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Aims: In today's society, dissatisfaction with body image has increased dramatically among 

young people due to the emphasis on the criteria of physical appearance as a criterion for 

attractiveness and social acceptance. The aim of this study was to determine the mediating role 

of social support in the relationship between psychological capital and body image in military 

students. 

Materials & Methods: This descriptive-correlational study was conducted in 2018-19 among all 

students studying for bachelor and master degrees at the University of Police in Tehran, Iran. 

Using the available sampling method, 300 people were selected as samples and answered social 

support questionnaires, psychological capital, and body image. The collected data were analyzed 

using descriptive statistics, correlation coefficient and path analysis in SPSS 25 software. 

Findings: The results showed that in psychological capital, the component of self-efficacy had a 

negative relationship and the components of hope and optimism had a positive and significant 

relationship with the perception of social support from friends, family and others. Also, 

psychological capital and social support had a positive and significant relationship with students' 

satisfaction with body image. 

Conclusion: Psychological capital in students plays a decisive role in body image. Also, high social 

support can have a positive effect on people's attitudes toward themselves. 
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 یدنب ریاز تصو یتینارضا ،یاجتماع رشیو پذ تیبه عنوان مالک جذاب یظاهر بدن یهابر مالک دیبه علت تأک یدر جوامع کنوناهداف: 
 هیماسر نیدر رابطه ب یاعاجتم تیحما یانقش واسطه نییاست. پژوهش حاضر با هدف تع افتهی شیدر جوانان افزا یریطور چشمگبه

 .انجام شد ینظام انیشجوبدن در دان ریبا تصو یشناختروان

 یدر مقاطع کارشناس لیمشغول به تحص انیدانشجو یتمام انیدر م 1397-98در سال  یهمبستگ-یفیمطالعه توص نیاها: و روش مواد
 تیحما یهانامهنمونه انتخاب و به پرسش 300در دسترس،  یریگدر شهر تهران انجام شد. با روش نمونه سیارشد دانشگاه پل یو کارشناس

 لیو تحل یهمبستگ بیضر ،یفیآمار توص یهابا روش شدهیآورجمع یهاپاسخ دادند. داده یبدن ریو تصو یشناختروان هیسرما ،یاجتماع
 .شدند لیتحل SPSS 25افزار در قالب نرم ریمس

بت و رابطه مث ینیبو خوش یدواریام یهاو مؤلفه یرابطه منف ،یمؤلفه خودکارآمد یشناختروان هینشان داد که در سرما جینتا: هاافتهی
رابطه  یاجتماع تیو حما یشناختروان هیسرما ن،یداشتند. همچن گرانیاز دوستان، خانواده و د یاجتماع تیبا ادراک حما یمعنادار

 .داشتند انیدر دانشجو یبدن ریتصو از تیبا رضا یمثبت و معنادار

 ریتأث تواندیباال م یاجتماع تیحما ن،یدارد. همچن یبدن ریدر تصو یاکنندهنیینقش تع انیدر دانشجو یشناختروان هیسرما: یریگجهینت
 .افراد نسبت به خود داشته باشد یهابر نگرش یمثبت

 بدن، دانشجو ریتصو ،یشناختروان هیمدل سرما ،یاجتماع تیحماها: کليدواژه 
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 مقدمه
 ندانشجویا برای را روانی فشار از منابعی ،تحصیل دوران هایچالش
 یاگونه به اندازد،می مخاطره به را آنها سالمتی گاهی و آورده فراهم

 را دانشجویان سازگاری گاه و یادگیری توانایی ها،چالش این که
 تأثیر تواندمی که عواملی به توجه رواین از دهد.می قرار تأثیر تحت
 ثبتم شناختیروان حاالت افزایش و یادگیری توانمندی، بر مثبتی

 سالمت بهبود به منجر آن دنبال به و باشد داشته دانشجویان
 ورداربرخ باالیی بسیار اهمیت از ،گردد آنها شناختیروان و جسمانی

 راداف استعداد و توانایی در ثیرگذارأت عوامل ترینمهم از یکی است.
 هایسختی و فشارها موانع، تهدیدها، مقابل در سازگاری بر که

 دیگر از .[1] است شناختیروان سرمایه ،است مؤثر نیز تحصیل دوران
رضایت ردعملک و سالمتی در که دانشجویان برای مهم متغیرهای

 بدن تصویر و اجتماعی حمایت دارد، ایبرجسته نقش آنها بخش
 است.

 عناصر که است چندبعدی شناختیروان سازه یک نبد تصویر
 ادراک، از ثرتأم سازه، این .[1] دارد بر در را رفتاری و عاطفی شناختی،

 نیروا ماهیت با که است بدنش از فرد بدنی یهاحس و تصور
 دپذیریم ثیرأت خود حرمت از بیشتر و است تغییر حال در همواره

 از مراقبت دهندهنشان رفتارهای فرد ،این سازه مثبت عدب   در .[2]
 به توجه بدون بدن پذیرش جزء سه شامل که دهدیم بروز را بدن

 هب کردن توجه با بدن، به احترام ،نواقص سایر و وزن شکل، اندازه،
 بینانهغیرواقع یهاآلایده برابر در بدن از محافظت و نیازهایش

 طوالنی زمان مدت روز هر فرد ،منفی عدب   در ولی .[3] است یارسانه
 یردرگ اغلب و کندیم شدهادراک نقص مورد در تفکر صرف را

 یا استتار آینه، در کردنچک کردن،مقایسه مانند تکراری رفتارهای
 .[4] تاس مجدد اطمینان جستجوی و افراطی مراقبت

 ییهاتفاوت خود آرمانی و واقعی بدنی تصویر بین که افرادی
 از اشتباه درک و کرده درونی را ناهمخوانی این ،کنندیم احساس
 دمانن روانی و یمجس مشکالت فرد برای تواندیم بدنی تصویر
 دنبال هب را پایین نفس عزت و افسردگی دخانیات، مصرف به گرایش
تصویر  منفی عدب   شناسی،شیوع مطالعات مطابق .[5] باشد داشته
 5/8 بین پوستی بیماران در درصد، 3 الی 1 ،عمومی جمعیت در بدن
 دهستن زیبایی یهادرمان دنبال به که افرادی میان در و درصد 15 تا
 نوجوان دختران میان در ،مچنینه .[6] است درصد 6/53 تا 9/2
 حیطه در ،[7] درصد 16-55 نوجوان پسران میان و درصد 81-35

 پوست جراحی هایینیککل در و درصد 5 حدود در زیبایی جراحی
 اجتماعی حمایت دیگر سوی از .[8] است شده گزارش درصد 12

 است افرادی برای متعددی جسمانی و شناختیروان فرآیند دارای
 [9] شوندیم مواجه اجتماعی و جسمی فشارزای رویدادهای با که
 اثر سالم، رفتارهای ترغیب و بهبود طریق از اجتماعی حمایت و

 .[10] دهدیم کاهش را استرس
 توافقی ،فرهنگ هر درون ی،اجتماع انتظارات نظریه اساس بر

 تصویر داشتن و دارد وجود نازیبایی و زیبایی یهامالک مورد در
 افراد برای فردی و اجتماعی هاییتموقع در خود از مثبت بدنی

 فرد یهاول تجربیات با بدنی تصویر نظریه، این براساس دارد. اهمیت
 .[11] است تغییرپذیر و منعطف مفهومی و گیردیم شکل

Hargreaves و Tiggemann [12] تصویر فهم برای پژوهشی با 
 راضی دخو بدنی تصویر از پسران بیشتر ند،اهدریافت پسران بدنی

 ییدأت کسب برای شانیظاهر وضعیت اهمیت به برخی اما هستند،
 هنیذ تصویر از رضایت عدم عامل بنابراین اند.کرده اشاره اجتماعی

 بر حاکم فرهنگی جو و اجتماعی استانداردهای جوانان، در بدنی
 کیفیت اند،داده نشان مطالعات راستا، همین در .[13] است جامعه
 با مثبت نیبد تصویر و بدنی بدشکلی اختالل با منفی بدنی تصویر
 .[14] است همراه نفس به اعتماد و بینیخوش اجتماعی، حمایت
 و اشدب داشته محافظتی نقش تواندیم اجتماعی حمایت بنابراین
 بهبود و استرس کاهش با و دکن تقویت فرد در را مثبت بدنی تصویر
 سترسا ایجاد زمینه که نظامی مراکز کارکنان ویژه به کارکنان عملکرد

 .[15] نماید ایجاد است، بیشتر آنها در فشار و
 کرده تعدیل را زااسترس رویدادهای اثرات یاجتماع حمایت

 .[15] گرددیم سالمتی حفظ و مثبت عواطف کسب موجب و
 حمایت .است تصوری و واقعی عدب   دو دارای اجتماعی حمایت

 دریافت اجتماعی حمایت از متفاوت یاسازه تصوری، اجتماعی
 روابطی تنها ،اجتماعی حمایت نظریه اساس بر لذا .[16] است شده

 دسترس در و مناسب منبع را آن فرد که گردندیم محسوب حمایت
 انعنو به اجتماعی حمایت بنابراین بداند. خود نیازهای رفع برای
 خانواده، اعضای توجه و هیهمرا محبت، از برخورداری میزان

 در که ،[17] شودیم تعریف فرد زندگی در مهم افراد سایر و دوستان
 احساساتش و اعتقادات به دیگران کندیم احساس فرد رابطه این

 گیرندیم نظردر ارزشمند شخص یک عنوان به را وا و داده اهمیت
 این اما .[18] باشد تنش با مقابله در نیرومندی عامل تواندیم و

 ادراک بر که باشد ارتباط در شناختیروان عوامل با تواندیم عامل
 هاییهسرما عوامل این از یکی است، یرگذارتأث فرد بدنی تصویر
  است. شناختیروان

 نیمبت و هاانسان زندگی مثبت جنبه شناختیروان سرمایه
 و موفقیت به رسیدن برای هدف داشتن ،فرد شخصی درک بر

شناختی در سرمایه روان .[19] است مشکالت برابر در پایداری
های مختلف دوران تحصیلی، احساس سازگاری فرد با موقعیت

ها، تجربه کمتر اضطراب خودکارآمدی و توانمندی در مقابل چالش
و افسردگی، احساس مسئولیت در رویارویی با تکالیف تحصیلی و 

 یاصل مؤلفه چهار تاکنونموفقیت تحصیلی باالتر رابطه دارد. 
 الشت و تعهد بر تأکید با) خودکارآمدی شاملشناختی روان سرمایه
مثبت) بینیخوش ،(برانگیز چالش وظایف و کارها در موفقیت برای

 ،(آینده و حال هاییتموفق درباره مثبت اسناد بر مبتنی نگری،
 مسیر تغییر و اهداف رسیدن راه در مقاومت دادننشان) امیدواری
 زمان در پایداری و پذیریانعطاف) آوریتاب و (اهداف به دستیابی
 در .[20] است شده معرفی (مشکالت و هایسخت با مواجهه
 شناختیروان سرمایه زمینه در زیادی مطالعات اخیر یهاسال

 وجود ؛دارند اذعان نکته این به آنها همه که است گرفته صورت
 اضطراب، ،شغلی مشکالت کاهش موجب شناختیروان سرمایه
 رکت و غیبت ،یمنف نگرش فردی، کفایت عدم احساس بدبینی،
 بررسی با نیز متعددی یهامطالعه .[21] است بوده شغل محل

روان یهامولفه و اجتماعی حمایت رابطه بررسی به دومتغیره
 .[22] اندپرداخته شناختی

راکاد سازمانی حمایت که ه استداد نشان تحقیقاتی نتایج
 شغلی اشتیاق ابعاد با امیدواری و شناختیروان سرمایه و شده
 و امیدواری شناختی،روان سرمایه دارد. معناداری و مثبت رابطه
 از که افرادی .[23] است شغلی اشتیاق تقویت به قادر بینیخوش
 و یگروه تعامالت توانایی برخوردارند، باالیی شناختیروان سرمایه
 زمینه در پژوهشی در .[24] دارند بیشتری اجتماعی یهامشارکت
 این به ،مواد مصرفسوء از خودداری و آوریتاب اجتماعی عوامل
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ابت بهبود در یمؤثر نقش اجتماعی حمایت که نداهرسید نتیجه
 بین که ه استداد نشاندیگری  مطالعه نتیجه .[25] دارد آوری

 و مثبت رابطه نظامی کارکنان خودکارآمدی و اجتماعی حمایت
 .[26] دارد وجود معنادار

شناختی در مواجهه با وجود اهمیت باالی سرمایه روان
برانگیز تحصیلی و نتایج مثبتی که از دوران چالشآمیز با موفقیت
پژوهش پیشینه بررسی ،شناختی و اجتماعی در پی داردنظر روان

 سرمایه زمینه در که دهدمی گرفته در ایران نشانهای انجام
 گرفته صورت اندکی هایپژوهش ،پلیس دانشجویانشناختی روان

 در و تحصیلی مختلف هایگروه در بررسی نیازمند موضوع این و
 به پژوهش ایندر  است. متعددشناختی روان متغیرهای با رابطه
 سرمایه رابطه در اجتماعی حمایت یاواسطه نقش تعیین
 .پرداخته شد نظامی دانشجویان بدن تصویر با شناختیروان

 

 هاروش و مواد
 معادالت و همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش طرح

 مشغول دانشجویان تمامی ،پژوهش آماری جامعه .است ساختاری
 لیسپ دانشگاه ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع در تحصیل به

 روش با دانشجویان از نفر 266 بود. 1397-98 سال رد در شهر تهران
 ،هنمون حجم انتخاب مبنای شدند. انتخاب دسترس در گیرینمونه
 یساختار مطالعات در ،نظریه این اساس بر بود. استیونس نظریه

 هتوج با بنابراین، گرفت؛ نظر در را نفر 15 توانیم متغیر هر ازای به
 سرمایه اجتماعی، حمایت) اصلی متغیر 3 پژوهش این در اینکه به

 سن،) شناختیجمعیت متغییر 4 و (بدنی تصویر ،شناختیروان
 مونهن حجم ،داشت وجود (شغلی وضیعت و تأهل وضعیت جنس،

 خطای کاهش و بیشتر اطمینان با هدف .شد برآورد نفر 105
 ند.شدانتخاب  گیری در دسترسه روش نمونهب نمونه 300 ،استاندارد

 مشغول سال، 40 تا 18 سنی دامنه ،پژوهش به ورود مالک
 شگاهدان ارشد کارشناسی یا کارشناسی مقاطع در بودن تحصیل به

 پژوهش اجرای در مشارکت جهت آگاهانه رضایت و تمایل و پلیس
 اجرای در همکاری و تمایل عدم شامل نیز خروج یهامالک بود.

پس از  .بود خودگزارشی یهانامهپرسش ناقص تکمیل و پژوهش
 مراجعهبه مرکز دانشگاهی  و طرح پژوهشتعیین گروه نمونه 

داده آوری اقدام به جمع ی زیرهانامهپرسشنمودیم و با استفاده از 
  .شد

 68 شامل نامهپرسش این :Kash بدنی تصویر نامهپرسش
 یارزیاب جهت و شودیم داده پاسخ فرد خود توسط که است سئوال
 آگاهی هک است بدنی تصویر ساختار مختلف ابعاد درباره فرد نگرش
 .[27] دگیرمی دربر نیز را بیماری احساس یا سالمتی از فرد

 ،بدن خود به مربوط مقیاس :است مقیاس سه شاملنامه پرسش
 به مربوط مقیاس بدنی، مختلف یهابخش از رضایت مقیاس
 است لیکرت طیف براساس نامهپرسش این وزن. درباره   فرد نگرش

 باالی حد و 68 نمره پایین حد .است شده گذارینمره 3 تا 1 از که
 باشد، 70 تا 68 ینب نامهپرسش نمرات که صورتی در .است 340 هنمر

 نمرات که صورتی دراست.  ضعیف جامعه این درتصویر بدنی 
ت. اس متوسطی سطحتصویر بدنی  باشد، 180 تا 70 بین نامهپرسش

ت. اس خوب بسیارتصویر بدنی  باشد، 180 الیبا نمرات که صورتی در
 .ه استشد ییدأت و بررسیBrown [22 ] طتوس نامهپرسش ییروا

 نیز پژوهش این در .ه استشد گزارش 81/0 آن پایایی همچنین

 محاسبه 84/0 تا 76/0 بین کرونباخ آلفای طریق از نامهپرسش اعتبار
 .شد

 نامهپرسش این فیلیپس: اجتماعی حمایت نامهپرسش
 دوستان حمایت خانواده، حمایت مؤلفهخرده سهای دارای ماده23
 برخورداری میزان به اجتماعی حمایت .[28] است دیگران حمایت و
 افراد سایر و دوستان خانواده، اعضای توجه و مساعدت محبت، از

 مقیاسخرده ماده، 8 دارای خانوادهحمایت  مقیاسهدرخ .دارد اشاره
 دارای حمایت دیگران مقیاسخرده و ماده 7 دارای دوستانحمایت 

 نادرست یهاپاسخ به و یک نمره درست یهاپاسخ هب .است ماده 8
 صورت به 22 و 13 ،10 ،3 شماره هایینهگز گیرد.یم تعلق ،صفر نمره

 کی نمره نادرست یهاپاسخ به یعنی ،شوندیم یگذارنمره معکوس
 معنی هب باالتر نمره .گیردیم تعلق ،صفر نمره درست یهاپاسخ به و

 نامهپرسش پایایی و روایی است. بیشتر اجتماعی حمایت ادراک
 آموزدانش 211 و دانشجو 111 رویای مطالعه در اجتماعی حمایت
 یاسمق کل در دانشجویی نمونه در آزمون پایایی .ه استشد بررسی

 آموزاندانش در مجدد آزمون در و 1/71 آموزیدانش نمونه در و 1/91
 پژوهش این در .[29]دست آمده است به 1/81 هفته شش از پس
 85/0 تا 70/0 بین کرونباخ آلفای طریق از نامهپرسش اعتبار نیز

 .شد محاسبه
 شامل مقیاس این لوتانز: شناختیروان سرمایه نامهپرسش

 6) آوریتاب ،(سئوال 6) خودکارآمدی زیرمقیاس چهار با سئوال 24
 در که است (سئوال 6) امیدواری و (سئوال 6) بینیخوش ،(سئوال

 در گویه هر به آزمودنی و است گویه 6 شامل مقیاسخرده هر آن
 (موافقم کامالا  =6 تا مخالفم کامالا  =1)لیکرت  ایدرجه6 مقیاس
 ابتدا شناختیروان سرمایه نمره محاسبه برای .[30] دهدمی پاسخ
خرده نمرات جمع از و شودمی محاسبه مقیاسخرده هر نمره

 نمره فرد اگر .گرددمی حاصل شناختیروان سرمایه نمره هامقیاس
 راگ ،است خوب بسیارشناختی نمره سرمایه روان ،وردآ دستبه 24
 تلقی ضعیف آن از ترپایین و متوسط سطح وردآ دستبه 12 نمره
 رونباخک آلفای طریق از آن سازنده وسیله به مقیاس پایایی شود.می
 آوریتاب ،72/0 امیدواری ،76/0 بینیخوش هایزیرمقیاس برای
 مطالعات در .[31] است شده گزارش ،75/0 خودکارآمدی و 71/0

 سرمایه مقیاس برای کرونباخ آلفای ضرایب [23] ایران داخل
 ،70/0 بینیخوش هایزیرمقیاس برای و 89/0 شناختیروان

شده  گزارش 87/0 خودکارآمدی و 73/0 آوریتاب ،83/0 امیدواری
 یشناختروان سرمایه مقیاس کل بین همبستگی همچنین، .است

 به خودکارآمدی و آوریتاب امیدواری، بینی،خوش عامل چهار با
 این در .[32]شده است  برآورد 84/0 و 78/0 ،87/0 ،76/0 ترتیب

 تا 73/0 بین کرونباخ آلفای طریق از نامهپرسش اعتبار نیز پژوهش
 و عاملی تحلیل از استفاده[ 32در پژهشی ] .شد محاسبه 79/0

 هایآماره و 6/24 را آزمون این دوخی نسبت ساختاری معادالت
CFI و RMSEA روایی و اندکرده گزارش 08/0 و 97/0 را مدل این 

 است. گرفته قرار تأیید مورد آزمون عاملی
کنندگان اطمینان داده شد که به شرکت :اخالقی مالحظات

حضور افراد در مطالعه،  خواهد ماند.محرمانه ایشان اطالعات 
 یشناسکار نامهانیپا از برگرفته مقاله نیا داوطلبانه و اختیاری بود.

ود و ب قاتیتحق و علوم دانشگاه ینیبال یشناسروان رشته ارشد
 یهانمونه بر تحقیقات به مربوط اخالقی اصول تمامی محققان
 اخذ صالحذی مراجع از الزم مجوزهای ونمودند  رعایت را انسانی
  .گردید
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هب هایداده تحلیل و تجزیه برای :آماری تحلیل و تجزیه
 ستفادها SPSS 25 افزارنرم از با ،هانامهپرسش اجرای از آمدهدست
 مارآ و در بخش توصیفی آمار هایشاخص از توصیفی بخش در شد.

 .شد فادهاست مسیر تحلیل و پیرسون همبستگی روش از استنباطی
 

 هاافتهی
با میانگین سنی نمونه  266مخدوش،  یهانامهپس از حذف پرسش

شرکت (درصد 84) نفر 224سال بررسی شدند.  69/4±39/24
 (درصد 16) نفر 42 و دانشجو (زنان) دختران را پژوهش در کنندگان

 سطح در (درصد 68) نفر 182 .ادندد تشکیل (مردان) پسران را
 بودند. ارشد کارشناسی سطح در (درصد 32) نفر 84 و کارشناسی

 238 و متأهل پژوهش این در (درصد 11) کنندگانشرکت از نفر 28
 بودند. مجرد (درصد 89) نفر

 اجتماعی حمایتشاخص  میانگین ،1 جدول نتایجمطابق با 
 مؤلفه در ترتیب به پژوهش در کنندهشرکت دانشجویان بین در

 خانوادهحمایت  مؤلفه در ،42/21±29/4 دوستانحمایت 
 .بود 16/18±11/2با  برابر دیگران حمایت مؤلفه در و 95/4±40/21
 سرمایه و بدنی تصویر هایشاخص از یک هر توصیفی یهاداده
 شد. ارائه 1 جدول در تفکیک به شناختیروان

 
 ی توصیفی متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشگاههاداده (1جدول 

 نفر( 266پلیس )

 میانگین شاخص
حداقل 
 نمره

حداکثر 
 نمره

حمایت 
 اجتماعی

 30 14 42/21±29/4 دوستان
 29 8 40/21±95/4 خانواده
 22 14 16/18±11/2 دیگران
 30 12 98/60±30/11 نمره کل

 تصویر بدنی

 148 209 00/178±44/15 خود بدن
ی هاقسمت
 مختلف

45/4±37/31 40 25 

 12 24 32/18±08/3 وزن بدن
 148 29 60/227±96/22 نمره کل

 سرمایه
 شناختیروان

 16 30 32/23±32/4 خودکارآمدی
 10 36 00/25±14/7 امیدواری

 19 30 74/24±26/3 آوریتاب

 14 31 47/23±88/4 بینیخوش
 19 29 53/96±00/19 نمره کل

 

 (p<05/0 ؛r=75/0) شناختیروان سرمایه و بدنی تصویر بین
 داریمعنا رابطه (p<05/0 ؛r=61/0) اجتماعی حمایت باهمچنین  و

 شناختیروان سرمایه که افرادی یعنی ؛(2جدول ) شتدا وجود
 یترمناسبو  تربخشرضایت بدنی تصویر از ،داشتند باالتری
 دانشجویان بین شدهادراک اجتماعی حمایت هرچه .بودند برخوردار
  .شد گزارش بهتر فرد بدنی تصویر میزان ،کرد پیدا افزایش

 
 های پژوهش شاخصریس همبستگی تما (2جدول 

 (p<05/0) در بین دانشجویان
 2 1 شاخص

  1 تصویر بدنی -1
 1 75/0 شناختیسرمایه روان -2

 58/0 61/0 حمایت اجتماعی -3

 
 سرمایه شاخص دو که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج

 218/0به ترتیب با ضرایب بتا  اجتماعی حمایت و شناختیروان

(001/0=p و )194/0 (002/0=p ،)کنندگیبینیپیش قدرت از 
. ودندب برخوردار دانشجویان بین در بدنی تصویر به نسبت معناداری

 مدل برازش یهاشاخص است، مشخص 3 جدول در که طورهمان
 کای مقدار مثال، عنوان به .بودند برخوردار مناسبی وضعیت از

 یهادادهاین بود که  دهندهنشان که بود کمتر 5 از مدل اسکوئر
 .دکردنیم حمایت پژوهش مفهومی مدل از مناسبی نحو به تجربی

 زا کمتر نیز برآورد خطای مربعات میانگین ریشه مقدار همچنین،
 دلم بنابراین، .کرد تأیید را مدل برازش نیز شاخص این و بود 08/0

 .بود مطلوب و مناسب شده تدوین
 

 ی برازش مدلهاشاخص (3جدول 

 شاخص
مدل برازش

 شده
برازش 
 مطلوب

 وضعیت

 مطلوب - 956/201 (χ2مجذور خی )

کای اسکور بهنجار شده به درجه آزادی 
(CMIN/DF) 

 مطلوب <5 589/2

 مطلوب >930/0 90/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

یافته شاخص نیکویی برازش تعمیم
(AGFI) 

 قابل قبول >90/0 813/0

 مطلوب >912/0 90/0 (CFIبرازش تطبیقی ) شاخص

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
(RMSEA) 

 مطلوب >05/0 034/0

 قابل قبول >879/0 90/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 

منظور بررسی معناداری آزمون تحلیل واریانس به نتایج 
 سرمایهبین شده توسط متغییر پیشمقدار واریانس تبیین

 لک داریامعننشان از و متغیر مالک تصویر بدنی،  شناختیروان
 سطح در که آمد دستهب 76/24 با برابر F آزمون مقدار .بود مدل
 و بود مناسب رگرسیونی مدل، بنابراین بود 05/0 از کمتر داریامعن

 توانست و شتدا رابطه بدنی تصویر با شناختیروان سرمایه
 مقدار (.F=76/24 ؛p=001/0) کند بینییشپ را بدنی تصویر تغییرات
 متغییر توسط یعنی رگرسیونی مدل توسط شدهتبیین واریانس
 .بود معنادار اطمینان درصد 99 سطح در شناختیروان سرمایه
 مقیاس رگرسیونی یبضر .شد ارائه 4 جدول در معادله این ضرایب
 ،29/0 بتای ،07/0 استاندارد انحراف با ،مدل در شناختیروان سرمایه
 مقدار این .دست آمدبه 001/0 معناداری سطح و 98/4 تی مقدار
 .بود معنادار آماری لحاظ به نظر مورد ضریب که داد نشان

 
 رگرسیونی ضرایب( 4جدول 

 مدل
 استانداردضرایب غیر

ضرایب 
 T استاندارد

 آزمون
 معناداری

B 
خطای 
 Beta استاندارد

1 
 001/0 84/28  747/6 6/194 مقدار ثابت

سرمایه روان
 شناختی

34/0 07/0 29/0 98/4 001/0 

 تصویر بدنی: مالکیر متغ

 
 و شناختیروان سرمایه ،واردشده بینیشپ یرمتغ ،مدل در
 48/0 تبیین ضریب و 69/0 رگرسیون دارای که بود اجتماعی حمایت

 کهبود  معنا بدیناین  .بود 14/14 برآورد گیریاندازه معیار خطای و
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 از 48/0 حدود ندتوانست اجتماعی حمایت و شناختیروان سرمایه
 مقدار ینا معناداریبررسی در  کنند. تبیین را بدنی تصویر تغییرات
 بینپیش متغییر جهت F آزمون مقدار ،شدهتبیین واریانس
 در که بود 11/121 اجتماعی حمایت و شناختیروان سرمایه واردشده
 مدل که معناست بدین و شتدا قرار 05/0 از کمتر داریامعن سطح

 یاجتماع حمایت و شناختیروان سرمایه و بود مناسب رگرسیونی
 تغییرات توانست داریامعن طوربه و داشت رابطه بدنی تصویر با

 واریانس مقدار .(F=11/121 و p=001/0) کند بینییشپ را بدنی تصویر
 حمایت یرمتغ توسط یعنی رگرسیونی مدل توسط شدهتبیین

 اطمینان درصد 99 سطح در شناختیروان سرمایه و اجتماعی
 اساس بر را رگرسیونی معادله   توانیم بنابراین .بود معنادار

  در معادله این ضرایب نوشت. مدل در ماندهباقی متغیرهای
 .شد ارائه 5 جدول

 

 رگرسیونی ضرایب( 5جدول 

 مدل
 استانداردضرایب غیر

ضرایب 
 T استاندارد

 آزمون
 معناداری

B 
خطای 
 Beta استاندارد

1 

 مقدار ثابت
53/12
8 

93/6  
56/1
8 

001/0 

سرمایه روان
 شناختی

22/0 05/0 19/0 14/4 001/0 

حمایت 
 اجتماعی

28/1 09/0 64/0 1/14 001/0 

 تصویر بدنی :مالکیر متغ
 

 اب درمدل شناختیروان سرمایه مقیاس رگرسیونی یبضر
 001/0 معناداری با 14/4 تی مقدار و 19/0 بتا ،05/0 استاندارد انحراف
 استاندارد انحراف مقدار اجتماعی حمایت مقیاس در شد. گزارش

 این شد. گزارش 001/0 معناداری با 1/14 تی مقدار و 64/0 بتا ،09/0
 .بود معنادار آماری لحاظ به نظر مورد ضریب که داد نشان مقدار

 یم،مستق اثر فرضیه این دربر اساس نتایج تحلیل مسیر، 
 یبترت به یبدن یرتصو بر شناختیروان یهسرما یکل اثر و یممستقیرغ

 اثر و (6جدول ؛ ₓ 64/0-17/0= 11/0) بود 3/0 و 11/0 ،27/0 شامل
، 1مودار نمطابق با  بدنی، تصویر بر شناختیروان سرمایه مستقیم

 ریگمیانجی نقش برای آمدهدستهب اثر مقدار .دست آمدهب 19/0
 دنیب تصویر و شناختیروان سرمایه میان رابطه در اجتماعی حمایت

 بدنی ویرتص بر شناختیروان سرمایه مستقیم اثر میزان از که بود 11/0
 حمایت میانجی نقش بنابراین ،بود کمتر ،دست آمدبه 19/0 که

 .نشد ییدتأ اجتماعی
 

 یر بر تصویر بدنیتأثانواع  (6جدول 
 ثیراتأکل ت مستقیم مستقیمغیر یرهای مستقلمتغ

 64/0 64/0  حمایت اجتماعی

سرمایه روان
 شناختی

11/0 19/0 3/0 

 

 
 رهای پژوهشمدل مفهومی رابطه متغی( 1نمودار 

 بحث

 در یاجتماع تیحما یاواسطه نقش دف از این پژوهش، بررسیه
بود.  ینظام انیدانشجو بدن ریتصو با یشناختروان هیسرما رابطه
 دنیب تصویر از رضایت با شناختیروان سرمایه که داد نشان نتایج

 سرمایه مقیاس در .شتدا داریامعن رابطه دانشجویان بین در
خوش و آوریتاب امیدواری، خودکارآمدی، مؤلفه ،شناختیروان
 این .داشت بدنی تصویر رضایت با معناداری و مثبت رابطه بینی
ابوالقاسمی و  ،[33] همکاران و Mulkens یهاپژوهش با یافته

 تبیین در .است همسو [35] و همکاران بشرپور و [34] همکاران
 توسط دنب ظاهر ادراک شیوه به بدنی تصویر گفت توانیم یافته این
 که تیاطالعا اولیه منبع منزله به فیزیکی ظاهر ،شودیم گفته افراد

 رتصوی جنبه ینترمهم .برندیم کار به ما از قضاوت جهت دیگران
 دارد بدن به مربوط باورهای تعیین در مهمی نقش و است بدنی

 زشیار مقدار توانندیم بدنی تصویر درباره فرد منفی باورهای [.35]
 و هدد قرار ثیرأت تحت شود،یم قائل خود فیزیکی ظاهر به فرد که را

 جرمن امر این .دهندیم کاهش را فرد کلی نفس عزت ترتیب بدین
 جراحی و سنگین یهاورزش آرایش، مانند جبرانی اقدامات به

 باور این برGiddens [36 ] .[5، 4] شودیم نفس عزت ارتقاء جهت
 بدن به نوعی به ،خود و شخصی هویت جدید، دوران در که است

 از ام شخصیت و هویت درباره دیگران که آنجا از است. شده وابسته
 شآرای با را بدن کنندیم سعی افراد ،کنندیم قضاوت ظاهرمان روی
 ار نظرشان مورد و مطلوب هویت که بگذارند نمایش به یاگونه به
 کنند. منتقل بیننده به

 اب اجتماعی حمایت که داد نشان حاضر پژوهش یافته دیگر
 .تشدا داریامعن رابطه دانشجویان بین در بدنی تصویر از رضایت

 حمایت مؤلفه اجتماعی حمایت مقیاس در هایافته همچنین
 یهابخش از رضایت با معناداری و مثبت رابطه خانواده، و دوستان
 Vander تحقیقات، نتیجه با یافته این .شتدا وزن و بدن مختلف

Wal و Thelen [37]، Freda و Gamze [38]، Cash همکاران و 
 که زمانی ،کندیم بیان Cash خصوص این در است. همسو [39]

 خصوص به ظاهری جذابیت ارزشمندی بر جامعه فرهنگی بافت
 بدنی یرتصو به راجع نگرانی زمینه تدریج به ،نماید کیدأت زنان برای
 و اجتماعی حمایت ادراک عدم بنابراین .[39] شودیم فراهم
 سطتو منفی ارزیابی از شدید نگرانی و شرط، و قید بدون پذیرش
 این تداوم و شده بدنی تصویر از نارضایتی به منجر دیگران،

 مدنآ پایین و اجتماعی اضطراب ،افسردگی به منجر نیز نارضایتی
 نفس عزت آمدنپایین شرایط، گونهاین در .گرددیم نفس عزت
 به منجر نفس عزت کاهش و شودیم اضطراب تشدید سبب

 وظایف انجام در خودکارآمدی کاهش و دیگران به وابستگی
 در مداوم طوربه فرد و شودیم نظامی دانشجویان در اجتماعی
 زیابیار نیز ییدأت این از بخشی در و است دیگران ییدأت جستجوی

 اضطراب حساسیت، این .دهدیم قرار مدنظر را خود ظاهر از دیگران
 ظاهر و بدنی تصویر از نارضایتی شدیدتر موارد در و برده باال را وی

 یهااختالل مثل بالینی، یهااختالل زمینهپیش تواندیم جسمانی
 .باشد بدنی بدشکلی اختالل یا خوردن

 یتحما یگریانجیم نقش یبرا آمدهدستهب اثر مقدار
 از یبدن یرتصو و شناختیروان یهسرما یانم رابطه در یاجتماع

 ،بود مترک یبدن یرتصو بر شناختیروان یهسرما یممستق اثر یزانم
 با بنابراین نشد. ییدتأ اجتماعی حمایت میانجی نقش بنابراین
 با رابطه داشتن مغریعل اجتماعی حمایت ،یافته این به توجه

 سرمایه 
 روانشناختی

 حمایت اجتماعی

 تصویر بدنی
19/0  

64/0  
17/0  
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 زانیمی به رابطه این بدنی، تصویر بر اجتماعی حمایت گریمیانجی
 سرمایه اینکه به توجه با باشد. معنادار آماری لحاظ از که نبود
تاب امیدواری، خودکارآمدی، یهالفهؤم از متشکل شناختیروان
 اجتماعی حمایت ادراک با عوامل این است، بینیخوش و آوری
  .بود مرتبط

جمع روش به توانیم حاضر مطالعه هاییتمحدود ازجمله
 که نمود اشاره خودگزارشی ابزار از استفاده یعنی هاداده آوری

پاسخ در تحریف درنتیجه و دهندگانپاسخ سوگیری موجب تواندیم
 تواندیم نیز دسترس در گیرینمونه شیوه همچنین، گردد. دهی

 پیشنهاد سازد. مواجه محدودیت با ار پژوهش نتایج دهیتعمیم
میانجی نقش اجتماعی، حمایت بر عالوه آتی مطالعات در شودیم
 گیرد. قرار بررسی مورد رابطه این در نیز زندگی کیفیت گر
 

 گیرینتیجه
 اهیدانشگ قشر که دانشجویان بین در بدنی تصویر از نارضایتی
 با و مستقیم صورت به شناختیروان سرمایه و رددا وجود هستند،
 یبدن تصویر از رضایت میزان بر اجتماعی حمایت گرمیانجی نقش
 این نبی همبستگی به توجه با الذ دارد. نقش نظامی دانشجویان در

 هک کنند اتخاذ را ییهابرنامه مسئولین شودیم توصیه متغیرها
 شود. نظامی کارکنان برای اجتماعی حمایت ارتقای موجبات

 
 مشاوره مرکز از که اننددمی الزم خود برنویسندگان  :یقدردان و تشکر

 پژوهش اجرای در که دانشجویانی نیز و انتظامی علوم دانشگاه
 نمایند. قدردانی و تشکر داشتند، مشارکت حاضر
 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد منافع: تعارض

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه
 و ایده ارائه ،(اول نویسنده) نژادبهزادی منصوره سندگان:ینو سهم

 نویسنده) آبادیبهرام زارع  مهدی داده؛ یآورجمع مطالعه، طراحی
 آماری تحلیل و داده تفسیر مطالعه، طراحی و ایده ارائه ،(دوم
 همه داده؛ تفسیر ،(سوم نویسنده) میلی رباط سمیه ها؛داده

 همه و بودند سهیم آن بازنگری و مقاله اولیه نگارش در نویسندگان
 ندرجم مطالب صحت و دقت مسئولیت حاضر، مقاله نهایی تأیید با
 .پذیرندیم را آن در

 تحقیق این انجام برای مالی هزینهکمک گونههیچ :یمال منابع
 .نشد دریافت
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