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Abstract
Introduction: The body image is a multidimensional structure extensively studied over the last few
decades. Several studies investigated the relationship between body image and socio-psychological
factors, vice versa. The current study aimed at determining the relationship between self-efficacy
and attachment styles, and body image among female students.
Methods: The current descriptive, correlational study was conducted on 181 students selected by
the multistage cluster sampling method out of 373 freshman grade female students studying at state
vocational-technical high schools in Qazvin, Iran, in the academic year 2016-2017. The research
instruments included the revised adult attachment scale (RAAS), general self-efficacy scale
developed by Sherer et al., and the physical self-description questionnaire developed by Marsh et
al. Finally, the collected data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and
multivariate regression analysis with SPSS.
Results: The findings of data analysis showed a significant relationship between self-efficacy and
body image in the subjects (P < 0.01). In other words, the higher the students’ self-efficacy, the
more positive body image. Of different types of attachment styles (secure, avoidant, and
ambivalent), the students with secure attachment style enjoyed a better body image (P < 0.01), and
those with avoidant and ambivalent attachment styles did not enjoy a good body image. Moreover,
among predictor variables, self-efficacy as well as secure and avoidant attachment styles could
predict body image among the female students (P < 0.01).
Conclusions: Overall, the results showed a significant relationship between general self-efficacy
and attachment styles, and visual imaging. According to the results, it is suggested to plan
educational programs for students, parents, and teachers based on the principles and concepts of
self-efficacy using scientific and applicable methods to promote it.
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مقدمه :تصویر بدن سازهای چندبعدی است که مطالعات علمی فزایندهای را در طی چند دهه اخیر به خود اختصاص داده است.
پژوهشهای متعددی به بررسی رابطه تصویر بدن با کنشهای روانی-اجتماعی و بالعکس پرداختهاند .این پژوهش نیز با هدف تعیین
رابطه خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی با تصویربدنی دانش آموزان دختر انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی بود .برای دستیابی به هدف از بین تمامی دانش آموزان دختر ( 979دانش
آموز) سال اول دوره متوسطه دوم هنرستانهای دولتی شهر قزوین ،که در سال تحصیلی  31 -32مشغول به تحصیل بودند؛  101نفر
با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .سپس مقیاس دلبستگی رأس ،پرسشنامههای
خودکارآمدی عمومی و خودتوصیفی بدنی در مورد هر یک از آزمودنیها اجرا شد .در پایان دادههای جمع آوری شده با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به وسیله نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای به دست آمده از تحلیل دادهها نشان داد بین خودکارآمدی با تصویربدنی رابطه معناداری وجود دارد (.)P > 4/41
بدین معنا که هرچه خودکارآمدی دانش آموزان بیشتر باشد تصویربدنی مثبتتری از خود دارند .از بین انواع سبک دلبستگی (ایمن،
اجتنابی و دوسوگرا) دانش آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن ،تصویر بدنی بهتری از خود دارند ( )P > 4/41و دانش آموزانی که سبک
دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا دارند تصویر بدنی خوبی برخوردار نیستند .همچنین از میان متغیرهای پیش بین خودکارآمدی ،و سبک
دلبستگی ایمن ،اجتنابی قادر به پیش بینی تصویربدنی دانش آموزان دختر میباشد (.)P > 4/41
نتیجه گیری :به طور کلی نتایج نشان داد بین خودکارآمدی عمومی و سبکهای دلبستگی با تصویربدنی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج پیشنهاد میشود در ارتباط با اصول و مفاهیم مورد تأکید در افزایش خودکارآمدی ،نحوه استفاده از ابزارهای علمی و
کاربردی ارتقای فرآیندها ،برنامههای آموزشی تخصصی برای دانش آموزان ،والدین و معلمان برنامههای آموزشی در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی :خودکارآمدی ،سبکهای دلبستگی ،تصویربدنی ،دانش آموزان دختر
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
تغییر در تصویر ذهنی از بدن خود از جمله آنهاست .در حقیقت به
تدریج که عالئم مختلف بلوغ نمایان میشود افکار نوجوان متوجه
تغییرات جسم و جثه خویش میشود ( .)1برای نوجوان به ویژه دختران
دشوار است که تغییرات ناشی از بلوغ را به صورت تصویر بدن مثبت
ارزش گذاری کنند .زیرا شدیداً درباره جذابیت خود نگرانند .آرمانهای
اجتماعی غیرواقعی زیبایی نیز به طور وسیعی مسئول نارضایتی بدن
افراد است ( . )6آرمان اجتماعی کنونی برای دختران و زنان بدن بسیار

مرحله نوجوانی دوره برانگیختگی و دگرگونی عمیق در تمامی ابعاد و
جنبههای وجود انسان است .در این دوره تعارض و اختالف بین نوجوان
و اطرافیان ایجاد میشود و کوششهای فوق العاده نوجوان در زمینه
ارتباط با محیط به چشم میخورد .شاید به همین دلیل باشد که مرحله
نوجوانی را در بسیاری از مطالعات به عنوان آغاز زندگی اجتماعی فرد
به شمار میآورند .در این مرحله نوجوان با مشکالت فراوانی روبرو
میشود .آشفتگیهای روانی در مورد خویشتن همراه با تغییرات بدنی و
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از سازههای مؤثر بر شاخصهای بهزیستی افراد است ( .)14تاکمن و
ساکستون ( )1336و شانگ ( )1331بر این باورند که خودکارآمدی با
توجه به سن و جنس متفاوت است و مردان از خودکارآمدی باالتری
نسبت به زنان برخوردارند .براساس پژوهش پاجاریز و میلر ()1337
میزان خودکارآمدی پسران از دختران بیشتر است .درک خودکارآمدی
بر انتخاب ،تالش ،مقاومت ،عملکرد و هیجان فرد اثر میگذارد ،در حالی
که خودکارآمدی باال با سالمت بهتر ارتباط دارد ( .)11از دیگر مؤلفههای
شناختی سبکهای دلبستگی است .جان بالبی ( )1323روان تحلیلگر
بریتانیایی که برای نخستین بار شکل گیری دلبستگی نوزاد به مادر را
تشریح کرد در تعریف دلبستگی مینویسد :دلبستگی پیوند عاطفی
نیرومندی است که هر فرد در زندگیش برای افراد خاصی ایجاد میکند
( . )16تجارب دلبستگی با مراقبان ،احساسات ،افکار و رفتار را در روابط
بعدی هدایت میکند  .نظریه دلبستگی بالبی ( )1304بیان میکند که
روابط کودک با مراقبان (مادر یا جانشین مادر) در سالهای اولیه زندگی
منجر به تشکیل الگوهای روانی خاصی میشود که مبنای بیشتر روابط
بین فردی در بزرگسالی است ( .)19بالبی معتقد است که دلبستگی در
طول زمان دارای ثبات نسبی است ،به این معنی که نحوه روابط بعدی
فرد را با همساالن ،دوستان هم جنس و غیر همجنس پیش بینی
میکند و در رشد سالم و تأمین بهداشت روانی فرد اهمیت ویژه دارد
( . )10از طرف دیگر نوجوانی را دوره گذر از کودکی به بزرگسالی و
رویارویی با چالشهای این دوره تعریف کردهاند ( ،)11در این دوره
موجود زنده انسانی در قلمروی بینابینی مرحله کودکی و بزرگسالی قرار
گرفته ،در حالی که با فشارها و انتظارات هر دو دوره دست به گریبان
است ( . )12به دنبال پژوهش بالبی ،آینسورث ،واتر و وال ( )1370سه
سبک دلبستگی ایمن ،اضطرابی /دوسوگرا ،و اضطرابی/اجتنابی را
توصیف نمودند .به اعتقاد شالیزا ( )6441و لیبل ( )6447دلبستگی
نقش به سزایی در کمک کردن به نوجوان در برخورد با چالشهای
نوجوانی دارد؛ بطوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوره کودکی
موجب ایجاد مشکل رفتاری در نوجوانی میشود ( .)17مطالعات و
پژوهشهای نسبتاً خوبی در زمینه تصویر بدنی و متغیرهای مشابه انجام
شده است .در پژوهشی که پالن ،هیام ،دودا و آداب ( )10در پژوهشی
دریافتند در کودکان جنوب آسیا ،ادراک از اندازه بدن به طور مثبتی با
وضعیت وزن آنها رابطه دارد و کودکان با اضافه وزن و چاقی در مقایسه
با بچههای با وزن مطلوب ،تمایل بیشتری به داشتن اندامی ایده آل و
الغرتر دارند .در پژوهشی که در کشور تایوان توسط چن ،فوکس ،هاس،
کو ( )13انجام شد یافتهها نشان داد وزن باال با نارضایتی بدنی بیشتر
همراه است ( . )64در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که نوجوانان
دارای اختالل تغذیه ،الگوهای دلبستگی ناایمن (به ویژه اضطرابی)
بیشتری نسبت به گروه بالینی (غیراز اختالالت تغذیه) و غیربالینی
دارند .مطالعه زارعی ( )61بر روی  100دانش آموزان دختر مقطع اول
دبیرستان انجام شد و یافتهها به دست آمده از آزمون همبستگی
پیرسون نشان داد بین نگرانی تصویر بدنی و خودکارآمدی اجتماعی
رابطه معکوس و بین عزت نفس و خودکارآمدی اجتماعی رابطه مستقیم
وجود دارد .نادری ،ربیعی و شریفی ( )66طی پژوهشی به بررسی رابطه
چندگانه بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی با رضایت از
تصویر بدنی  664دانش آموزان دوره متوسطه پرداختند .یافتههای به
دست آمده نشان داد بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی با

الغر است .طبیعت غیرواقعی این آرمان ،سبب شده است که نارضایتی
از تصویر بدن برای آنان یک هنجار به شمار آید .بنابراین به نظر میرسد
تصویر بدن مفهومی در حال رشد در زندگی روزمره کنونی است .تصویر
بدن اصطالحی است که به عنوان بازنمایی درونی ظاهر فرد پذیرفته
شده است ( . )9یک سازه روانشناختی چندبعدی و پیچیده است که
شامل ادراکات مرتبط با بدن و نگرشهایی شامل تفکرات ،عقاید،
احساسات و رفتارها است ( .)0تامپسون تصویر بدن را شامل سه مؤلفه
ادراکی ،شناختی و رفتاری میداند .مؤلفه ادراکی با ادراک دقیق ظاهر
جسمانی فرد مرتبط است و برآوردی از اندازه و وزن بدن میباشد .مؤلفه
شناختی شامل جنبههایی نظیر رضایت از ظاهر ،توجه ،نگرانی و
اضطراب ناشی از عدم رضایت از آن میباشد و مؤلفه رفتاری بر
موقعیتهایی متمرکز است که افراد از آن اجتناب میکنند تا از پریشانی
ناشی از عدم تناسب ظاهر بدنی خود دوری گزینند ( .)1از جمله
مؤلفههای شناختی که بنظر میرسد میتوانند از عوامل زمینه ساز در
تصویر بدنی نوجوانان باشد میتوان خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی
را نام برد .خودکارآمدی بعنوان عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی
انسان به شمار میآید  .احساس خودکارآمدی ،افراد را قادر میسازد تا با
استفاده از مهارتها در برخورد با موانع کارهای فوق العاده ای انجام
دهند .عملکرد مؤثر ،هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی
انجام آن مهارتها نیازمند است .اداره کردن موقعیتهای دائم التغییر،
مبهم ،غیرقابل پیش بینی و استرس زا ،مستلزم داشتن مهارتهای
چندگانه است ( .)2بندورا خودکارآمدی را بعنوان عقیده به تواناییهای
خود در سازماندهی و اجرای یک سری اعمال مورد نیاز برای رسیدن به
یک هدف تعریف میکند ( .)7ادن و ذوک ( )1332خودکارآمدی را
تخمین کلی فرد از توانایی خود برای تأثیر گذاشتن به عملکردهای
ضروری در دستیابی به شرایط بیان میکنند ( .)0از نظر بندورا ()1306
خودکارآمدی به قضاوتهایی در مورد اینکه چقدر یک نفر خوب
میتواند روشهای مورد نیاز برای رویارویی با شرایط آینده را به کار
ببرد ،میپردازد ( . )2تحقیقات وی نشان داده است که باورهای
خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد ،چگونگی رویارویی با مشکالت ،سالمت
هیجانی ،تصمیم گیری ،مقابله با تنیدگی و افسردگی ،انتخاب اهداف و
دسترسی به آنها تأثیر مثبتی میگذارد؛ و همه این موارد از عواملی
است که به افزایش کارایی و توانمندی افراد منجر میشود .افراد دارای
احساس خودکارآمدی باال در مقابله با فشارزاهای خاص و تقاضاهای
بین فردی ،آسیب پذیری کمتری به تنیدگی و بدکارکردی روانی دارند.
در نتیجه در زمینههای مهم زندگی بهتر میتوانند عمل کنند (.)3
بوگلز و همکاران ( )6446در پژوهشی دریافتهاند که افراد با
خودکارآمدی پایین ،به دلیل ترس از ارزیابی منفی و انتقاد از سوی
دیگران به احتمال کمتری موفقیتهای خود را به خود نسبت میدهند
( . )3عقاید مرتبط با خودکارآمدی ،ایجاد کننده چارچوبی برای انگیزه،
رفاه و موفقیت فردی هر انسانی است .اگر افراد بر این عقیده باشند که
کاری که باید انجام دهند فراتر از تواناییهای آنهاست ،انگیزه کمی
پیدا خواهند کرد؛ اما اگر دریابند که آنچه انجام میدهند نتایج مطلوبی
را به همراه دارد ،آن را انجام خواهند داد ( .)7به نقل از (کوبانگلو و
همکاران .)6442 ،پژوهش ها (لیمبروسکی ،تاچ و دیماتو6442 ،؛
بایمستر ،کمپل ،کروجر و وهس6449 ،؛ شاپ و کوپلند )1339 ،نشان
میدهند ویژگیهای درونی افراد از جمله خودکارآمدی به عنوان یکی
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( ،)Revised Adult Attachment Scaleو پرسشنامه خودتوصیف
گری جسمانی ()Physical Self-Description Questionnaire
به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد .مقیاس دلبستگی ( )RAASدر سال
 1334بوسیله کلینز و رید تهیه و در سال  1332مورد بازنگری قرار گرفت.
این مقیاس شامل خودارزیابی مهارتهای ایجاد روابط و خودتوصیفی
شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به نگارههای دلبستگی نزدیک
است و مشتمل بر  10ماده و سه زیر مقیاس میباشد؛ که از طریق عالمت
گذاری روی یک مقیاس  1درجهای از نوع لیکرت سنجیده میشود .دامنه
نمرهها برای هر ماده از «به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد = »1
تا «با خصوصیات من تطابق دارد =  »1است .تحلیل عوامل سه زیر مقیاس
از طریق  2ماده مشخص میشود .زیر مقیاسها عبارتند از )1 :وابستگی:
میزانی که اعتماد آزمودنی به دیگران را میسنجد )6 .نزدیک بودن :میزان
آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری میکند.
 )9اضطراب :ترس از داشتن رابطه در ارتباطها را میسنجد .کولینز و رید
بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور
در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت ،مواد پرسشنامه خود را
تدارک دیدهاند .زیرمقیاس اضطراب با دلبستگی اضطرابی یا دوسوگرا
مطابقت دارد .زیرمقیاس نزدیک بودن ،یک بعد دوقطبی است که اساساً
توصیفهای ایمنی و اجتنابی را در مقابل هم قرار میدهد .بنابراین نزدیک
بودن در تطابق یا دلبستگی ایمن میباشد و زیرمقیاس وابستگی را میتوان
تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد .این پرسشنامه در تحقیقات
متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن به دست آمده است.
پایایی آزمون در پژوهش کولینز و رید ( )1334بیش از  %04گزارش شده
است .نتایج حاصل از دوبار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه
از یکدیگر نشان داد این آزمون در سطح  %31قابل اعتماد است .عالوه
براین ،اعتبار پرسشنامه از روش بازآزمایی در یک گروه پایلوت  64نفری
با فاصله  14روز ارزیابی شده است که ضریب همبستگی در این روش 72
درصد و بیانگر اعتبار مطلوب پرسشنامه است ( .)10پرسشنامه
خودکارآمدی عمومی ،این پرسشنامه توسط شرر و همکاران ()1306
ساخته شد و دارای  69ماده است که  17ماده آن مربوط به خودکارآمدی
عمومی و  2ماده دیگر مربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیتهای
اجتماعی است ( .)62این پرسشنامه عقاید فردی ،توانایی فرد برای غلبه
بر موقعیتهای مختلف را مورد اندازه گیری قرار میدهد .پاسخگویی به
سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت بصورت پنج درجهای تنظیم شده است،
بدین صورت که به پاسخ کامالً مخالف نمره  ،1و به پاسخ کامالً موافق
نمره  1تعلق میگیرد .نمره باال نشان دهنده احساس خودکارآمدی باال در
فرد است .در نمره گذاری پرسشنامه ،سؤالهای  19 ،3 ،0 ،9و  11در
جهت موافق و مابقی سؤالها بصورت وارونه نمره گذاری میشوند .شرر و
همکاران ( )1306اعتبار پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،
 4/02گزارش نمودهاند ( .)62برای به دست آوردن روایی سازه آزمون
همبستگی ،آن را با مقیاس عزت نفس برابر  4/21گزارش نموده است

رضایت از تصویر بدن و بین ابعاد موفقیت تحصیلی با رضایت از تصویر
بدن دانش آموزان رابطه چندگانه وجود دارد .بین ابعاد موفقیت تحصیلی
با خودکارامدی عمومی دانش آموزان متوسطه رابطه چندگانه وجود
دارد .در مجموع یافتهها مؤید آن است که با نگرش مثبت درباره تصویر
بدن (افزایش نمرات تصویر بدن) میزان خودکارآمدی نوجوان افزایش
مییابد .عسکریان ( )69در پژوهشی که با هدف تعیین رابطه بین
خودکارآمدی و تصویر بدنی دانش آموزان نابینا  16تا  10ساله انجام
داد به این نتیجه رسید که بین خودکارآمدی و تصویر بدنی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .همچنین خودکارآمدی با مؤلفههای هماهنگی،
استقامت ،انعطاف پذیری ،صالحیت ورزشی ،قدرت ،خودپنداره بدنی
کلی و عزت نفس کلی از تصویر بدنی رابطه مثبت معناداری دارد؛ با
مؤلفههای فعالیت بدنی ،چربی بدن و سالمتی رابطهای ندارد و با مؤلفه
ظاهر بدن رابطه منفی نامعناداری دارد .مؤلفه انعطاف پذیری پیش بینی
کننده ترین عامل برای خودکارآمدی است .بهزادی پور ،پاکدامن و
بشارت ( )60در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که دختران دارای
سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و اضطرابی/دوسوگرا) در مقایسه با
دختران دارای سبک دلبستگی ایمن ،نگرانی مربوط به وزن بیشتری
دارند .بین میانگین نمرات نگرانی مربوط به وزن افراد دارای سبک
دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا و اجتنابی تفاوت معناداری وجود ندارد.
همچنین تعامل سبک دلبستگی و شاخص توده بدنی بر میزان نگرانی
مربوط به وزن اثر معناداری ندارد .با توجه به مطالب فوق و از سویی با
توجه به سبک زندگی امروزی که بر پایه تکنولوژیهای پیشرفته ،موجب
افزایش راحت طلبی و کاهش فعالیت جسمانی ،افزایش مصرف غذاهای
پر کالری و چاقی شده و از سوی دیگر همزمان با آن براساس
استانداردهای اجتماعی زیبایی ،فشارهایی از سوی جامعه مبنی بر الغر
بودن بر افراد وارد میشود ( )61بطوریکه تصویر بدن یک نگرانی اصلی
در زندگی افراد بویژه دختران نوجوانان درآمده است ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین رابطه خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی با تصویربدنی
دانش آموزان دختر انجام شد.

روش کار
روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود .بمنظور دستیابی به هدف ،از بین
تمامی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه دوم که در سال
تحصیلی  31-32در هنرستانهای دولتی شهر قزوین مشغول به تحصیل
بودند ( 979دانش آموز)؛  101دانش آموز با روش نمونه گیری خوشهای
چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا از بین
نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر قزوین یک ناحیه (ناحیه  )1بصورت
تصادفی انتخاب شد .سپس با مراجعه به اداره آموزش و پرورش ناحیه
مورد نظر و دریافت لیست هنرستانهای دولتی 1 ،مدرسه به عنوان نمونه
انتخاب شد ،پس از آن از میان مدارس مورد نظر و رشتههای تحصیلی
(طراحی لباس ،امور اداری ،حسابداری) از هر مدرسه  9-0کالس ،و از هر
کالس  16-19دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و
پرسشنامههای مورد نظر در مورد هر یک از آنها اجرا شد .پس از جمع
آوری پرسشنامهها ،و حذف پرسشنامههای مخدوش ( 13دانش آموز) ،در
پایان پرسشنامه  101آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت .به منظور سنجش
و تعیین رابطه خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی با تصویر بدنی در
دانش آموزان دختر ،از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ،مقیاس دلبستگی

( .)67پرسشنامه خودتوصیفگری جسمانی (فرم کوتاه) ،:این پرسشنامه به
منظور ارزیابی خودپنداره بدنی توسط مارش و همکاران ( )6414تهیه
شده است .این پرسشنامه وضعیت افکار ،احساسات و گرایشهای فرد را
در خصوص بدن خود نشان میدهد .شامل  97سؤال است که برای اندازه
گیری  3مؤلفه خاص از خودپنداره بدنی (سالمتی ،هماهنگی ،فعالیت
بدنی ،چربی بدنی ،لیاقت ورزشی ،ظاهر ،قدرت ،انعطاف پذیری و
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استقامت) و دو مؤلفه کلی (خودپنداره بدنی کلی و عزت نفس) طراحی
شده است .هر یک از سؤالهای جمله خبری سادهای است که در قالب
درجه بندی لیکرت و به صورت شش درجهای (کامالً درست =  2تا کامالً
غلط =  )1تنظیم شده است .نمره گذاری سؤالهای 94 ،63 ،64 ،3 ،0 ،7
و  91به صورت معکوس انجام میشود .در تحقیق مارش و همکاران ()60
که بر روی نوجوانان استرالیایی با میانگین سنی  17سال پرسشنامه مورد
آزمون قرار گرفته است ،همسانی درونی پرسشنامه بین  4/31-4/07و
میانگین آلفای کرونباخ  4/03گزارش شده است .همچنین نتایج آزمون-
آزمون مجدد بین  4/31-4/13و میانگین ضریب همبستگی آن را 4/04
گزارش نمودهاند .در ایران بهرام ،عبدالملکی و صالح صدق پور ( )63این
پرسشنامه را هنجاریابی نموده و اعتبار سازه و مالکی این پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی اعتبار سازۀ عاملی نشان دهندۀ شناسایی
و تأیید ده عامل خودپنداره بدنی (چربی بدنی ،قدرت ،هماهنگی ،لیاقت
ورزشی ،فعالیت بدنی ،عزت نفس ،انعطاف پذیری ،سالمتی ،ظاهر بدنی و
استقامت) بود .نتایج اعتبار مالک نشان داد این پرسشنامه برای سنجش
خودپندارۀ بدنی ،به ویژه عامل چربی بدنی ابزار معتبری است .همچنین
پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید .آلفای
این پرسشنامه  4/70بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این
پرسشنامه میباشد .پس از انتخاب گروه نمونه ،پرسشنامههای مورد نظر
به عنوان ابزار پژوهش در مورد هر یک از آزمودنیها اجرا شد؛ و در نهایت
با بررسی و نمره گذاری پرسشنامههای جمع آوری شده و حذف
پرسشنامههای مخدوش دادههای به دست آمده در دو بخش آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی )...و آمار استنباطی با استفاده
آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و بوسیله نرم
افزار  SPSS 18تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
یافتههای به دست آمده از تجزیه و تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی
گروه نمونه در پژوهش حاضر نشان داد رشته حسابداری با فراوانی %90
و رشته طراحی دوخت و امور اداری هر یک با فراوانی  %99حجم نمونه
آماری پژوهش را تشکیل دادند.
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگین  ±انحراف معیار
تصویربدنی  ،192/71 ± 66/31سبک ایمن  ،10/60 ± 9/20سبک
اجتنابی  ،17/90 ± 0/10سبک دوسوگرا  10/91 ± 2/11و خودکارآمدی
 17/41 ± 3/07است .و توزیع نرمال در گروه مورد مطالعه با توزیع نرمال
تفاوت محسوسی ندارد .بدین معنا که توزیع نمرات متغیرهای
خودکارآمدی ،سبکهای دلبستگی ،تصویر بدنی و خودکارآمدی نرمال
است .برای بررسی نرمال بودن متغیرهای خودکارآمدی ،سبکهای
دلبستگی و تصویر بدنی دانش آموزان دختر از آزمون کالموگروف-
اسمیرنوف و شاپیرو ویلکز استفاده شد ،و مشخصه  zآزمون کالموگراف-
اسمیرنوف و شاپیرو ویلکز مربوط به نرمال بودن خودکارآمدی ،سبکهای
دلبستگی و تصویر بدنی دانش آموزان دختر نشان داد که توزیع نمرهها
نرمال است  ،P < 4/41و مفروضه نرمال بودن دادهها رعایت شده است.
برای تعیین رابطه خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی با تصویر بدنی
دانش آموزان دختر به منظور به دست آوردن ضریب همبستگی بین دو
مقیاس ،پرسشنامهها بر روی  101نفر از آزمودنیها اجرا شد ضرایب
همبستگی پیرسون بین دو مقیاس در جدول  6و  9ارائه شده است.
با توجه به یافتههای جدول  ، 6بین خودکارآمدی با تصویربدنی برابر با
 ،P=4/4441 r=4/920در سطح  P< 4/41رابطه معنادار وجود دارد
بدین معنا هرچه خودکارآمدی دانش آموزان بیشتر باشد تصویربدنی
مثبتتری از خود دارند.

جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به نمرات متغیرهای خودکارآمدی ،سبکهای دلبستگی و تصویر بدنی دانش آموزان دختر
آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

کجی

خطای کجی

کشیدگی

خطای کشیدگی

تصویر بدنی

192/71

66/31

77

131

4/402

4/101

-4/604

4/913

سبک ایمن

10/60

9/20

11

60

4/600

-4/490

سبک اجتنابی

17/90

0/10

7

67

-4/199

-4/121

سبک دوسوگرا

10/91

2/11

0

94

-4/126

-4/164

خودکارآمدی

17/41

3/07

92

06

4/103

-4/901

n = 101
جدول  :2همبستگی پیرسون خودکارآمدی با تصویربدنی
تصویر بدنی  rهمبستگی

متغیر

**4/920

خودکارآمدی

** P > 4/41 ،* P > 4/41
جدول  :3ماتریس همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تصویر بدنی
 .1تصویر بدنی
سبک ایمن

تصویر بدنی

سبک ایمن

**4/610

1

سبک اجتنابی

سبک دوسوگرا

1

سبک اجتنابی

**-4/132

4/420

1

سبک دوسوگرا

**-4/611

*-4/124

**4/143

** P > 4/41 ،* P > 4/41
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1

خورشیدی و فتحی اقدم

جدول  :4خالصه نتایج معنی داری مدل رگرسیون برای پیش بینی تصویربدنی
مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

10497/276

0

منبع تغییرات
باقیمانده

72073/296

172

جمع

30117/940

104

R2

R
4/097

Durbin-Watson
1/007

4/131

F
**14/977

** P > 4/41
جدول  :5خالصه جدول ضرایب رگرسیون برای پیش بینی تصویربدنی
متغیر

B

انحراف معیار

Beta

آماره t

Tolerance

VIF

همزمان
ثابت

36/110

10/410

سبک ایمن

1/443

4/090

4/126

*6/946

4/362

1/40

**2/170

سبک اجتنابی

-4/314

4/090

-4/122

*-6/473

4/713

1/93

سبک دوسوگرا

-4/116

4/942

-4/49

-4/921

4/206

1/022

خودکارآمدی

4/776

4/174

4/913

**0/101

4/394

1/471

** P > 4/41 ،* P > 4/41
با توجه به یافتههای جدول  ،0بین سبک ایمن برابر با ،r = 4/610
سبک اجتنابی برابر با  r = -4/132و سبک دوسوگرا برابر با = -4/611
 rدر سطح  P > 4/41با تصویر بدنی رابطه معنادار وجود دارد .بدین
معنا دانش آموزان که سبک دلبستگی ایمن دارند تصویر بدنی بهتری
از خود دارند و دانش آموزانی که سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا
دارند تصویر بدنی خوبی ندارند .به منظور استفاده از تحلیل رگرسیون
ابتدا مفروضههای آن مورد بررسی قرار گرفت ،و یافتهها نشان داد بین
توزیع داده ها با توزیع نرمال تفاوت انحراف شدیدی وجود ندارد؛
همچنین نتایج بررسی مفروضههای رگرسیون نشان داد توزیع نمرهها
در مرکز و در امتداد نقطه صفر قرار دارند .برای پیش بینی تصویر بدنی
دانش آموران دختر براساس خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی از
روش همزمان تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد .خالصه نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری با استفاده از روش
همزمان در جدول  0ارائه شده است.
2
با توجه به جدول  ،1نتایج نشان میدهد  Rمحاسبه شده برابر 4/131
است به بیان دیگر  13درصد واریانس تصویربدنی توسط خودکارآمدی
و سبکهای دلبستگی قابل پیش بینی است .مقدار دوربین واتسون
 1/007نشان از استقالل نسبی متغیرهای مستقل و به عبارت دیگر عدم
ارتباط نمرههای خطای متغیرهای مستقل با یکدیگر است .و نسبت
 P = 4/4441 ،F = 14/977محاسبه شده در سطح کمتر از 4/41
معنادار است .به منظور مشخص نمودن سهم متغیرهای پیش بین
ضرایب رگرسیون محاسبه شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
یافتهها نشان میدهد که با مقدار  Toleranceو  VIFمحاسبه شده،
مفروضه هم خطی چند متغیره رعایت شده است بدین معنا که
متغیرهای پیش بین همبستگیهای باالتر از  4/0ندارند .متغیر پیش
بین سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و خودکارآمدی قادر به پیش بینی
تصویربدنی دختران است .آزمون معناداری  tدر سطح کمتر از 4/41
معنادار است .سبک دلبستگی ایمن  12درصد ،سبک دلبستگی اجتنابی
 17درصد تصویربدنی دختران را پیش بینی کرده است و سبک
دلبستگی دوسوگرا قادر به پیش بینی تصویربدنی دختران نیست.

همچنین یافته پژوهش نشان میدهد متغیر خودکارآمدی  96درصد
قادر به پیش بینی تصویربدنی دختران میباشد.

بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی و سبکهای دلبستگی
با تصویربدنی دانش آموزان دختر انجام شد .نتایج به دست آمده از
تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با تصویربدنی
رابطه معناداری وجود دارد؛ و از بین انواع سبک دلبستگی (ایمن،
اجتنابی و دوسوگرا) دانش آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن ،تصویر
بدنی بهتری از خود دارند ،همچنین از میان متغیرهای پیش بین
خودکارآمدی ،و سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی قادر به پیش بینی
تصویربدنی دانش آموزان دختر میباشد .یافتههای به دست آمده از
تحلیل فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معناداری بین خودکارآمدی با
تصویربدنی دانش آموزان دختر نشان داد بین خودکارآمدی با
تصویربدنی رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه
خودکارآمدی دانش آموزان بیشتر باشد تصویربدنی مثبتتری از خود
دارند .این یافتهها با نتایج پژوهش زارعی و زارعی ( ،)61نادری و
همکاران ( ،)66عسکریان ( )69هماهنگ و همسو است .در تبیین یافته
به دست آمده میتوان گفت :خودکارآمدی احساسی پایدار و روشن از
لیاقت و قابلیت فرد برای کنارآمدن با بسیاری از موقعیتهای تنش زا
است ( )94و به احساس عزت نفس و ارزش خود ،در برخورد با زندگی
اطالق میشود ( .)91خودکارآمدی فرد نقش حساسی در بازداری یا
پایداری رفتار ایفا میکند ( . )96یافته پژوهش محمدی و سجادی نژاد
( )99نشان میدهد متغیرهای عزت نفس و ترس از ارزیابی منفی،
بهترین پیش بینی کنندههای اضطراب اجتماعی هستند ،و از بین دو
خرده عامل نگرانی از تصویر بدن ،عامل نارضایتی از بدن بهترین پیش
بینی کننده اضطراب اجتماعی است .از سویی خانواده ،آشنایان ،رسانه،
مدرسه و ...از عناصر جامعه پذیری هستند که تأثیر زیادی بر شکل
گیری تصویر بدن دارند .هرچه فرد بیشتر تحت تأثیر خانواده باشد،
تصویر منفیتری از بدن خود دارد و نمره تصویر بدن او پایینتر است.
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آوردن محبت افراد مهم در زندگی یا نگهداری آن میشود .این نگرانیها
موجب استفاده از روشهای مختلفی برای نگهداری توجه مثبت ،از
جمله اعمال جراحی زیبایی برای افزایش زیبایی بدنی است .بنابراین،
داشتن نگرانی از تصویر بدنی ،میتواند بخشی از نگرانی کلی فرد نسبت
به خود و ناشی از مدل عمل درونی (من دوست داشتنی نیستم) باشد
(.)92

در این راستا گنجی و همکاران ( )1903طی پژوهشی دریافتند که
والدین ،اساتید و دانشجویان به ترتیب سه گروه مرجع اصلی و با گرایش
باال هستند که از سوی دختران جوان پذیرفته شدهاند و در شکل گیری
و مدیریت بدن خویش با آنان رجوع کردهاند .اشخاص غالباً با آشنایان
خود در تماس مکرر هستند و بنابراین ،نگرش آنها را به خود محترم
شمرده ،در پی کسب رضایت آنها هستند .به عبارتی ،نگرشهای دیگران
است که خودکارآمدی را به وجود میآورد و سپس شخص واکنش نشان
میدهد (.)90
یافتههای به دست آمده از فرضیه دوم «بین سبکهای دلبستگی با
تصویر بدنی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد ».نشان داد ،از بین
انواع سبک دلبستگی (ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) دانش آموزان دارای
سبک دلبستگی ایمن ،تصویر بدنی بهتری از خود دارند و دانش آموزانی
که سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا دارند تصویر بدنی خوبی ندارند.
بهزادی پور و همکاران ( ،)60ارزونک-رونر ( )64هماهنگ و همسو است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،مادران افراد دلبسته ناایمن ،دارای
مشکل در پردازش هیجانهای خود هستند و این هیجانها و
اضطرابهای خود را ،به دختران خود منتقل میکنند؛ که این هیجانات
پردازش نشده خود نیز ،با عواطف منفی جهت یافته به سوی فرزندان،
ارتباط نزدیکی دارد؛ که به خود ،موجب رفتارهای مخرب از سوی مادر،
مانند عیب جویی زیاد ،مداخالت بیش از حد و غیرمنطقی در مسائل
نوجوان ،و طرد آنها که به احساس گناه ،اعتماد به نفس پایین ،نگرانی
و اضطراب نسبت به خود و روابط با دیگران و به طور خاص منجر به
افزایش نگرانی از تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان شود .این یافتهها
همسو با پژوهش می ،کیم ،مک هال و کروتر ( )91است« .خودکارآمدی
و سبکهای دلبستگی ،تصویر بدنی دانش آموزان دختر را پیش بینی
میکند ».فرضیه سوم پژوهش حاضر بود که یافتهها نشان داد
خودکارآمدی ،و سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی قادر به پیش بینی
تصویربدنی دانش آموزان دختر هست .زارعی ( ،)61نادری و همکاران
( ،)66عسکریان ( ،)69بهزادی پور و همکاران ( ،)60ارزونک-رونر ()64
همسو است .مدل عملی درونی افراد ،طی سالیان زیاد ،میتواند ثابت
باقی بماند و افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ،در مورد
خود و دیگران ،بر اساس انتظارات اولیه خود ،واکنش نشان دهند .انتظار
میرود این افراد ،بدلیل احساس عدم ایمنی در مواجهه با امور ،در روابط
بین فردی خود و داشتن یک تصویر منفی نسبت به خود ،به طور دائم
در مورد خصوصیات خود و احتمال ارزیابیهای انتقادی دیگران ،نگران
و مضطرب باشند .تصویر بدنی فرد نیز ،بدلیل اینکه قسمتی از جنبههای
آشکار خود است ،تحت تأثیر این نگرانی و اضطراب فراگیر قرار میگیرد
و در این میان ،وزن به عنوان شاخصی از تناسب و زیبایی بدن ،اسباب
نگرانی را در این اراد فراهم میکند .در تأیید این ادعا ،دیویس و ورنون
نشان میدهند ،دلبستگی ناایمن بویژه دلبستگی دوسوگرا ،ارتباط مثبت
با استفاده از اعمال جراحی زیبایی (بویژه در زنان) دارد ( .)92دلبستگی
اضطرابی ،موجب جستجوی شدید تأیید دیگران و نگرانی درباره بدست

نتیجه گیری
به طور کلی نتایج به دست آمده از پژوش حاضر نشان داد بین
خودکارآمدی با تصویربدنی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین از بین
انواع سبک دلبستگی (ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) دانش آموزان دارای
سبک دلبستگی ایمن ،تصویر بدنی بهتری از خود دارند؛ و دانش آموزانی
که سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا دارند تصویر بدنی خوبی
برخوردار نیستند .همچنین از میان متغیرهای پیش بین خودکارآمدی،
و سبک دلبستگی ایمن  ،اجتنابی قادر به پیش بینی تصویربدنی دانش
آموزان دختر میباشد .با توجه به اینکه پژوهشهای حیطه علوم انسانی
همیشه با محدودیت مواجه است ،لذا پژوهش حاضر نیز مستثنی نبوده
و دارای محدودیتهایی بود از جمله محدودیت در امکان تعمیم نتایج
به جمعیتهای دیگر به دلیل محدود بودن جامعه و نمونه به دانش
آموزان دختر دوره متوسطه؛ و دشواری در جلب اعتماد و همکاری
آزمودنیها به منظور پاسخگویی مناسب و صادقانه به پرسشنامهها ،به
علت محافظه کاری در اغلب ارگانهای موجود ،و نحوه پاسخ دهی دانش
آموزان به پرسشنامهها (شرایط بیرونی و درونی پاسخ دهنده ،میزان
دقت و )...از محدودیتهایی پژوهش حاضر بود .بر این اساس به
پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود پژوهشهایی در سطح وسیعتر
(استان) و یا در گروههای دیگر جامعه (دانشجویان) انجام شود ،و تفاوت
میان دو جنس نیز مورد بررسی قرار گیرد .پژوهشهایی در شهرهای
دیگر با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود ،مورد بررسی و مقایسه قرار
گیرد؛ و برای شناسایی ویژگیهای نوجوانان پژوهشهایی با متغیرهای
مرتبط با دوره نوجوانی انجام پذیرد.
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