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 مقاله پژوهشی

  دختر و پسر یرستانیآموزان دبدر دانش يو پرخاشگر یر بدنیترس از تصو یلیتحل یبررس
  

  ۲ه آذريمرض، ۲يساناز شبان، ٣انيسارا سروند، ۲ثم مجدميم، ٢شهرزاد نظارات، ۲يمه اسکندريحک، ١يدريم حيمر
 

  01/09/1395تاریخ پذیرش  03/07/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يرخاشگرهمچون پ ير بدن و اختالالتيتصو يهايشانيپر سازنهيزمتواند يدر نوجوانان م يجد ينبحرا عنوانبهاز بلوغ  يناش يرات جسمييتغ: هدف و زمينهپيش
و  ير بدنيصوترس از ت يليتحل يرسد. لذا پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسيبه نظر م يضرور يامر، ن فاکتورهاين ايارتباط ب يين شناسايبنابرا، در آنان باشد

  بپردازند. يرستانيدب آموزاندر دانش يپرخاشگر
اول تا چهارم  يهاهيدختر و پسر در پا يرستانيآموز دبدانش ۳۵۷ يبه رو ياچندمرحله ياخوشه يريگنمونه يطي، ليتحل يفين پژوهش توصيا: مواد و روش کار

شنامه تلتون و پرسيل ير بدنيپرسشنامه ترس از تصو، کيرافاطالعات با استفاده از فرم اطالعات دموگ يآورده است. جمعيبه انجام رس ۱۳۹۴در شهر آبادان در سال 
مورد  SPSSافزار رسون در نرميپ يب همبستگيو ضر Independent t-test يآمار يهاو آزمون يفيها با استفاده از آمار توصزنک انجام شد. دادهيآ يپرخاشگر

  ز قرار گرفتند. يآنال
 يو پرخاشگر ير بدنين ترس از تصويها نشان داد بافتهيبودند.  ۹/۲۸ يپرخاشگر يو نمره ۴/۳۹ ير بدنيترس از تصو ينمره يآموزان دارادانش، در کل: هاافتهي

  نبود. دارمعنيز ين ارتباط در پسران نيوجود نداشت و ا دارمعنيدر دختران ارتباط 
 يشکالتاما توجه به وجود م، ده نشديد يرستانيآموزان دبدر دانش يپرخاشگر با ير بدنين ترس از تصويب يدارمعنين مطالعه ارتباط يدر اي: ريگجهيبحث و نت

 يناسشبيآسالزم است  عالوهبهرسد. يبه نظر م يضرور ين مشکالت امريکاهش ا منظوربهمناسب  يراهکارها يو ارائه يو پرخاشگر ير بدنيهمچون ترس از تصو
داده  ياژهياه وگين مشکالت جايبهداشت روان به ا يهايزيررد و در برنامهيقرار گ ييمورد شناسا يشتريز با دقت بين فاکتورها نيمرتبط با ا ير عوامل احتماليو سا
  شود.

 آموزاندانشي، پرخاشگري، ر بدنيترس از تصو: هاواژهليد ك

  
 ۸۳۷-۸۴۶ ص، ۱۳۹۵ دي، ۸۷درپي پي، دهمشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٠٩٣٧٨٧٧٢٢٧٤: تلفن آبادان يپزشک علوم دانشکده، آبادان: رس مکاتبهآد

Email: heidari.maryam84@yahoo.com 

  
  مقدمه

 رونديجامعه به شمار م يايفعال و پو يروينوجوانان ن ازآنجاکه
، اهد نگرشين بايبنابرا، ده گرفتيت را نادين جمعيتوان ايو نم

آنان را شناخت و راه  يهامسائل و خواسته، مشکالت، هايژگيو
). در ۱نمود ( يدا کرد و بازنگريرا پ هاآنح با يارتباط و رفتار صح

و  يو روان يرات جسمييقت نوجوانان در دوران بلوغ به جهت تغيحق
 کنند ويرا تجربه م يقيترس و اضطراب عمي، اجتماع يهايابيارز

به با ظهور بلوغ در آنان  زمانهمکه ممکن است  يلمسائ ازجمله
ز ترس ا اصطالحبهر تن است که يتصو يدرباره ينگران، ديآ وجود

                                                             
 سنده مسئول)يران (نويآبادان، آبادان، ا ي، دانشكده علوم پزشکيجراح يگروه آموزشي پرستاري داخل يمرب ١
 رانيآبادان، آبادان، ا ي، دانشكده علوم پزشکيپرستار يکارشناس يدانشجو ٢
 يرانشاپور اهواز، اهواز، ا يجند يده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدانشک يولوژيدمياپ يگروه آموزش يمرب ٣

که  است يچندعامل ير تن ساختاريشود. تصويده مير تن ناميتصو
، عملکرد، ظاهريي، بايز، از اندازه يو رفتار يشناخت يهايابيارز

 مختلف بدن را در يهابخشو سالم بودن  ينامناسب بودن برجستگ
د ب يهايابياست که ارز از آن يحاک قاتيتحقج يرد. نتايگيبر م

) و ۲رسد (يو بلوغ به حداکثر م يبدن در طول نوجوان يعملکرد
مختلف کارکرد  يهابا جنبه يکيزيت از ظاهر فيرضا ازآنجاکه
ن موضوع در دوران يت ايلذا بر اهم، فرد مرتبط است ياجتماع
وع يدهد شينه برآوردها نشان مين زمي). در ا۳افزايد (يم ينوجوان
ختر در نوجوانان د افتهيتوسعه ير بدن در کشورهاياز تصو يتينارضا
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در ). ۴باشد (يدرصد م ۱۶-۵۵درصد و در نوجوانان پسر  ۸۱-۳۵
مانند  يو جسم يکيزيف يهنجارها راتييتغچون ، بلوغ اندور
 يکيزيف تيدر رابطه با جذاب يخواه دئاليادر تقابل با ، وزن شيافزا

-يم شيزااف يکيزيف ظاهربهنسبت  يتينارضان يبنابرا، رديگيقرار م
است که نوجوان  يت بدن عامليو اهم ييبايز، قتي). در حق۵يابد (

دهد يسوق م يروان يهاياز ظاهر و ناسازگار يتينارضا يسوبهرا 
 ).۷باشد (داشته  يريناپذو تحمل قيعم يامدهايپ توانديم ) که۶(

، دباش مؤثر ير بدنياز تصو يتيتواند در نارضايم يعوامل متعدد
مشخص شد که  Ackard & Peterson يدر مطالعه ازجمله
ر ياز تصو يتيمربوط به بلوغ در نوجوانان منجر به نارضا وزناضافه

 و همکاران Lee ي). مطالعه۸شود (يمرتبط با آن م يبدن و رفتارها

از کودکان و نوجوانان  يمياز ن ترکمز نشان داد که تنها ين نيدر چ
بت نس اکثراًت داشتند و ينسبت به وزن خود ابراز رضاموردمطالعه، 

). ۹داشتند ( يرواقعيغ يش تصوراتيا کمبود وزن خويو  وزناضافهبه 
 خود يو آرمان يواقع ير بدنين تصويکه ب يقت نوجوانانيدر حق
کنند و يم يرا درون خوانيهمن نايا، کنندياحساس م ييهاتفاوت
 و نفسعزتمنجر به کاهش  خوانيهمن ناياز ا جادشدهيا يتينارضا

 يبه سالمت روان درنهايتو اضطراب در آنان شده و  يش افسردگيافزا
 ريت از تصويارتباط عدم رضا، قاتي). تحق۱۰رساند (يب ميفرد آس

 گار ويمصرف سي، ماعاجت يفوب، استرس، با اضطراب يبدن يذهن
، ۱۱( اندرا به اثبات رسانده يافکار وسواسي، اهياختالالت تغذ، الکل
و  ير بدنين تصويانگر وجود ارتباط بيز بيمطالعات ن ي). برخ۱۲

 يج برخينتا، عالوهبه). ۱۳( در نوجوانان هستند ياضطراب اجتماع
 يناش يو روح يرات جسميياز آن است که تغ يز حاکيقات نيتحق

تواند با يم، دختران در سن بلوغ ير ذهنير تصويياز بلوغ و تغ
که اشاره شد  طورهمان). ۱باشد (در آنان مرتبط  يپرخاشگر

و عوامل  ير بدنين ترس از تصويانگر وجود ارتباط بيقات فوق بيتحق
، دارد ياژهيگاه ويجا يان پرخاشگرين مياست که در ا يمتعدد
 ين نوجوانياست که در سن يالتمشک ازجمله يپرخاشگر چراکه

مهم در  يها) و از شاخص۱۵، ۱۴دارد (وع و بروز را ين شيشتريب
به  يت ضداجتماعيهمچون اختالل شخص ياختالالت روان يبرخ

در فرد  يجسم يهايماريتواند با بروز بيم يد که حتيآيشمار م
 و تواند با خشونتيم معموالً). رفتار پرخاشگرانه ۱۶باشد (مرتبط 

توان آن را از معضالت مهم در يهمراه باشد و م يعمد يهابيآس
مطالعات انجام ، انيدي). به نقل از ام۱۷برشمرد ( يسالمت عموم

 ۲۸کا نشان داده است که يآمر يرستانيشده بر دانش آموزان دب
در نزاع ، ک ماه مطالعهيدرصد دخترها در طول  ۷درصد پسرها و 

ن باورند که ياز محققان بر ا يبرخ، ) البته۱۸اند (ر بودهيدرگ يکيزيف
فتار ابراز ر يوهيندارد و تنها ش يتأثير يت در ابراز پرخاشگريجنس

مثال پسران  طوربهپرخاشگرانه در دو جنس با هم متفاوت است 

ابراز کرده و دختران آن را  يا کالمي يکيزيف صورتبهرا  يپرخاشگر
 دهنديقهر کردن بروز م تصوربه ين فرديب يشتر در رفتارهايب
اما آنچه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه در نوجوانان ؛ )۱۹(
 ين فرديو ب يبر حالت درون فرد يآثار نامطلوب پرخاشگر، شوديم

 و همساالندر  ير منفيجاد تصويتواند منجر به ايافراد است که م
). ۲۰ردد (گ يليو افت تحص همساالن يطرد شدن از سو، آموزگاران

 و يدرمان يهانهيل هزيتواند با تحميم يحت يپرخاشگر عالوهبه
را به جوامع وارد  ينيبار سنگ، افراد در جامعه يکاهش حاصلمند

آمده در هنگام  به وجودرات ييتغ، که اشاره شد طورهمان ).۱۷آورد (
 صوصخبه، در نوجوانان همراه باشد ياريتواند با مشکالت بسيبلوغ م

 يهاينشايپر سازنهيزمتواند ياز بلوغ که م يناش يات جسمانرييتغ
ن به دنبال آباشد و  يچون پرخاشگر ير بدن و اختالالت روانيتصو

بر  يمرور، عالوهبه. قرار دهد تأثيرنوجوان را تحت  يسالمت عموم
عوامل مرتبط با  يمتعدد يهادهد که پژوهشينشان م، مطالعات

جداگانه  طوربهدر نوجوانان را  ياشگرو پرخ ير بدنيترس از تصو
 ينه بررسيدر زم ياتاکنون شاهد مطالعه امااند قرار داده يموردبررس

م. ياآموزان نبودهدر دانش يو پرخاشگر ير بدنيترس از تصو يليتحل
 يليلتح يپژوهشگران بر آن شدند تا به بررس، حاضر يلذا در مطالعه
ختر د يرستانيآموزان دبدر دانش يو پرخاشگر ير بدنيترس از تصو

، قيج حاصل از تحقيآبادان بپردازند و با انعکاس نتا پسر شهرو 
 نيو تحت کنترل درآوردن ا يزيربرنامه يالزم را در راستا ينهيزم

  عوامل خطرساز فراهم آورند.
  

  مواد و روش کار
ب ياست که پس از تصو يليتحل يفيصپژوهش حاضر از نوع تو

آبادان و کسب اجازه از  يدانشکده علوم پزشک يپژوهش يدر شورا
 يدر جامعه، شهرستان آبادان وپرورشآموزش ين ادارهيمسئول
شهر آبادان در  دخترانه و پسرانه يدولت يهارستانيآموزان دبدانش
جدول مورگان  انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از ۱۳۹۴سال 

 يآمار يجامعه يبر اساس جدول مورگان برا ازآنجاکه، محاسبه شد
شهر آبادان)  يدولت يهارستانيآموزان دبتعداد دانشنفري ( ۴۵۰۰
 لمااحتبهن حجم نمونه با توجه يبنابرا، است ينفر نمونه کاف ۳۵۱

 يريگها با روش نمونهش داده شد. نمونهينفر افزا ۴۵۰به ، زشير
اول تا چهارم  يهيآموزان پاان دانشياز م ياچندمرحله ياهخوش

ن يبد، شهر آبادان انتخاب شدند يدخترانه و پسرانه يهارستانيدب
نج به پ ييايت جغرافيابتدا شهر آبادان بر اساس موقعب که يترت

م شد و هر منطقه يغرب و مرکز تقس، شرق، جنوب، شمال يمنطقه
ست مدارس در هر يسپس ل، گرفته شد ک خوشه در نظري عنوانبه

ک از يه و بر اساس تعداد مدارس در هر خوشه سهم هر يمنطقه ته
انتخاب  يتصادف طوربهمدرسه  ١٠ درمجموعمناطق مشخص شد. 
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 پسر و دختر دبيرستاني آموزان¬دانش در پرخاشگري و بدني تصوير از ترس تحليلي بررسي
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ر يدر هر مدرسه با استفاده از فرمول ز هانمونهسپس تعداد ، شد
  : ديمحاسبه گرد

  
۴۵۰× = 

 تعداد کل دانش آموزان در مدرسه
تعداد کل دانش آموزان مدارس منتخب

  xتعداد نمونه از مدرسه
 

 يه و رشتهياز هر پا يتصادف طوربهز يک از مدارس نيدر هر 
آموزان آن کالس دعوت به و دانش ک کالس انتخاب شدي، يليتحص

-يماريابتال به ب عدم: شامل مطالعه به ورود معيارهاي .مطالعه شدند
روان (بر اساس  و اعصاب هايبيماري بتال بهعدم ا، مزمن جسمي هاي

 داروهاي از استفاده عدم، دانش آموزان) ياطالعات موجود در پرونده

 نظير فيزيكي هايآسيب اي جسمي معلوليت وجود عدم، گردانروان

عدم : خروج از مطالعه شامل يارهايآشكار. مع و پارگي سوختگي
 در ابتدا ضمن وزان.کامل توسط دانش آم طوربهل پرسشنامه يتکم

و  موردنظرن مدارس يو مسئول وپرورشآموزش يبا اداره يهماهنگ
ل فرم ين و دانش آموزان و تکميمسئول يان هدف پژوهش برايب

ط جهت شرکت ياز دانش آموزان واجد شرا، ت آگاهانهيو رضا ياخالق
، کيسپس فرم اطالعات دموگراف، در مطالعه دعوت به عمل آمد

 يتلتون و پرسشنامه پرخاشگريل ير بدنيس از تصوپرسشنامه تر
فرم اطالعات ) ١: ار آنان قرار داده شديل در اختيزنک جهت تکميآ

 يهيپا، وزن، قد، جنس، سن: ينهيدرزم يسؤاالتک شامل يدموگراف
 سطح سواد پدر و، معدل سال گذشتهي، ليتحص يرشتهي، ليتحص
تعداد فرزندان ، انه خانوادهيزان درآمد ماهيم، شغل پدر و مادر، مادر

 ييدختران بود که روا ين فرزند بودن و سن قاعدگيچندم، خانواده
دانشکده  يعلمئتيه يآن به روش اعتبار محتوا توسط اعضا

 ير بدنيترس از تصو يپرسشنامه) ٢ قرار گرفت. تأييدمورد  يپرستار
 يراب، پردازديفرد از ظاهرش م ينگران يز که به بررسيتلتون نيل

ن يشد. ا يابيتلتون و همکاران ساخته و اعتبارين بار توسط لينخست
است و داتش آموزان در پاسخ به هر  سؤال ۱۹پرسشنامه شامل 

ف يپاسخ دهند که ط يکرتيدرجه ل ۵اس يک مقيد به يبا سؤال
، (اغلب)۴، )ي(گاه۳، )ندرتبه(۲، (هرگز)۱: صورتبه هاپاسخ

ر بوده يمتغ ۹۵تا  ۱۹ن يپرسشنامه بکل  يباشد. نمرهيشه) مي(هم۵
ن ابزار يا، است ير بدنيشتر از تصويب يتيانگر نارضايکه نمرات باالتر ب

 يکردن و مخف يوارس، از ظاهر يتيدو عامل دارد که عامل اول نارضا
 يرد و عامل دوم تداخل نگرانيگيرا در بر م شدهادراکص يشدن نقا

تلتون و ي. لدهديمفرد نشان  يظاهر را در عملکرد اجتماع يدرباره
 عامل، سؤاالتکل  ين ابزار را برايکرونباخ ا يب آلفايهمکاران ضر

). ۲۱کردند (گزارش  ۷۶/۰، ۹۲/۰، ۹۳/۰ بيبه ترتاول و عامل دوم 
 يبساک نژاد و غفار يدر مطالعهز يران نيدر ان ابزار يا ييايپا

است شده  برآورد ٨٤/٠ يو سجاد يمحمد ي) و در مطالعه۲۲(۹۵/۰
ن ابزار محاسبه يا يبرا ٧٨/٠ ييايز پايحاضر ن ي). در مطالعه٢٣(

ده ه شيزنک تهيزنک که توسط آيآ يپرسشنامه پرخاشگر) ٣شد. 
آن  سؤال ۲۰است که ينه پرخاشگريدر زم سؤال ۳۰شامل ، است

 ياهتميآن پرسشنامه يدارد. ا يآن پاسخ منف سؤال ۱۰پاسخ مثبت و 
 يهاتيبه موقعخشم و احساسات افراد را نسبت ، يورزنهيک، تهاجم

م شده که در مقابل هر يتنظ ياگونهبه هانهيگزسنجد و يمختلف م
 مورد کهيدرصورتر. يدانم و خينم بله: نه وجود دارديسه گز سؤال
در صورت ، "يباشد عالمت "بل يات آزمودنيمطابق با روح سؤال

ر" و در يعالمت "خ يودنات آزميبا روح سؤالمطابق نبودن مورد 
 . اگرديدانم" را مشخص نماينه "نميصورت ممتنع بودن پاسخ گز

نمره ، ) بدهديز به آن پاسخ (بلين يمثبت باشد و آزمودن سؤالپاسخ 
و اگر پاسخ  ١دانم) بدهد نمره ياگر پاسخ (نم، افت خواهد کرديدر ٢

 سؤالخ که پاس يسؤاالتخواهد گرفت. در مورد  ٠ر) بدهد نمره ي(خ
خ پاس ياگر آزمودن يعن، يوه عمل خواهد شدين شياست به هم يمنف
و اگر پاسخ  ١دانم) بدهد نمره ياگر پاسخ (نم، ٢نمره ، ر) بدهدي(خ
 ۰ن ي. نمره کل پرسشنامه بافت خواهد کرديدر ٠) بدهد نمره ي(بل
). ۲۴است ( يانگر پرخاشگريب ۲۰ ير است و نمرات بااليمتغ ۶۰تا
قرار گرفته است.  مورداستفاده يمتعدد ير مطالعات داخلن ابزار ديا

). در ۲۵آمد ( به دست ٧٤/٠آن  ييايدر پژوهش درتاج و همکاران پا
 ٦٨/٠ن پرسشنامه يکرونباخ ا يز آلفايو همکاران ن يپژوهش کرم

 ين ابزار با آلفايا ييايحاضر پا يدر مطالعه ؛ و)١٩شد (محاسبه 
  برآورد شد. ٧۴/٠کرونباخ 
که  يآموزانان دانشيدر پا، هال پرسشنامهياز تکم پس

ل نکرده بودند از مطالعه خارج يکامل تکم طوربهها را پرسشنامه
، درصدي، فراوان: شامل يفيها از آمار توصز دادهيشدند و جهت آنال

شامل  يليآمار تحل يهاار و آزمونيانحراف مع، نيانگيم
Independent t-test افزارنرمرسون در يپ يب همبستگيو ضر 

SPSS ٠٥ يآمار يدارمعنياستفاده شد. (سطح ، ١٩ش يرايو/P< 
ن اخالق در پژوهش يالزم به ذکر است که مواز در نظر گرفته شد).

، )93u-032ته اخالق دانشگاه (به شماره ياخذ مجوز از کم ازجمله
از شرکت در  يريگآموزان جهت کنارهدانش يهيار به کليدادن اخت

محرمانه  ينهيرزمدکنندگان نان دادن به شرکتياطم، شپژوه
     .ديلحاظ گرد، يطورکلبهج ينتا ييماندن اطالعات و گزارش نها

  
  هايافته

نفر  ۳۵۷، کنندهآموز شرکتدانش ۴۵۰ان ين پژوهش از ميدر ا
-شرکت يسن يل کردند. دامنهيکامل تکم طورهبها را پرسشنامه
ار يسال و انحراف مع ۳۱/۱۶ن يانگيسال با م ۱۹تا  ۱۴کنندگان 

دختر  ۱۶۲درصد) و  ۶/۵۴پسر ( ۱۹۵آموزان شامل بود. دانش ۰۱/۱
با انحراف  ۴۱/۲۱آنان  يبدن يهيدرصد) بودند. متوسط نما ۴/۴۵(

 ۳۵، رصد کالس اولد ۷/۲۲ يليتحص يهيپا ازنظربود.  ۷/۴ار يمع
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درصد کالس  ۳/۱۲درصد کالس سوم و  ۳۰، درصد کالس دوم
درصد  ۷/۴۱ي، اضير يآموزان رشتهدرصد از دانش ۲۹چهارم بودند. 

ان کنندگن معدل شرکتيانگيبودند. م يدرصد انسان ۳/۲۹و  يتجرب
پدر آموزان سطح سواد بود. در اکثر دانش ۶/۱ار يبا انحراف مع ۲/۱۷
 " اکثراًدرصد) متوسطه بود.  ۲۶مادر (و سطح سواد  درصد) ۳۰(

درصد) بود.  ۲/۸۳دار (درصد) و شغل مادر خانه ۴/۴۵شغل پدر آزاد (

درصد)  ۹/۳۵آموزان (شتر دانشيخانواده در ب يانهيزان درآمد ماهيم
با  يادرصد) در خانواده ۲/۳۹( اکثراًون تومان بود. يليم ۲تا  ۱ن يب
درصد)  ۴/۳۸آموزان (کردند. اکثر دانشيم يفرزند زندگ ۳ش از يب

آموزان دختر متوسط سن فرزند اول خانواده بودند و در دانش
  ).۱جدول بود ( ۳/۱ار يسال با انحراف مع ۱۲ يقاعدگ

  
  تيک جنسيآموزان به تفکدانش يت شناختياطالعات جمع: )۱جدول(

  )۳۵۷: تعدادکل (  )۱۹۵: تعدادپسر (  )۱۶۲: تعدادر (دخت  ريمتغ
  ۳/۱۶±۱  ۴/۱۶±۹/۰  ۱/۱۶±۱  ار)يانحراف مع± نيانگي(م  سن

  )%۱۰۰(۳۵۷  )%۶/۵۴(۱۹۵  )%۴/۴۵(۱۶۲  درصد)فراواني (    جنس
  ۴/۲۱±۷/۴  ۲۲±۱/۵  ۶/۲۰±۹/۳  ار)يانحراف مع± نيانگي(م  يه توده بدنينما
   يليه تحصيپا

  اول
  مدو

  سوم
  چهارم

  درصد)فراواني (

  
۴۸)۶/۲۹%(  
۴۵)۸/۲۷%(  
۴۴)۲/۲۷%(  
۲۵)۴/۱۵%(  

  
۳۳)۹/۱۶%(  
۸۰)۴۱%(  
۶۳)۳/۳۲%(  
۱۹)۷/۹%(  

  
۸۱)۷/۲۲%(  

۱۲۵)۳۵%(  
۱۰۷)۳۰%(  
۴۴)۳/۱۲%(  

   يليرشته تحص
  ياضير

  يتجرب
  يانسان

  درصد)فراواني (

  
۱۲)۵/۱۰%(  
۴۹)۴۳%(  
۵۳)۵/۴۶%(  

  
۶۸)۴۲%(  
۶۶)۷/۴۰%(  
۲۸)۳/۱۷%(  

  
۸۰)۲۹%(  

۱۱۵)۷/۴۱%(  
۸۱)۳/۲۹%(  

  ۲/۱۷±۶/۱  ۷/۱۶±۵/۱  ۷/۱۷±۶/۱  ار)يانحراف مع± نيانگي(م  معدل
  سطح سواد پدر

  سواديب
  ييابتدا

  ييراهنما
  متوسطه
  يدانشگاه

  درصد)فراواني (

  
۳)۹/۱%(  

۳۰)۵/۱۸%(  
۵۲)۱/۳۲%(  
۴۷)۲۹%(  
۳۰)۵/۱۸%(  

  
۱۰)۱/۵%(  
۲۲)۳/۱۱%(  
۴۰)۵/۲۰%(  
۶۰)۸/۳۰%(  
۶۳)۳/۳۲%(  

  
۱۳)۶/۳%(  
۵۲)۶/۱۴%(  
۹۲)۸/۲۵%(  

۱۰۷)۳۰%(  
۹۳)۱/۲۶%(  

  سطح سواد مادر
  سواديب

  ييابتدا
  ييراهنما

  متوسطه
  يدانشگاه

  درصد)فراواني (

  
۷)۳/۴%(  

۵۱)۵/۳۱%(  
۴۵)۸/۲۷%(  
۳۸)۵/۲۳%(  
۲۱)۱۳%(  

  
۲۲)۳/۱۱%(  
۳۷)۱۹%(  
۳۶)۵/۱۸%(  
۵۸)۷/۲۹%(  
۴۲)۵/۲۱%(  

  
۲۹)۱/۸%(  
۸۸)۶/۲۴%(  
۸۱)۷/۲۲%(  
۹۶)۹/۲۶%(  
۶۳)۶/۱۷%(  

  شغل پدر
  آزاد

  کارگر
  کارمند

  بازنشسته

  درصد)فراواني (

  
۸۴)۹/۵۱%(  
۱۴)۶/۸%(  
۳۹)۱/۲۴%(  
۱۲)۴/۷%(  

  
۷۸)۴۰%(  
۳۲)۴/۱۶%(  
۵۸)۷/۲۹%(  
۲۰)۳/۱۰%(  

  
۱۶۲)۴/۴۵%(  
۴۶)۹/۱۲%(  
۹۷)۲/۲۷%(  
۳۲)۹%(  
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  )۳۵۷: تعدادکل (  )۱۹۵: تعدادپسر (  )۱۶۲: تعدادر (دخت  ريمتغ
  )%۶/۵(۲۰  )%۶/۳(۷  )%۸(۱۳  کاريب

    شغل مادر
  آزاد

  کارگر
  کارمند

  بازنشسته
  دارخانه

  درصد)فراواني (

  
۱۴)۶/۸%(  
۱)۶/۰%(  
۷)۳/۴%(  
۰)۰%(  

۱۴۰)۴/۸۶%(  

  
۹)۶/۴%(  
۵)۶/۲%(  

۲۳)۸/۱۱%(  
۱)۵/۰%(  

۱۵۷)۵/۸۰%(  

  
۲۳)۴/۶%(  

۶)۷/۱%(  
۳۰)۴/۸%(  
۱)۳/۰%(  

۲۹۷)۲/۸۳%(  
    خانواده يانهيدرآمد ماه

  هزار تومان ۵۰۰ر يز
  ون تومانيليم ۱هزار تا  ۵۰۰

  ون تومانيليم ۲تا ۱
  ون تومانيليم ۲ش از يب

  درصد)فراواني (

  
۴۸)۶/۲۹%(  
۵۰)۹/۳۰%(  
۳۸)۵/۲۳%(  
۲۶)۱۶%(  

  
۲۶)۳/۱۳%(  
۴۳)۱/۲۲%(  
۹۰)۲/۴۶%(  
۳۶)۵/۱۸%(  

  
۷۴)۷/۲۰%(  
۹۳)۱/۲۶%(  

۱۲۸)۲/۳۵%(  
۶۲)۴/۱۷%(  

    تعداد فرزندان خانواده
  فرزند ۱
  فرزند ۲
  فرزند ۳
  فرزند ۳ش از يب

  درصد)فراواني (

  
۹)۶/۵%(  

۳۱)۱/۱۹%(  
۵۴)۳/۳۳%(  
۶۸)۴۲%(  

  
۷)۶/۳%(  

۵۰)۶/۲۵%(  
۶۶)۸/۳۳%(  
۷۲)۹/۳۶%(  

  
۱۶)۵/۴%(  
۸۱)۷/۲۲%(  

۱۲۰)۶/۳۳%(  
۱۴۰)۲/۳۹%(  

    فرزند در خانواده يرتبه
  فرزند اول
  فرزند دوم
  فرزند سوم

  شتريب

  درصد)فراواني (

  
۵۴)۳/۳۳%(  
۴۹)۲/۳۰%(  
۳۰)۵/۱۸%(  
۲۹)۹/۱۷%(  

  
۸۳)۶/۴۲%(  
۶۰)۸/۳۰%(  
۲۳)۸/۱۱%(  
۲۹)۹/۱۴%(  

  
۱۳۷)۴/۳۸%(  
۱۰۹)۵/۳۰%(  
۵۳)۸/۱۴%(  
۵۸)۲/۱۶%(  

  -  -  ۱۲±۳/۱  ار)يانحراف مع ±نيانگي(م  در دختران  يسن قاعدگ
  
ر ياس ترس از تصوين نشان داد که بر اساس مقيها همچنافتهي

 ۱۹ن يآموزان بدر دانش ير بدنيترس از تصو يدامنه، تلتونيل يبدن
ر د ير بدنين ترس از تصويانگيم کهيطوربه، ر بودهيمتغ ۸۹تا 

نحراف با ا ۹/۳۸و در پسران  ۹/۱۳ار يبا انحراف مع ۵/۴۲دختران 
با استفاده از  يز آماريج حاصل از آنالينتا، عالوهبهبود.  ۵/۱۰ار يمع

Independent t-test و  ير بدنين ترس از تصويهم نشان داد ب
زان يکه م ياگونهبه). P=۰۰۱/۰شد (ده يد دارمعنيت ارتباط يجنس

  شتر بود.يدر دختران نسبت به پسران ب ير بدنيترس از تصو

ز مشخص شد که يزنک نيآ يپرخاشگر اسيبر اساس مق
و در  ۳/۸ار يبا انحراف مع ۱/۳۰در دختران  ين پرخاشگريانگيم

 يز آماريج حاصل از آناليبود. نتا ۲/۷ار يبا انحراف مع ۹/۲۷پسران 
زان ين ميهم نشان داد که ب Independent t-testبا استفاده از 

داشت وجود  دارمعنيآموزان ارتباط ت دانشيبا جنس يپرخاشگر
)۰۰۸/۰=P( ،شتر از يدر دختران ب يزان پرخاشگريم کهيطوربه

 ).۲جدولبود (پسران 

  تيک جنسيآموزان به تفکدر دانش يو پرخاشگر ير بدنيترس از تصو: )۲جدول(

  ريمتغ
  دختر

  ن)يانگيم±اري(انحراف مع
  پسر

  ن)يانگيم±اري(انحراف مع
  p-value  يآزمون آمار

  ۰۰۱/۰  مستقل t  ۹/۳۸±۵/۱۰  ۵/۴۲±۹/۱۳  ير بدنيترس از تصو
  ۰۰۸/۰  مستقل t  ۹/۲۷±۲/۷  ۱/۳۰±۳/۸  يپرخاشگر
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ب يبا استفاده از ضر يز آماريج حاصل از آنالينتا، نيهمچن
 و ير بدنين ترس از تصويرسون نشان داد که بيپ يهمبستگ

ن ارتباط در يا، وجود نداشت دارمعنيدر دختران ارتباط  يپرخاشگر
  ).۳جدول نبود ( دارمعنيز يدانش آموزان پسر ن

  
  تيک جنسيآموزان به تفکدر دانش يبا پرخاشگر ير بدنيارتباط ترس از تصو: )۳جدول(

  دختر  ريمتغ
  ن)يانگيم±اري(انحراف مع

  پسر p-value  يآزمون آمار
  ن)يانگيم±اري(انحراف مع

  p-value  يآزمون آمار

ب يضر  ۵/۴۲±۹/۱۳  ير بدنيترس از تصو
 يهمبستگ

  رسونيپ

  
۲۳/۰  

 يب همبستگيضر  ۵/۱۰±۹/۳۸
  رسونيپ

  
  ۹/۲۷±۲/۷  ۱/۳۰±۳/۸  يپرخاشگر  ۲۵/۰

  
  گيرينتيجهبحث و 

در  يجد يبحراني، و روح يوغ جسمبل کهنيابا توجه به  
 يهاينشايپر سازنهيزمتواند ياز آن م يرات ناشيينوجوانان است و تغ

 ن پژوهشيلذا در ا، باشد يچون پرخاشگر ير بدن و اختالالتيتصو
در  يگرو پرخاش ير بدنيترس از تصو يليتحل يپژوهشگران به بررس

  اند.پرداخته يرستانيآموزان دبدانش
 در ير بدنين ترس از تصويانگيدهد که ميا نشان مهافتهي

در  يآمار يهالياست و تحل ۹/۳۸و در پسران  ۵/۴۲دختران 
باالتر در  ير بدنيانگر وجود ترس از تصويدو جنس ب يسهيمقا

و همکاران  Safir يج مطالعهيباشد. نتايم دارمعني طوربهدختران 
زنان نسبت به مردان حاضر نشان داد که  يبا مطالعه راستاهم

ز يو همکاران ن Santana، )۲۶دارند (از بدن خود  يشتريب يتينارضا
در  بدن رياز تصو يتينارضاخود گزارش کردند که  يدر مطالعه

 %٦/٢٦ ک در دخترانيزان آن به تفکيم که باشديم %٥/١٩ نوجوانان
 انتويافته مين ين اييدر خصوص تب). ٤است (بوده  %١٠ در پسران و

 يداريو پا يمنف تأثيرتوجه مفرط زنان نسبت به بدن ، اظهار داشت
ا م امروزه بيدانيکه م طورهمانگذارد. يبر نگرش آنان بر بدنشان م

 ييابياز ز ييهام که بر جنبهيروبرو هست ياع رسانهيغات وسيتبل
-يشکل بدن ارائه م يکه درباره يغاتيورزند و با تبليم تأکيدزنان 
 جيدرتبهگذاشته و  تأثيرزان توجه و احساس فرد به خود يمبر ، دهند

ر د عالوهبهآورند. ير بدن را در زنان فراهم مياز تصو ينگران ينهيزم
ود از بلوغ توجه به بدن نم يرات ناشييتغ ليبه دلز ين يدوران نوجوان

 يامد ماهواره يهاها و کانالشهيهنرپ، ابد و نوجوانانييم يشتريب
خطرناک  يتواند عاملين مسئله ميدهند که ايخود قرار م يرا الگو

اما  ؛مرتبط با وزن در دختران باشد يهايو قبول نگران تأييد يبرا
-يو همکاران نشان م Algars يمطالعه، ما يج مطالعهير با نتايمغا

 دارنداز بدن خود  تريکم يتيدهد که زنان نسبت به مردان نارضا
زان ينبودن م دارمعنياز  يحاک يو خداداد يرديح ي) و مطالعه۲۷(

). البته ۲۸باشد (يان دختر و پسر ميدر دانشجو ير بدنيترس از تصو

تفاده اس ليبه دلتواند ين مطالعات ميج اين نتايرت بيعلت وجود مغا
در افراد  ير بدنيترس از تصو متفاوت جهت سنجش ياز ابزارها

 موردمطالعه يسن هايروهگن متفاوت بودن يو همچن موردمطالعه
 باشد.

 يپرخاشگر يزان نمرهين مييحاضر تع يگر مطالعهيج دياز نتا
ر د يپرخاشگر ين نمرهيانگيآموزان بود که مشخص شد مدر دانش
 ياز وجود پرخاشگر ياست که حاک ۹/۲۷و در پسران  ۱/۳۰دختران 

 ينمره همدو جنس با  يسهيباشد و در مقايدر هر دو جنس م
د. باشيشتر از پسران ميب يدارمعني طوربهدر دختران  يخاشگرپر
ت يسفاکتور جن تأثير ينهيدرزمها پژوهش يج برخيج با نتاين نتايا

 قيج تحقينتا ازجملهباشد يم راستاهمنوجوانان  يبر پرخاشگر
Nichols دهد يورک نشان ميويآموزان در ندانش يو همکاران بر رو

 يم و هفتم نسبت به پسران پرخاشگرشش يهيکه دختران پا
و همکاران در  ياست که محمد ين در حاليا، )۲۹دارند ( يشتريب

 يت و پرخاشگرين جنسيب دارمعنيق خود عدم وجود ارتباط يتحق
و  يزيترش يج مطالعهي). نتا۳۰اند (آموزان را گزارش کردهدر دانش

زان يانگر ميبز ي) ن۳۱همکاران (و  Silva ي) و مطالعه۱سعادتجو (
ک باشد. بدون شيشتر در پسران نسبت به دختران ميب يپرخاشگر

پرخاشگرانه با نقش جنس پسرانه  ياست که رفتارها يهيبد يامر
 يان احساسات خصمانهيب يپسران برا کهيطوربهگره خورده است 

ر د يپرخاشگر يجسم يجنبه يدارند و غلبه يشتريب يآزاد، خود
ت يکه از آثار ترب هاآن يقدرت جسمان يپسران با پشتوانه

ن تفاوت يوجود ا اماگردد يل مياست تسه يو جسمان يشناختروان
ن يو همچن ياجتماعي، فرهنگ يهاد بتوان به تفاوتيج را شايدر نتا

 مرتبط دانست. موردمطالعه يگروه سن يمحدوده
ر ين ترس از تصوين پژوهش نشان داد که بيج اين نتايهمچن

د ک در دو جنس ارتباط وجويو به تفک يطورکلبه يپرخاشگر و يبدن
و  ينر بدين ترس از تصويکه ارتباط ب يانه مطالعهين زميندارد. در ا
قرار داده باشد در دسترس  موردبررسيرا در نوجوانان  يپرخاشگر
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ر يعوامل مرتبط با ترس از تصو يبه بررس يست اما مطالعات متعددين
 يدر مطالعه ، ازجملهاندجداگانه پرداخته طوربه يا پرخاشگري يبدن

) گزارش ۳۲همکاران (و  Xu ي) و مطالعه۱۱همکاران (و  يدهقان
بدن دختران نوجوان با  ير ذهنيت از تصوين رضايشده است که ب

ه يکه نما ينوجوانان کهيطوربهارتباط وجود دارد  يه توده بدنينما
 ياز ظاهر و نگران يشتريبت يو الغر دارند رضا يعيطب يتوده بدن

و  Santana يدر مطالعهن يدر مورد وزن خود دارند. همچن تريکم
ز ا يتينارضا وعيش، تياز جنس نظرصرفهمکاران مشخص شد که 

و  تاس شتريچاق ب و وزناضافه ينوجوانان دارا انيدر م يبدن ريتصو
و  يکيولوژيب يتورهافاک، ر بدنياز تصو يتيعامل نارضا نيترمهم
 يج مطالعهينتاگر يد ي). از سو٤است (در نوجوانان بوده  يرفتار

راز نشان داده است يش يرستانيو همکاران در دختران دب يمحمد
م يمستق يهمبستگ ير بدن و اضطراب اجتماعياز تصو ين نگرانيکه ب

خود نشان دادند  يز در مطالعهيان و همکاران ني). گل۲۳دارد (وجود 
و  اضطرابي، دختران نوجوان چاق با افسردگ ير بدنين تصويکه ب

از يکه با کاهش امت ياگونهبهوجود دارد  يمنف دارمعنيتنش ارتباط 
اضطراب و تنش در دختران ي، از افسردگيامت، ر بدنيت از تصويرضا

 يبرا يشتريابد و دختران چاق در معرض خطر بييش ميچاق افزا
دهد مسائل ي) که نشان م۳۳( دارندو اضطراب قرار  يابتال به افسردگ

رد. البته يقرار گ موردتوجهد يبه دقت با يدر دوران نوجوان يروان
و  Pimenta يج مطالعهينتا، ذکرشدهج مطالعات ير با نتايمغا

ر ين اختالل در تصويب دارمعنياز عدم وجود ارتباط  يهمکاران حاک
 يافسردگ ازآنجاکه) و ۳۴است (در نوجوانان  يبدن و افسردگ

رند يگياختالالت روان قرار م يدر دسته يهمچون پرخاشگر
 ين مطالعه تا حدوديج ايتوان گفت نتاياط مين با احتيبنابرا

 باشد.يما م يج مطالعهيبا نتا راستاهم
ن پژوهش نشان داد که وجود ترس يج حاصل از اينتا يطورکلبه
ان آموزد در دانشمشکالت موجو ازجمله يو پرخاشگر ير بدنياز تصو

-حليلتوتجزيه هرچندباشد و يدختر و پسر شهر آبادان م يرستانيدب
ر ين ترس از تصويب دارمعنياز عدم وجود ارتباط  يحاک يآمار يها
ه است اما با توجه ب يرستانيآموزان دبدر دانش يبا پرخاشگر يبدن

 ،ن افراديا يريپذتأثيرو  يط دوران نوجوانيشرا يت بااليحساس
 يهايانجام بررس، لين قبياز ا يضرورت توجه به وجود مشکالت

ارتقا  ازجملهمناسب  يراهکارها يارائه، شتريب يکيولوژيدمياپ
کنترل خشم و  يهاآموزش مهارت، نفساعتمادبهبهداشت روان و 

 منظوربهنوجوانان  يسالم برا يحيتفر يهاطيفراهم آوردن مح
نده يالزم است در آ عالوهبهدد. گريان مين مشکالت نمايکاهش ا

ن فاکتورها جهت يمرتبط با ا ير عوامل احتماليو سا يشناسبيآس
ز با دقت مورد ين موضوع مهم نيا يح و همه جانبهيدرک صح

بهداشت روان مختص به  يهايزيررد و در برنامهيقرار گ ييشناسا
 باشد. هداشت ياژهيگاه وين مشکالت جايپرداختن به اي، ن گروه سنيا

 رواني يروح وضعيت به توانمي پژوهش اين هايمحدوديت از

 نمود اشاره پرسشنامه تكميل هنگام در کنندهشرکتآموزان دانش

وجه به با ت عالوهبه، نبود پذيرامکانكه کنترل آن توسط پژوهشگران 
 يدولت يهارستانيآموزان دبان دانشيکه پژوهش حاضر در منيا

ر يبه سا هاافتهيميتعمد در يشده است لذا باشهر آبادان انجام 
اط الزم را به عمل يط متفاوت احتيا فرهنگ و محي، يسن هايگروه
  آورد.
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Abstract 
Background & Aims: Physical changes of puberty as a serious crisis in the teenagers can lead to body 
image disruptions and aggression disorders. Detection of relationship between these important factors 
can be necessary. Thus, the investigators tried to carried out an analytical survey on fear of body image 
and aggression in girls and boys in high school students of Abadan city. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional study that was performed by multistage cluster 
sampling on 357 girls and boys in high school students in their first to fourth level of study in Abadan 
city in 2016. The data were collected by demographic information form, Littleton fear of body image 
questionnaire, and Eysenck aggression questionnaire. The data were analyzed by using SPSS software 
by descriptive statistics, Independent t-test and Pearson correlation coefficient. 
Results: The results showed that fear of body image score was 39.4 and aggression score was 28.9 in 
the students. 
 The findings also showed no significant relationship between fear of body image and aggression in girl 
and boy students. 
Conclusion: In this study, there was no significant relationship between fear of body image and 
aggression in high school students, but applying appropriate approach for solving these problems is very 
important. In additional pathology, these factors should be detected more carefully, and these problems 
should be included in psychological health plan. 
Keywords: Fear of body image, aggression, students 
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