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ع متوسطه در مقطارتباط سبک زندگی و تصویر ذهنی ـ بدنی شخصتی دختران   

 

 :مقدمه

سیستم ارزش های اصلی و اهدافی که فرد جهت برآوردن آن ها تالش می کند و عالوه بر آن سیستم "آدلر رویکرد سبک زندگی را  

تعرید   "اهداف و به ویژه مجموعه ای از ویژگی های ثابت رفتار یک فرد و نگرش آن ها نسبت به دیگرانتحقق    وه هایابزارها و خی

رفتارهدای در واقد  داندد.جهت بهبود سالمت را یک ضدرورت مدی (، انتخاب سبگ زندگی سالم 1982، همچنین پندر )(1)می کند

بهبود سالمت و تضمین خودکفدایی خدود انجدام مدی دهندد.یک ظور  نماد به  تقویت کننده سالمت خامل رفتارهایی  هستند که افر

که باید بر رفتارهایی کده موجدب افدزایش بل،  خیوه زندگی سالم باید نه تنها بر روی حفاظت در مقابل بیماری ها تمرکز داخته باخد

افی و منظم، عددم مصدرف ات کنیس، تمر: رژیم غذایی مناسب و متعادل، مدیریت استر  سالمتی در طول زندگی می گردد، از قبیل

سبک زندگی متعلق به گروهی به عبارتی دیگر،  .  (2)، نیز متمرکز باخددرقبال سالمتی و اقدامات بهداختیسیگار، مسئولیت پذیری  

یفدا انقش بسیار مهمی را خاص و یا گروه اجتماعی می باخد که موجب ایجاد ح  تعلق به دیگران و تعیین هویت اجتماعی خده و 

، همچنین رفتارهای خاصی را به وجود می آورد که خخص را قادر می سازد تا نیازها و آرمان های خود را به خیوه منطقدی ندک  می

 (.3فرهنگی تحقق بخشد) و قابل قبول

ل انتقا  ی دورهنوجوانجوانان را قادر می سازد تا وظای  جدید و نقش های اجتماعی را به عهده بگیرند.  نو،  تغییرات ذهنی و جسمانی

از مرحله ای به مرحله دیگر می باخد که مشخصه بارز آن تغییرات جسمانی و رفتاری  است که بر روی سالمت و رفداه عمدومی در 

ثیر بسدیار زیدادی بدر خدیوه زنددگی، اعتقدادات و نگدرش بده زنددگی و ... در واق  این دوره تدأ ثیر گزار باخد،  می تواند تأ بزرگسالی  

چندد سدال مشدخص مدی خدود. ثیرات آن بر روی سالمتی پد  از گدذر  نفک دوره نوجوانی است که تأ یالزء  ی جدارد.ریسک پذیر

چ میل و رغبتی به آموزش بهداخت و برنامه طدر  سفانه هیدرک نمی کنند و متأ   ی راثیر مستقیم رفتارهایشان بر سالمتنوجوانان تأ 

خدامل درک از بددن و  ( body image) طال  تصویر بدنیصا(.4ود)م تر در این گروه مشاهده نمی خریزی خده جهت زندگی سال

رضایت از بدن می خود. درک از بدن به معنای ارزیابی هر فرد از جنبه های جسمانی بدن خود می باخد، درحالیکه رضایت از بددن 

دن خدود مدی از بد یارضدایتسداس نبیشتر برروی اندازه و خکل بدن متمرکز است که منجر به اعتماد به نف ، عزت نفد  و یدا اح

ثیر منفی می گذارند عبارتند از : همسن و سداالن، مصدرف گرایدی، ویژگدی هدای ل مستقلی که بر روی تصویر بدنی تأ عوام(.5خود)

بنددورا، نظریده پدرداز علدوم در همین راسدتا (.6رسانه ها، خصوصیات خخصیتی افراد)  خانوادگی، نمایش افراد ایده آل و الغر توسط

ه در سیستم یادگیری اجتماعی، الگوهای جدید رفتاری باتوجه به کسب تجربه مسدتقیم و یدا مشداهد  "د که  دار  یمبیان    اجتماعی  

براسداس پدیدده هدای موجدود در روانشناسدی اجتمداعی، جامعده به گفته کالیدن، همچنین    (7)"رفتارهای دیگران خکل می گیرد.

می تواند منجر به نارضایتی از تصدویر ، جتماعی و اختراک عک  هاهای ا ر خبکهتآکید زیاد بخناسی و تئوری های تآثیر رسانه ای،  

را درمورد خکل و سایز ایده آل بدن توسعه می دهندد و در طدول  ایده های خاصیرسانه ها   (.8)بدنی خود و اختالالت خوردن خود

بیشترین هدف این تبلیغات رسدانه خصوصا    انم هاخ.  زمان ایده ها درمورد وزن، خکل و اندازه گیری های بدنی پیچیده تر می خود  

تجربه احساسات منفی درافدراد بدا نمدره   (.9غیرواقعی و دست نایافتنی هستند)  ای هستند. بسیاری از این آرمان ها از نظر سالمتی

می   قرار  دبدن خوباالتر روان رنجوری، محتمل تر و ح  نارضایتی بیشتر است، که آن ها را در معرض خطر تصویر ذهنی منفی از  

 (.10)دهد
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، خصدص قلدب و عدرور، رزونمدن و فریددمندسته بندی های متفاوتی برای ویژگی های خخصیتی وجود دارد که اولدین بدار دو مت

محققان بدر ایدن باورندد  (.11تقسیم کردند)B و Aخصوصیات خخصیتی افراد را براساس مستعد بودن برای بیماری قلبی به دو نوع 

آن هدا بیشدتر دارندد، فلدذا کمال گرایی، زودرنجی، پرخاخگری و استرس مزمن   صفاتی مانند :،  Aی  خخصیت  صوصیاتافراد با خکه  

عالوه بدر ایدن، سیسدتم عصدبی سدمساتیک همیشده  (.12)مستعد ابتال به بیماری های قلبی، فشارخون و چربی خون باال می باخند

می باخند که این خود موجب بیماری قلبی و ایسکمی مغدز   فشار  هحساس بدرحال آماده باش است، به همین دلیل تمامی اندام ها  

عالوه بدر مشدکالت  می خود، از سوی دیگر، محققان اظهار دارند که در این افراد اختالالت افسردگی، اضطراب و خواب بیشتر است.

از  (.14،13شدتری قدرار دارندد)یب ارخی عضالنی، پوستی و گو –بهداخت روانی، این افراد در معرض مشکالت قلبی عروقی، اسکلتی 

مالیم تر، راحت تر، کمتر رقابتی و تهاجمی و مضطرب درمقابل چالش ها و تهدیدات   Bآن جا که افراد با خصوصیات خخصیتی نوع  

 نیبندابرا، ثیر قرار نگرفته و قادرند ضع  و اختباهاتشان را بسذیرندکه خکست می خورند به راحتی تحت تأ بوده و همچنین هنگامی  

ق  ناکارآمدی ممکن است ناامید خوند اما بر خشم، اضطراب و عصبانیتشان فائق آیند، در نتیجه بیشتر بیماری های این افراد امودر  

بده  (.16،15)کمتر به بیماری های فیزیولوژیک مبتال می خوند Aبه علت کهولت سن بوده و در مقایسه با افراد دارای خخصیت نوع 

بسیاری از مطالعات درمورد خخصیت بیان می دارند که تمایل افراد بدرون گدرا بدرای خدادی بیشدتر از  Varmaو  Narulaنقل از 

افراد درون گرا می باخد و سیستم لذت در مغز این افراد فعال تر می باخدد، همینطدور افدراد بدرون گدرا خدود را بده عندوان فدردی 

ها اغلب درجه باالیی از پذیرش خدود داخدته و متعاقبدا کمتدر   ل آنیلهمین دخایسته، قاط  و مسئولیت پذیر قلمداد می کنند به  

بدا توجده بده تمدامی مدوارد   (.17)تحت تاثیر فرهنگ اجتماعی و ستاره سینما و افراد برجسته دیگر در رسانه هدا قدرار مدی گیرندد

بک زندگی در ایدن گدروه سدنی اب سختبر ان پیشگفت و از آنجا که اتخاذ رفتارهای مورد قبول از نظر سالمت و دانستن عوامل مؤثر

و تی  خخصدیتی در داندش  بدنی - بسیار حائز اهمیت است.فلذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک زندگی با تصویر ذهنی

 آموزان دختر خهرستان نهاوند در مقط  متوسطه انجام خده است.

 پژوهش: روش  

و تید   بددنی - تصدویرذهنیبدا  بررسی ارتبداط سدبک زنددگیهدف  ات که بهمبستگی اس –پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی 

فدر از داندش آمدوزان ن  300،  مورد مطالعه در ایدن پدژوهش    نمونه.خدمتوسطه خهرستان نهاوند انجام  مقط   در  خخصیتی دختران  

و   %95یندان  اطم  بیفتن ضدرکه با استفاده از فرمول حجم نمونه برای برآورد نسبت در جمعیدت محددود، بدا درنظرگدردختر بوده  

دبیرستان و هنرسدتان،  12در ابتدا از  که  تصادفی چند مرحله ای بودهصورت بدست آمده است.روش نمونه گیری ب  احتساب ریزش

ه با توجه به حجم نمونه انتخاب خده اند؛ خایان تا بصورت تصادفی انتخاب خده و پ  از آن هم بطور تصادفی دو کالس از هر پای  6

که در تمامی مراحدل   در پژوهش خرکت نموده اندنفر( از هرکدام از کالس ها    25ها خامل کلیه دانش آموزان )ونه  منست که  ذکر ا

کسدب اجدازه از مددیران مددارس -2کسب معرفی نامه از دانشگاه آزاد علوم پزخدکی تهدران، -1با رعایت مالحظات اخالقی خامل :  

ارائده نتدایج بده واحددهای -5اطمینان از محرمانه ماندن اطالعات،-4هش،وژمورد پ جلب موافقت واحدهای  -3جهت اجرای پژوهش،

 خامل :معیارهای ورود به مورد پژوهش بمنظور بهره گیری از نتایج، همراه بوده است.
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که تمایدل بده نهاوندکلیه نوجوانان مشغول به تحصیل در مقاط  اول، دوم و سوم دبیرستان ها و هنرستان های خهرستان  -1

 ند.ا داختهش روژت در پ خرک

 بوده اند.  18  – 15محدوده سنی بین در  -2

 .مبتال به هیچ نوع بیماری جسمی و روانی خناخته خده نباخند -3

و تید  خخصدیتی راتدوس، پرسشنامه پژوهشگر سداخته سدبک زنددگی، دموگرافیک، جهت گردآوری اطالعات از پرسش نامه های 

 .استده  استفاده خروابط چندبعدی بدن درنهایت نیز 

بعد ،رخته تحصیلی ، وضدعیت اقتصدادیو    سن ،پایه  پرسش نامه مشخصات دموگرافیک : بوسیله این پرسشنامه، اطالعاتی راج  به  

 و مادر اخذ خده است.خغل پدردرانتها  و  ، ابتال به بیماری جسمی و روانیتحصیالت پدر و مادر، خانوار

 profileدلیل امتیازات متفاوت در مقیداس لیکدرت و  بدند که  گردی  تنظیم  بخش  7در    پرسش نامه پژوهشگرساخته سبک زندگی :

بودن پرسشنامه از خیوه نمره گذاری با مقیاس رتبه ای بهره گرفته خده که این مقیاس خامل نمرات صفر تا صد می باخد که عددد 

رده مقیداس هدای ایدن پرسدش خی خربهی در  صفر نمایانگر بدترین حالت و عدد صد نمایانگر بهترین حالت و یا با توجه به نمره د

نامه این وضعیت برعک  می باخد، با جم  نمرات مربوط به هر خرده مقیاس و تقسیم عددد حاصدل بدر تعدداد سدؤاالت آن خدرده 

مربدوط سدؤال   6به عادات تغذیه ای و  سؤال مربوط    18بخش اول :    -1  :  خاملمقیاس، نمره آن خرده مقیاس بدست آمده است  و  

که براساس مقیاس لیکرت این بخش دارای سؤال هایی با امتیاز بنددی متفداوت، پاسد    تفاده از مواد غذایی بوده استسافعات  به د

( داده خده و در امتیازات دوحالتده در 4( و بهترین حالت )امتیاز  1های دو، سه، چهار و پنج حالته بوده اند که بدترین حالت)امتیاز  

.بر اساس امتیداز کسدب خدده ، رفتدار تغذیده ای استلحاظ خده  (0پاسخدهی )امتیاز عدم ترو درصو(  1صورت پاسخدهی )امتیاز  

 66کمتر از آن به سط  نامطلوب ، و امتیاز بداالتر از   و  %  66امتیازه که  لوب طبقه بندی گردیدنوجوانان به دو سط  مطلوب  و نامط

( و بهتدرین 1)بددترین حالت)امتیدازتراحت، کده درو اسد ببده خدوامربوط  سؤال 14: بخش دوم -2 به سط  مطلوب تعلق دارد .  %

خده و به سه سدط  مناسدب )نمدره بداالتر از  52((، و یکی از سؤالت نیز دوحالته بوده است که مجموع کل امتیازات 4حالت)امتیاز  

ه فعالیدت وط بدبدرسدؤال م  9بخش سوم :    -3( طبقه بندی خده است.34( و نامناسب)کمتر از  38-34نمره  (، تا حدی مناسب )38

( بوده است و پ  از جمد  بنددی امتیدازات در 4( و بهترین حالت)امتیاز1سؤال)بدترین حالت)امتیاز9که در این  فیزیکی و ورزش،  

-4( بدوده اسدت.5/33)نمدره کمتدر از    ( و در حدنامناسب5/33-7/66(، تاحدی مناسب)امتیاز  7/66سه سط  مناسب)نمره باالتر از

که براساس مقیاس سؤال درمورد اعتقادات مذهبی بوده و    1ط به مصرف دخانیات ) سیگار و قلیان( و  مربو  لسؤا  14بخش چهارم :  

( و 1لیکرت این بخش دارای سؤال هایی با امتیاز بندی متفاوت، پاس  های دو، سه و پنج حالته بوده اند کده بددترین حالت)امتیداز 

( و درصدورت عددم پاسدخدهی 1صورت پاسدخدهی )امتیداز  لته در برخی، دردوحا  تمتیازاده خده و در ا( دا4بهترین حالت )امتیاز  

ربوط به روش های مقابله بدا اسدترس سؤال م  21بخش پنجم :  همچنین    .لحاظ خده است  2و    1و یا موارد دیگر با امتیاز    (0)امتیاز

( و 1سؤاالت،درصدورت پاسدخدهی )امتیداز  از    یکده در یدر امتیازات دوحالت(،  4( و بدترین حالت)امتیاز1امتیازبوده )بهترین حالت)

در سه   امتیاز مکتسبه%100امتیاز بود که بر مبنای  80مجموع امتیاز این قسمت  که  (تعلق گرفت  0درصورت عدم پاسخدهی )امتیاز

بی اید( ارز7/33-45درصدد )75(،مطلوب باالی  5/22-7/33درصد )75تا  50نسبتا مطلوب بین    (،4/22درصد)50طبقه نامطلوب زیر  
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و درنهایدت  حالته بوده است5و  2،3،4 که برخی سؤاالتسؤال مربوط به اینترنت و خبکه های مجازی   25بخش خشم :    -6  .ردیدگ

استفاده از ماهواره بوده است که درمقیاس لیکرت بصدورت دو و پدنج حالتده بدوده و در امتیدازات سؤال درمورد  12بخش هفتم نیز 

جهدت کسدب و    (تعلق گرفت0( و درصورت عدم پاسخدهی )امتیاز1صورت پاسخدهی )امتیاز  ه،درطوت مربدوحالته در تمامی سؤاال

اعتبار علمی پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و سبک زندگی از روش اعتبار محتوی اسدتفاده خدد .بددین صدورت کده پرسشدنامه 

نفر از اساتید هیئت علمدی دانشدگاه 10به  بعد    هر مرحلد،  کتب و مجالت علمی تهیه خد    بااستفاده از مطالعه در  انتوسط پژوهشگر

اصدالحات الزم اعتبدار محتدوی حاصدل    انجدام  بررسدی و،  از جمد  آوری نظدراتوپد     هارائه خددانشگاه آزاد علوم پزخکی تهران  

؛ خدد هدهدا دا نفدر از نمونده20از روش دو نیمه کردن استفاده خد.پرسشنامه بده     هم  پرسشنامه محقق ساخته  جهت پایایی.گردید

کده نفر از واحد پژوهش حذف گردیدندد  20سس  اطالعات مربوط به میزان اختالف دو آزمون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا این  

 .تایید خد %90آلفای کرونباخ و %86ضریب همبستگی پیرسون  پایایی آن با

نجش تصدور از بددن خدود در ایدن جهت س است کهسؤالی  46پرسش نامه تصور از بدن خود : این پرسش نامه مقیاس خودسنجی 

خدرده مقیداس بدوده اسدت کده  6مطالعه از آن بهره گرفته خده و توسط کش و همکاران ساخته خده است و در فدرم اولیده دارای 

ب گدرایش بده تناسد، 3(FEارزیابی تناسب )  ،2(AOگرایش به ظاهر) جهت گیری قیافه )،  1(AEارزیابی وض  ظاهری )عبارتند از :  

(FO)4نی  مشغولی به اضافه وزن یا وزن ذه  ، دل(SW)5      اجدزاء بددن( )درنهایت( رضایت از نواحی بددنBAS)6  مدی باخدد.این

(، بسیارراضدی، 36تدا1آزمون نیز طبق طی  لیکرت بوده است و بصورت کامال موافق، موافق،ممتن ،مخال  و کامال مخال  )سدؤاالت

(نمرات، نمره گذاری خده است و جهت گویه هدای 1،2،3،4،5(، باترتیب)46تا38ت  الو )سؤاراضی، بی تفاوت، ناراضی و بسیارراضی  

نشدانگر  108تدا  46درنهایت نمدره بدین به )خیلی اضافه وزن دارم( تعلق گرفت. 1)خیلی الغر هستم( و امتیاز 5نیز امتیاز  37و    36

نگر میددزان رضددایت متوسددط و نشددا170تددا108 ایدن اسددت میددزان رضددایت فددرد از روابددط چندبعدددی بدددنش، بدد اسددت.نمره بددین

در و اعتباریابی خده اسدت کده  ( ساخته خده    1990)  Cashتوسط  ین پرسشنامه  نشانگر میزان رضایت خوب می باخد.ا230تا170

،   89/0و در مورد زیر مقیاس گرایش بده تناسدب ، همسدانی دروندی    88/0مورد زیر مقیاس ارزیابی وض  ظاهری ، همسانی درونی  

ضرایب همبستگی بین  این پرسشنامهدر (.18)گزارش خده است( 2000)به نقل از کینگ و همکاران ، 1986در سال    Cashط  توس

برای جهت گیری تناسدب انددام ،  %75برای ارزخیابی قیافه،   %78نفر از افراد در دو نوبت با فاصله دو هفته به ترتیب    67نمره های  

 (.19)ت آمد که نشانه پایایی باز آزمایی رضایت بخش این مقیاس استبه دس  ت بدنیبرای رضای %89برای وزن ذهنی و  84%

پرسش نامه تی  خخصیتی راتوس : درواق  این پرسش نامه از پرسش نامه اصلی فریددمن و روزنمدن اقتبداس خدده اسدت و دارای 

 Aتی  خخصیتی ن تمایل افراد به  از آ  ره بیشتاست ک  13نمره متوسط در افراد  امتیاز( می باخد.  0امتیاز( و خیر )1پاس  های بلی)

نیز تمایدل خددید  5و کمتر از   Aتمایل خدید به تی  خخصیتی  20، همجنین بیشتر از  Bو کمتر از آن متمایل به تی  خخصیتی  

 
1 Appearance Evaluation 
2 Appearance Orientation 
3 Fitness Evaluation 
4 Fitness Orientation 
5 Subjective Weight 
6 Body Areas Satisfaction 
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داده آن را مدورد تاییدد قدرار  در رابطه با پرسشنامه تی  خخصیتی راتوس تحقیقات مختلد  اعتبدار  .می باخد  Bبه تی  خخصیتی

پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد محاسدبه و    بوده است%80اعتبار آزمون راتوس براساس بررسی های انجام گرفته باالتر از  .دنا

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده هدای توصدیفی و   (.21،  20می باخد)  B81%و تی     A76%تی   برای  که  ه  قرار گرفت

استفاده خد.برای توصی  داده ها از آمار توصیفی خامل جداول، نمودارهدای توزید  فراواندی   22ن  ژرو  SPSSاستنباطی از نرم افزار  

 ن گام به گام بهره گرفته خده است.پیرسون و رگرسیو میانگین و انحراف معیار و جهت تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی

 یافته ها:

نفر از دانش آموزان دخترخهرستان نهاوند   300نی و تی  خخصیتی  ذهیرصوی با تپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک زندگ

ایج حاصل از داده های جمعیت خناختی نشان داده است که بیشترین فراواندی مربدوط بده درمقط  متوسطه انجام خده است که نت

% (،   42یرسدتان دولتدی )(دب%7/26یک )(، رخته ریاضی و فیز  %7/51پایه تحصیلی دوم دبیرستان )( ،  %7/46سال )  16گروه سنی  

کدافی نبدودن درآمدد  (%3/28میلیون تومان ) 5/1هزار تا 700درآمد ماهیانه    (%3/45(، خغل آزاد پدر)%7/87سرپرست  بودن پدر )

در بیشدترین  فراواندی خدغل مدا  (%7/44و نداختن خدواهر)  (%7/55برادر )  1داختن  (%7/41نفر )  4(، تعداد اعضای خانواده  7/60%)

(و  %3/27بیشترین وضعیت تحصیلی مادر و پدر نیز به ترتیب تحصیالت در مقط  ابتددایی )و  (%7/75خانه داربودن آنان  )ه  ب  وطمرب

پایده تحصدیلی اول دبیرسدتان (، %3/13سدال ) 18کمترین درصد فراوانی مربوط به گروه سدنی (بوده است.همچنین  %3/43دیسلم )

سدایر مدوارد خدغلی پددر  (%3/3سرپرست بودن خدواهر یدا بدرادر ) (%3/20دولتی )ر غین بیرستا(د%7/12رخته بهیاری )  درصد(،6)

 3(، داخدتن 14%نفدر )3(، تعداد اعضای خدانواده  %3/39درآمد کافی )  (،%7/19میلیون تومان )  5/2درامد ماهیانه بیشتر از  (،  3/5%)

و در نهایدت کمتدرین وضدعیت (%7/1بده کدارگر )ط  بومری مادرمترین درصد  فراوانی خغلک  (%7/1خواهر    3و داختن    (%3/0برادر )

یدز در واحدهای مورد پژوهش ن مربوط بهآمار توصیفی ( بوده است. %7/4( و بیسوادی )%9تحصیلی مادر و پدر به ترتیب، بیسوادی )

 : استآمده  ذیل  بشر جدول  

بیشینه   ( Minکمینه) متغیر

(Maximum ) 

 انحراف معیار±میانگین 

مؤلفه ها
ک 
ی سب

زن
دگ
 ی 

 733/122±078/17 168 77 عادات غذایی 

 84/1±4647/0 23/3 08/1 خواب و استراحت 

 88/1±6099/0 78/3 89/0 فعالیت های فیزیکی و ورزخی

 90/1±6875/0 83/3 83/0 سط  مصرف دخانیات 

مقابله با استرس و موقعیت های  

 تنش زا

20/1 75/3 4899/0±65/2 

 58/2±7796/0 46/3 0 زی اینترنت و فضای مجا

 26/2±847/0 86/4 14/0 استفاده از ماهواره

                  تصویرذهنی از بدن

102 

                 174 1501/26±145 
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 31/15±2013/3 25                  تی  خخصیتی 

 

 

 پژوهش  ردموی واحدهاارتباط مؤلفه های سبک زندگی با تصویر ذهنی از بدن و تی  خخصیتی در -2جدول 

ابعاد سبک  

 زندگی 

تصویر 

 ذهنی 

تی  

 خخصیتی 

 مجموع  نامناسب  تاحدی مناسب  مناسب
 نتیجه آزمون 

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

ی 
ت غذای

بعد عادا
 

 خوب 

B 22 8/45 25 1/52 - - 47 9/97 864/0x= 

1df= 

542/0p= 

A 0 0 1 1/2 - - 1 1/2 

 100 48 0 0 2/54 26 8/45 22 مجموع 

 متوسط 

B 11 7/5 2 1 - - 13 8/6 161/28x= 

1df= 

0001/0p= 

A 35 2/18 144 75 - - 179 2/93 

 100 192 0 0 76 146 24 46 مجموع 

 بد 

B 0 0 5 3/8 - - 5 3/8 092/0x= 

1df= 

917/0p= 

A 1 7/1 54 90 - - 55 7/91 

 100 60 0 0 3/98 59 7/1 1 مجموع 

ت 
ب و استراح

ی خوا
بعد الگو

 

 خوب 

B 10 8/20 37 1/77 - - 47 9/97 269/0x= 

1df= 

792/0P= 

A 0 0 1 1/2 - - 1 1/2 

 100 48 0 0 2/79 38 8/20 10 مجموع 

 متوسط 

B 2 1 11 7/5 0 0 13 8/6 389/28x= 

1df= 

0001/0p= 

A 0 0 169 88 10 2/5 179 2/93 

 100 192 2/5 10 8/93 180 1 2 مجموع 

 بد 

B - - 5 3/8 0 0 5 3/8 364/1x= 

1df= 

314/0p= 

A - - 43 7/71 12 20 55 7/91 

 100 60 20 12 80 48 - - مجموع 

ت  
ش و فعالی

بعد ورز

ی 
ی ورزخ

ها
 

 خوب 

B 8 7/16 29 4/60 10 8/20  47 9/97 269/0x= 

1df= 

792/0p= 

A 0 0 1 1/2 0 0 1 1/2 

 100 48 8/20 10 5/62 30 7/16 8 وع مجم

 =B 12 3/6 1 5/0 0 0 13 8/6 389/28x متوسط 

شخصیتی  تیپ و بدن  از زندگی،تصویرذهنی  سبک های مؤلفه وضعیت-1 جدول  

Table 1: Status of lifestyle components, body image and personality type 



ع متوسطه در مقطارتباط سبک زندگی و تصویر ذهنی ـ بدنی شخصتی دختران   

 

Table 2: Relationship between lifestyle components with subjective body image and personality 

type in the studied units 
 

 

 ارتباط مؤلفه های سبک زندگی با تصویر ذهنی از بدن و تی  خخصیتی در واحدهای مورد پژوهشی-2ادامه جدول 

Continue to Table 2: Relationship between lifestyle components with subjective body image and 

personality type in the studied units 

A 25 13 125 1/65 29 1/15 179 2/93 1df= 

0001/0p=  100 192 1/15 29 6/65 126 3/19 37 مجموع 

 بد 

B - - 3 5 2 3/3 5 3/8 364/1x= 

1df= 

314/0p= 

A - - 30 50 25 7/41 55 7/91 

 100 60 45 27 55 33 - - جموع م

ابعاد  

سبک 

 زندگی 

تصویر 

 ذهنی 

تی  

 خخصیتی 

 نتیجه آزمون  مجموع  نامناسب  تاحدی مناسب  مناسب

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

بعد ا
ست

عم
ا

ت 
ل دخانیا

 

 خوب 

B 25 1/52 14 2/29 8 2/29  47 9/79 426/4x= 

2=fd 

109/0p= 

A 0 0 0 0 1 ½ 1 1/2 

 100 48 8/18 9 100 48 1/52 25 مجموع 

 متوسط 

B 7 6/3 6 1/3 0 0 13 8/6 003/3x= 

1=fd 

223/0p= 

A 79 1/41 66 4/34 34 7/17 179 2/93 

 100 192 7/17 34 5/37 72 8/44 86 مجموع 

 بد 

B 3 5 2 3/3 0 0 5 3/8 459/15x= 

1df= 

0001/0p= 

A 3 5 39 65 13 7/21 55 7/91 

 100 60 7/21 13 3/68 41 10 6 مجموع 

س
بعد مقابله با استر

 

 خوب 

B - - 34 1/27 13 1/27  47 9/97 379/0x= 

1=fd 

538/0p= 

A - - 1 1/2 0 0 1 1/02 

 100 48 1/27 13 9/72 35 - - مجموع 

 متوسط 

B 0 0 7 6/3 6 1/3 13 8/6 394/5x= 

2=fd 

067/0p= 

A 8 2/4 136 8/70 35 2/18 179 2/93 

 100 192 4/21 41 5/74 143 2/4 8 مجموع 

 بد 
B 0 0 4 7/6 1 7/1 5 3/8 957/19x= 

2=fd A 42 70 13 7/21 0 0 55 7/91 
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 ارتباط مؤلفه های سبک زندگی با تصویر ذهنی از بدن و تی  خخصیتی در واحدهای مورد پژوهشی-2ادامه جدول 

Continue to Table 2: Relationship between lifestyle components with subjective body image and 

personality type in the studied units 

 

اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهای متغیرهای تحقیق مورد بررسدی  –جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به وسیله آزمون کولموگراف 

که در باال بصورت خالصه تمامی روابدط بدین متغیرهدا مشدخص خدده از همبسدتگی پیرسدون   2جدول    ت و درادامه طبقرفقرار گ

مقدار سط  معناداری بدست آمده نشان مدی دهدد کده  استفاده خده است.با توجه به این جدول در سط  مؤلفه های سبک زندگی،

 =0001/0p 100 60 7/1 1 3/28 17 70 42 مجموع 

ت
بعد اینترن

 

 خوب 

B 10 8/20 37 1/77 - - 47 9/79 269/0x= 

1=fd 

604/0p= 

A 0 0 1 1/02 - - 1 1/02 

 100 48 0 0 2/79 38 8/20 10 مجموع 

 متوسط 

B 3 6/1 10 2/5 - - 13 8/6 00/0x= 

1=fd 

989/0p= 

A 41 4/21 138 9/71 - - 179 2/93 

 100 192 0 0 1/77 148 9/22 44 مجموع 

 بد 

B 3 5 2 3/3 - - 5 3/8 375/7x= 

1=fd 

007/0p= 

A 7 7/11 48 80 - - 55 7/91 

 100 60 0 0 3/83 50 7/16 10 مجموع 

ابعاد  

سبک 

 زندگی 

تصویر 

 ذهنی 

تی  

 خخصیتی 

تاحدی   مناسب

 مناسب

 نتیجه آزمون  مجموع  نامناسب 

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

بعد ا
ستفاده 
ا 

ز ماهواره
 

 خوب 

B 21 8/43 24 50 2 2/4  47 9/79 940/0x= 

2=fd 

625/0p= 

A 0 0 1 1/02 0 0 1 1/02 

 100 48 2/4 2 1/52 25 8/43 21 مجموع 

 متوسط 

B 6 1/3 7 6/3 0 0 13 8/6 670/0x= 

2=fd 

715/0p= 

A 85 3/44 86 8/44 8 2/4 179 2/93 

 100 192 2/4 8 4/48 93 4/47 91 مجموع 

 بد 

B 4 7/6 1 7/1 0 0 5 3/8 804/9x= 

2=fd 

007/0p= 

A 10 7/16 43 7/71 2 3/3 55 7/91 

 100 60 3/3 2 3/73 44 3/23 14 مجموع 
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 Aدرحدد مناسدب و تید  خخصدیتی    Bمتوسط و تید  خخصدیتی    نیصویرذهبا ت  ،ورزش وفعالیت های ورزخیبین عادات غذایی

این ارتباط بین الگوی خواب و استراحت بدا تصدویرذهنی متوسدط و (.  0001/0<  05/0تاحدی مناسب ارتباط معناداری وجود دارد)

 انیدات،همچندین بدین اسدتعمال دخ(.=0001/0Pتاحددی مناسدب، نیدز بصدورت معندادار درآمدده اسدت)  Bو    Aتی  خخصیتی  

و بعد مقابله با   اسب نیزارتباط معنادار وجود داختهتاحدی من  Aدرحد مناسب و تی  خخصیتی  Bصویرذهنی بد و تی  خخصیتی  ت

ارتباط معناداری حاصدل خدده درحدمناسب    Aتاحدی مناسب و تی  خخصیتی    Bاسترس نیز با تصویرذهنی بد و تی  خخصیتی  

 Bماهواره بعنوان مؤلفه های سبک زندگی با تصویرذهنی بدد و تید  خخصدیتی  ز  فاده ا.بین بعد اینترنتی و است(=0001/0P)است

 .(=007/0p)است تاحدمناسب ارتباط بصورت معنادار گزارش خده Aتاحدی مناسب و تی  خخصیتی 

ت ورکلدی بصدعلی رغم تمامی یافته ها و بررسی روابط متغیرها در سط  خرد، نتایج تمامی فرضیه های پژوهشی بصورت خالصه و  

 ذیل الذکر آورده خده است :

 پژوهش  های  نتیجه فرضیه  -3جدول 

Table 3: The result of research hypotheses 

مقدار ضریب  فرضیه

 کرامر 

p مقدار     نتیجه فرضیه  

بین عادات تغذیه ای تصویر ذهنی و تیپ شخصیتی 

 ارتباط معناداری وجود دارد 

322/0-  0001/0 ید می گردد تأی   

استراحت وتصویر ذهنی و تیپ  -اب  خوالگوی  بین  

 شخصیتی ارتباط معناداری وجود دارد

390/0  0001/0  تأیید می گردد  

ورزشی و تصویرذهنی و -بین سطح فعالیتهای فیزیکی

 تیپ شخصیتی ارتباط معناداری وجود دارد

276/0  0001/0  تأیید می گردد  

بین مصرف دخانیات و تصویر ذهنی و تیپ شخصیتی 

داری وجود دارد ناباط معارت  

173/0  0001/0  تأیید می گردد  

بین مقابله با استرس و تصویرذهنی و تیپ شخصیتی 

 ارتباط معناداری وجود دارد 

258/0  0001/0  تأیید می گردد  

شبکه های مجازی و   -بین استفاده از اینترنت  

تصویرذهنی و تیپ شخصیتی ارتباط معناداری وجود 

 دارد 

076/0  062/0 ردد گ  مینید  تأی   

بین استفاده از ماهواره و تصویر ذهنی و تیپ شخصیتی 

 ارتباط معناداری وجود دارد 

095/0  063/0 می گردد نتأیید     
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پنج بعد سبک زندگی با تی  خخصیتی ارتبداط   ،بینمقدار سط  معناداری بدست آمده  و  3با توجه به نتایج مشاهده خده در جدول

 >05/0( و ماهواره )p >05/0استفاده ازاینترنت )بعد مطر  خده، ارتباط معنادار بین بعد  ت  در هف  (.p< 05/0د)وجود دارمعناداری 

p ) 05/0باتصویرذهنی و تی  خخصیتی در سط  اطمینان P=.پدنج فرضدیه فرعدی با توجه به نتدایج بنابراینبه دست نیامده است ،

بطدور زندگی با تصویرذهنی و تی  خخصیتی می باخد،   بکتباط سفرضیه اصلی پژوهش که درمورد ار  درنتیجهگردیده و  اول تأیید  

 .می گردد  کلی تأیید

 :بحث و نتیجه گیری

طبق نتایج این مطالعه، بین سبک زندگی و مؤلفه های آن با تصویرذهنی از بدن خود و تید  خخصدیتی ارتبداط معنداداری وجدود 

رتباط آن با دو متغیر دیگر یعنی تصویر ذهنی از بددن و و ازندگی  که در ادامه به بررسی تک تک مؤلفه های سبک  (p<  05/0دارد)

براساس نتایج، مؤلفه های عدادات تغذیده و فعالیدت هدای ورزخدی بدا   .می گرددپرداخته    ذکر مطالعات در این بارهی،  تی  خخصیت

مدی دارد بدین ت کده اظهدار وان اسدمخده 1اسدتینر تصویرذهنی درحدمتوسط همبستگی معناداری داخته است که با نتایج مطالعه

نارضایتی از تصویر ذهنی از بدن و فعالیت های ورزخی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد بصورتی که هرچه نارضدایتی از تصدویر 

کندد کده  یدان مدیب نیدز2لن هوکسما و همکاراننو (.22)بدنی بیشتر می خود فرد به ورزش و فعالیت های سنگین تر روی می آورد

دیگدر خدامل :   ادلدهورزخی در زنان بیشتر بخاطر تصویر ذهنی منفی از بدن خود بوده است تا اینکه آن ها به  هدف از فعالیت های  

نتدایج مطالعده احساس لذت، خادی، سالمتی و قوی بودن به فعالیت های سنگین و ورزخی روی آورند، کده نتدایج هدر دو مطالعده  

درمورد بررسی رفتارهای سالمتی و تصدویرذهنی از بددن و همکاران  3سالکیل در مطالعه ای که توسط(.23کند)کنونی را تصدیق می  

در زنان ایجداد خدده و صورت پذیرفته است، بیان می کند که به دلیل مشکالت روانی که پ  از حاملگی، یائسگی، فوت همسر و ... 

صدورت و قرمدز  ، افتادگی پلدک، چهدره این اختالالت در خواب، موجب رنتیجه، دنندپیدا می کاختالل در خواب  طی این فرآیندها

در آن هدا ظهدور   با افزایش اختالل در تصدویرذهنی از بددن، فلذا  خدن چشم ها در عک  ها نسبت به دوران جوانی خان می خود  

ن عنادار بین خواب و تصدویرذهنی از بددسط  م اکثرا کاندید جراحی های زیبایی می خوندکه با مطالعه حاضر که ارتباط در  کرده و

خاخص توده بددنی و   ارتباط بین با هدف بررسیزنان کره ای  درو همکاران   4جانگ  . نتایج پژوهش(24)وجود دارد، همسو می باخد

کمتدر از حدد   ه بددنیو خاخص تودبوده  که زنان کره ای که الغر  بیانگر آن است کهبا عادت سیگار کشیدن،  تصویرذهنی از بدنشان  

در مطالعه ای دیگر که بر روی زنان حاملده  (.25) بوده اند به مصرف سیگار جهت افزایش وزن خودتمایل مبیشتر  را دارند،استاندارد  

که هرچه نگرانی درمورد باالبردن وزن بیشدتر های حاصل از رگرسیون نشان داده است    داده  نیزانجام خد.  5آلساچیا  در منطقه محلی

ند که هر دو این مطالعات ه احاملگی خان بود  آگاهی از تأثیرات بد بر  علی رغم  ین زنان بیشتر متمایل به ادامه کشیدن سیگارباخد ا

اثدر تعیین (.مطالعه دیگر در رابطه با 26با مطالعه حاضر درجهت ارتباط مصرف دخانیات و تصویرذهنی از بدن خود همسو می باخد)

 
1 - Stainer 
2  -Segar  ،Spruijt  و  Nolen-Hoeksma   
3  -Kilpela 
4   -Jang 
5  -Appalachia 
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تحصیل با استرس کمتدر و بدین فرجده هدا قبدل از دانشجویان دختر در دوزمان متفاوت اول ترم    هنی دراسترس مزمن بر تصویر ذ

مبنی بر این بوده اسدت کده هرچده اسدترس بیشدتر باخدد،  آن امتحان پایان ترم با استرس بسیار زیاد انجام خد که نتایج حاصل از

یجه با چار تر ی اخباع و غذاهای حاضری بیشتر بوده و در نتربی هاو تمایل افراد به خوردن چ  خدههورمون کورتیزول بیشتر ترخ   

ج بدا مطالعده حاضدر همخدوان خدن نیز تصویر ذهنی از بدنی خان تخریب می خود و رضایت از تصویر ذهنی کمتر می خود که نتای

بدن در بین زنان انجام یافته   هنی ازکه با بررسی نقش رسانه ها برروی نگرانی درمورد تصویر ذ  یدر مطالعه متاآنالیز  (.27می باخد)

ی حاصل از مطالعه نشان داده است که خانم هایی که در معرض رسانه ها بیشتر قدرار گرفتده اندد، تصدویر ایدده آل از است، داده ها

ر ر تصدوینیز درمورد نقدش رسدانه بد  141خایان ذکر است که این مطالعات با ضریب تأثیر  اند.  بدن الغر را در خودخان درونی کرده

ن درحالی است که در پژوهش حاضر، بین استفاده از اینترنت، خبکه هدای مجدازی و ذهنی از بدن منفی از بدن مطر  خده است.ای

نیز مشابه مطالعه  و همکاران 1آمیساه ه( و همجنین نتایج مطالعp ( )28>05/0خبکه های ماهواره ای نتایج در سط  معنادار نبوده)

بده عندوان یکدی از ریسدک خخصدیت،  یشنهاد می کند که  پ     2تورگرسان و وولراث  (.29منافات دارد)  عه حاضرا مطالمذکور بوده و ب

مطالعدات کمدی (.30)فاکتورهای بسیار مهم که با بروز رفتارهای پرخطر سالمتی همراه بوده، درپژوهش ها مورد بررسی قدرار گیدرد

خصدیتی و ورت گرفته و بیشتر مطالعات درمدورد ارتبداط بدین ویژگدی هدای خمتی صدرمورد ارتباط نوع خخصیت و رفتارهای سال

رفتارهای سالمت می باخد که در یکی از این پژوهش ها مطر  می خود بدلیل اینکه افراد درون گرا با افراد دیگدر ارتبداط کمتدری 

ر سالمت مشارکت می کنند و علی رغم ایدن ی پرخطبرقرار می کنند، فلذا آن ها هم در رفتارهای مرنبط با سالمت و هم در رفتارها

علت برقراری ارتباط بسیار، اجتماعی بودن و مشارکت در کارها بدا دیگدران بیشدتر در معدرض رفتارهدای پرخطدر افراد برون گرا به  

درمدورد ارتبداط طالعده سالمت مانند : استفاده از تنباکو، استعمال دخانیات و مصرف الکل، قرار دارند که با نتیجه حاصدله از ایدن م

 (.31خانیات همسو می باخد)با استعمال د Bو   Aمعنادار بین تی  خخصیتی 

نشان داد که بین ویژگی های خخصیتی وعادات تغذیه ای افراد ارتباط معنادار وجود دارد.در ایدن   3استریکر و گلدبرگ  نتایج مطالعه

ن را نظم و انضباط بیشتر از مصرف غذاهای پرچرب امتناع کرده و جدایگزین آو با    مطالعه بطور مثال : افراد باوجدان، وظیفه خناس

غذاهای فیبردار استفاده می کردندد کده غذاهای کم چرب استفاده می کردند و افرادی که تخیلی، منعک  کننده و باز بودند نیز از  

کده بدین خخصدیت و توضدی  داده خدده اسدت    4گانزارچ  ،مارک    در مطالعه  .(32)موارد فور الذکر همخوان با این مطالعه می باخد

معنادار وجود داخته است.افراد برون گرا، باوجدان بیشتر در این مطالعده از اینترندت اسدتفاده مدی کدرده   ت ارتباطاستفاده از اینترن

درون گدرا دارای ارتباطدات  سدبت بده(.در جای دیگر نیز این امر را توجیه می کند و بیان می کند که چون افراد برون گدرا ن33اند)

به صورت انالین در اینترنت سسری می کنند اما چون افدراد دورن گدرا اغلدب   وسیعی هستند به همین دلیل بقیه اوقات خود را هم

 (.34د)اوقات متمایل به برقراری ارتباط با دیگر افراد نیستند سعی می کنند که این نقاب را به صدورت انالیدن در اینترندت بسوخدانن

شتر تمایل دارند که وقت خدود را بدا رسدانه هدا مانندد : بیانگر این نکته بوده است که هرچه افراد مضطرب تر باخند بی  5لروی  مطالعه

 
1  -Amissah 
2  -Torgersen, Vollrath  
3  -Goldberg  ,Stryker 
4  -Mark,  Ganzarch 
5  -Wheeler 
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تلویزیون پر کنند که نتایج آن با مطالعه حاضرکه هیچ گونه ارتباط معناداری را بین استفاده از ماهواره و تی  خخصدیتی بده دسدت 

 (.35نافات دارد و هم راستا نمی باخد)مرده،  نیاو

سب، تعمیم پذیری بهتر و از همه مهم تر نیز استفاده از پرسش نامه سدبک زنددگی از نقاط قوت این مطالعه انتخاب حجم نمونه منا

پی بدردن ت جه گرفدر نهایت با توجه به موارد پیشگفت و مقایسه مطالعه حاضر با سایر مطالعه می توان نتی.محقق ساخته می باخد

مانندد : مدداخالتی مدرتبط بدا در بسیاری از امور   به ارتباط بین مؤلفه های سبک زندگی با تصویر ذهنی و تی  خخصیتی می تواند

 .کمدک کنندده باخددچگونگی تغییر و ارتقاء سبک زندگی خصوصا در نوجوانان که درمرحله سنی حساس و خاص بلوغ قرار دارندد، 

پرسدش نامده  در نمونه های دیگر خدامل : پسدران و در منداطق دیگدر و اسدتفاده از ایدننند مطالعه حاضر  ابه ماانجام مطالعاتی مش

 دی توصیه می خود.ارزخمند که خامل مؤلفه های زیادی می باخد در پژوهش های بع

 :   رو تشکتقدیر 

پژوهش سهم داختند به ویژه دانش آمدوزان   دن اینبر خود الزم می داند که از کلیه کسانی که در به ثمر رسان  اندر پایان پژوهشگر

نبهای خود را جهت پرکردن پرسش نامه ها صرف کردند، تشکر و قددردانی بده عمدل که وقت گرا  خهرستان نهاونددبیرستانی  دختر  

 آید.
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