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ABSTRACT
Introduction and purpose: Adolescence is associated with physical, 
psychological, cognitive, emotional, and social changes in a person’s life. 
During this time, the concepts of identity and body image are raised, both of 
which can lead to anxiety and ultimately social avoidance. In this regard, the 
present study was conducted to investigate the mediating role of identity styles 
in body image and social avoidance of adolescents referred to health centers in 
Zahedan, Iran, in 2018-2019.
Methods: The present descriptive-correlational (correlational-predictive) study 
was performed on 128 adolescents referred to healthcare centers. The sampling 
was conducted using the convenience sampling method, and data collection tools 
were the questionnaires of body image concerns, social avoidance and distress, 
as well as identity styles. Data analysis performed by SPSS software (version 16) 
using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, as well as stepwise 
and standard regressions.
Results: Results of the present study indicated that identity styles, including 
diffuse-avoidant, normative, and commitment, were able to predict and 
determine variations related to body image concerns (P<0.01). Moreover, the 
normative identity style could predict and determine variations associated with 
social avoidance and distress (P<0.01). Furthermore, the results indicated that 
body image concerns could predict and determine the variations related to social 
avoidance and distress (P<0.05). 
Conclusion: Identity styles and body image during adolescence can weaken 
communication skills, have adverse effects on the levels of adolescents’ social 
interactions with others, and deprive them of having the opportunity to acquire 
mental, physical, and social skills. Therefore, the risks associated with the 
aforementioned issues should be taken into consideration, and culture should be 
extensively developed in national and transnational levels in this regard.
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مقاله پژوهشی  

بررسی نقش واسطه ای  سبک های هویتی بر نگرانی از تصویر بدنی و عوامل مرتبط با آن در 
نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی زاهدان

مقدمه و هدف: دوران نوجوانی با تغییرات جسمانی، روان شناختی، شناخت، هیجان و روابط اجتماعی در 
زندگی فرد همراه می باشد. در این دوران مبحث هویت و تصویر بدن مطرح می شود که می تواند منجر به 
اضطراب و در نهایت اجتناب اجتماعی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای 
سبک های هویت در نگرانی از تصویر بدنی و فشار و اجتناب اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز  

درمانی شهر زاهدان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ انجام شد.
روش کار: پژوهش توصیفی– همبستگی حاضر )همبستگی پیش بین( در ارتباط با ۱2۸ نفر از نوجوانان 
مراجعه کننده به مراکز درمانی اجرا شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس صورت گرفت و 
ابزار گردآوری اطالعات شامل: پرسشنامه های  نگرانی از تصویر بدن، فشار و اجتناب اجتماعی و سبک های 
هویت بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و روش های آمار توصیفی، ضریب 

همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و استاندارد انجام شد.  
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که سبک های هویت سردرگم، هنجاری و تعهد قادر به پیش بینی 
و تبیین تغییرات مربوط به متغیر نگرانی تصویر بدنی می باشند )P<0/0۱(. همچنین سبک هویت هنجاری 
قادر به پیش بینی و تبیین تغییرات مربوط به متغیر فشار و اجتناب اجتماعی بوده است )P<0/0۱(. عالوه براین، 
نتایج حاکی از آن بودند که متغیر نگرانی در مورد تصویر بدنی می تواند تغییرات مربوط به متغیر فشار و 

.)P<0/05( اجتناب اجتماعی را تبیین و پیش بینی نماید
در  ضعف  باعث  می تواند  نوجوانی  دوران  در  تن  تصویر  و  هویت  سبک های  مبحث  نتيجه گيري: 
مهارت های ارتباطی شود، تأثیر نامطلوبی بر سطح تعامل اجتماعی نوجوانان با دیگران بگذارد و فرصت های 
اکتساب مهارت های ذهنی، جسمی و اجتماعی را از نوجوانان بگیرد؛ از این رو می بایست از مخاطرات آن 

آگاه بود و در این زمینه فرهنگ سازي گسترده ای را به صورت ملي و فراملي انجام داد.

کلمات کليدی: سبک های هویت، فشار و اجتناب اجتماعی، نگرانی از تصویر بدنی
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چکیده

 استناد : رقیبی، مهوش؛ شیخ، هانیه؛ شمس اله زاده، یاسر؛ جلمبادانی، مرتضی. بررسی نقش واسطه ای  سبک های هویتی بر نگرانی از تصویر بدنی و عوامل مرتبط 
با آن در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی زاهدان. مجله تحقیقات سالمت در جامعه، پاییز ۱۳۹۸؛5)۳(: ۸۳-۹۳.

مقدمه

بحران هویت است. Erikson شكل گیري هویت را تكلیف اساسي یكي از مهم ترین مباحث در رابطه با سنین نوجواني، هویت و 
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را  دوره  این  به  مربوط  مشكالت  و  دانسته  نوجواني  دوره  مهم  و 
این  در  که  معنا  این  به  است.  نموده  توصیف  هویت یابی  به عنوان 
مرحله، نوجوان با تغییرات اساسی در خود و تشكیل هویت پایدار 
با  مواجهه  در  فردی  یا  شخصی  هویت  یک  به  دستیابی  به منظور 
سؤال »من کیستم« قرار دارد ]۳-۱[. شكل دهي هویت ۱ )احساس 
و مفهومي از خود( زمینه را براي برخي از چالش هاي اساسي در 
سال هاي جواني )از جمله ایجاد صمیمیت 2 یا ظرفیتي براي بازبودن 
دوسویه و مشارکت در روابط با دیگران ، ایجاد حس تداوم گذشته 

و جهت گیری به سوی آینده( فراهم می آورد ]4-۷[. 
سه  هویت،  به  اجتماعی  شناختی-  رویكردي  Brzonski با 

را   5 سردرگم/اجتنابی  و   4 هنجاري   ،۳ اطالعاتی  هویت  سبک 
دسته بندي نموده و بر این باور است که نوع هویت در میان زنان 
و مردان متفاوت می باشد؛ مردان بیشتر به سبک سردرگم/اجتنابی 
تمایل دارند و زنان در سبک هویت اطالعاتی، نمرات باالتري را 
به دست می آورند ]۱4-۸[. حجازی و فرتاش نیز در پژوهش خود 
نشان دادند که سبک هویت اطالعاتی، از توانایی پیش بینی معنادار 
عالوه براین،   .]۱۳،۱5[ است  برخوردار  دوستی  کیفیت  مؤلفه های 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  مطالعه  در  کرامتی  و  رحمتی 
به شیوه ای  و هویت هنجاری  سبک های هویت سردرگم/اجتنابی 
مثبت، توانایی پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارند ]۱6[. در پژوهش 
هویت  سبک های  که  گردید  بیان  نیز  حجازی  و  نژاد  فارسی 
هنجاری و هویت تعهد، نقش پیش بینی کننده ای در تعیین سالمت 
اجتماعی دارند ]۱[. همچنین، وجودی و همكاران و میرعرب رضی 
و جعفری در پژوهش خود گزارش نمودند که هویت سردرگم/

برای  تعهد، نقش پیش بینی کننده ای در آمادگی  اجتنابی و هویت 
اعتیاد و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دارند ]۱۷،۱۸[. 

 یكی از مهم ترین عوامل شكل دهنده هویت و عزت نفس در 
افراد در سنین نوجوانی، ظاهر جسمانی و تصویر بدنی است که با 
توجه به تعمیم دهی شناختی، نقش مهمی در شكل گیري نارضایتی 
بدنی در نوجوانان دارد ]۱۹،20[. به این معنا که با افزایش اهمیت 

به خود، بدن به عنوان بارزترین حامل ویژگی های خود و شكل های 
هویت شامل: ظاهر ایده آل درون سازی شده و عواطف مرتبط با آن 
در  راستا،  این  در   .]2۱،22[ می باشد  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
پژوهش Blowers و همكاران نشان داده شد که عواملی همچون 
تأکید  اجتماعی،  مقایسه های  فرهنگی،  اجتماعی-  ارزش های 
با همساالن،  تعامل  در  منفی  تجارب  و  بر جذابیت ظاهری  جامعه 
این گونه نگرانی ها را تشدید و مداوم می  نمایند و منجر به نارضایتی، 
اضطراب اجتماعی و ترس از طردشدن از سوی دیگران می شوند؛ 
در نتیجه این افراد برای حل مشكالت خیالی خود در مورد ظاهر 
به  انواع روش های تهاجمی جراحی دست  از  با استفاده  جسمانی، 
تغییر می زنند ]Beck .]2۳-26 و Clark معتقد هستند که این افراد به 
دلیل سوگیری توجه، نسبت به نشانه های تهدید علیه خود و دیگران 
حساس بوده و در جستجوی جنبه هایی از رفتار هستند که مدرکی 
بر ارزیابی اجتماعی منفی باشد و در صورت تداوم، منجر به تمایل 
 .]2۷،2۸[ گردد  اجتماعی  موقعیت های  از  اجتناب  برای  اجباری 
از  موقعیت ها  این  در  فرد  که  است  واکنشی  مخل ترین  اجتناب، 
نهایت  تداوم ترس، اضطراب و در  به  منجر  و  نشان می دهد  خود 
درجاتی از ناتوانی به همراه تداخل در عملكرد روانی یا اجتماعی 
 Rubin ،Wells و Clark ،در فرد می شود ]۳۱-2۹[. در این ارتباط
معتقد   Keohan و   Kent و   Pelissolo و   Lépine همكاران،  و 
هستند که اجتناب اجتماعی به طور جزئی، پاسخی به ارزیابی منفی 
درحال  را  دیگران  زیرا  می باشد؛  دیگران  سوی  از  ادراک شده 
ظاهر خود  و  رفتار  عملكرد،  از  منفی  ارزیابی  و  وارسی  نظارت، 
مطرح می کند ]۳6-۳2[. محمدي و سجادي نژاد با بررسی رابطه 
با  نفس  عزت  و  منفی  ارزیابی  از  ترس  بدنی،  تصویر  از  نگرانی 
ارزیابی  از  ترس  که  رسیدند  نتیجه  این  به  اجتماعی  اضطراب 
منفی، یكی از متغیرهاي پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی است. 
این پژوهشگران گزارش نمودند که نگرانی از تصویر بدنی، نقش 
پیش بینی کننده ای در اضطراب اجتماعی دارد ]۳۷[. در این راستا، 
تصویر  از  نگرانی  که  بیان گردید  و همكاران  بشرپور  مطالعه  در 
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از  استفاده  میزان  و  شده  اجتماعی  اضطراب  افزایش  باعث  بدنی 
به  توجه  با   .]۳۸[ می دهد  افزایش  را  دختران  در  آرایشی  لوازم 
رفتارهای  وجود  مرحله،  این  در  سالمت  بنیادین  مفهوم  اهمیت 
تأثیر شاخص های مختص  پرخطر، عدم آگاهی والدین در مورد 
به این دوره و ایجاد سبک های مقابله ای کارآمد که تعیین کننده 
زمینه  این  در  پژوهش  انجام  ضرورت  هستند،  تعامل  و  ارتباط 
بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  رو،  این  از  می باشد؛  محسوس 
فشار  بدنی،  تصویر  از  نگرانی  در  هویت  سبک  واسطه ای  نقش 
بهداشتی-  مراکز  به  مراجعه کننده  نوجوانان  اجتماعی  اجتناب  و 

درمانی زاهدان در سال ۹۸-۱۳۹۷ انجام شد.

روشکار

همبستگی  توصیفی-  مطالعات  نوع  از  پژوهش  این  طرح 
کاربردی  مطالعات  نوع  از  هدف  لحاظ  به  و  می باشد  )پیش بین( 
نوجوانان  کلیه  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  می  گردد.  محسوب 
به مراکز بهداشتی- درمانی در شهر زاهدان تشكیل  مراجعه کننده 
دادند که بر مبنای آخرین آمار، بالغ بر 200 نفر بودند. حجم نمونه 
روش  شد.  تعیین  نفر   ۱2۸ معادل  مورگان  جدول  از  استفاده  با 
نمونه گیری در این مطالعه به صورت در دسترس بود و پژوهشگران 
قبل از ارائه پرسشنامه  به آزمودنی ها و ارائه توضیحات الزم، تأکید 
و  پرسشنامه  اطالعات  محرمانه ماندن  پرسشنامه ها،  بی نام بودن  بر 
جلسات و اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان، پرسشنامه های 
مهارت اجتماعی و ارتباطی را در اختیار آزمودنی ها قرار دادند و در 
ادامه، آزمودنی ها طی ۱2 جلسه 45 دقیقه ای )هفته ای یک جلسه( 
تحت روان درمانی بین فردی نوجوانان قرار گرفتند و پرسشنامه های 

مذکور پس از درمان توسط مراجعه کنندگان تكمیل شدند.
پرسشنامه  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  ابزارهای  از  یكی 
و   Littleton توسط   2005 سال  در  که  بود  بدن  تصویر  نگرانی 
شكل  پیرامون  افراد  نگرانی  میزان  ارزیابی  به منظور  همكاران 

ظاهری خود طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه حاوي ۱۹ 
ظاهر  درباره  فرد  نگراني  و  نارضایتي  بررسي  به  که  می باشد  ماده 
از آزمودني خواسته مي شود که در  ابزار  این  خود مي پردازد. در 
رفتار  یا  احساسات  ماده،  آن  که  میزاني  ماده ها،  از  هریک  مورد 
کند.  درجه بندي  تا 5"   ۱" از  مقیاسي  روي  مي دهد،  نشان  را  وی 
کسب  که  می باشد  متغیر   ۹5 تا   ۱۹ بین  پرسشنامه  این  کل  نمره 
بدني  تصویر  از  نارضایتي  میزان  باالبودن  نشان دهنده  بیشتر  نمره 
نموده اند  گزارش   )2005( همكاران  و  لیتلتون  است.  فرد  ظاهر  یا 
می باشد.  برخوردار  مطلوبي  بسیار  روایي  و  اعتبار  از  ابزار  این  که 
اعتبار این پرسشنامه به روش همساني دروني بررسي شده و ضریب 
به دست آمده است. پژوهشگران  آلفاي کرونباخ آن معادل 0/۹۳ 
نتایج  بررسي کرده اند که  نیز  را  مذکور ساختار عاملي پرسشنامه 
نشان دهنده دو عامل مهم و معنادار بودند؛ عامل اول از ۱2 ماده 
خود،  ظاهر  از  فرد  خجالت  و  نارضایتي  و  است  شده  تشكیل 
وارسي کردن و مخفي  نمودن نقایص ادراک شده را دربرمي گیرد 
را  درباره ظاهر  نگراني  تداخل  میزان  ماده،  با هفت  عامل دوم  و 
ساخت  خاطرنشان  باید  مي دهد.  نشان  فرد  اجتماعي  عملكرد  در 
که ضریب آلفاي کرونباخ عامل اول و دوم به ترتیب معادل 0/۹2 
عامل  دو  بین  همبستگی  ضریب  و  است  آمده  به دست   0/۷6 و 
ضریب  غفاری  و  بساک نژاد  ایران،  در  می باشد.   0/6۹ معادل 
دانشجویان  از  نمونه ای  با  ارتباط  در  را  ابزار  این  آلفای کرونباخ 
به ترتیب برای دانشجویان دختر و پسر و در مجموع معادل 0/۹۳، 
0/۹5 و 0/۹5 گزارش نموده اند. دیگر پرسشنامه مورد استفاده در 
این پژوهش ، پرسشنامه فشار و اجتناب اجتماعی بود که در سال 
در  اضطراب  ارزیابی  به منظور   Friend و   Watson توسط   ۱۹6۹
ارزیابی دو  به  این مقیاس  موقعیت های اجتماعی تهیه شده است. 
جنبه از اضطراب می پردازد: تجربه فشار، ناراحتی و ترس توسط 
فرد و اجتناب عمدی از موقعیت های اجتماعی . با این وجود، این 
مقیاس یک ابزار تک بعدی بوده و زیرمقیاسی ندارد. در حقیقت، 
یک ابزار 2۸ سؤالی می باشد که نحوه پاسخ دهی به آن به صورت 
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درست و نادرست بوده و به پاسخ هایی که مطابق با کلید باشند، 
نباشند،  کلید  با  مطابق  که  پاسخ هایی  و  می گیرد  تعلق  نمره   ۱
به منظور  می گیرد.  تعلق  آن ها  به  صفر  نمره  و  بوده  غیرقابل قبول 
هنجاریابی این ابزار، در ارتباط با نمونه ای شامل 2۹۷ دانشجو اجرا 
همبسته کردن  روش  از  استفاده  با  مقیاس  این  درونی  انسجام  شد. 
با نمره کل مقیاس ارزیابی گردید. میانگین همبستگی  هر عبارت 
این  پایایی  عالوه براین،  بود.   0/۷۷ معادل  کل  نمره  با  عبارت ها 
آزمون با استفاده از روش Kuder-Richardson محاسبه شد که با 
همبستگی معادل 0/۹4 در حد عالی گزارش شد. الزم به ذکر است 
که پایایی حاصل از روش بازآزمایی برای دو گروه از دانشجویان 
به دست آمد. پرسشنامه دیگر مورد  به ترتیب معادل 0/6۸ و 0/۷۹ 
استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک هاي هویت بود که توسط 
ISI: Identity Styles Inventory( Brzonski( ساخته شد و پس 

پرسشنامه حاوي  این  قرار گرفت.  نظر  بار مورد تجدید  از آن دو 
اطالعات،  هویت  سبک هاي  آن  از  گویه   ۳0 که  است  گویه   40
هنجاری و اجتنابی و ۱0 گویه تعهد هویت را مي سنجند. پیوستار 
مخالفم،  حدودي  تا  مخالفم،  "کاماًل  از  طیفي  مبنای  بر  پاسخ ها 
مطمئن نیستم، تا حدودي موافقم و کاماًل موافقم" رتبه بندي شده 
و به ترتیب نمرات "۱، 2، ۳، 4 و 5" به هر گزینه اختصاص می یابد. 
به صورت   ۱۱ و   20  ،۹  ،۱4 گویه های  که  می باشد  ذکر  شایان 
معكوس نمره گذاری می شوند. در این مطالعه براي بررسي ضریب 
قابلیت اعتماد پرسشنامه از روش همساني دروني استفاده گردید و 
ضریب آلفاي کرونباخ براي سبک هویت اطالعاتی معادل 0/5۹، 
برای سبک هنجاری برابر با 0/64، برای سبک اجتنابی معادل 0/۸۷ 

و برای هویت تعهد برابر با 0/۷6 به دست آمد.

یافتهها
 
سبک های  میان  از  که  گفت  می توان   ۱ جدول  به  توجه  با 
مؤلفه  دو  به  نسبت   ۳۸/22 میانگین  با  اطالعاتی  سبک  هویت، 

داده  اختصاص  خود  به  را  بیشتری  نمره  هویت،  سبک های  دیگر 
است. متغیر نگرانی در مورد تصویر بدنی نیز نسبت به متغیر فشار و 
اجتناب اجتماعی با میانگین 4۱/65 نمره، میانگین بیشتری را کسب 

نموده است.
به  مربوط  معناداری  مقادیر  که  می دهند  نشان   2 جدول  نتایج 
آزمون های نرمال سنجی بیشتر از سطح 0/05 است؛ بنابراین تمامی 
مورد تصویر  در  نگرانی  متغیرهای  و  مؤلفه های سبک های هویت 

بدنی و فشار و اجتناب اجتماعی از توزیع نرمال پیروی می کنند.

پیشبینی در واسطهای نقش هویت سبکهای اول: فرضیه
نگرانیدرموردتصویربدنینوجواناندارند.

با توجه به جدول ۳ می توان گفت که از میان مؤلفه های مورد 
مؤلفه هویت سردرگم  متغیر سبک های هویت،  به  مربوط  مطالعه 
مجذور  و   ) r=0/۳65( همبستگی چندگانه  با ضریب  اول  گام  در 
ضریب همبستگی )R2=0/۱۳۳( با توجه به f مشاهده  شده در سطح 
سبک  مؤلفه  دیگر  بیان  به  می باشد.  معنادار  درصد   ۹۹ اطمینان 
هویت سردرگم، 0/۱2 از واریانس متغیر نگرانی در مورد تصویر 
هویت  مؤلفه  نیز  دوم  گام  در  می کند.  پیش بینی  و  تبیین  را  بدنی 
مجذور  و   )r =0/42۹( چندگانه  همبستگی  ضریب  با  هنجاری 
ضریب همبستگی )R2=0/۱۸4( با توجه به f مشاهده شده در سطح 
به عبارت دیگر مؤلفه سبک  اطمینان ۹۹ درصد معنادار می باشد. 
هویت هنجاری، 0/۱۷ از واریانس متغیر نگرانی در مورد تصویر 
بدنی را تبیین و پیش بینی می کند. عالوه براین، در گام سوم مؤلفه 
مجذور  و   )r =0/46۱( همبستگی چندگانه  با ضریب  تعهد  هویت 
ضریب همبستگی )R2=0/2۱2( با توجه به f مشاهده شده در سطح 
سبک  مؤلفه  دیگر  بیان  به  می باشد.  معنادار  درصد   ۹۹ اطمینان 
تصویر  مورد  در  نگرانی  متغیر  واریانس  از   0/۱۹ تعهد،  هویت 
بدنی را تبیین و پیش بینی می کند؛ بنابراین می توان گفت که رابطه 
در  نگرانی  متغیر  با  تعهد  و  هنجاری  سبک های هویت سردرگم، 
هویت  سبک  اما  می باشد؛  معناداری  و  مثبت  بدنی  تصویر  مورد 
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متغیر  تبیین  و  پیش بینی   توان  معناداری،  عدم  دلیل  به  اطالعاتی 
این رو می توان گفت  از  ندارد؛  بدنی را  نگرانی در مورد تصویر 
مورد  در  نگرانی  با  معناداری  رابطه  اطالعاتی،  هویت  سبک  که 

تصویر بدنی دارد.
مطابق با یافته های مندرج در جدول 4 می توان گفت که هویت 
بتای  ضریب  با  به ترتیب  تعهد  و  هنجاری  اجتنابی،  یا  سردرگم 
مورد  در  نگرانی  بر  بیشتری  اثرگذاری   0/۱۷۷ و   0/22۷  ،0/۳65
تصویر بدنی داشته اند؛ اما مؤلفه هویت اطالعاتی به دلیل عدم سطح 
مورد  در  نگرانی  متغیر  معنادار  تبیین  و  پیش بینی   توان  معناداری، 

تصویر بدنی را ندارد.

فرضیهدوم:سبکهایهویتنقشواسطهایدرپیشبینیفشار
واجتناباجتماعینوجواناندارند.

های  مولفه  میان  از  نمود که  بیان  میتوان   5 به جدول  توجه  با 
هویت  ،مولفه  هویت  های  سبک  متغیر  به  مربوط  مطالعه  مورد 
 )r =0/22۱( چندگانه  همبستگی  ضریب  با  اول  گام  در  هنجاری 
f  مشاهده  به  با توجه   ،)R2=0/04۹( و مجذور ضریب همبستگی
دیگر  بیان  به  باشد  می  معنادار  درصد   ۹5 اطمینان  در سطح  شده 
واجتناب  فشار  متغیر  واریانس  هنجاری0/04  هویت  سبک  مولفه 

توان گفت  بنابراین می  بینی می کند.  پیش   و  تبیین  را  اجتماعی 
اجتماعی  متغیر فشار واجتناب  با  که رابطه سبک هویت هنجاری 
به  هویت  های  سبک  سایر  و  باشد  می  معناداری  و  مثبت  رابطه 
بینی کنندگی وتبیین متغیر  دلیل عدم سطح معناداری توان پیش  
رابطه  میتوان گفت که  بنابراین  ندارد  را  اجتماعی  واجتناب  فشار 
با  فشار واجتناب  سبک های هویت اطالعاتی،سردرگم و تعهد  
نگرانی   متغیر  همچنین    باشد.  نمی  معناداری   ،رابطه  اجتماعی 
تصویر بدنی  با ضریب همبستگی چندگانه )r=0/26۷( و مجذور 
در  شده  مشاهده    f به  توجه  با   ،)R2=0/0۷۱( همبستگی  ضریب 
متغیر  دیگر  بیان  به  باشد  می  معنادار  درصد   ۹۹ اطمینان  سطح 
نگرانی تصویر بدنی 0/06 واریانس متغیر فشار واجتناب اجتماعی 
توان گفت که رابطه  بنابراین می  بینی می کند.  تبیین و پیش   را 
متغیر نگرانی تصویر بدنی  با متغیر فشار واجتناب اجتماعی رابطه 

مثبت و معناداری می باشد.
کرد  بیان  توان  می   6 جدول  در  مندرج  های  یافته  با  مطابق 
بیشتری  گذاری  ،اثر   0/22۱ بتا  ضریب  با  هنجاری  هویت  که 
هویت  های  مولفه  و  است  داشته  اجتماعی  اجتناب  و  فشار  بر 
اطالعاتی،سردرگم و تهعد به دلیل عدم سطح معناداری دارای توان 
تبیین معنی  دار برای  متغیر نگرانی تصویر  بینی کنندگی و  پیش 

N SD M متغیرها زیرمؤلفه

128 5/97 38/22 اطالعاتی

سبک های هویت
128 5/92 26/60 هنجاری

128 73/4 28/82 سردرگم/اجتنابی

128 3/69 31/62 تعهد

128 11/67 41/65 ---- نگرانی از تصویر بدنی

128 2/83 8/19 ----- فشار و اجتناب اجتماعی

جدول 1: شاخص های توصیفی مربوط به میانگین مؤلفه های 
سبک های هویت و متغیرهای نگرانی در مورد تصویر بدنی و فشار و 

اجتماعی اجتناب 

سطح معناداریKolmogorov–Smirnovمتغیر

0/060/73هویت اطالعاتی 

0/0610/70هویت هنجاری 

0/0040/15هویت سردرگم 

0/0030/14تعهد

0/090/23نگرانی در مورد تصویر بدنی 

0/1180/52فشار و اجتناب اجتماعی 

جدول 2: نتایج آزمون Kolmogorov–Smirnov برای مؤلفه های 
هویت، متغیر نگرانی در مورد تصویر بدنی و متغیر فشار و اجتناب 

اجتماعی 
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بتا  با ضریب  بدنی   نگرانی تصویر  متغیر  باشد.همچنین  نمی  بدنی 
0/26۷،اثر گذاری بیشتری بر فشار واجتناب اجتماعی داشته است

نتیجهگیری بحثو
 
سبک های  واسطه ای  نقش  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 

اجتماعی  اجتناب  و  فشار  و  بدنی  تصویر  از  نگرانی  در  هویت 
نشان  نتایج  شد.  انجام  درمانی  مراکز  به  مراجعه کننده  نوجوانان 
سبک  اول،  گام  در  سردرگم/اجتنابی  هویت  سبک  که  دادند 
در گام سوم  تعهد  و سبک هویت  دوم  در گام  هنجاری  هویت 
این  می باشند.  نوجوانان  بدنی  تصویر  نگرانی  پیش بینی کننده 
فارسی نژاد   ،)۱۳۹4( کرامتی  و  رحمتی  مطالعات  نتایج  با  یافته 

 جدول 3: جدول تحلیل رگرسیون )همبستگی  چندگانه (برای  سنجش  رابطه سبک های  هویت  و نگرانی تصویر بدنی 

سطح معناداری ضریب
f

مجذور  ضریب همبستگی  
تعدیل شده

مجذور  ضریب همبستگی  
چند گانه

ضریب همبستگی  
چند گانه

متغیر
پیش بین گامهای تحلیل رگرسیون 

0/0005 19/354 0/126 0/133 0/365 سردرگم گام اول

0/0005 14/129 0/171 0/184 0/429 هنجاری گام دوم 

0/0005 11/133 0/193 0/212 0/461 تعهد گام سوم

 

جدول 4: ضرایب  حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام  برای سنجش تاثیر سبک های  هویت در    نگرانی  تصویر بدنی

ضریب بتای  غیر متغیر پیش بینگام های تحلیل رگرسیون 
استاندارد

بتای  خطای  
سطح معنی  داریضریب  tضریب  بتا استاندارداستاندارد

0/900/200/3654/3990/0005سردرگم گام اول

4/210/0005-0/342-8/440/20-سردرگم گام دوم 

0/4480/160/2272/800/006هنجاری گام دوم 

4/640/0005-0/389-9/540/205-سردرگمگام سوم 

0/3660/1630/1862/2510/026هنجاری گام سوم

0/5600/2680/1772/0920/038تعهدگام سوم

جدول 5: جدول تحلیل رگرسیون )همبستگی  چندگانه (برای  سنجش  رابطه سبک های  هویت  و تصویر بدنی  با مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی

سطح 
معناداری

ضریب
f

مجذور  ضریب همبستگی  
تعدیل شده

مجذور  ضریب 
همبستگی  چند گانه

ضریب همبستگی  چند 
گانه متغیر پیش بین

گام های تحلیل 
رگرسیون 

0/023 6/399 0/041 0/049 0/221 هویت هنجاری  گام اول

0/002 9/619 0/064 0/071 0/267 نگرانی در مورد تصویر بدنی  گام اول 
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جعفری  و  رضی  میرعرب  و  همكاران  و  وجودی  حجازی،  و 
از  می توان گفت  یافته  این  تبیین  در  دارد ]۱6-۱۹، 2[.  همسویی 
آنجایی که افراد دارای هویت سردرگم/اجتنابی با سطوح پایینی 
ارتباط  عدم  هستند،  همراه  بی ثباتی  و  نفس  به  اعتماد  تعهد،  از 
ترجیح  را  بازخورد  بدون  و  واقعی  دنیای  در  دیگران  با  نزدیک 
به  کمی  اطمینان  تصمیم گیری،  موقعیت های  در  و  می دهند 
توانایی شناختی خود دارند و به همین دلیل دارای احساس ترس 
و  ظاهری  ویژگی های  مستمر  دستكاری  با  می باشند،  اضطراب  و 
اجتماعی خود  تعامالت  به شناخت و حفظ  نیاز  مرئی بدن خود، 
را ارضا می کنند؛ زیرا ظاهر یكی از شیوه های بسیار برجسته برای 
تقویت خودپنداری می باشد. در مورد هویت هنجاری  نمایش و 
نیز می توان بیان نمود که این افراد به واسطه تأیید دیگران به انطباق 
خودنظم بخش  مكانیزم های  نقش  بنابراین  می رسند؛  اجتماعی 
بدون  دارد،  تعهد  بدان ها  فرد  که  اهدافی  پیگیری  در  پشتكار  و 
نكته  و  بوده  قابل توجه  هنجاری،  یا  شناختی  اساس  درنظرگرفتن 
فرد  متفاوت  خود های  بین  تفاوت  هنجاری،  هویت  در  قابل تأمل 
هنجارهای  متفاوت  الگوهای  بین  تناقض  تأثیر  تحت  که  است 
مردم  احساس  بین  اختالف  عبارت دیگر،  به  قرار می گیرد.  خود 
باعث  است،  واقعاً چطور  اینكه  و  باشد  باید  اینكه چگونه  درباره 
ایجاد احساس گناه، نگرانی و نارضایتی درباره تصویر بدن خود 
زیبایی  به دلیل تنوع معیارهاي  دیگر  عبارت  به  می شود.  فرد  در 
در افراد، داشتن این باور که همگان باید فرد را تأیید کنند ، وی 
را نگران برآورده ساختن معیارهاي دیگران می کند و دشواربودن 
دست یابی به این هدف، فرد را به میزان زیادي درباره تصویر بد 

پیشرفت  بر  مبتني  به تحریک خودتنظیمي  نگران می کند و منجر 
به اهداف خود  افراد تالش مي کنند در راه رسیدن  این  می شود. 
دیگران  تأیید  همان  که  مطلوب  وضعیت  یک  به  و  شوند  موفق 
با  ارتباط  در  یابند.  دست  است،  اجتماعی  انطباق  نهایت  در  و 
تعهد موجب مي شود فرد در  که  می توان گفت  نیز  تعهد  هویت 
ثبات رفتار و ایجاد یک چارچوب مرجع  شرایط مختلف داراي 
و بازخوردهاي  جهت دار و هدفمند شود؛ چارچوبي که رفتار 
از آنجایی که  و  آن درون آن بازبیني، ارزیابي و تنظیم مي شود 
نوجوانان شناخت و آگاهی کاملی نسبت به هویت خود ندارند، 
گروه  این  در  زیرا  می گیرند؛  قرار  تغییرات  دستخوش  راحتی  به 
سنی آن ها الگوهای سطح پایینی را انتخاب می کنند؛ بنابراین در 
احساس  و  تغییرات به وجودآمده احساس درماندگی نموده  برابر 
خود کنترل ندارند و این  زندگی  می کنند که بر رویدادهای 
آینده؛  مورد  که افراد در  باعث می شود  احساس کنترل ناپذیري 
به ویژه آینده مربوط به جذابیت بدن خود نگران شوند. از سوی 
هویت  دادند که سبک  نشان  دوم  فرضیه  از  نتایج حاصل  دیگر، 
اجتماعی  اجتناب  و  فشار  پیش بینی  در  واسطه ای  نقش  هنجاری 
 )۱۳۹4( همكاران  و  مؤمنی  مطالعه  نتایج  با  یافته  این  دارند. 
همسو می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که افراد دارای 
ارزش هایی  و  می کنند  عمل  واکنشی  شیوه  به  هنجاری  سبک 
قبال  در  افراد  این  باشد.  معتبر  افراد  قبول  مورد  که  می پذیرند  را 
از  و  می کنند  باالیی  تعهد  احساس  پذیرفته شده،  ارزش های 
مواجهه با اطالعاتی که با خودپنداره آن ها تعارض دارد از خود 
مقاومت نشان می دهند، دست به تحریف شناختی می زنند و سعی 

جدول 6: ضرایب  حاصل از تحلیل رگرسیون  گام به گام  برای سنجش تاثیر سبک های  هویت  و تاثیر نگرانی تصویر بدنی بر  فشار و اجتناب  اجتماعی

ضریب  بتا بتای  خطای  استانداردضریب بتای غیر استانداردمتغیر پیش بینگام های تحلیل رگرسیون 
سطح معنی  داریضریب  tاستاندارد

0/1060/0420/2212/5300/013هویت هنجاری  گام اول

0/650/0210/2673/1010/002نگرانی تصویر بدنی گام اول 
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به دلیل اختالف  عالوه براین  دارند.  قبلی  موجودیت  حفظ  در 
جامعه ، هنگامی که با اطالعات و مسائل  و  بین هنجارهای خود 
مربوط به هویت مواجه می شوند، نوعی احساس گناه و نگرانی از 
به دلیل عدم  بنابراین  به وجود می آید؛  شكست خوردن در آن ها 
یكپارچگی و تمایزی که از منابع اطالعاتی خود و جامعه دریافت 
می کنند، از اضطراب اجتماعی بیشتری رنج می برند و در نهایت 
به اجتناب از مواجهه با تعارضات می پردازند. از  ناکامی  به دلیل 
نگرانی  از فرضیه سوم نشان دادند که  نتایج حاصل  سوی دیگر، 
اجتناب  و  فشار  پیش بینی  در  واسطه ای  نقش  بدنی،  تصویر  از 
و  محمدی  مطالعه  نتایج  با  یافته  این  که  دارد  نوجوانان  اجتماعی 
سجادی نژاد همسو می باشد ]۳۷[. در تبیین این یافته می توان گفت 
دوران  در  ایجادشده  اجتماعی  و  شناختی  جسمانی،  تغییرات  که 
نوجوانی بر نگرانی در مورد جذابیت جسمانی اثرگذار می باشند. 
ارتباطات  و  فردی  بین  روابط  بر  بدن  تصویر  دیگر،  عبارت  به 
نگرانی  شدت  که  زمانی  و  است  اثرگذار  نوجوانان  اجتماعی 

نوجوان از ساختار جسمانی خود بسیار زیاد باشد، منجر به تداخل 
در عملكرد اجتماعی می شود و در موقعیت های اجتماعی، نوجوان 
به عنوان یک شكست تمام عیار برآورد  تعامل خود را با دیگران 
می کند که این مهم موجب عدم حضور، مواجهه و رویارویی با 
اجتماع می شود و ترس هایی را در دنیای خیالی و ذهنی نوجوان 
ایجاد می نماید؛ به این معنا که خود را نسبت به ارزیابی منفی از 
دیگران  که  می کند  تصور  و  می بیند  آسیب پذیر  دیگران  جانب 
درحال نظارت  و بررسی نمودن جنبه های مختلف رفتار، عملكرد 

و ظاهر وی می باشند.

قدردانی

بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که پژوهشگران را در راستای 
انجام این مطالعه یاری نمودند، تشكر و قدردانی می  گردد.
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