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  سؤالی در دانشجویان 34سنجی پرسشنامه شکل بدن مشخصات روان
  1؛ جمیله شاهوردي3؛ فهیمه رئیسی*1؛ فاطمه ویسی2؛ منصور رضایی1سید مجتبی احمدي؛ 1خیراله صادقی

  
  چکیده

حاضر بررسی ل مهم نوجوانی است که باید بیشتر مطالعه شود. هدف مطالعه ینگرانی درباره شکل بدن یکی از مسا اخیراً زمینه:
 اي از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود.) در نمونهBSQ-34تحلیل عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدن (

گیري آسان انتخاب  نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد که با روش نمونه 273این مطالعه روي  ها: روش
سؤالی و پرسشنامه  34ها پرسشنامه شکل بدن بدن به فارسی ترجمه شد. ابزار گردآوري دادهپرسشنامه شکل  شدند.
هاي ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی، آلفاي کرونباخ، ضریب  ها با استفاده از روشهاي ظاهر بود. داده واره طرح

  تحلیل شد. SPSS 16افزار  سازي گاتمن و با استفاده از نرم دونیمه
بود. ضریب  82/0و  93/0، 95/0ترتیب  سازي و بازآزمایی در کل نمونه به ضریب پایایی از نوع آلفاي کرونباخ، دونیمه ها:هیافت

از  9/61عامل در مجموع  6ست آمد. تحلیل عاملی نشان داد د به 63/0هاي ظاهر واره همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه طرح
  الی را تبیین نمودند.سؤ 34واریانس پرسشنامه شکل بدن 

بخشی دارد و از پایایی و روایی  همسانی درونی رضایت ،سؤالی در نمونه دانشجویان ایرانی 34پرسشنامه شکل بدن  گیري: نتیجه
  مناسبی برخوردار است.

 پرسشنامه شکل بدن، تحلیل عاملی، روایی، پایایی :ها کلیدواژه

  »25/6/1393 پذیرش:   19/3/1393 دریافت:«          
  شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه روان .1
  مت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سال. 2
  کده علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت، دانش3
شناسی بالینی، کد ، بلوار شهید شیرودي، خیابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی، گروه روانکرمانشاه دار مکاتبات: عهده *

  Email: veisy.fateme@gmail.com            09173294610،  تلفن: 6714869914پستی: 
 پزشکی از دانشکده شناسی بالینی  روانسی ارشد رشته جهت اخذ درجه کارشناخانم فاطمه ویسی نامه دانشجویی  این مقاله منتج از پایان 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.
 

  مقدمه 
عنوان یک  به (Body Image)» تصویر بدن«مفهوم 

توسط نویسنده  1935در سال  ابتدای، شناخت روان پدیده
عنوان تصویر ذهنی که ما از  به (Schilder) آلمانی، شیلدر

اي که  تواند شیوه یم، مطرح شد، این مفهوم مان داریمبدن
بدنمان به خودمان نشان داده شده است را توضیح دهد. 

عنوان تصویر  این مفهوم را با تعریف آن به (Slade) اسلد
 و ساختار (Shape) ، شکل(Size) ذهنی که ما از اندازه

(Structure) در موردمان  بدنمان، همچنین از احساسات 

دهنده بدنمان داریم،  یلتشکي ها قسمتو ها  یژگیواین 
  . )1-2( دهد یگسترش م

ي ها اختاللتوان در  یمتغییرات در اندازه بدن را 
  DSMی، بخشی از پزشک روانعصبی شناختی و 

(Diagnostic and  Statistical manual of  Mental disorder) 
 (Anorexia Nervosa (AN))اشتهایی عصبی  اختالل بیبراي 
و اختالالت  (Bulimia Nervosa (BN)) خوري عصبیو پر

، DSM-IVیافت ( (Body Dysmorphic) بدریختی بدن
 Di Pietro and)رایبه نقل از داي پیترو و سیلو 1994

شی
ژوه

له پ
مقا
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Silveira) ،2008( )3(.  براي مثال بیماران مبتال به
اشتهایی و پراشتهایی عصبی، تا حد زیادي درباره  بی

ها آنارزیابی ن هستند و خودشکل و وزن بدنشان، نگرا
 APA (Americanتأثیر شکل و وزن بدنشان است ( تحت

Psychology Association) ،1994 ؛ به نقل از پوك و
). حتی براي بیمارانی که از پرخوري 2008همکاران، 
برند رنج می (Being Eating Disorder (BED)) توأم با ولع

ویر بدنی منفی شواهد تجربی در حال افزایشی، وجود تص
  .)4( دهدرا نشان می

تأثیر منفی  فقط زنان مبتال به اختالل خوردن تحت
گیرند. ترجیحات فرهنگی قرار نمی-فشارهاي اجتماعی

جامعه براي الغري، مشغولیت ذهنی اجتماعی با رژیم 
گرفتن و همچنین کاهش وزن را به وجود آورده است. 

، (Slimness) دنترجیح اخیر جامعه براي باریک اندام بو
تأثیر قرار داده  فتار خوردن و نگرش به غذا را تحتر

ی مثل نارضایتی ختشنا است. بعضی از رفتارهاي آسیب
جدي از بدن خود، نگرانی زیاد در ارتباط با رژیم گرفتن، 

هاي اختالل خوردن است، وزن و الغري که از ویژگی
 (Eating Disordered) بین بیماران مبتال به اختالل خوردن

و افراد در حال رژیم گرفتن که با  وزن مشغولیت ذهنی 
 Polivy and) دارند، مشترك است (پولیوي و هرمن

Herman) ،1987؛ به نقل از هودسن (Hudson) ،2008( )5(.  
 مخصوصاًطور مکرر  نارضایتی از شکل و ظاهر بدن به

. )6( در میان زنان جوان مورد توجه قرار گرفته است
میزان  توانند بهدهند که مردان نیز می یما نشان ه پژوهش

شان نگران شوند، براي مثال کوهن زیادي از تصاویر بدن
و همکاران نشان دادند که نارضایتی از شکل بدن در 

. توجه به شکل بدن در میان زنان )7( پسران شایع است
غربی زیاد است و وقتی به اختالالت خوردن توجه کنیم 

  .)3( شودمیتر له مهمأمس
ها در جوامع گوناگون نشان یابی تعدادي از زمینه

که نارضایتی از شکل بدن در میان نوجوانان دختر  اند داده
اولیه در امریکا مشاهده شد  يها رایج است. در پژوهش

حد زیادي از شکل و اندازه  که اغلب دختران نوجوان تا

عنوان  به ها آنکه تنها یک چهارم  یدرحالبدنشان ناشادند: 
یباً تقرشدند،  یمبندي  وزن داشتند طبقه افرادي که اضافه

  .)8( تمایل قوي براي کاهش وزن داشتند ها آنسه چهارم 
یکسان سطوح باالیی از نارضایتی  ايگونه همچنین به

طور مثال، در  از شکل در میان زنان مسن کشف شد: به
کننده به کلینیک  میان یک نمونه از زنان مراجعه

ریزي خانواده انگلیسی، گرچه بیش از سه چهارم در  برنامه
درصد گزارش  39درصد میانگین وزن بدنی بودند،  15

درصد  60و وزن دارند کنند اضافه یمکردند که فکر 
 طور پیوسته احساس چاقی داشتند گزارش کردند که به

)9(.  
 56 نفري از افراد یک جامعه، 4000در یک نمونه 
درصد  89 هر کلی خود ناراضی بودند،درصد زنان از ظا

درصد نشان دادند که  15خواستند که وزن کم کنند و می
سال است که از رسیدن به وزن دلخواهشان، دست  5

  .)10( برداشتند
هاي منظم درباره یکی از دالیل عمده کمبود پژوهش

نگرانی در مورد شکل بدن فقدان یک روش مناسب براي 
ي ها روشاست. گرچه تعدادي از  گیري این پدیده اندازه

هاي مشخصی از شکل  اند که به جنبه ارزیابی توسعه یافته
ط با ایک ارزیابی خاصی در ارتب پردازند، هیچ یمبدن 
از شکل بدن همراه با سوابق و   ینگرانمحسوس  تجربه

ین به ابزار خاصی از نگرانی بنابرا. اند نکردهپیامدها فراهم 
عالوه اغلب  ه. ب)11( استز در مورد شکل بدن نیا

نواحی مختلف بدن را  از یناراحت ،هاي در دسترسمقیاس
نگرانی  مشخصاً باکنند یا این که این ابزارها ارزیابی می

. تنها مقیاسی که نگرش )12( از شکل بدن سروکار ندارند
دهد، بررسی اختالل شکل بدن را مورد توجه قرار می

) است EDE= Eating  Disorder  Examinationخوردن (
اي پژوهشی است که ، ولی این مقیاس نیز مصاحبه)9(

شناسی خاص  مخصوص ارزیابی طیف کامل آسیب
  .)6(اشتهایی و پراشتهایی عصبی است  اختالل بی

بخش این  طور رضایت ابزاري که به 1987تا سال 
گیري کند وجود نداشت و کوپر  نگرانی را اندازه
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(Cooper) رسشنامه شکل بدن را به این و همکاران پ
 34منظور ساختند. این مقیاس یک پرسشنامه خوداجرایی 

کند  یمسؤالی است که به وضعیت چهار هفته قبل اشاره 
نفر) در مقایسه  535در جمعیت زنان انگلیسی ( اساساًو 

نفر) اجرا  34با یک جمعیت از زنان با پرخوري عصبی (
  .)9( شده است

مورد توجه  )BSQ( ه شکل بدنپرسشنام به چند دلیل
باشد، اول این که گران میران و بالینبسیاري از پژوهشگ

اصلی همسانی  پرسشنامه شکل بدنسنجی  ارزیابی روان
یی باال و روایی سازه قوي را بازآزمادرونی و پایایی 

 1993، (Evans and Dolan) دهد (ایوان و دوالننشان می
 ,Striegel-Moore) رادینو استرایگل موره، سیلبرستین و 

Silbrstein and Rodin)،1986   به نقل از وارن(Warren) 
در  پرسشنامه شکل بدن. دوم، )13( )2008و همکاران، 

هاي مختلف شامل سوئدي، فرانسوي، اسپانیایی، زبان
. سوم این که در دسترس است اي و برزیلیترکیه
شکل هاي کوتاه و جایگزین دیگري از پرسشنامه  نسخه
سؤالی در دسترس است براي این که استفاده از  34بدن 

همچنین ها تسهیل کند.  يگر غربالها و آن را در پژوهش
هاي در تواند براي تشخیص گروهپرسشنامه شکل بدن می

معرض خطر براي پیشگیري از اختالالت خوردن، به کار 
  . )12( رود

طري نشان داده شده که نارضایتی زیاد از بدن عامل خ
هاي  . برنامه)14و  12( براي ایجاد اختالالت خوردن است

پیشگیري یا درمان مؤثر براي نارضایتی از تصویر بدن به 
ابزار ارزیابی حساس و پایایی نیاز دارد که بتواند اهمیت 
  تغییر در نارضایتی از بدن را در طول زمان، 

گیري کند. با به دست آوردن هنجار از جمعیت  اندازه
  مورد چنین ابزارهایی افزایش  ی، اطالعات درعموم

  اطالعات را  (Contextual) ايیابد و تفسیر زمینهمی
  چه گفته . با توجه به آن)16و  15( کندفراهم می

سؤالی  34شد هدف پژوهش حاضر انطباق پرسشنامه 
) در جمعیت غیر بالینی ایران BSQ-34شکل بدن (

 باشد. می

  هامواد و روش
ش از نوع مقطعی و اعتبارسنجی ابزار این پژوه

باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه دانشجویان  یم
بودند. با  1392دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

استفاده از روش محاسبه حجم نمونه براي ضریب 
در مطالعه مقدماتی تعداد  r=28/0همبستگی و با فرض 

نفر  130ر، مورد نیاز جهت انجام پژوهش حاضنمونه 
توجه به این که در این پژوهش قصد  . بابرآورد شد

طور مجزا در مردان و  سنجی را به مشخصات روان شتیمدا
 260ین تعداد نمونه مورد نیاز بنابرازنان به دست آوریم 

گیري آسان  نفر تعیین شد. در این پژوهش با روش نمونه
  .ندنفر بررسی شد 273 نهایتاً

ها در این پژوهش، داده ابزار اصلی گردآوري
. در این پژوهش ابتدا بودسؤالی  34پرسشنامه شکل بدن 

از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه  BSQ-34پرسشنامه 
شد. پس از ویرایش دوباره، توسط دو فرد متخصص زبان 
انگلیسی مستقل از یکدیگر، از فارسی به انگلیسی 

مقایسه  برگردانده شد، ترجمه معکوس با پرسشنامه اصلی
شده فارسی دوباره ویرایش شد.  شد و پرسشنامه ترجمه

ها را تکثیر کرده و از آن ها، هیید ترجمه پرسشنامأپس از ت
و مشخصات  ها پرسشنامههر آزمودنی خواستیم که 

ی را کامل کرده و قد و وزن خود را شناخت یتجمع
منظور بررسی پایایی بازآزمایی، بعد از  یادداشت کنند. به

اي اولیه، با فاصله زمانی دو هفته دوباره پرسشنامه اجر
  سؤالی اجرا شد. 34شکل بدن 
سؤالی شکل  34پرسشنامه ها گردآوري داده يابزارها

 ها سؤال): BSQ-34= Body Shape Questionnaire( بدن
به نگرانی درباره شکل سؤالی شکل بدن  34در پرسشنامه 

ها  یآزمودنرد، گذشته اشاره دا بدن در طول چهار هفته
 6ی بر روي یک مقیاس سؤالشان را با هر موافقت

(همیشه) مشخص  6تا  )هرگز( 1 اي با دامنه درجه
و همکاران  (Rousseas, Knotter) کنوترکنند. روسیا،  می

ی پرسشنامه شکل سؤال 34نسخه فرانسوي  2005در سال 
این مقیاس فرانسوي همسانی  .بدن را ارزیابی کردند
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، بازآزمون α= 95/0(آزمون  وبی را نشان داددرونی خ
94/0=r(بازآزمون-، پایایی آزمون )93/0r≥ روایی (

)، ≤73/0rهمزمان با زیرمقیاس نارضایتی از شکل بدن (
، 5/18تر از  کم BMIروایی افتراقی بین زنان با 

5/18>BMI>9/24 25 و> BMIبخش بود نیز رضایت 
و همکاران در  (Rosen)ن زرو . همچنین در پژوهش)17(

در امریکا، پرسشنامه شکل بدن پایایی  1995سال 
ها از  یاسمقباز آزمون، روایی همزمان با دیگر -آزمون

هاي بالینی خوبی را  یتموقعشکل بدن و روایی مالکی با 
  .)18( نشان داد

 ASI= Appearance( هاي ظاهرطرحواره پرسشنامه

Schema Inventoryهاي ظاهر براي واره ): پرسشنامه طرح
هاي شناختی بنیادین مربوط به ظاهر به  سنجش فرضیه

طور منطقی به  نامه به . این پرسشه استوجود آمد
یی توجه دارد که باورهاي فرد را درباره اهمیت، ها ماده

دهد  یم نشان اش یزندگمعنا و اثرات ادراکی ظاهر بر 
؛ به نقل از 1990 (Pruzisky) (کش و پروزینسکی

در  مطرحي اصلی ها موضوع). بر اساس 1389 صادقی،
هاي زیر را  و حوزه ها مادهادبیات مربوط به تصویر بدن، 

برداري کردند: الف) تمرکز توجه فرد،  درباره ظاهر نمونه
گذاري هیجانی / هویتی، ب) باورهاي فرد با توجه  سرمایه

اثرات  به اثرات تاریخچه و رشد، ت) باورهاي فرد درباره
ردي فعلی و آینده و ث) درونی ساختن باورهاي میان ف
ی ناي جامعه. کش معلوم ساخت که همسانی درو کلیشه

ASI  و  82/0ترتیب  دانشجوي زن و مرد به 171بر روي
ماهه براي  آزمون بازآزمون یک باشد. پایایی یم 79/0

بود. در ایران، پژوهش صادقی در  71/0دانشجویان زن 
 ،ن پرسشنامه از روایی صورينشان داد که ای 1387سال 

افتراقی مطلوبی برخوردار است و پایایی  محتوایی و
پرسشنامه به سه روش آلفاي کرونباخ، بازآزمایی و 

 نفر از دانشجویان رشته 54سازي بر روي  یمهدون
  .)19( بودبخش  شناسی رضایت روان

تحلیل شدند.  SPSS 16 فزارا ها با استفاده از نرمداده
ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی  ل دادهبراي تحلی

استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و 
نرمال معیار و در بخش آمار استنباطی بررسی  انحراف
ها با آزمون کولموگروف اسمیرنف، توزیع متغیربودن 

بررسی همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفاي 
سازي و  بازآزمایی، پایایی دونیمه کرونباخ، براي پایایی

ضریب همبستگی محاسبه شد. همچنین  و روایی همزمان
هاي این پرسشنامه از تحلیل منظور پیدا کردن عامل به

  عاملی اکتشافی استفاده شد.
  

  ها یافته
دانشجوي دانشگاه  273گروه نمونه مورد پژوهش 

و  0/21با میانگین سنی  علوم پزشکی کرمانشاه
نفر  128از کل نمونه بودند. سال  6/4معیار  انحراف

  مرد بودند. %)1/53نفر ( 145) زن و 9/46%(
میانگین نمره پرسشنامه شکل بدن در کل نمونه 

و در نمونه مرد  8/60) 6/27، در نمونه زن (58) 6/23(
بود. تحلیل همسانی درونی، ضریب آلفاي  5/55) 2/19(

ترتیب  را به 93/0 و 96/0براي کل نمونه و  95/0کرونباخ 
هاي زن و مرد نشان داد. پایایی به روش براي آزمودنی

سازي با استفاده از ضریب گاتمن نیز در کل  دونیمه
 73/0و  83/0، 93/0ترتیب  نمونه، نمونه زن و مرد به

دست آمد. ضریب پایایی بازآزمایی در کل نمونه و  به
د که در بو 82/0و  96/0، 82/0ترتیب  نمونه زن و مرد به

ضرایب پایایی ها معنادار بودند. یافته >001/0Pسطح 
  ند.ادبخش این پرسشنامه را نشان د رضایت

سؤالی شکل بدن با  34روایی همزمان پرسشنامه 
هاي ظاهر محاسبه گردید. نتایج نشان  واره پرسشنامه طرح

سؤالی شکل بدن با پرسشنامه  34داد که پرسشنامه 
کل تگی مستقیم دارد که در هاي ظاهر همبس واره طرح
به دست  59/0و نمونه مرد  68/0، نمونه زن 63/0 نمونه

  معنادار بود. P>001/0آمد و در سطح 
هاي این پرسشنامه از تحلیل منظور پیدا کردن عامل به

). با استفاده از 1عامل اکتشافی استفاده شد (جدول 
سؤالی  34تحلیل عامل اکتشافی شش عامل از پرسشنامه 
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 9/61کل بدن استخراج شده است که در مجموع ش
  کنند.درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می

شش عامل استخراج شدند که  ،بعد از تحلیل عوامل
، 10، 6، 4، 3، 2سؤال (13عبارتند از: عامل اول داراي 

) و با توجه به محتواي 24و  21، 20، 19، 17، 16، 11،14
، 7سؤال ( 8، عامل دوم با "نگرانی از چاقی "سؤاالت 

پیامدهاي ") با عنوان27و  26، 23، 18، 13، 10، 8
 5، عامل سوم با "رفتاري نارضایتی از بدن-شناختی
ارزیابی شناختی ") با عنوان 34و  15، 12، 9، 1سؤال (

 31، 30، 29، 28سؤال ( 5، عامل چهارم با "شکل بدن
پنجم  ، عامل"خودآگاهی از شکل بدن") با عنوان 33و

نگرش عاطفی به شکل ") با عنوان 25و  22سؤال (2با 
تغییر  ") با عنوان32و  5سؤال ( 2و عامل ششم با  "بدن

  ).1نمودار  و 1گذاري شدند (جدول  نام  "شکل بدن
  

  بحث 
هاي این پژوهش از روایی و پایایی نسخه ایرانی یافته

کند. نتایج بدن، حمایت میسؤالی شکل  34پرسشنامه 
   ن داد این مقیاس داراي همسانی درونینشا

) و 79/0-86/0)، ضریب باز آزمایی (96/0-93/0(
 بخشی است. ) رضایت73/0-93/0سازي ( ضریب دو نیمه

)،18) (1996ها با نتایج روزن و همکاران (این یافته
  

  دهنده آن هاي تشکیلتحلیل عاملی پرسشنامه شکل بدن و مؤلفه -1جدول 
  مجموع بارهاي چرخش یافته  مجموع بارهاي استخراج شده  ارزش ویژه اولیه  

  کل  عوامل
درصد تبیین 

  واریانس
درصد تبیین 

  تراکمی واریانس
  کل

درصد تبیین 
  واریانس

درصد تبیین 
  تراکمی واریانس

  کل
درصد تبیین 

  واریانس
درصد تبیین 

  تراکمی واریانس
1  60/13  99/39  99/39  60/13  99/39  99/39  61/7  39/22  39/22  
2  20/2  49/6  49/46  20/2  49/6  49/46  49/3  27/10  66/32  
3  53/1  51/4  51  53/1  51/4  51  30/3  72/9  38/42  
4  24/1  67/3  67/54  24/1  67/3  67/54  84/2  36/8  74/50  
5  23/1  64/3  31/58  23/1  64/3  31/58  03/2  99/5  73/56  
6  21/1  55/3  87/61  21/1  55/3  87/61  74/1  13/5  87/61  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 سؤالی 34نمودار سنگ ریزه کتل براي تحلیل عوامل پرسش نامه شکل بدن  - 1نمودار 
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، )2004 ()12( (Ghaderi and Scott) قادري و اسکات
، کنتی، کورداس و )3( )2009داي پترو و سیلوریا (

و همکاران  (Akdemir)، آکدمیر )20( )2009التوري (
و همکاران  (Kaestner)کاستنر -و لنیتیلون )21( )2011(
روایی همزمان این پرسشنامه  همسو است.) 22() 2013(

دست آمد  به 51/0-65/0هاي ظاهر واره با پرسشنامه طرح
بخش بودن  معنادار بود که رضایت P>001/0که در سطح 

ضریب کند. یید میأروایی همزمان این پرسشنامه را ت
 توجیه آمده در این پژوهش قابل دست همبستگی به

واره ظاهر بازنمایی شناختی  طور که طرح باشد. همان می
شده درباره خود و در ارتباط با  دهی اطالعات سازمان

از  (Ultra-thin) هاي بسیار الغر. مدل)23( ظاهر است
هاي ظاهر زنان واره اند که با طرحهایی تشکیل شده محرك

ها منجر به فعال شدن با آن محركارتباط دارد و روبرو
سازي  شود؛ با شروع فعالواره ظاهر می دن طرحش

یابد و سایر اطالعات واره ظاهر، آگاهی افزایش می طرح
گیرد و منجر به واره مورد توجه قرار می مرتبط با طرح

هاي شناختی عاطفی مثل نارضایتی از بدن پردازش
) 1996( . در پژوهش روزن و همکاران)24( شود می

) 2012(، آکدمیر و همکاران )20(، کنتی و همکاران )18(
نیز روایی ) 22()2013(لنیلتون کاستنر و همکاران  و )21(

 بخش بود. همزمان این پرسشنامه رضایت

نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل شش عامل  
درصد از  87/61توانند آمده در این آزمون می دست به

بدن  سؤالی شکل 34نگرانی از شکل بدن را در پرسشنامه 
ي پیشین از هابرخی از پژوهش .ارزیابی و تبیین کنند

براي مثال  ،کنندعاملی بودن این پرسشنامه حمایت می تک
؛ وارن و همکاران، )12() 2004قادري و اسکات، (

 .)25( )2002( و همکاران، (Pook) و پوك) 13() 2008(
) در تحلیل 2013لنیتیلون کاستنر و همکاران ( در پژوهش

 دست آمدند که در نمونه دو عامل به ،ی اکتشافیعامل
غیربالینی همبستگی باالیی داشتند. این پژوهش نیز نشان 

سؤالی شکل بدن  34فرانسوي پرسشنامه  داد که نسخه
 .)22( نظر گرفته شود بعدي در عنوان مقیاسی تک نباید به

 ،اندعامل را شناسایی کرده 4ها  که سایر پژوهشدر حالی
ولی در  .)3() 2009ثال داي پترو و همکاران، (براي م

عامل میزان زیادي  4ها فقط یکی از بعضی از آن پژوهش
براي مثال مام فورد ، کرداز واریانس را تبیین می

(Mumford) ) ،؛ روزیو و )26( )1991و همکاران
هاي این پژوهش نشان داد . یافته)17( )2005همکاران، (

بخشی در  یی و پایایی رضایتکه پرسشنامه شکل بدن روا
که جمعیت دانشجویان ایرانی دارد. با توجه به این

پژوهش حاضر در جمعیت دانشجویان اجرا شده است لذا 
ها از جمله ها به سایر جمعیتپذیري یافته تعمیم

شود پیشنهاد می آید.محدودیت این پژوهش به حساب می
نامه سنجی پرسش هاي روانهاي آتی ویژگی در پژوهش

هاي مختلف هاي سنی و جمعیتشکل بدن در گروه
  بررسی و مقایسه شود. 

  
  گیري نتیجه

دانشجویان  سؤالی در نمونه 34پرسشنامه شکل بدن 
بخشی دارد و از پایایی و  ایرانی همسانی درونی رضایت

روایی مناسبی برخوردار است. ضریب روایی و پایایی 
دست  از نمونه مردان بهاین پرسشنامه در نمونه زنان بیشتر 

براي جمعیت دهد این پرسشنامه آمد که نشان می
دلیل احتمالی این یافته  .باشدتر میدانشجویان زن مناسب

ثیر بیشتر فرهنگ توجه به ظاهر و اندام در بین أتواند تمی
  زنان باشد.

  
  تشکر و قدردانی

در پایان از اساتید محترم، دانشجویان دانشگاه علوم 
کرمانشاه و  کلیه کسانی که در این پژوهش پزشکی 

 آید. یعمل م همکاري داشتند تشکر به
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