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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی مدلی دربارهی تن انگاره و تعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل
شناختی ـ رفتاری دخیل در تن انگاره دانشجویان مؤنث ایرانی انجام شد .به این منظورنمونهای به حجم 944
نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازهگیری قد،
وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره ،مقیاس عزت نفسآزمون خویشتن پندارهی
مارش ،پرسشنامهی طرحوارهی ظاهر تجدید نظر شده ،آزمون باورهای شخصی مربوط به ظاهر و پرسشنامه
وارسی بدن مورد ارزیابی قرار گرفتند .ارزشیابی مدل با معادله ساختاری مدل سازی با استفاده از روش
حداکثر احتمال برآورد در برنامه نرم افزاری آموس و محاسبهی شاخصهای تناسب مدل حاکی از نیکویی
برازش مدل پیشنهادی بود .اثرات مستقیم و غیر مستقیم سازهی عوامل جسمی و سازهی عوامل شناختی ـ
رفتاری به ترتیب با  0.954و 0.00دراین مدل ٪10 ،از تغییرپذیری تن انگاره دانشجویان مورد مطالعه را تبیین
میکند .این یافتهها ضمن همخوانی با نتایج پژوهشهای مربوط به عوامل تأثیر گذار بر تن انگاره و برخی از
مدلهای آن ،به شناخت بهتر ساختار پیچیدهی زیستی و روانشناختی تن انگاره کمک میکنند.

واژگان کلیدی :تن انگاره ،وزن ،شاخص توده بدنی ،طرحوارهی ظاهر ،باورهای شخصی مربوط
به ظاهر ،وارسی بدن ،عزت نفس ،معادله ساختاری مدل سازی
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مقدمه
تن انگاره 5پدیدهای چند ساحتی و پیچیده است که در برگیرندهی نگرشها ،ادراکات و
تجارب افراد با تن و ظاهرشان است (کش و پروزینسکی 0000 ،0و جونز .)0002 ،0سازهی
تن انگاره مورد عالقهی پژوهشگران ،نظریه پردازان و نویسندگان رشتههای مختلف از
روانشناسی و پزشکی گرفته تا روانپزشکی ،روانکاوی ،فلسفه ،مطالعات بین فرهنگی،
مطالعات زنان و مطالعات رسانه است .تن انگاره امروز به عنوان یک حالت 9و نه صفت در
نظر گرفته میشود (کش ،0000 ،ملنیک ،کش و جاندا )0009 ،1و تصور براین است که
حاصل تجارب شخصی ،شخصیت و تأثیر متقابل عوامل گوناگون اجتماعی ،روانی ،بین
فردی و زیستی (رحیمی )0050 ،در متن اجتماعی و فرهنگی است.
مرور ادبیات تن انگاره نشان میدهد مواردی همچون درونیسازی الگوهای آرمانی
رسانهها (تامپسون و استیس2؛ آستین )0005 ،4بازخوردهای منفی کالمی ،بلوغ جسمی ،پایین
بودن عزت نفس (گروگن 5444 ،8و تیگمن )0009 ،4و تمایل باال به مقایسهی ظاهر ،تأیید
تجربی داشتهاند .حتی برخی عوامل خطرساز تن انگاره منفی یا آشفتگی تن انگاره نیز تعیین
شدهاند (شیسالک و کارگو .)0005 ،50یکی از عوامل زیستی دخیل در تن انگاره جنسیت و
دیگری شاخص تودهی بدنی 55است .به طور کلی دختران بیش از پسران مشکالت تن انگاره
دارند (چن ،فاکس و هس0008 ،50؛ چن ،فاکس ،هس و ونکو )0050 ،50و افراد چاق یا
دارای شاخص توده بدنی باالتر آشفتگی بیشتری در تن انگاره گزارش میکنند (دیویسون،
مارکی و بیرچ .)0000 ،59عامل نژادی یک عامل زیستی تاثیرگذار دیگر است (گرب

1. body image
2. Cash & Pruzinsky
3. Jones
4. state
5. Cash, Melnik & Janda
6. Thompson & Stice
7. Austin
8. Grogan
9. Tiggemann
10. Shisslak & Crago
)11. body mass index (BMI
12. Chen, Fax & Hasse
13. Chen, Fax, Hasse & Wenko
14. Davison, Markey, & Birch
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وهاید )0002 ،5و عامل دیگری نیز که نقش آن در پژوهشها بررسی و تأیید شده است میزان
اهمیتی است که به ظاهر داده میشود (فورمن و تامسون0000 ،0؛ تیگمن .)0005 ،از عوامل
دیگر میتوان به مواجهه با تصاویر آرمانی بدن در رسانهها (کاهیل و موساپ0004 ،0؛ والرو
و بارنز0000 ،9؛ تیگمن ،)0000 ،انتخاب لباس و سبک پوششی که با احساس افراد دربارهی
بدنشان رابطه دارد (شین و ایستوک0004 ،1؛ تروتمن ،وروتی و الکان )0004 ،2رفتارهای
مدیریت وضعیت ظاهری و آرایش (رود و لنون ،)0000 ،4وارسی بدن در آینه (فارل ،شافران
و فایربورن )0009 ،8و بازخوردهای بین فردی (کش )5441 ،اشاره کرد.
علیرغم عالقهی پژهشی قابل مالحظه به تن انگاره در فرهنگها و جوامع مختلف ،ادبیات
پژوهشی مربوط به تن انگاره به لحاظ مدل سازی علی و مدلهای ساختاری 4غنای چندانی
ندارد و توجه پژوهشی و بالینی قابل مالحظهای به این حیطه به ویژه در ایران نشده است
پژوهش حاضر به منظور بررسی مدلی ساختاری دربارهی تن انگاره در جمعیت دانشجویان
ایرانی طرح شده بود .در این مطالعه به بررسی تأثیر قد ،وزن ،شاخص تودهی بدنی به عنوان
متغیرهای جسمی و طرحوارهی ظاهر ،50باورهای شخصی مربوط به ظاهر ،55عزت نفس و
وارسی بدن 50به متغیرهای شناختی -رفتاری بر تن انگارهی نمونهای از جمعیت مؤنث ایرانی
پرداختیم و برازش مدل ساختاری فرضی را که براساس ادبیات موجود و الهام از برخی مدلها
تدوین شده بود با استفاده از معادلهی ساختاری( 50اس ایی ام) در جمعیت دانشجویان ایرانی
بررسی کردیم.
شکل  5مدل ساختاری فرضی مورد مطالعه برای تأثیر عوامل جسمانی یعنی وزن ،قد و
شاخص توده بدنی و عوامل شناختی ـ رفتاری یعنی عزت نفس ،باورهای شخصی مربوط به
ظاهر ،طرحوارهی ظاهر و وارسی بدن بر تن انگارهی دانشجویان را ،نشان میدهد.
1. Grabe, & Hyde
2. Furman & Thompson
3. Cahill & Mussap
4. Valero & Barnes
5. Shin & Istook
6. Trautman, Wrothy & Lokken
7. Rudd & Lennon
8. Farrell, Shafran & Fairburn
9. structural models
10. appearance schema
11. personal appearance beliefs
12. body checking
)13. structural equation modeling(SEM
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وزن
قد

عوامل جسمی

شاخص توده بدن

تن انگاره

عزت نفس
طرحواره ظاهر

عوامل شناختی /رفتاری

وارسی بدن
باورهای مربوط به ظاهر

شکل .1مدل ساختاری فرضی تأثیر عوامل جسمی و عوامل شناختی – رفتاری
بر تن انگاره دانشجویان ایرانی

همانطور که در مدل فرضی پیشنهاد شده نشان داده شده است متغیرهای وزن ،قد ،شاخص
توده بدنی ،وارسی بدن ،طرحواره ظاهر ،باورهای شخصی مربوط به ظاهر و عزت نفس
متغیرهای درونزای مشاهده شده 5هستند و عوامل شناختی -رفتاری و تن انگاره متغیرهای
درونزای مشاهده نشده 0به شمار میروند و عوامل جسمانی و مقادیر خطا متغیرهای برونزای
مشاهده نشده 0هستند .فرض اصلی پژوهش براین است که مدل فوق با جمعیت دانشجویان
مؤنث ایرانی تناسب دارد .این مدل ساختاری را میتوان مشتمل بر زیرمدلهای مختلفی
دانست .زیر مدلهای اندازهگیری که نشان دهندهی روایی سازههای مکنون بر اساس مواد
مورد استفاده برای اندازهگیری آنها هستند و مدلی ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون
را نشان میدهد.
این مدل با الهام از مدل شناختی – رفتاری توماس کش ( )0000و مدلهای دیگری
9

همچون مدل تیلور( 1به نقل از استیس )0005 ،2و مدل تأثیر سه جانبهی تن انگاره( 4تامپسون،
1. observed endogenous
2. unobserved endogenous
3. unobserved exogenous
4. cognitive-behavioral model
5. Taylor, etal.
6. tripartite influence model
7. Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn
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هاینبرگ ،آلتابه و تانتلوف  -دان )5444 ،طرح شده است .مدل شناختی -رفتاری کش در
رشد تن انگاره ،بر اهمیت تجارب مربوط به اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری ،عوامل بین
فردی ،خصوصیات شخصیتی و اسنادهای شخصی 5افراد تأکید میکند (کش 0000 ،و
 .)0009این مدل ارتباط متقابل بین حوادث محیطی ،شناختی ،عاطفی و فرآیندهای جسمی
را در رابطه با تن انگاره حائز اهمیت میداند و بیش از سایر نظریههای مربوط به تن انگاره،
طی چند سال اخیر بر روان شناسان عالقمند به پژوهش در این حیطه اثر گذار بوده است.
مدل تیلور (به نقل از استیس )0005 ،برنقش و تأثیر الف) عوامل زیستی همچون سن،
جنس ،وزن ،بلوغ و نژاد ،ب) عوامل روانی مثل ،اعتماد به نفس پایین و عواطف منفی ،پ)
عوامل بین فردی مانند ،فشار همسن و ساالن ،نگرشهای والدین و بازخوردهای بین فردی
و باالخره ت) عوامل محیطی وفرهنگی همچون ،تأثیرات رسانهها ،مالکهای الغری
وعضالنی بودن و وضعیت اقتصادی  -اجتماعی تأکید میکند.
مدل تاثیر سه جانبهی تن انگارهی تامپسون وهمکاران ( )5444سه متغیر اصلی تأثیرگذار
در رشد تن انگاره و ایجاد و تداوم رضایت یا نارضایتی از بدن را همسن و ساالن ،والدین و
رسانههای جمعی میداند .به عالوه بر اساس این مدل درونی کردن الگوهای اجتماعی ظاهر
و تمایل زیاد فرد به مقایسه ظاهرش با دیگران دو متغیر میانجی تأثیر متغیرهای اصلی هستند.

روش پژوهش
در این پژوهش ضمن بررسی رابطهی عوامل جسمانی ( وزن ،قد و شاخص توده بدنی) و
عوامل شناختی -رفتاری (عزت نفس ،باورهای مربوط به بدن ،طرحوارهی ظاهر و وارسی
بدن) بر تن انگارهی دانشجویان ،برازش مدل پیشنهادی را که برای تن انگاره ارایه کردهایم
با استفاده از معادلهی ساختاری مدل سازی( اس ایی ام) درنمونهای از جمعیت دانشجویان
مؤنث ایرانی بررسی میکنیم .معادله ی ساختاری مدل سازی ( اس ایی ام) روشی است که
برای بررسی روابط پیچیدهی بین دو یا چند متغیر مشاهده شده (اندازه گیری شده) و مشاهده
نشده (پنهان یا مکنون) و یا روابط بین متغیرهای مکنون استفاده میشود .بنا به نظر عدهای
معادلهی ساختاری مدل سازی همان تحلیل مسیر 0با متغیرهای مکنون است که در علوم

1. attributions
2. path analysis
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اجتماعی و علوم رفتاری به عنوان روشی برای بیان وابستگی روابط در دادههای چند متغیری
یا به عبارتی رابطههای علی بکار میرود (مک دونالد و هو.)0000 ،5
مشارکت کنندگان و نحوهي انتخاب آنها :مشارکت کنندگان این بررسی را  914نفر
دانشجوی مؤنث  54تا  01ساله دانشگاه آزاد اسالمیواحد زرند تشکیل میدادندکه در سال
 5088تا  5045در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند و به شیوهی تصادفی خوشهای انتخاب
شدند .حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به روش مطالعه حاضر و با هدف مدل یابی بر اساس
ضرب تعداد مواد مقیاسها و پرسشنامهها در  1محاسبه شده است .کالین )0000( 0برای این
نوع بررسیها ضرب تعداد مواد مقیاسها را در  0تا  1مناسب میداند.
ابزارهاي گردآوري اطالعات :برای گردآوری اطالعات و دادههای الزم از پرسشنامهها،
مقیاسها وابزارهای مختلفی به شرح زیر استفاده شد .این ابزارها ،پرسشنامهها و مقیاسها در
بررسیهای و مطالعات مربوط به تن انگاره در فرهنگها و کشورهای مختلف به وفور بکار
برده شدهاند و خصوصیات روانسنجی قابل قبولی دارند.
 )5آزمون خویشتن پنداره مارش (فرم کوتاه ). 0درباره خصوصیات روانسنجی این آزمون
در جمعیت ایرانی اطالعاتی وجود دارد که حاکی از پایایی واعتبار آن (آلفای کرونباخ،0.84
بهرام و شفیع 5080 ،و 0.84عبدالملکی ،صالح ،بهرام و عبدالملکی )5084 ،است )0 .مقیاس
وضعیت تن انگاره( 9کش ،فلمینگ ،الیندوگان ،استیدمن و وایتهد .)0000 ،1این پرسشنامه به
گونهای نمرهگذاری شد که نمرهی باال در آن حاکی از آشفتگی تن انگاره یا منفی بودن آن
بود )0 .پرسشنامه وارسی بدن ( 2رییز وهمکاران )9 .)0000 ،4پرسشنامه طرحوارهی ظاهر
تجدید نظرشده( 8کش ،ملنیک و هاربوسکی )1 .)0009،4آزمون باورهای شخصی مربوط به
ظاهر )2 .50ترازوی دیجیتالی و متر ویژهی برای تعیین وزن ،قد و شاخص توده بدنی.

1. MacDonald & Ho
2. Kline
)3. Marsh self-concept (short form
4. body state scale
5. Cash, Fleming, Alindogan, Steadman & Whitehead
6. body checking questionnaire
7. Reyes etal.
8. appearance schemas inventory-revised
9. Cash, Melnik & Harbosky
10. personal appearance beliefs test
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در مورد مقیاسها و آزمونهای دو تا پنج پس از ترجمه از زبان اصلی و سپس باز ترجمه،
بررسیهای مقدماتی مربوط به تعیین پایایی و اعتبار انجام شد که همگی حاکی ازپایایی قابل
قبول این ابزارها بود .جدول  5پایایی و روایی این پرسشنامهها و مقیاسها را در بررسیهای
انجامشده نشان میدهد.
جدول  .1پایایی و اعتبار برآورد شده برای پرسشنامهها و مقیاسهای مورد استفاده در بررسی حاضر
تعداد

ضریب

روایی

روایی

مواد

پایایی

محتوا

همزمان

00

0/44

0/44

0/250

0/24

50

0/40

0/82

0/85

0/11

پرسشنامه وارسی بدن

00

0/42

0/44

-

0/14

مقیاس حالت تن انگاره

2

0/41

0/84

-

مقیاس یا آزمون
پرسشنامه طرحوارهی ظاهر تجدید
نظر شده
آزمون باورهای مربوط به ظاهر

کـل مواد مقیاسها و آزمونهای فوق
ومقیـاس آنالوگ دیداری تن انگاره و
مقیاس نارضــایتی از بدن پرســشــنامهی
اختالل خوردن به غیر از عزت نفس

میانگین همبستگی بین مواد

0/44

*0/49
84

* 0/8
**0/8

0/00
0/44

-

میانگین اشتراک استخراجی 0/85

میزان تبیین واریانس٪45.1

*آلفای کرونباخ برای دو نیمهی کل مواد مقیاسها و پرسشنامهها **ضریب پایایی گوتمان

مقادیر ضرایب ارایه شده در جدول 5حاکی از پایایی و روایی محتوایی قابل مالحظهی
مقیاسها و پرسشنامههای مورد استفاده برای گرد آوری دادهها بود .تحلیل عوامل کل مواد
مقیاسها و پرسشنامههای مورد استفاده نیزبه شیوهی تحلیل مؤلفهی اصلی وچرخش
واریماکس  8عامل را شناسایی کرد وحاکی از روایی سازهی مواد مورد استفاده برای
گردآوری اطالعات بود.
روش کار و تحلیل دادهها :به مشارکت کنندگان گفته شد که در مطالعهای درباره افکار و
احساسات مربوط به بدنشان شرکت میکنند و در ازای مشارکت در بررسی امکان بهرمندی
رایگان از مشاورهی تغذیه یا استفاده از اینترنت را خواهند داشت .پس ازجلب همکاری
مشارکت کنندگان ،قد و وزن آنها اندازه گیری شد و پرسشنامهها و مقیاسها اجرا شدند.
شاخص توده بدنی هر مشارکت کننده با تقسیم وزن او (برحسب کیلوگرم) برمجذور قدش
( برحسب متر) محاسبه شد .پس از ارزیابی متغیرهای مورد نظر وگردآوری دادههای
ضروری ،از بستهی نرم افزاری آمارعلوم اجتماعی نسخهی بیست و آموس بیست ( آی بی
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ام  -اس پی اس اس 00و آموس  5)00 -برای تحلیل دادهها استفاده شد .پس از تخصیص
مدل ،شناسایی و برآورد پارامترهای آن با روش "حداکثراحتمال برآورد" 0انجام شد.

یافتههای پژوهش
جدول  0میانگین ،انحراف معیار ،کجی ،کشیدگی ،کمینه ،و بیشینهی وزن ،قد ،شاخص توده
بدنی ،نمرههای عزت نفس ،وارسی بدن ،طرحوارهی ظاهر ،باورهای مربوط به تن وحالت
تن انگارهی مشارکت کنندگان مورد بررسی را نشان میدهد .همچنین مقادیر z

کولموگراف -اسمیرنوف برای بررسی بهنجاری توزیع متغیرها دراین جدول ارائه شده است.
جدول  .2کمینه ،بیشینه ،کجی،کشیدگی و نتایج حاصل از ارزیابی بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه
 Zکی
-اس

انحراف
معیار

میانگین

C.r.

کشیدگی

C.r.

کجی

بیشینه

کمینه

عزت نفس

0.29

18.84

582.4

-0.002

-0.400

-2.00

-0.20

080.0

10.0

قد

9.02

1.05

518.4

0.088

0.244

-0.94

-0.04

540.0

592

5.04

8.08

01.40

-0.018

-0.158

0.180

0.089

98.00

55.0

0.214

51.00

14.80

-0.001

-0.400

0.905

0.049

49.00

00.0

وارسی بدن

0.090

54.24

25.52

-0.099

-0.401

1.000

0.181

509.0

04.0

وزن

0.824

4.42

14.00

0.559

0.921

4.294

0.890

40.00

90.0

0.82

0.44

00.15

5.004

0.002

1.212

0.205

04.10

51.1

0.49

4.2

08.00

0.944

-0.84

1.280

0.21

10

51

آماره
متغیر

باورهای مربوط
به ظاهر
طرحواره ی
ظاهر

شاخص توده
بدنی
حالت تن انگاره

همانطور که جدول  0نشان میدهد توزیع متغیرهای مدل مورد مطالعه یعنی وزن ،قد،
شاخص توده بدنی ،عزت نفس ،وارسی بدن ،طرحواره ظاهر ،باورهای مربوط به تن و تن

انگاره کجی دارند .نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف نیز نشان داد که مقادیر متغیرهای
0

مورد مطالعه با توزیع بهنجار تفاوت دارند .مقدار محاسبه شدهی ضریب چند متغیری مارادیا
( )504.411نیز حاکی از هم خطی بین متغیرها و نا بهنجاری توزیع بود .برای نزدیک سازی

1. IBM.SPSS 20 & AMOS 20
2. maximum likelihood estimation
3. Maradia’s multivariate coefficient

مدلی ساختاری دربارهی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی :تاثیر قد ،وزن513 / ...

توزیع متغیرها به توزیع بهنجار بسته به کجی منفی یا مثبت توزیع از تبدیل 5مناسب (معکوس
کردن ، 0گرفتن لگاریتم 0یا گرفتن جذر 9متغیر) استفاده شد .درمواردی که تبدیلها به تطابق
کامل با توزیع بهنجار کمکی نکردند یا تأثیری برهمگنی واریانسها وخطی کردن روابط
نداشتند ،مقادیر اولیهی متغیر برای تحلیل نهایی حفظ شدند.
شکل  0ماتریس نمودارهای پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه را که برای بررسی فرض
روابط خطی متغیرها و همگنی واریانسها استفاده شدهاند ،نشان میدهد.

شکل  .2ماتریس نمودارهای پراکندگی متغیرهای موردمطالعه
برای بررسی همگنی واریانسها و روابط خطی

بطور کلی وارسی نحوهی پراکندگی نقاط روی نمودارها نشان دهندهی همگنی نسبی
واریانسها و رابطه خطی بین بیشترمتغیرهای مدل و در عین حال برون هشتههایی 1است .اما،
1. transformation
2. inverse
3. logarithm
4. square-root
5. outliers
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همانطور که قبل از ارائهی نمودارها اشاره شد در مورد برخی متغیرها با توجه به پراکندگی
نقاط تبدیلهای مناسب برای متناسب کردن دادهها انجام شد.
جدول  0ضریبهای هبستگی محاسبه شده بین متغیرهای مورد مطالعه یعنی :وزن ،قد،
شاخص توده بدنی ،عزت نفس ،وارسی بدن ،طرحوارهی ظاهر ،باورهای شخصی مربوط به
ظاهر وحالت تن انگاره را نشان میدهد.
جدول  .3ضریبهای همبستگی محاسبه شده بین وزن ،قد ،شاخص توده بدنی ،عزت نفس ،وارسی
بدن ،طرحوارهی ظاهر ،باورهای شخصی مربوط به ظاهر وحالت تن انگاره
متغیر

وزن

وزن

5

قد

شاخص

عزت

وارسی

طرحواره

توده بدن

نفس

بدن

ظاهر

قد

**0.01

شاخص توده
بدن

**0.40

-0.54
**

5

عزت نفس

-0.02

0.02

*0.04

وارسی بدن

*0.50

-0.00

**0.55

باورهای

حالت

مربوط به
ظاهر

تن
انگاره

5

5
-0.00
**

5

طرحواره ی
ظاهر

**0.52

0.09

**0.51

-0.04
**

**0.04

5

باورهای
مربوط به
ظاهر

**0.54

-0.09

**0.54

**0.09

**0.04

**0.95

5

حالت تن
انگاره

**0.09

0.00

**0.00

-0.04
**

**0.00

**0.92

**0.99

**p<5/50

5

*P<5/50

بیشترین همبستگی مشاهده شده بین متغیرها  ،مربوط به وزن وشاخص توده بدنی است و
کمترین همبستگی بین متغیرها مربوط به قد با سایر متغیرهاست .متغیر قد تنها با وزن همبستگی
مثبت و با شاخص توده بدنی همبستگی منفی دارد .این سه متغیر بر اساس مدل مورد ارزیابی
تعیین کننده عوامل جسمی یا وضعیت بدن مشارکت کنندگان هستند.
در میان همه متغیرهای شکل دهندهی عوامل شناختی-رفتاری یعنی عزت نفس ،وارسی
بدن ،طرحوارهی ظاهر و باورهای شخصی مربوط به ظاهر همبستگی وجود دارد وبیشترین
همبستگیها مربوط به طرحوارهی ظاهر ،باورهای مربوط به ظاهر و وارسی بدن است.

مدلی ساختاری دربارهی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی :تاثیر قد ،وزن511 / ...

بیشترین همبستگی منفی بین عزت نفس وسایر عوامل شناختی-رفتاری یعنی وارسی بدن،
طرحوارهی ظاهر و باورهای مربوط به بدن مشاهده شد .همبستگی منفی بین عزت نفس وسایر
متغیرهای شناختی نشان میدهد که با افزایش عزت نفس طرحوارهی منفی ظاهر ،باورهای
منفی مربوط به بدن و وارسی بدن کاهش مییابند.
سطرآخرجدول  0همبستگی متغیرهای مختلف مورد مطالعه را با تن انگاره به عنوان برون
داد نهایی مدل نشان میدهد .همه ی متغیرها به جز قد با تن انگاره همبستگی مثبت معنیدار
دارند و همبستگی عزت نفس با تن انگاره منفی است .رابطهی منفی عزت نفس با تن انگاره
به این معنی است که با افزایش عزت نفس تن انگاره منفی یا آشفتگی تن انگاره کاهش
مییابد.

خی دو= 00.042درجه آزادی=00

سطخ معنی داری=0.01

شکل  .3مقادیر استاندارد نشدهی مدل تن انگارهی دانشجویان مؤنث ایرانی
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خی دو 00.042 :درجه آزادی00 :

سطخ معنی داری0.01 :

شکل  .4مقادیر استاندارد شدهی مدل تن انگارهی دانشجویان مؤنث ایرانی

شکلهای  0و  9به ترتیب مقادیر استاندارد نشده و استاندارد شده ی حاصل از بررسی
مدل مورد مطالعه با معادله ساختاری مدل سازی (اس ایی ام ) به وسیلهی بسته ی نرم افزاری
آمارعلوم اجتماعی نسخهی بیست ( آی بی ام.اس پی اس اس .آموس  )00را با روش حداکثر
احتمال برآورد نشان میدهند.
مقدار خی دوی محاسبه شده  00.042در درجه آزادی  00و سطح معنی داری 0.01
حاکی از برازش مدل پیشنهادی تن انگاره در دادههای حاصل از ارزیابی جمعیت دانشجویان
مؤنث ایرانی است .به این ترتیب فرض پژوهش حاضرمبنی برتناسب این مدل ساختاری برای
تن انگاره با دادههای حاصل از دانشجویان مؤنث ایرانی مورد حمایت قرار میگیرد.
به منظور بررسی نیکویی برازش مدل فرضی مورد مطالعه شاخصهای مختلف دیگری
نیز استفاده شده است که در جدول  9ارائه شدهاند.

مدلی ساختاری دربارهی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی :تاثیر قد ،وزن511 / ...

جدول  .4شاخصهای برازش مدل تن انگاره براساس عوامل جسمی و عوامل شناختی -رفتاری
نام شاخص

( CMINحداقل ارزش Ĉبرای ناهمخوانی)

مقدار بدست آمده

مقدار قابل قبول

5.15

کمتر از 0

 ( P valueمقدار احتمال ناهمخوانی در نمونه)

0.01

بیشتر از0.01

( RMSEAریشه ی میانگین مجذورات خطای برآورد)

0.000

کمتر از0.01

( NFIشاخص هنجار شده ی برازش بنتلر – بونت)

0.044

نزدیک به0.41

( CFIشاخص برازش مقایسه ای)

0.0444

بیشتر از0.41

( IFIشاخص برازش افزوده)

0.444

بیشتر از0.4

(شاخص نیکویی برازش)

0.481

بیشر از0.41

( P closeمقدار پی برای آزمون فرض صفر)RMSEA

0.450

بیشتر از0.01

( AICمالک اطالعات آکاکی)
 ( TLIضریب توکر – لویس)

44.04

مقادیر منفی ضعف مدل

0.44

بیشتر از0.41

( AGFIشاخص نیکویی برازش انطباق یافته)

0.44

بیشتر از0.41

مقادیر شاخصهای برازش مدل ارائه شده در جدول  9نیز همگی حاکی از نیکویی
برازش مدل پیشنهادی برای تن انگاره در جمعیت دانشجویان مؤنث مورد مطالعه هستند و
فرض مطالعه حاضر را حمایت میکنند.
جدول  1ضریب رگرسیون و ضریب رگرسیون استاندارد شدهی مسیرهای موجود
درمدل مورد مطالعه وجهت رابطهی متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .5ضریب رگرسیون و ضریب رگرسیون استاندارد شده ی مسیرهای موجود در مدل
مسیرها

ضریب
رگرسیون

ضریب رگرسیون
استاندارد شده

خطای
استاندارد

C.R.

عوامل جسمی  <---عوامل شناختی رفتاری

0.148

0.094

0.504

*9.044

عوامل شناختی رفتاری <--عزت نفس

-0.2

-0.044

0.958

*-2.002

عوامل جسمی  <---قد

-0.090

-0.542

0.020

*-0.401

عوامل جسمی  <---تن انگاره

0.058

0.544

0.094

*9.942

عوامل شناختی رفتاری <--تن انگاره

0.009

0.149

0.090

*4.295

عزت نفس <--تن انگاره

-0.55

-0.592

0.000

*-0.050

عوامل جسمی  <---شاخص توده بدنی

5

0.440

-

-

عوامل جسمی  <---وزن

0.112

0.489

0.90

*20.89

عوامل شناختی رفتاری <--وارسی بدن

5

0.155

-

-

عوامل شناختی رفتاری<--طرحواره ی ظاهر

5.094

0.205

0.500

*8.110

عوامل شناختی رفتاری <--باورهای مربوط به بدن

0.252

0.229

0.045

*8.451

قد  <--وزن

0.445

0.900

-

*40.201

تن انگاره<---مواد فرد پرسشنامه تن انگاره

5

0.42

0.004

-

تن انگاره<---مواد زوج پرسشنامه تن انگاره

5.008

0.420

0.055

*01.94

* p<5/50
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همانطور که در جدول نشان داده شده است همهی متغیرها بطور معنی داری با یکد یگر
و با متغیر برون داد مدل یعنی تن انگاره رابطهی معنی دار دارند.
یک واحد افزایش درعوامل جسمی  0.554واحد افزایش در تن انگاره را در پی دارد.

یک واحد افزایش عوامل جسمی همچنین با  0.094واحد افزایش عوامل شناختی – رفتاری،
 0.44واحد افزایش شاخص توده بدن و 0/48واحد افزایش وزن همراه است .یک واحد
افزایش در عوامل جسمی همچنین کاهش 0/090واحدی قد را به همراه دارد و یک واحد
افزایش قد در این مدل  0/90واحدافزایش وزن را به دنبال دارد.
یک واحد افزایش عوامل شناختی -رفتاری با  0/149واحد افزایش تن انگاره همراه
میشود .همچنین ،یک واحد افزایش عوامل شناختی -رفتاری با  0/901واحد تغیر باورهای
مربوط به بدن 0/042 ،واحد تغیر طرحواره ظاهر و  0/025واحد تغیر وارسی بدن همراه است.
یک واحد افزایش عوامل شناختی -رفتاری همراه با  0/04واحد کاهش عزت نفس است.
یک واحد افزایش تن انگاره به عنوان یک سازه مکنون افزایش  0/42واحدی نمره در
مواد زوج و فرد مقیاس حالت تن انگاره را به همراه دارد .یک واحد کاهش عزت نفس با
 0/59واحد تغیر تن انگاره همراه است.
جدول  2مجذور همبستگیهای چندگانه اثرات کلی متغیرهای مورد مطالعه را نشان
میدهد .مجذور همبستگی چند گانه معادل  R²یا مجذور ضریب همبستگی در تحلیل
رگرسیون است که میزان پراکندگی تبیین شدهی سازههای برون زاد در مدل را نشان میدهد.
جدول  .6مجذورهمبستگیهای چند گانه اثرات کلی متغیرهای مدل مورد مطالعه
متغیرها

برآورد

عوامل شناختی  -رفتاری

0.020

عزت نفس

0514

تن انگاره

0.100

قد

0.005

باورهای مربوط به بدن

0.99

طرحوارهی ظاهر

0.048

وارسی بدن

0.02

وزن

5

شاخص توده بدنی

0.48

مواد زوج مقیاس حالت تن انگاره

0.404

مواد فرد مقیاس حالت تن انگاره

0.405
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همانطور که درجدول نشان داده شده است ٪10از تغییرپذیری تن انگاره بوسیلهی مدل
ساختاری ارائه شده و ارتباط متغیرهای موجود در مدل یعنی عوامل جسمی و عوامل

شناختی-رفتاری تبیین میشود و ٪94باقیمانده مربوط به عوامل دیگر یا خطاست .تنها ٪2.0

از تغییرپذیری عوامل شناختی – رفتاری به عنوان یک سازه مکنون به وسیله ی عوامل

جسمانی به شکلی که در مدل طرح شده است تبیین میشود و  ٪40.8از تغییرپذیری عوامل
شناختی – رفتاری مربوط به متغیرها یا عوامل دیگر است.

بیشترین تبیین از تغییرپذیری وزن و شاخص توده بدنی مربوط به عوامل جسمانی با قریب

به  ٪500تبیین و بیشترین تبیین از تغییرپذیری باورهای مربوط به بدن وطرحوارهی ظاهر به

ترتیب با  ٪99و ، ٪90مربوط به عوامل شناختی-رفتاری است.

مقادیر مجذورهای همبستگی چندگانه ارائه شده همچنین میتوانند به عنوان شاخصی از
پایایی یا ثبات درونی ابزارهای اندازهگیری متغیرهای درونزای مشاهده شده درنظر گرفته
شوند .این مقادیر به ویژه برای مواد زوج و فرد ( )0.40مقیاس تن انگاره حاکی از ثبات
درونی مقیاس تن انگاره است.
جدول  .4اثرات کلی ،مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  .7مقادیراثرات کلی ،مستقیم و غیر مستقیم متغیرها در مدل مورد مطالعه
روابط متغیرها در
مدل

مقدار
اثرات

مقداراثرات
کلی استاندارد

کلی

شده

مقداراثرات
مستقیم

مقدار
اثرمستقیم
استاندارد شده

مقداراثرات
غیرمستقیم

مقداراثرات
غیرمستقیم
استاندارد شده

عوامل جسمی
0.148

0.094

0.148

0.094

0

0

برعوامل شناختی
رفتاری
عوامل جسمی
برعزت نفس

-5.11

-0.044

0

0

-5.11

-0.044

عوامل جسمی برتن
انگاره

0.954

0.004

0.058

0.544

0.544

0.520

عوامل جسمی بر قد

-0.090

-0.54

-0.090

-0.542

0

0

عوامل جسمی
برباورهای مربوط به
بدن

0.028

0.521

0

0

0.028

0.521

عوامل جسمی بر
طرحواره ی ظاهر

0.208

0.514

0

0

0.208

0.514
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عوامل جسمی و
وارسی بدن

0.148

0.504

0

0

0.148

0.504

عوامل جسمی بر
وزن

0.029

0.45

0.112

0.489

-0.540

-0.049

عوامل جسمی بر
شاخص توده بدن

5

0.44

5

0.440

0

0

عوامل شناختی-
رفتاری بر عزت نفس

-0.2

-0.044

-0.2

-0.044

0

0

عوامل شناختی-
رفتاری بر تن انگاره

0.00

0.210

0.009

0.149

0.00

0.018

0.252

0.229

0.252

0.229

0

0

عوامل شناختی-
رفتاری بر باورهای
مربوط به بدن
عوامل شناختی-
رفتاری بر طرحواره
ی ظاهر
عوامل شناختی-
رفتاری بر وارسی

5.094

5

0.205

0.155

5.094

5

0.205

0.155

0

0

0

0

بدن
عزت نفس بر تن

-0.055

-0.592

-0.055

-0.592

0

0

قد بر وزن

0.445

0.990

0.445

0.990

0

0

مواد فرد آزمون تن
انگاره وتن انگاره

5.008

0.420

5.008

0.420

0

0

0.900

0.004

0

0

0.900

0.004

انگاره

مواد فرد آزمون تن
انگاره وعوامل
جسمی
مواد فرد آزمون تن

0.092

0.208

0

0

0.092

0.208

انگاره وعوامل
شناختی-رفتاری
موادفردآزمون تن
انگاره و عزت نفس

-0.050

-0.595

0

0

-0.050

-0.595

مواد زوج آزمون تن
انگاره وتن انگاره

5

0.42

5

0.42

0

0

0.954

0.002

0

0

0.954

0.002

مواد زوج آزمون تن
انگاره وعوامل
جسمی
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مواد زوج آزمون تن
انگاره وعوامل

0.000

0.202

0

0

0.000

0.202

شناختی -رفتاری
مواد زوج آزمون تن
انگاره و عزت نفس

-0.055

-0.595

0

0

-0.055

-595.

همانطور که درجدول  4نشان داده شده است عوامل جسمی و عوامل شناختی -رفتاری
به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق متغیر یا عاملی میانجی) بر تن انگاره تأثیر
میگذارند .همچنین اثر عوامل جسمی بر وزن هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم است.
در سایر موارد ارائه شده اثرات یا تنها مستقیم و یا فقط غیرمستقیم هستند.

بحث و نتیجهگیری
مدل ساختاری این پژوهش برای تعیین تأثیر عوامل جسمی مثل :قد ،وزن و شاخص توده
بدنی و عوامل شناختی -رفتاری همچون :عزت نفس ،باورهای مربوط به بدن ،طرحوارهی
ظاهر و وارسی بدن بر تن انگاره ودرک بهتر بخشی از واقعیت زیستی و روان شناختی
تأثیرگذار بر تن انگاره طراحی شده بود .به این منظور به ترتیب تخصیص مدل ،شناسایی
مدل با روش حداکثر احتمال برآورد ،برآورد پارامترها و ارزیابی نیکویی برازش مدل انجام
شد .بررسی این مدل که بر اساس ادبیات مربوط به عوامل دخیل در شکلگیری تن انگاره و
الهام از مدلهایی همچون مدل کش (کش 0000 ،و  )0009مدل تیلور وهمکاران (به نقل
ازاستیس )0005 ،و مدل تأثیر سه جانبهی تامپسون و همکاران ( )000بنا شده بود ،با استفاده
از معادلهی ساختاری مدل یابی (اس ایی ام) حاکی از نیکویی برازش مدل است و نشان
میدهد که مدل با دادههای جمع آوری شده تطابق خوبی دارد .این یافته با شاخصهای
نیکویی برازش متعدد دیگری همچون :حداقل ارزش  Ĉبرای ناهمخوانی ) ،(CMINریشهی
میانگین مجذورات خطای برآورد ) ،(RMSEAشاخص هنجارشده ی برازش بنتلر -بونت
) ،(NFIشاخص برازش مقایسهای ) ،(CFIشاخص برازش افزوده ) ،(IFIمالک اطالعات
آکاکی ) ،(AICشاخص نیکویی برازش انطباق یافته ) (AGFIو ضریب توکر -لویس
) (TLIنیز تأیید شد.
این یافتهها هم مؤید بخش اندازهگیری مدل و هم بخش ساختاری مدل مورد مطالعه
است .در بخش اندازهگیری مدل ،سازهی مکنون عوامل جسمی به گونه مناسبی با وزن
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وشاخص توده بدنی سنجیده میشود وپاره مقیاسهای مقیاس حالت تن انگاره نیز ارزیابی
مناسب و با ثباتی از سازهی تن انگاره به عمل میآورند .اما ،سازهی مکنون عوامل شناختی-
رفتاری به خوبی دو سازهی پیشین توسط متغیرهایش یعنی عزت نفس ،باورهای مربوط به
بدن ،طرحوارهی ظاهر و وارسی بدن ارزیابی نمیشود.
در بخش ساختاری مدل ،عوامل جسمی با  0.954اثر کلی و عوامل شناختی-رفتاری

با 0.00اثر کلی در تعیین تن انگاره نقش داشتند به گونهای که  ٪10از تغییرپذیری تن انگاره
با این اثرات تبیین میشود .از 0.954اثر کلی عوامل جسمی بر تن انگاره  0.00اثر مستقیم
است و 0.54اثر غیر مستقیمی است که از طریق سایر متغیرهای موجود در مدل اعمال میشود.
از  0.00اثر کلی عوامل شناختی  -رفتاری بر تن انگاره  0.0اثر مستقیم و  0.00اثر غیر مستقیم
است .اثر مستقیم عوامل جسمی بر عوامل شناختی – رفتاری  0.2است.
در مجموع نیکویی برازش مدل پیشنهادی با یافتههای مطالعات قبلی دربارهی رابطهی

وزن و تن انگاره ،شاخص توده بدنی و تن انگاره (کوون و پرهام5449 ،5؛ فالین و فیتزگیبون،
5445؛ تامپسون و اسمولک0005 ،؛ هوزنبالس و فالون0002 ،0؛ هربوزو و تامپسون0002 ،0؛
ووکز ،لگانبوئر و هیل ،)0004 ،9عزت نفس و تن انگاره (مولی و هرزبرگر5448 ،1؛ پاکستون
و فیتیان )5444 ،2طرحوارهی ظاهر ،باورها و نگرشهای مربوط به بدن با تن انگاره (کش و
البارژ 5442 ،4؛ کش0000 ،؛ تامپسون0004 ،؛ کاهیل و موساپ )0004 ،و وارسی بدن (
رود و لنون 0000 ،؛ شافران ،فایربورن ،رابینسون و السک0009 ،8؛ شافران ،لی ،پین و
فایربورن0004 ،4؛ التنر )0008 ،50همخوان است.
به لحاظ نظری هم یافتههای مربوط به مدل فرضی ارائه شده هماهنگی قابل مالحظهای با
عناصر و مؤلفههای زیستی و شناختی -رفتاری مدلها و نظریههای مربوط به شکلگیری تن
انگاره به ویژه برخی عناصر و مؤلفههای مدل کش ( 0000و  )0009مدل تیلور وهمکاران
1. Kwon & Parham
2. Hausenblas & Fallon
3. Herbozo & Thompson
4. Vocks, Leganbauer & Heil
5. Molloy & Herzberger
6. Paxton & Phythian
7. Cash & Labarge
8. Shafran, Fairburn, Robinson & Lask
9. Shafran, Lee, Payne & fairburne
10. Latner
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(به نقل از استیس )0005 ،و مدل تأثیرسه جانبهی تامپسون و همکاران ( )5444دارند ،هر چند
که به لحاظ ساختاری این مدل با هیچ یک از آنها منطبق نیست و همهی مؤلفهها و متغیرهای
آن مدلها را در بر نمیگیرد و تنها با الهام از آنها و وام گرفتن رویکرد و یا متغیرهایی از
آنها طرح شده است.
مدل ساختاری تن انگارهی مبتنی برعوامل جسمی و شناختی -رفتاری مورد مطالعه ،علی

رغم برازش خوب در نمونهای ازجمعیت دانشجویان مؤنث ایرانی ،تنها  ٪10از تغییرپذیری

تن انگارهی آنان را تبیین میکند و  ٪94از تغییرپذیری تن انگارهی مربوط به متغیرهای
دیگری است که در این مدل مورد بررسی قرار نگرفتهاند و برای درک ساختار و واقعیت
پیچدهی زیستی ،روانی و اجتماعی تن انگارهی دانشجویان ایرانی نیاز به طراحی مدلهای
بهتر و جامعتری است که تبیینهای بهتری ازآن بعمل آورند.
پیشنهاد میشود در طراحی مدلهای آتی برای تن انگارهی جمعیت ایرانی به نقش
متغیرهای دیگری همچون کمال طلبی ،منبع کنترل ،وضعیت خلقی ،بازخوردهای خانواده و
همساالن دربارهی ظاهر نیز که مطالعات حاکی از تأثیر آنهاست ،توجه شود .به عالوه
پیشنهاد میشود که تناسب این مدل یا مدلهای مشابه در نمونههای دیگری از جمعیت ایرانی
و از جمله در مردان بررسی شود.
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