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Abstract 
Introduction: Nowadays, investigation of thinking patterns in unwanted thoughts and their role in 

continuation of emotional disorders have attracted a large number of researchers' attention. 

Rumination is one of the unwanted thoughts in emotional disorders. The present study aimed to 

determine the relationship between body dysmorphic concern and rumination among the B.Sc. 

students of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. 

Methods: This descriptive, correlational study was conducted on 100 female university students 

selected through simple sampling. The data were collected using Ruminative Response Scale and 

Body Image Concern Inventory. Then, they were entered into the SPSS statistical software and 

analyzed using descriptive as well as inferential (Pearson correlation coefficient) statistics. 

Results: The results of this research showed that the means of rumination and body dysmorphic 

concern were 21.60 (2.22) and 38.59 (11.42), respectively. Besides, a significant positive 

correlation was found between rumination and body dysmorphic concern (r=0.21, P<0.05).  

Conclusion: A significant positive correlation was observed between rumination and body 

dysmorphic concern. 
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 چکیده

 زیاادی  پژوهشگران توجه مورد هیجانی، اختالالت دوام در آن نقش و ناخواسته افکار در تفکر الگوهای بررسی اخیر هایسال در مقدمه:

باین   همبساتگی بررسای  باا هاد    حقیق حاضر وار فکری است. تنشخ نیهیجا اختالالت در ناخواسته افکار انواع از یکی .است گرفته قرار

 بود.دانشگاه شهید چمران اهواز  ترس از تصویر تن و نشخوار ذهنی در دانشجویان کارشناسی

تصاادفی  دختر انجام شد. نمونه گیاری باه شایوه     دانشجوی 911همبستگی بود که بر روی  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی روش:مواد و 

هاا باه   . دادهباود  (BICI) پرسشنامه ترس از تصویر تان و  (RRS) پرسشنامه نشخوار ذهنی آوری اطالعاتصورت گرفت. ابزار جمع ساده

 تحلیل شد.تجزیه و  (ب همبستگی پیرسونضریآمار توصیفی و استنباطی ) و با به کارگیری SPSSنرم افزار  کمک

( بود. 22/99) 91/38 ترس از تصویر تنو  (22/2) 01/29شخوار ذهنی ن )انحرا  معیار(میانگین که  دادهای تحقیق نشان یافته ها:يافته

   .(r= 29/1و p<1019بود)دار بین نشخوار ذهنی و ترس از تصویر تن همبستگی مثبت معنیعالوه بر این نتایج گویای 

ر ذهنی و ترس از تصاویر تان قابال توجاه اسات و      توان بیان کرد که رابطه بین نشخوابا توجه به پژوهش حاضر می: گیرینتیجهبحث و 

 داری بین نشخوار ذهنی و ترس از تصویر تن وجود دارد. همبستگی مثبت معنی

 : نشخوار ذهنی، ترس از تصویر تن، دانشجویانکلیدی گانواژه

                                                           
 ایران شیراز، شیراز، درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مامایی، اریتپرسی دانشکده علمی، هیئت عضو پرستاری، ارشد کارشناس،  فرحناز رئیس کريمیاننویسنده مسئول: * 

Karimianf@Sums.ac.ir 

 مقاله پژوهشي

(Original Article) 



 919/ . . . ی ترس از تصویر تن و نشخوار ذهنیرابطه  مجله علوم پزشکی صدرا

www.sadramj.com 

 

 مقدمه

کند آدمی در طول زندگی، تصویری از بدن خود را درونی می

-وانشاناختی در شاکل  و عوامل مختلف زیستی، محیطای و ر 

(. در بیمااران مباتال باه    9) گیری تصویر بادنی نقاش دارناد   

 Body Dysmorphic)انگاااری باادن اخااتالل باادریخت 

Disorder )   اشااتلال ذهناای ساابب ناااراحتی چشاامگیر یااا

شاود. در صاورتی   های عملکردی مهم بیمار مای تخریب حوزه

ناهنجاری جسامی مختصاری وجاود داشاته باشاد،       حتی که

(. 2) بیمااار در مااورد آن افراطاای و عاااات آور اسااتنگراناای 

ی نگرانی در ماورد نقا   بیماران با اختالل بدریختی بوسیله

های تصور شده در ظاهرشان، به خصوص در چهره مشاخ   

گار هساتند، تارس از ارزیاابی     شوند. آنها بسیار خود انتقادمی

های مرضی شاامل نقا    منفی دیگران دارند و اغلب از حالت

هاای خودکشای   زدگی و تالشای، بیمارستانعی/ حرفهاجتما

 (.  3) برندرنج می

های موجود حاکی از آن است که شایعترین سان شاروع   داده

ساالگی اسات و    31و  99انگاری بادن باین   اختالل بدریخت

نتاایج حاصال از    .شاوند مای آن گرفتاار   ،زنان بیش از مردان

درصد آنها  91 دانشجویان نشان داد که بیش ازدر  ایمطالعه

ی خاصی از ظاهرشاان  حداقل یک نوع اشتلال ذهنی با جنبه

دانشااجویان ایاان نگراناای ا اارات از  درصااد 29 داشااتند و در

 .(2) چشمگیری روی احساسات و کارکرد آنها داشت

به دلیل اهمیت تصویر بدنی در ارتباطات اجتمااعی و روابا     

ی را در بین فردی متخصصان بهداشت روانی تحقیقات متعدد

کاه   ایان تحقیقاات نشاان داد   نتایج  .انداین زمینه انجام داده

ی ظااهر جسامانی   برخی افراد اشتلال ذهنی مداومی دربااره 

رغم طبیعای باودن ظااهر جسامانی، تارس      خود دارند و علی

 2)اناد  ردهمفرطی از زشت یا غیر جاات بودن خود گزارش ک

بادنی در  صاویر . شیوع ترس از بدریختی بدنی یا ترس از ت(9و

هااای جمعیاات عمااومی حاادود دو درصااد و در جمعیاات    

 ییک مطالعههای حاصل از یافتهدرصد است.  92روانپزشکی 

درصد دانشجویان دانشگاه از  01که  نیز گویای این بودجامع 

ظاهر جسمانی خود ناراضی هستند و تارس از تصاویر بادنی    

تال درصد به اخاتالل بادریختی بادنی مبا     28خویش دارند و 

 .(0)هستند 

 و ناخواسته افکار در تفکر الگوهای بررسی اخیر هایسال در

 پژوهشگران توجه مورد هیجانی، اختالالت دوام در آن نقش

 در ناخواساته  افکاار  اناواع  از یکای . اسات  گرفته قرار زیادی

. اسات  (Rumination)فکاری  نشاخوار  هیجاانی  اخاتالالت 

 یکی را فکری خوارنش هیجانی، اختالالت فراشناختی دیدگاه

 ایان . داناد می افسردگی تداوم و شروع در اصلی هایمؤلفه از

 به و شده سازگارانه مسأله حل مانع تکراری، منفعالنه و افکار

 باه  فکاری  نشخوار. (0)شوند افکار منفی منتهی می افزایش

 حاول  کاه  شاود می تعریف عودکننده و مقاوم افکاری عنوان

 غیرارادی، صورت به افکار این .زنددورمی معمول موضوع یک

 ماورد  اهادا   موضوعات و از را توجه و شوندمی آگاهی وارد

 رابطاه  از بسایاری  مطالعاات  ساازند. فارد منحار  مای    نظر

و اناواع مختلاف اخاتالالت     نشاخواری  افکاار  باین  تنگاتنا  

 .(8) کند هیجانی حکایت می

 هاای سابک  نظریه در (Nolen Hoeksema)هوکسما نولن

 تبیاین  باه  ( 9119) (Response Style Theory) پاسا  

 نظریه در. است پرداخته افسردگی  در فکری نشخوار مفهوم

 و نشاخواری  پاساخی،  سابک  نوع دو تأ یر پاس ، هایسبک

 باا  افسارده  خلاق  در( Distraction)حاواس  منحر  کننده

-های نشخواری مای سبک پاس  .(1)اند شده مقایسه یکدیگر

کار تکرار شونده و رفتارهایی تعریف شود که تواند به عنوان اف

توجه فرد افسرده را بر عالیم افساردگی، دالیال و پیامادهای    

بای  ، ، تمرکاز بار احسااس   مثاال  کناد. بارای  آن متمرکز مای 

ردگی و نگراناای انگیختگاای، تمرکااز باارای یااافتن دلیاال افساا

شاود کاه   ی پیامدهای عالیم. در این نظریه تاکیاد مای  درباره

خواری نقطه مقابل حل مسائله ماور ر و سااختار    پاسخهای نش

شاود کاه   یافته است، یعنی مانع بروز رفتارهاای ماو ری مای   
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 سابک . (1)توانناد باه درماان افساردگی کماک کنناد       مای 

رفتارهایی  یا افکار عنوان به حواس، کننده منحر  هایپاس 

 افسردگی عالئم از رهایی فرصت ذهن به که شوندمی تعریف

 خنثی و بخش های لاتیتلفعا سوی به را فرد و دهدمی را

 جمعی فعالیتی در دوستان با همکاری مانند. دهندمی سوق

 . دارد تمرکز به نیاز که ییاهسرگرمی به پرداختن یا و

 از کاه  افارادی  ،بااقری ناژاد  هاای پاژوهش   یافتاه  اساس بر 

 خلاق  باه  پاس  در بی خطر حواس کننده منحر  رفتارهای

 بعادی  قدم در دارد احتمال کنند، بیشترمی استفاده افسرده

 افساردگی  باه  که مشکالتی بر غلبه برای مؤ ر مسئله حل از

 پاسا   هاای سابک  نظریه . در(1)کنند  شده، استفاده منجر

 در نشاخواری،  پاساخی  سبک که است شده استدالل چنین

 در افزایش با حواس، کننده منحر  پاسخی سبک با مقایسه

 خلاق  بار  نشاخواری  هاای پاس  ا ر. دارد رابطه افسرده خلق

 های پاس  مقیاس از استفاده با افسردگی، اختالل و غمگین

(، باااه RRS) (Ruminative Response Scale)نشاااخواری

 .(91)فراوانی از سوی پژوهشگران مختلف پایرفته شده است 

 افسردگی اختالل در معمول یشیوه یک فکر سرکوبی گرچه

 افکاار  تعهاد،  روی از افسردگی تال بهمب افراد از است، برخی

 کاه  معتقدناد  معماوالا  افاراد  ایان . کنندمی نشخوار را منفی

-ی افکار منفی و احساساات منفای مای   درباره فکری نشخوار

 در تواند به آنها بصیرت بدهد و حل مسااله را تساهیل کناد،   

را بدتر کرده، باعث نوسان فرد  خلق فکری نشخوار که صورتی

ماارتین و  . (99)شاود  کر و نشخوار فکری مای بین سرکوبی ف

( نشخوار فکری را به عنوان وقاوع افکاار مازاحم،    9111تسر )

اناد. ایان افکاار ناخواساته     آگاهانه و نفرت انگیز، تعریف کرده

کند. محتویات ایان  بوده و در عملکرد طبیعی فرد مداخله می

و  دیاویس  .(92) تواناد باشاد  افکار مزاحم هر چیز منفی مای 

 تنظیم تأ یر بررسی در (9118) (Davies & Clark)الرکک

 در هیجاان  سارکوت  کاه  دریافتند فکری  رنشخوا بر هیجان

 پدیادآوردن  باعاث  زا اساترس  رویداد یک با رویارویی هنگام

 وگنار  .(93) شاود  مای  رویاداد  آن از پاس  فکاری  نشاخوار 

(Wegner ) راهبردهاای  کاارگیری ب نیز (9180)و همکاران 

 در فارد  ناکاامی  و افکاار  فراوانای  موجاب  را هیجان سرکوت

 .(92) دانند می خود افکار کنترل

 افکاار  کاه  بار ایان باورناد    2119 ساال  در محققان دیگاری 

 هاا شکست از مختصری و کوتاه های ارزیابی منفی، خودآیند

 ای زنجیره فکری، نشخوار که حالی در اند،افسرده بیماران در

 به پاسخی و متمرکز خود و چرخان تکراری، افکار از طوالنی

 افساردگی  بهباودی  فکاری،  نشخوار .است اولیه منفی افکار

 مای  تاأخیر  باه  شاناختی  رفتاری ی ها درمان در را اساسی

 آور ماالل  فکاری  نشاخوار  ناشی از  منفی خلق. (99) اندازد

 دهرسای  تا با باه ا  گساترده  هاای پژوهش در امر این و است

 نشاخواری  پاس  که تحاکی از آن اس هاپژوهش. (90)تاس

 را افسارده  خلاق  هاای  دوره آور، ماالل  تجرباه  باه  فکاری 

 را افراد تفکر نشخوار، همچنین .دنکمی شدیدتر و ترطوالنی

 توان از بقیه به نسبت افراد این کرده، دارجهت منفی طور به

 نشاخوار  معماوالا  .(99) برخوردارناد  تری ضعیف مسأله حل

 خطرنااک  عوامال  به که کندیم ایجاد را هاییسازوکار فکری

 افزایش به واقع در و شود می تبدیل افسردگی برای متفاوت

 خوش و اجتماعی حمایت کاهش و رنجوری روان و و فشارها

 .(90) گردد می منجر بینی

های شناختی مثال نشاخوار   کنند که فرایندمحققان بیان می

هاایی بارای   فکری، نگرانی یا حمله به خود باه عناوان تاالش   

(. 98شاود ) کنترل افکار و تصااویر بیزارکنناده اساتفاده مای    

اصطالح نشخوار فکری اشاره به هر نوع فکری که گارایش باه   

محققااان طاای  .(91)گااردد تکاارار شاادن دارد، اطااالق ماای

پژوهشی با هد  بررسی تعامل نشخوار ذهنای و نارضاایتی از   

بین پرخوری به این نتیجاه رسایدند کاه    بدن به عنوان پیش

راد با سطح باالی نارضایتی از بدن بیشتر احتماال دارد کاه   اف

باه نشاخوار    یاز رفتارهای پرخوری را گازارش کنناد و آنهاا ن   

ذهنی تمایل دارند. در کل تعامل نشخوار ذهنی و نارضایتی از 
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. محققاان  (21)بدن همبستگی معنی داری با پرخاوری دارد  

خوار نشا  نکته اشااره کردناد کاه   طی پژوهشی به این دیگری 

-ذهنی، نارضایتی از تصویر بدن و اضطرات را پیش بینی مای 

پژوهشی که توس  فاارز، اساتینبرو و   با توجه به  .(29)کند 

( 2112)( Phares, Steinberg & Thompson)تامپساون  

انجام گرفت مشخ  شد که دختاران در مقایساه باا پساران     

 نگرانی بیشتری در مورد تصویر تن دارناد. باا توجاه باه ایان     

 دختار در نظار گرفتاه شاد     در پژوهش حاضر ، نمونهپژوهش

با توجه باه اینکاه در مطالعاات محادودی باه بررسای       (. 22)

پرداخته  و نشخوار ذهنیترس از تصویر تن متلیرهای ارتباط 

 لااا  ،شده و در ایران نیز پژوهشی در این زمیناه یافات نشاد   

 ید.حاضر انجام گردپژوهش 

 

 مواد و روش

 کاه  است توصیفی - از نوع همبستگیعی مقطپژوهش حاضر 

نشخوار ذهنی  و ترس از تصویر  ارتباط بین متلیرهاین آدر 

شاامل کلیاه    پاژوهش . جامعاه  مورد سنجش قرار گرفات  تن

اهاواز در  دانشگاه شهید چمران کارشناسی  دختر اندانشجوی

   .بودند 12سال 

ز دانشاجویان دختار   نفار ا  911نمونه آماری این پژوهش را  

گیاری بصاورت   روش نموناه  اسات  دانشگاه تشکیل دادند این

 12در نیمسال اول سال  گیرینمونه. تصادفی ساده انجام شد

صورت گرفت. جهت جماع آوری اطالعاات در ایان مطالعاه،     

پس از کسب مجوز از آموزش دانشاکده روانشناسای و علاوم    

تربیتی و طی کردن مراحل اداری، به آماوزش هار دانشاکده    

ی و پس از ارایه مجوز و موافقت آموزش دانشکدهمراجعه شد 

 چنااد کااالس انتخااات شااد و مربوطااه، بااه صااورت تصااادفی

هاا  ها بین دانشجویان دختر توزیع شاد. پرسشانامه  پرسشنامه

داده شد و دانشاجویان  کالس به دانشجویان ابتدای شروع در 

در همان محل پرسشنامه را تکمیال و باه پژوهشاگر تحویال     

   دادند.

حفظ اصول اخالقی تحقیق از آنها خواسته شد تا از ذکر برای 

نام و نام خانوادگی پرهیز کرده و با اطمینان از محرمانه بودن 

 های این پژوهش پاس  دهند.  با صداقت به ابزار ،هاپاس 

مقیااس   شاامل پرسشانامه   آوری اطالعاات  جماع  ابزار       

تارس از   . پرسشانامه باود ترس از تصویر تن و نشخوار ذهنی 

 ,Axom ,) لیتلااون، آکسااوم و پااوریBICI تصااویر باادن

Littleton Pury) (2119)  باه  کاه  اسات  مااده  91 حااوی 

 ظاااهرش یدرباااره فاارد نگراناای و نارضااایتی بررساای

 در شاد مای  خواسته آزمودنی از ابزار این در .(23)پردازدمی

 یاا  احساساات  مااده  آن کاه  میزانای  ها،ماده از یک هر مورد

 بندیدرجه 9 تا 9 از مقیاسی روی دهد،می نشان ار رفتارش

 )هرگاز  که است این معنی به 9 ینمره مقیاس این در. کند

 9 نمره ام( ونداده انجام را کار این یا امنداشته را احساس این

 کار این یا دارم را احساس این )همیشه که است معنی این به

 متلیار  19 تا 91بین پرسشنامه، کل  نمره دهم(.می انجام را

 میازان  باودن  نشاانگر بااال   بیشاتر،  ینماره  کساب  که بوده

  .(23)است فرد ظاهر یا بدنی تصویر از نارضایتی

 هاای  پاسا   مقیااس از ذهنای   نشخوار جهت تعیین          

 ( که توسا  ناولن  Ruminative Response Scaleنشخواری)

شاد.  تدوین شده بود، استفاده  9119 مارو در سال و هوکسما

 را منفی خلق به واکنش از متفاوت نوع چهار این پرسشنامه 

های منحار   پاس  . در واقع مقیاسدهدمی قرار ارزیابی مورد

هاای نشاخواری و   کننده حواس از دو بخاش مقیااس پاسا    

مقیاس منحر  کننده حواس تشکیل شده است کاه در ایان   

هااای نشااخواری اسااتفاده شااده  پااژوهش از مقیاااس پاساا  

 دارد عبارت 22 ، دارایوارینشخ های پاس  مقیاس(. 1است)

 در را کادام  هار  شاود  مای  خواساته  دهنادگان  پاسا   از که

 )اغلب اوقات( درجه بندی کنند. 2)هرگز( تا  9مقیاسی 

 نهمکاارا  و لیتلتاون  ،پرسشانامه تارس از تصاویر   در ماورد  

مطلاوبی   روایای  و اعتباار  از ابزار این که ندداد نشان (2119)

 همساانی  روش باه  پرسشانامه،  ایان  اعتباار   است برخوردار
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 است. آمده دست به 13/1آلفای  ضریب و شده بررسی درونی

 کال  ینماره  باا  ساؤاالت  از یک هر همبستگی ضریب (.22)

 .(23) بوده است 02/1با میانگین  32/1 -03/1پرسشنامه، از 

 ضاریب  یمحاسابه  طریاق  از ابازار  ایان  همگارای  روایای 

 Padua)پاادوآ  اجباری وسواس یپرسشنامه با آن همبستگی

Inventory) اخاتالالت  یناماه پرساش  و(Eating Disorder 

Inventory) آمااده اساات. همچنااین لیتلتااون و  دساات بااه

( ساختار عااملی پرسشانامه را نیاز بررسای     2119همکاران )

 عامل که بود دارمعنی و مهم عامل دو نشانگر اند. نتایج،کرده

 از فرد خجالت و و نارضایتی شده تشکیل ماده دوازده از اول

 شاده  ادراک نقای  کردن مخفی و کردن وارسی خود، ظاهر

 تاداخل  میازان  مااده،  هفات  با دوم عامل و گیرددر برمی را

-عملکرد اجتماعی فرد نشان می در را ظاهر یباره در نگرانی

 12/1دهد. ضریب آلفای کرونباخ، عامل اول و دوم به ترتیاب  

گزارش شاده   01/1و ضریب همبستگی بین دو عامل  00/1و 

 (.23)است

اولین بار توس   برای نشخواری های پاس  مقیاسپرسشنامه 

 باالیی درونی پایایی از تجربی باقری و همکاران بر پایه شواهد

 (. 1)دارد  قرار 00/1 =کرونباخ آلفای ضریببرخوردار بود)

ی تارس از تصاویر تان در    ضریب آلفای کرونبااخ پرسشانامه  

ی و ضریب آلفاای کرونبااخ پرسشانامه    88/1پژوهش حاضر 

به دست  01/1پژوهش حاضر های نشخواری در مقیاس پاس 

 آمد.

پاس از کساب   جهت جمع آوری اطالعاات در ایان مطالعاه،    

مجوز از آموزش دانشکده روانشناسی و علاوم تربیتای و طای    

کردن مراحل اداری، به آموزش هر دانشاکده مراجعاه شاد و    

ی مربوطاه، باه   پس از ارایه مجوز و موافقت آموزش دانشکده

دانشجویان دختر توزیع شد. ها بین صورت تصادفی پرسشنامه

داده شد و کالس به دانشجویان ابتدای شروع ها در پرسشنامه

دانشااجویان در همااان محاال پرسشاانامه را تکمیاال و بااه    

   پژوهشگر تحویل دادند.

هااا بااا اسااتفاده از برنامااه آوری اطالعااات، دادهپااس از جمااع

SPSS  تجزیه و تحلیل شد. ابتدا از آمار توصایفی   90نسخه

توصیف متلیرها و سپس  با بکاارگیری آزماون آمااری    جهت 

 بین دو متلیر مورد بررسی قرارگرفت.  همبستگی پیرسون 

 هايافته

د کاه میاانگین سانی دانشاجویان     انشاان د  مطالعههای یافته

و  98حااداقل ساان  898/3سااال بااا انحاارا  معیااار  08/22

  د.وبسال  31حداکثر 

خوار دهنای و تارس از   نتایج مطالعه در رابطه باا تعیاین نشا   

 01/29تصویر تن نشان داد که میانگین نمره نشاخوار ذهنای   

و میانگین نمرات تارس از تصاویر    20وحداکثر  99با حداقل 

 باود   00و  91باه ترتیاب باا حاداقل و حاداکثر       91/38تن 

 (.9)جدول 

نتایج مطالعه در رابطه باا همبساتگی باین نشاخوار دهنای و      

د که بین این دو متلیر همبستگی ترس از تصویر تن نشان دا

 (.2مستقیم وجود دارد)جدول 

 

 های توصیفی نشخوارذهنی و ترس از تصویرتن. آماره9جدول 

میااااااااانگین  مینیمم ماکزيمم  

 )انحرا  معیار (

 (22/2)01/29 99 20 نشخوار ذهنی

تاااااااااارس 

 ازتصویرتن

00 91  

91/38(22/99) 

 

 س از تصویرتن. ماتریس همبستگی نشخوارذهنی و تر2جدول

تاااارس        نشخوارذهنی 

 ازتصویرتن

  9 نشخوارذهنی

 291/1* ترس ازتصویرتن 9

 معنی دار است. 19/1*همبستگی در سطح 

 

 بحث 

ی ظااهر جسامانی   برخی افراد اشتلال ذهنی مداومی دربااره 

رغم ظاهر طبیعی، تارس مفارط و نگاران    خویش دارند و علی
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-اهر جسمانی خود اباراز مای  ی وضعیت ظای را دربارهکننده

تواناد تبادیل باه احسااس وجاود      می این ترس افراطی کنند.

خیالی نق  در بدن گردد و بسیاری از این افراد را باه ساوی   

عمل جراحی زیبایی برای تلییر وضعیت ظاهری خاود ساوق   

از ظاهر جسامانی خاود ناراضای    دانشجویان  بسیاری از دهد.

ر خاود را تلییار دهناد و    ند تاا ظااه  هسات  مناد و عالقه بوده

درصدی از آنها ترس از تصویر بدنی یا بدریختی بادنی دارناد.   

تواناد روی عملکارد   می ها و نارضایتی از ظاهر جسمانیستر

 .  (9)اجتماعی و رواب  بین فردی ا ر بگاارد 

نتایج مطالعه حاضر نشاان داد کاه میاانگین نشاخوار ذهنای      

هاای  بود و یافته 91/38و میانگین ترس از تصویر تن  01/29

که بین نشخوار ذهنی و تارس از بادریختی    دادنشان تحقیق 

بدنی رابطه وجود دارد و نشخوار ذهنای یکای از پایش بینای     

-این نتیجه با یافتاه   های ترس از بدریختی بدنی است.کننده

( و ایتاو و جاری   2192گردون، دنوما، گاردون و سااند )  های 

در پژوهش زرگر، صایاد و  باشد. همچنین ( همسو می2111)

در اختالل بدشاکلی  ( مطرح شده است که 9311بساک نژاد )

بدن فرد نشخوارهای ذهنی افراطی نسبت به نقا  در ظااهر   

 .(29،22، 21)خود دارد 

افراد مبتال به اختالل بد شکلی بدنی در ا ر عیاوت  

هاای مختلاف   ی خاود دچاار پریشاانی در حاوزه    ادراک شده

ای در تصاویر و افکار مزاحم و نا خواناده زندگی شوند و اغلب 

آورد و در نتیجاه  ی ظاهر جسامانی بار آنهاا هجاوم مای     باره

(. 29)یاباد ها کاهش مای ی آنکیفیت زندگی و کارکرد روزانه

هاای شاناختی   کند که فرایناد بیان می ( Neziroglu)نزرگلو

-مثل نشخوار فکری، نگرانی یا حمله به خود به عنوان تاالش 

ای کنتاارل افکااار و تصاااویر بیزارکننااده اسااتفاده  هااایی باار

 .(98)شودمی

راه باود، گاروه   هاایی هما  این تحقیق با محادودیت 

پاایری نتاایج را   یمبودناد کاه تعما    دختار  اننمونه دانشاجوی 

در تحقیقاات   شود تا پژوهشاگران توصیه می .سازدمحدود می

 بار را  نشاخوار ذهنای   های تارس از تصاویر تان و   آینده سازه

ماورد   دانرما جمعیات باالینی و    یان،دانشاجو از غیر  گروهی

-بررسی قرار دهند و به بالینگران و مشاوران نیز توصایه مای  

هاای آموزشای و   هشود که بارای دانشاجویان دانشاگاه برناما    

شود پیشنهاد می .برگزار کنند در رابطه با این موضوعدرمانی 

و  در مطالعات آتی متلیرهای دیگری همراه با نشخوار ذهنای 

ترس از تصویر تن در نظر گرفته شود و پاژوهش بار روی دو   

گروه دختر و پسر انجام شود تا امکان مقایساه ایان دو گاروه    

شود عاالوه بار سان ساایر     فراهم شود. همچنین پیشنهاد می

متلیرهای جمعیت شناختی مثل ترتیب تولد، تعداد خواهرها 

اقتصادی  -یی اجتماعو برادرها، میزان درآمد خانواده و طبقه

. و ارتبااط آن باا متلیرهاای نشاخوار ذهنای و تارس از        . و .

 تصویر تن  مورد بررسی قرار گیرد.  

 

 نتیجه گیری  

نتایج پژوهش حاضر در کل نشان داد که بین ترس از تصویر  

ی تن و نشخوار ذهنی همبستگی مستقیم وجاود دارد. رابطاه  

ساات و تاارس از تصااویر تاان و نشااخوار ذهناای قاباال توجااه ا

شود که بالینگران به این دو سازه توجاه کنناد و   پیشنهاد می

 های بیشتری در این زمینه انجام دهند.پژوهش
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