0 - 13/0 55/0 59/0 .داشتم را آرزويش هميشه كه است طوري همان دقيقاً بدنم كنم مي فكر من  2

 12/0 28/0 1/0 43/0 45/0 .نيست مطلوب قسمت آن كه چون پوشانم، مي را بدنم از قسمتي  3

 - 02/0 37/0 16/0 43/0 44/0 .هستم  راضي وزنم از  4

 05/0 36/0 - 23/0 47/0 55/0 .كنم مي اجتناب نيست، خوشايند برايم كه بدنم از هايي قسمت به كردن نگاه از  5

 12/0 24/0 27/0 49/0 55/0 .زنم نمي دست نيست، خوشايند برايم كه بدنم از هايي قسمت به من  6

 - 18/0 - 01/0 11/0 02/0 7/0 .بودم ديگري فيزيكي ظاهر با فردي تا داشتم آرزو  7

 37/0 24/0 01/0 29/0 43/0 .دارم دوست را صورتم به كردن نگاه و تيپم  8

 01/0 08/0 24/0 2/0 66/0 .متنفرم ها آن از كه دارد ام وجود فيزيكي ظاهر در چيزهايي  9

 03/0 21/0 34/0 07/0 63/0 .ام شده ام فيزيكي ظاهر خاطر به ديگران، با ارتباطاتم در اي منفي تغييرات متوجه من  10

 07/0 47/0 44/0 02/0 54/0 .پسندم را نمي ام فيزيكي ظاهر چراكه بكنم، آرايشي چه اي بپوشم لباسي چه كه ندارد اهميتي  11

 - 17/0 01/0 09/0 11/0 65/0 .كنم مي پنهان ديگران از را بدنم منفي ظاهري تغييرات  12

 04/0 51/0 31/0 03/0 58/0 .است ارزش بي بدنم كنم، مي فكر  13

 24/0 - 02/0 26/0 07/0 6/0 .هستم ام فيزيكي ظاهر با رابطه در ديگران اظهار نظر نگران شدت به  14

 15/0 - 01/0 49/0 25/0 53/0 .هستم بدنم ظاهري تغييرات نگران شدت به  15

 12/0 12/0 4/0 08/0 53/0 .پذيرم نمي را بدنم ظاهري تغييرات  16

 14/0 18/0 21/0 08/0 72/0 .ناراحتم نيست، خواستم مي كه طوري آن بدنم كه اين از  17

 08/0 09/0 21/0 16/0 32/0 .نااميدم بدنم ظاهري تغييرات روند از  18

 1/0 21/0 12/0 01/0 32/0 .شوم سازگار بدنم ظاهري تغييرات با توانم نمي كنم مي احساس  19

 - 03/0 09/0 21/0 13/0.- 73/0 .ناراضي هستم دارم، كه اي فيزيكي ظاهر از  20

 - 08/0 12/0 17/0 12/0 76/0 .هستم ناراضي بدنم هاي قسمت از برخي از  21

 25/0 18/0 14/0 01/0 3/0 .ترسم مي شوم، طرد ديگران توسط بدنم ظاهري تغييرات خاطر به كه اين از  22

توان مشاهده كرد، از ميان  مي 1طور كه در جدول  همان
بارهاي عاملي تنها عامل اول است كه تمامي بارهاي عاملي 

اي كه عوامل ديگر  بوده و در بارهاي عاملي 3/0آن باالتر از 
دارند نيز بار عاملي اين عامل باالتر  3/0نيز ضريب باالتري از 

گفت كه اين توان  از بار عاملي عوامل ديگر است، لذا مي
  .مقياس يك عامل اصلي دارد

براي بررسي روايي افتراقي اين مقياس بين : روايي افتراقي
كردند و درخواست  افرادي كه به متخصص تغذيه مراجعه مي
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  و همكارانحميدرضا طاهري تربتي 

تغيير اندام خود را داشتند و افرادي كه از بدن خود رضايت 
كردند و در يك باشگاه پرورش  تيپي مي داشته و ابراز خوش

. كردند، مقايسه شد داقل به مدت يك سال تمرين مياندام ح
نتايج تجزيه و تحليل ميانگين نمرات اين دو گروه با استفاده 

مستقل نشان داد كه بين اين دو گروه تفاوت  tاز آزمون 
 CI ،001/0 <P  ،98 =df= 99/0(داري وجود دارد  معني

،35/27 =t .(ي كه تواند بين افراد لذا اين مقياس به راحتي مي
از تصوير بدن خود رضايت ندارند، و افرادي كه از تصوير بدني 

ميانگين و  2جدول . خود راضي هستند، افتراق ايجاد نمايد
اندام و دختران و پسران  انحراف معيار افراد بداندام و خوش

  .دهد دانشجو را در متغير رضايت از تصويرتن نشان مي
ان داد كه بين مستقل نش tنتايج تجزيه و تحليل آزمون 

داري وجود  رضايت از تصوير تن در مردان و زنان تفاوت معني
تفاوت مشاهده شده ). P ،359 =df ،99/0 =t= 325/0(ندارد 

نشان داده شده است، بين دختران و  2نيز كه در جدول 
  .باشد گيري مي پسران ناشي از شانس يا خطاي نمونه

  
  اندام و بداندام ميانگين و انحراف معيار رضايت از تصوير تن در افراد خوش. 2 جدول
  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  نوع تيپ  متغير

  رضايت از تصوير تن
  100  87/13  12/90  اندام افراد خوش

  100  07/9  23/54  اندام افراد بد

  رضايت از تصوير تن
  216  24/15  22/88  دختر
  145  64/14  63/86  پسر

  
  گيري  بحث و نتيجه

 سنجي هاي روان ي حاضر بررسي اوليه مشخصه هدف از مقاله
دانشجويان دانشگاه فردوسي مقياس رضايت از تصوير تن در 

هاي اين  در بررسي روايي محتوايي يكي از گويه. مشهد بود
مقياس به خاطر عدم مطابقت با فرهنگ جامعه از مقياس حذف 

. اي شد گويه 22شد و در نتيجه مقياس تبديل به يك شاخص 
ها نشان داد كه اين مقياس در ايران  نتايج تجزيه و تحليل داده

كه روش آلفاي كرونباخ  به طوري. ابل قبولي استداراي پايايي ق
 75/0پايايي را براي آن گزارش كرد و روش بازآزمايي نيز  91/0

اين . همبستگي بين نمرات دو مرحله آزمون را محاسبه كرد
دهند كه در شرايط عادي، به جز عامل  ها نشان مي شاخص

ي  يجهداري در نت تواند به طور معني يادگيري، عامل ديگري نمي
چنين روايي اين مقياس  هم. ارزيابي اين مقياس اثرگذار باشد

ي دانشجويان ايراني  نشان داد كه رضايت از تصوير تن در جامعه
بدين معني كه اين مقياس . تناسب خوبي با هدف مقياس دارد
روايي محتوايي مقياس . سنجد فقط رضايت از تصوير تن را مي

س براي ارزيابي تصوير تن الزم هاي اين مقيا نشان داد كه گويه

نيز نشان داد كه اين مقياس يك   نتايج روايي سازه. و كافي است
نتايج . سنجد، و آن هم رضايت از تصوير تن است سازه را مي

دست آمده از روايي افتراقي نيز حاكي از اين بود كه اين مقياس  به
 تواند بين گروهي كه نگرش نامناسبي نسبت به راحتي مي به

ي بدني خود دارند و گروهي كه نگرش نامناسبي نسبت به  توده
در رابطه با . ي بدني خود دارند؛ تفكيك و تمايز دهد توده

اي كه بتواند رضايت از تصوير تن را در  نامه اعتباريابي پرسش
تحقيقات . افراد بسنجد تحقيق مشابهي در ايران انجام نشده بود

و ) 14(ي بدني  طه با تودهديگر در رابطه با نگراني در راب
اي كه نگرش به تصوير تن را  هاي محقق ساخته مقياس
كردند ساخته شده بود، كه مشكالتي در اعتبار و  گيري مي اندازه

  ). 7، 11- 12(روايي داشتند
ي رضايت از تصوير تن در ميان  هدف ديگر تحقيق مقايسه

نتايج نشان . دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فردوسي مشهد بود
داري در ميزان رضايت  داد كه بين دختران و پسران تفاوت معني

اي بين  جايي كه در ايران مقايسه از آن. از تصوير تن وجود ندارد
ي نتايج با  لذا امكان مقايسهدختران و پسران انجام نشده بود، 

نتايج اين تحقيق با نتايج . پذير نبود تحقيقات داخلي امكان
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 .)19- 15(هاي مشابه غيربومي پيشين مغاير بود  پژوهش

Furnham   نفر از  235در پژوهشي كه بر روي  )19(و همكاران
داري را در ميزان و نوع  جوانان انگليسي انجام دادند تفاوت معني

كه  به طوري. هاي مرتبط با تصوير تن گزارش كردند نگراني
تر باشند و  مردان در اين تحقيق عالقه بيشتري داشتند تا چاق

چنين عزت نفس در  هم. زنان بيشتر متمايل به الغري بودند
دار با رضايت از تصوير تن داشت در  اي معني گروه زنان رابطه

  .وددار نب حالي كه اين رابطه در گروه مردان معني
 Grant   در پژوهش خود كه بر روي نوجوانان  )15(و همكاران

انجام داد وجود  آمريكايي- هاي آفريقايي كم درآمد گروه
به . هاي جنسيتي را در رضايت از تصوير تن آشكار ساختند تفاوت
كه در تحقيق آنان دختران تمايل بيشتري داشتند تا خود را  طوري

  .داز نظر تصوير تن ضعيف نشان دهن
Prevos  )18(  در پژوهش خود با عنوان تفاوت در تصوير تن در

زن انجام داد  107مرد و  59ميان زنان و مردان كه بر روي 
گزارش كرد كه درصد بيشتري از زنان در مقايسه با مردان 

آل نشان دهند هرچند  تر از اندام ايده گرايش دارند تا خود را درشت
ها از لحاظ آماري بررسي  اوتكه در اين تحقيق نتايج اين تف

درصد زنان تمايل  66نشده است ولي نتيجه حاكي از آن بود كه 
آل نشان دهند در حالي كه،  تر از فرم ايده دارند تا خود را درشت

اي درباره فرم بدن خود در  درصد از مردان چنين عقيده 38تنها 
  .آل گزارش كردند مقايسه با فرم ايده

نشان داد كه  1997يابي در اين زمينه در سال  ترين زمينه ابتدايي
 43(و تقريباً نصف مردان ) درصد 56(بيش از نيمي از زنان 

. طور كلي از ظاهرشان راضي نيستند اعالم كردند كه به) درصد
اي نسبت به  شده عالوه بر اين، تعداد زيادي از افراد ديد تحريف

كفل، :بدن مثليا به كل بدن و يا به قسمت خاصي از (تصوير تن 
ي عمومي و نتيجه  اگرچه عقيده. )20(خود دارند ...) و  دور كمر،
هاي پيشين در اين راستا سنگيني وزن، ميزان نارضايتي  پژوهش

از تصوير تن را در جنس مؤنث بيش از جنس مذكر نشان 
اجتماعي  - هاي زيستي دليل پايه تواند به دهد و اين مسأله مي مي

چنين اين دليل كه زنان به خاطر  و همو تاريخي زنان باشد 
هاي  عاطفي بودنشان، آمادگي بيشتري را براي تجربه نگراني

بيشتر در اين زمينه دارند، اما بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه 
هاي مرتبط با تصوير تن در هر دو جنس مرد و زن وجود  دغدغه
نگرش كه فرهنگ عامل تأثيرگذاري در  نتيجه اين. )20(دارد 

ي فرهنگي در يك جامعه  زمينه. افراد نسبت به بدن خود است
در اين . تواند بر چاقي و الغري افراد آن جامعه تأثيرگذار باشد مي

زمينه ايران از كشورهايي است كه چاقي در اين كشور مخصوصاً 
ها،  در زنان بسيار است، هرچندكه اين فرهنگ از طريق رسانه

ناسان ورزش در حال تغيير است، ولي كارشناسان تغذيه، و كارش
رسد  با اين وجود، به نظر مي. ي بسياري وجود دارد هنوز فاصله

كه تأثيرات رسانه بر فرهنگ الغر شدن و زيبايي اندام، در 
دختران دانشجو در دانشگاه فردوسي مشهد تأثير چنداني نداشته 

ش ي مورد مطالعه در اين پژوه كه جامعه با توجه به اين. است
دانشجويان هستند، و تحصيل دختران منجر به افزايش عزت 
نفس آنان شده و با توجه به مرتبط بودن خودپنداره با تصوير تن 

باشد،  كه تصوير تن يك فرايند ارزيابي فرد از خود مي و اين
توان اين تبيين را مورد قبول قرار داد كه دختران تحصيل  مي

ميزان تحصيالتشان رضايت ي  كرده از تصوير تن خود به واسطه
اي در  طور كه عنوان شد بسياري ديد تحريف شده همان. دارند

ي  رضايت از توده جايي كه از آنرابطه با وضعيت بدني خود دارند، 
، لذا )1( بدني با عزت نفس و اعتماد به نفس رابطه مثبت دارد

كرده كه داراي منابع بيشتري براي تقويت عزت  افراد تحصيل
طور كه در اين  تند، در رابطه با وضعيت بدني خود هماننفس هس

لذا لزوم بررسي . تحقيق نشان داده شد، نگراني خاصي ندارند
تري دست  جوامع ديگر ضروري است تا بتوان به نتايج دقيق

تري را در رابطه با تصوير تن زنان و  هاي جالب يافت، و تبيين
اجتماعي  - يط اقتصاديتوان شرا طور مثال مي به. مردان انجام داد

رسد اين مورد  افراد را نيز مورد بررسي قرار داد چرا كه به نظر مي
در . هم مانند تحصيالت بر رضايت از تصوير تن اثرگذار باشد

ي ايراني همانند جوامع ديگر  واقع رضايت از تصوير تن در جامعه
تواند مورد سوء تفسير واقع  هايي است كه به راحتي مي از مؤلفه

  . شود
هاي مختص به خود  ي خود داراي محدوديت هر كاري به نوبه

هاي  محدوديت. پژوهش حاضر نيز از اين امر مستثني نيست. است
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اين تحقيق عبارتند از كمي حجم نمونه، عدم انتخاب تصادفي ساده، وارد كردن 
هاي و  رسد در نتيجه تحقيق اثرگذار باشد، در تحليل متغيرهايي كه به نظر مي

گردد در  پيشنهاد مي. چنين استفاده صرف از ابزار خودگزارشي ها، و هم بررسي آن
هاي  هاي مذكور به بررسي جمعيت تحقيقات آتي عالوه بر رفع محدوديت

تواند  چنين مقايسه در بين سنين مختلف پرداخته شود، چرا كه مي عادي و هم
شناسي ورزش  رواني  اطالعات بسيار ارزشمندي را در اختيار متخصصين حوزه

  .هاي مرتبط قرار دهد و زمينه

  تشكر و قدرداني 
شناسي و علوم ورزشي  دانيم تا از اساتيد گروه روان برخود الزم مي

ي  نامه دانشگاه فردوسي مشهد كه در ترجمه و باز تدوين پرسش
چنين  هم. رضايت از تصوير تن به ما كمك كردند تشكر كنيم

مامي دانشجوياني كه صميمانه با ما مراتب قدرداني خود را به ت
ها حوصله به خرج دادند،  نامه همكاري كرده و در تكميل پرسش

  .شان باشد خداوند يار و ياور هميشگي. داريم تقديم مي
 

References 
  

1. Jones DC. Social comparison and body image: Attractiveness comparisons to models and peers 
among adolescent girls and boys. Sex Roles 2001;45(9):645-64. 

2. Azarbarzin M, Kohan S, Mohamadalizadeh S, Farvahary S. Comparison of body image in donors 
and recipients, pre and post renal transplantation in selected Tehran and Isfahan hospitals in 1997-
98. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 1999;6(1):23-8. [In Persian]. 

3. Marsh HW, Peart ND. Competitive and cooperative physical fitness training programs for girls: 
Effects on physical fitness and multidimensional self-concepts. Journal of Sport & Exercise 
Psychology 1988; 10: 390-407. 

4. Salter M. Altered Body Image: The Nurse's Role. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 
1997. 

5. Hargreaves DA, Tiggemann M. Idealized media images and adolescent body image:“Comparing” 
boys and girls. Body Image 2004;1(4):351-61. 

6. Pahlevan Zadeh S, Maghsoodi H, Ghazavi Z, Habib Poor Z. The Relationship between Body 
Image and BMI among Adolescents. Journal of Research in Behavioural Sciences 2005;3(1-2):59-
65. [In Persian]. 

7. Amidi M, Ghofrani-Poor F, Hoseini R. The Relationship Dissatisfaction with Body Image and 
BMI in Adolescents Girls. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2006;4(1-2):59-65. [In 
Persian]. 

8. McCabe MP, Ricciardelli LA, Banfield S. Body image, strategies to change muscles and weight, 
and puberty: Do they impact on positive and negative affect among adolescent boys and girls? 
Eating behaviors. 2001;2(2):129-49. 

9. Davis C. Body image, exercise, and eating behaviors. In: Fox KR, editor. The Physical Self: From 
Motivation to Well-Being .Champaign, IL: Human Kinetics; 1997: 143-74. 

10. Savoye M, Berry D, Dziura J, Shaw M, Serrecchia JB, Barbetta G, et al. Anthropometric and 
psychosocial changes in obese adolescents enrolled in a Weight Management Program. Journal of 
the American Dietetic Association. 2005;105(3):364-70. 

11. Bahram A, Shafi-Zadeh M, Sanatkaran A. Comparison of the Body Image Subscales of Active 
and Inactive Adults and Its Relationship with Body Form and BMI. Research in Sports Sciences 
2002;2(1):13-28. [In Persian]. 

12. Mohammadi N, Sajadinejad MS. The Evaluation of psychometric properties of Body Image 
Concern Inventory and examination of a model about the relationship between body mass index, 
body image dissatisfaction and self-esteem in adolescent girls. Psychological Studies. 
2007;3(1):83-99. [In Persian]. 



 

  

  

 1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق  530

                       هنجاريابي مقياس رضايت از تصوير تن

13. Omidvar N, Eghtesadi S, Ghazi-Tabatabaei M, Minaei S, Samareh S. Body Image and Its Relation 
with BMI and Food Use Pattern among Adolescents in Tehran Research in Medicine. Journal of 
Research In Medical Sciences. 2002;26(4):257-64. [In Persian]. 

14. Souto, CM RM; Garcia TR. Construction and validation of a body image rating scale: a 
preliminary study. International Journal of Nursing Knowledge. 2002;13(4):117-26. 

15. Grant K, Lyons A, Landis D, Cho MH, Scudiero M, Reynolds L, et al. Gender, Body Image, and 
Depressive Symptoms among Low-Income African American Adolescents. Journal of Social 
Issues. 1999;55(2):299-316. 

16. O'Dea JA, Caputi P. Association between socioeconomic status, weight, age and gender, and the 
body image and weight control practices of 6-to 19-year-old children and adolescents. Health 
Educ Res 2001;16(5):521-32. 

17. Grogan S. Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, and Children. 
London: Routledge, Taylor & Francis group; 2008. 

18. Prevos P. Differences in body image between men and women [online]. 2005: Available from: 
URL:http://latrobe.academia.edu/PeterPrevos/Papers/911281/Differences_in_Body_Image_Betwe
en_Men_and_Women: 2005. 

19. Furnham A, Badmin N, Sneade I. Body image dissatisfaction: Gender differences in eating 
attitudes, self-esteem, and reasons for exercise .The Journal of Psychology: Interdisciplinary and 
applied 2002;136(6):581-96. 

20. Rabiei M, Bahrami F, Kalantari M. Body Malformation Disorder: Nature, Etiology, and 
Treatment. Tehran: Arjmand Publication, Nasle Farda; 2011. [In Persian].  

 
   



 

 

  

 531  1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق

  و همكارانحميدرضا طاهري تربتي 

 
Preliminary Psychometric Properties of Satisfaction with Body Image 

Scale 
 

Hamidreza Taheri Torbati 1, Mustafa Bolghan-Abadi 2, Mohammad Ghoddosi Tabar 3  
 

 
  

Abstract 

Aim and Background: Satisfaction with body image is an important component in human 
beings. This study mainly aims to investigate the validation and exploring the preliminary 
psychometric properties of the satisfaction with body image among students of Ferdowsi 
University of Mashhad, Mashhad, Iran. The other purpose of this study is to compare this 
component between males and females students of Ferdowsi University of Mashhad. 
Methods and Materials: The research method was descriptive in survey method. The research 
population (19000 students) was all the students studying in Fedowsi University of Mashhad 
which in the 2011-2012 academic years in which 362 ones were selected through cluster 
sampling method at random as the research sample. The Second research population were 
individuals with good body and bad body who referred to the nutrition center and the body 
building club (50 subjects each group). To collect data, demographic information and satisfaction 
with body image questionnaires were used. To analyze data, mean and standard deviation 
statistics were used in descriptive level, and Pearson’s correlation test, independent sample t-test, 
and exploratory factor analysis were used in inferential level.  
Findings: The results of independent t-test showed that the scale has credible discriminate 
validity (t= 27.35, df= 98, P< 0.001). Likewise, the results of the Pearson’s correlation test 
indicated that the scale has good reliability (r= 0.75, P < 0.001). Also, the Counbach’s alpha 
coefficient display reliability of the scale (α= 0.91). On the other hand, the factorial analysis 
authorized one component in this scale. Finally, there is no significant difference between males 
and females in body image scores (t= 0.99, df= 359, P= 0.325).  

Conclusions: Considering the findings obtained, it could be concluded that the body image scale 
has an acceptable reliability and validity among Iranian students.  
Keywords: Validation, Psychometric Properties, Body Image, Body Image Satisfaction, 
University Students 
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