
چكيده
طي چند دهة اخير، مطالعه در زمينة تصوير بدن1 پيوسته رشد يافته است و پژوهش هاي 
انجام شده كه در آنها محققان به بررسي تأثيرات تصوير بدن بر كنش هاي رواني ـ اجتماعي 
پرداخته اند. پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي رابطه تصوير بدن، ميزان سازگاري و پيشرفت 
تحصيلي انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز دختر و پسر دورة متوسطه 
بود كه به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطالعات، از دو 
پرسش نامة خودتوصيف گرِي جسماني و سازگاري بل استفاده گرديد. همچنين از ميانگين 
نمرات درسي دانش آموزان به عنوان شاخص ارزيابي پيشرفت تحصيلي استفاده شد. جهت 
تجزيه و تحليل داده ها، شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي به كار گرفته شد. نتايج نشان 
داد كه بين تصوير بدن و سازگاري ارتباط معناداري وجود دارد، در حالي كه بين تصوير 
بود كه  بيانگر اين  همچنين نتايج  نشد.  ارتباط معناداري مشاهده  و پيشرفت تحصيلي  بدن 
در  حالي كه  در  دارد،  وجود  معناداري  تفاوت  پسر  و  دختر  دانش آموزان  بدن  تصوير  بين 
ميزان سازگاري دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده نشد. در مجموع يافته ها 
مؤيد آن است كه تصوير مثبِت بدن ، ميزان سازگاري را افزايش مى دهد و سازگارِي بهتر با 

موقعيت، بر عملكرد تحصيلي نوجوانان تأثير بسزايي دارد. 
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مقدمه
تصوير بدن يك سازه روان شناختي چند بعدي و پيچيده است كه شامل خود ادراكي هاي مرتبط 
با بدن و خود نگرشي هايي شامل تفكرات، عقايد، احساسات و رفتارها مي باشد ( كش2 2004،). 

تامپسون3  تصوير بدن را شامل سه مؤلفه زير مي داند:
الف: مؤلفه ادراكي، كه با ادراك دقيق ظاهر جسماني فرد مرتبط است و بر آوردي از اندازه 

و وزن بدن مي باشد؛
ب: مؤلفه ذهني كه شامل جنبه هايي نظير رضايت از ظاهر، توجه، نگراني و اضطراب ناشي 

از عدم رضايت از آن مي باشد؛ 
از  تا  مي كنند  اجتناب  آن  از  افراد  كه  است  متمركز  موقعيت هايي  بر  كه  رفتاري  مؤلفه  ج: 

پريشاني ناشي از عدم تناسب ظاهر بدني خود دوري گزينند (سوسا 4، 2008 ).
به اعتقاد گارنر5  و گارفينكل6  ( 1981 به نقل از اسپينا7 و همكاران،2002) تغييرات در تصوير 
بدن شامل دو جنبه مرتبط اما متفاوت است : تحريف ادراكي اندام فرد كه منجر به برآورد بيش از 
اندازه قسمت هايي از بدن مي شود، و تغييرات عاطفي ـ شناختي كه با نارضايتي و نگراني نسبت 

به شكل و اندام فرد مرتبط است.
در بيش از دو دهه گذشته، تحقيقات گسترده اي بر روي تصوير بدن نوجوانان صورت گرفته 
است كه انگيزة آن توجه به تصويربدن افراد جوان تر و بررسي چگونگي تأثير تصوير بدن بر 
نوجوانان است. فرون8 (1997) معتقد است تصوير بدن در قلب نوجواني است. مك كندلس9 
(1970) نيز اعتقاد دارد كه بخش وسيعي از هر نوجوان بدنش است و بدنش نيز خود اوست (به 

نقل از ويلرز10، 2006). 
ماسترت11 (1995 به نقل از ويلرز، 2006) اظهار مي دارد در طول دوره نوجواني افراد تغييرات 
فيزيولوژيكي، روان شناختي و اجتماعي بسياري را تجربه مي كنند كه ناشى از بلوغ است و مي تواند 
تأثير بالقوه اي بر زندگي نوجوان بگذارد. روزنبلوم12 و لوئيس13 (1999) اين تغييرات جسماني 
را با تغييرات تصوير بدن نوجوان منطبق دانسته و معتقدند تغييرات در ظاهر جسماني و افزايش 
درون نگري نوجوانان ممكن است باعث شود آنان نسبت به ديدگاه خود و ديگران درباره بدنشان 
مشغوليت ذهني منفي شديدي داشته و نسبت به اين امر به شدت آسيب پذير شوند، به طوري كه 

در اين دوران نارضايتي از بدن افزايش يافته و تصوير بدن منفي در آنان شكل بگيرد. 
هماهنگي  كه  است  آن  از  حاكي   (1981) همكاران  و  پادين14  و   (1997) فرون  مطالعات 
نوجواني با تغييرات جسماني ناشي از بلوغ، تأثير بسياري بر سازگاري اجتماعي، سالمت رواني، 
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عملكرد روان شناختي و رفتارهاي سالم دارد (به نقل از ويلرز، 2006).
سازگاري، با مفهوم برون سازي در نظريه پياژه مطابقت دارد. در برون سازي، شناخت فرد 
واقعيت  و  طرحواره ها  بين  سازگاري  نوعي  تغيير  اين  با  و  مي يابد  تغيير  دروندادها  به  توجه  با 
را  خود  فرد  چنانچه  است  معتقد   (2005) موس15   .( مي شود(لطفي،1381  ايجاد  فرد  پيرامون 
از نظر ظاهري متفاوت از ديگران ادراك كند، به اين معني كه ويژگي هاي ظاهري خود را به 
طور منفي ارزيابي نمايد، احتمال دارد مشكالت اجتماعي بيشتري را تجربه كرده، واكنش هاي 
ضعيف تري را از ديگران دريافت كند و بنا بر اين سازگاري كلي ضعيف تري را ابراز نمايد. جنبه 
ادراكي تصوير بدن به هماهنگي برداشت هاي فرد از ويژگي هاي جسماني واقعي و آرماني وي 
اشاره مي كند. كش(2004) ناهمخواني بين خود واقعي و خود آرماني را جنبه ارزيابي تصوير 
بدن مي داند. بنا بر پژوهش فرگوسن16 و همكاران (2010)  ناهمخواني بين خود واقعي و خود 
آرماني تأثير معناداري بر سازگاري نوجوانان دارد. اين ناهمخواني سازگاري ضعيف تر را در آنان 
افزايش مي دهد. مور17 و همكاران (2003) نيز دريافتند كه تغييرات تصوير بدن به طور معناداري 
مي كنند،  دروني  را  بدشكلي  نظير  مشكالتي  كه  نوجواناني  است.  مرتبط  رفتاري  سازگاري  با 
ممكن است بيشتر در معرفى خطر مشكالت سازگاري رفتاري باشند. در همين راستا گلد فيلد18 
و وودسايد19 (2009)، نيشينا20 و همكاران (2006)، ليكتنتال21 و همكاران (2005) دريافتند كه 

نگراني هاي مربوط به ظاهر جسماني با سازگاري ضعيف تر مرتبط است .
البته نتايج برخي پژوهش ها نشان داده كه ابعاد چند گانة تصوير بدن با مشكالت عملكرد 
تحصيلي مرتبط است. در ميان اين ابعاد، نگراني هاي مرتبط با قد و وزن ممكن است مهم ترين 
موضوع تصوير بدن باشند كه در ارتباط بين تصوير بدن و پيشرفت تحصيلي تأثير مي گذارند. 
در نوجواني نگراني هاي مربوط به تصوير بدن رايج است و اين زماني است كه افراد بسياري 
پژوهش ها ي  نتايج   .(  2008، تامپسون23  و  (يانور22  دارند  فراواني  تحصيلي  توقعات  نوجوان  از 
لودويك24 و همكاران (2009)، مايلز25 (2009)، يانور و تامپسون(2008)، بالرينا26 و همكاران 
(2007)، ، ميكيال27 و همكاران (2003)، گيبسون28 و توماس29 (1999) و تامپسون (1978) نشان 
عنوان  نيز  سوسا (2008)  مي باشد.  تحصيلي  پيشرفت  و  بدن  تصوير  بين  معنادار  ارتباط  دهندة 
خانوادگي  عملكرد  كمتر،  جسماني  فعاليت  مي كنند،  ارزيابي  چاق  را  خود  كه  نوجواناني  كرد 
ضعيف تر، خودپندارة ضعيف تر،  افسردگي باالتر و نتايج تحصيلي ضعيف تري را نشان مي دهند. 
نتايج پژوهش فرگوسن و همكاران (2010) نيز حاكي از آن است كه ناهمخواني بين خود واقعي 

و خود آرماني، پيشرفت تحصيلي پايين تر را پيش بيني مي كند. 
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و  شلم30  چي  است.  نوجوانان  سازگاري  از  مهمي  جنبة  تحصيلي  پيشرفت  ديگر،  سوي  از 
مشكالت  در  است  ممكن  آموزشي  تقاضاهاي  و  باال  محيطي  فشار  معتقدند   (1995) هارلمن31 
رفتاري و هيجاني سهيم بوده و شايستگي هاي نوجوان را كاهش دهد (به نقل از اسلوبوسكايا32 
و همكاران، 2005). تينتو33 (1993 به نقل ازعبداهللا  و همكاران،2009) بيان مي كند كه مشكالت 
سازگاري باعث شكست تحصيلي مي شود. وي يكي از هفت علت ترك تحصيل دانش آموزان را 
مشكالت سازگاري آنان مي داند. عبداهللا و همكاران (2009) در يافتند كه پيشرفت تحصيلي به طور 
معناداري به وسيله سازگاري تحصيلي و سازگاري عاطفيـ  فردي پيش بيني مي شود. ضمن اين كه 

دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر بهتر مي توانند با شرايط سازگار شوند.
خودپنداره،  نظير  گسترده اي  متنوع  عوامل  با  بدن  تصوير  رابطه  بررسي  به  پيشين  مطالعات 
عزت نفس، رفتارهاي مربوط به كاهش وزن، سازگاري اجتماعي، درگيري اجتماعي، كنش هاي 
روان شناختي و رفتارهاي مربوط به خوردن پرداخته اند. بر همين اساس هدف پژوهش حاضر 
چه  تحصيلي  پيشرفت  و  سازگاري  ميزان  بدن،  تصوير  بين  كه  است  سؤال  اين  به  دادن  پاسخ 

ارتباطي وجود دارد و تفاوت هاي جنسيتي در تصوير بدن و ميزان سازگاري چه اندازه است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ  همبستگي است. جامعه مورد نظر پژوهش  عبارت از كليه 
دانش آموزان دختر و پسر دورة متوسطه شهر كاشان( 9245N=) در سال تحصيلي  89 _ 1388 بوده 

است. از اين تعداد 400 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. 
     

 ابزار پژوهش
به منظور جمع آوري اطالعات، دو پرسش نامة خود توصيف گرِي جسماني و پرسش نامة 
سازگاري بل36 به كار گرفته شد.  همچنين جهت سنجش پيشرفت تحصيلي، شاخص ميانگين 

نمرات درسي دانش آموزان  منظور گرديد.
است  اي  ماده  مقياس70  يك  پرسش نامه  اين   : جسماني  پرسش نامةخودتوصيف گري  الف. 
كه براي سنجش 10 بخش خودپنداشت جسماني به همراه حرمت خودِ كلي، توسط مارش37 و 
همكاران(1994) طراحي شده است . به طور دقيق تر، اين ابزار از 11 خرده مقياس تشكيل شده 
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است كه 9 خرده مقياس آن براي سنجش ادراك خود در بخش هاي مربوط به توانش و تناسب 
جسماني، يك خرده مقياس براي سنجش ادراك خود فرد از توانش كلِي جسماني و يك خرده 
مقياس براي سنجش حرمت خود كلي طراحي گرديده است. هريك از 70 مادةاين پرسش نامه 
،يك عبارت خبري ساده است كه نياز به پاسخ در مقياس شش گزينه اي ليكرت با پاسخ هايي 
از 6- 1 (كامًالغلط، غلط، تاحدي غلط، تا حدي صحيح، صحيح و كامًالصحيح ) دارد. الئو38 
و همكاران (2002) ضريب اعتبار اين پرسش نامه را از 0/67 تا 0/92 گزارش كردند (به نقل از 

الئو و همكاران، 2008).
 در پژوهشي كه توسط مارش و همكاران (1994به نقل از فلچر39 و هتي40 ،2005) انجام 
شد، ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ به دست آمده براي 11 خرده مقياس از 0/82 تا 0/94 متغير 
بود. همچنين در پژوهشى كه با هدف تعيين اعتبار و روايى اين پرسش نامه بر روى 627 دانش 
آموز دختر 18 – 8 ساله شهر تهران انجام شد، اعتبار براى كل پرسش نامه با روش آلفا كرونباخ ، 
متغير  تا 0/88  بين 0/50  آن  مقياس هاى  خرده  از  يك  هر  اعتبار  دامنه  كه  آمد  دست  به   0/87
بود (عبدالملكى و همكاران، 1389 ). در پژوهش حاضرنيز اعتبار اين پرسش نامه با روش آلفا 

كرونباخ ،0/94 به دست آمده است .
گرديد.  تدوين  سال 1961  در  بل  توسط  كه  پرسش نامه  اين  بل :  سازگاري  پرسش نامة  ب. 
پرسش نامة 160 سؤالي است و 5 بعد سازگاري را در بر مي گيرد كه عبارت اند از : سازگاري در 
خانه، سازگاري سالمت، سازگاري اجتماعي، سازگاري عاطفي و سازگاري شغلي (تحصيلي ). 
نمرات باال در هر يك از اين ابعاد نشانگر سازگاري نامطلوب و نمرات پايين نشانگر سازگاري 
مطلوب است. بل (1962) ضرايب اعتبار را براي خرده مقياس هاي سازگاري در خانه، سازگاري 
بهداشتي، سازگاري اجتماعي، سازگاري عاطفي و سازگاري شغلي (تحصيلي) و براي كل آزمون 
به ترتيب 0/91 ، 0/81 ، 0/88 ، 0/91 ، 0/85 و 0/94 گزارش كرده است . اين پرسش نامه توسط 
بهرامي (1371) پس از ترجمه و ويرايش بر روي 200 نفر به صورت تصادفي اجرا شد. اعتبار 
اين آزمون با روش آلفا كرونباخ محاسبه گرديد و ضريب آلفا كرونباخ 0/89 به دست آمد. در 
پژوهش ديگري كه در سال 1374 بر روي تعدادي از دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع 
كارشناسي ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت، اعتبار آزمون 80 سؤالي بل با روش ضريب آلفا 

كرونباخ 0/88 به دست آمد (به نقل از فتحي آشتياني، 1388). 
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روش تجزيه و تحليل داده ها 
تحليل داده هاي اين پژوهش، در سطح توصيفي شامل محاسبة فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد 
بود. در سطح استنباطي، به منظور تعيين رابطة بين متغيرهاي تصوير بدن ، سازگاري و پيشرفت تحصيلي، 
از رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام استفاده گرديد. جهت مقايسة دانش آموزان دختر و پسر در 

متغيرهاي تصوير بدن و سازگاري نيز آزمون تفاوت ميانگين ها به كار برده شد.

نتايج
جدول 1 ميانگين نمرات تصوير بدن، سازگاري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و 
پسر را نشان مي دهد. بررسي ميانگين ها بيانگر اين است كه پسران از باالترين ميانگين نمرات 
تصوير بدن برخوردارند. در حالي كه دختران در دو متغير سازگاري و پيشرفت تحصيلي داراي 

ميانگين بيشتري مي باشند. 

جدول 1: ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاى تصوير بدن، سازگارى و پيشرفت تحصيلى
انحراف استانداردميانگينتعدادجنسيتمتغيرها

تصوير بدن
200285/6048/78دختر
200302/0744/06پسر 
400293/8347/40كل

سازگارى
20057/5919/05دختر
20053/9320/22پسر
40055/7619/70كل

پيشرفت تحصيلى
20017/9831/596دختر
20017/7871/596پسر
40017/8851/597كل

نتايج جدول 2 بيانگر همبستگي منفي و معنادار بين تصوير بدن و سازگاري (r= -0/401, p < 0/01) و 
همچنين بين سازگاري و پيشرفت تحصيلي (r= -0/1, p <0/05) است ، در حالي كه بين تصوير 

بدن و پيشرفت تحصيلي همبستگي معناداري مشاهده نمي شود.
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جدول 2: ماتريس همبستگى بين تصوير بدن، سازگارى و پيشرفت تحصيلى
پيشرفت تحصيلىسازگارىتصوير بدنمتغيرها

1تصوير بدن
1**0/401-سازگارى

1*0/1-0/006پيشرفت تحصيلى
**P<0/01

*P<0/05

تحليل  از  تحصيلي  پيشرفت  و  سازگاري  بدن،  تصوير  ميان  رابطة  دقيق تر  تحليل  منظور  به 
رگرسيون چند متغيري گام به گام استفاده شده است. جهت تعيين سهم دو متغير تصوير بدن و 

سازگاري در تبيين پيشرفت تحصيلي هر دو متغير وارد معادله رگرسيون شدند.

جدول 3: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام تصوير بدن، سازگارى و پيشرفت تحصيلى

متغير
مالك

متغير پيش بينى 
BtRR2كننده

R2
تعديل 
شده

سطح معنادارى

پيشرفت 
2/0150/1000/100/0080/045-0/10-0/008-سازگارىتحصيلى

18/33976/720مقدار ثابت

همان طور كه درجدول 3 مشاهده مي شود تصوير بدن به علت عدم تبيين واريانس پيشرفت 
تحصيلي از معادله حذف شده است. نتايج نشان مي دهد كه سازگاري 0/10 واريانس پيشرفت 
تحصيلي را پيش بيني مي كند. بنابراين سازگاري بيشترين سهم را در تبيين پيشرفت تحصيلي دارد.

به منظور مقايسة دانش آموزان دختر و پسر نيز از آزمون تفاوت ميانگين ها استفاده شد.
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 جدول 4: آزمون t جهت مقايسه دانش آموزان دختر و پسر در متغيرهاى تصوير بدن و سازگارى

انحراف ميانگينجنسيتمتغير
سطح معنادارىtاستاندارد

تصوير بدن
285/6048/78دختر

3/5240/01 302/0744/61پسر

سازگارى
57/5919/05دختر

-1/860/063 53/931/43پسر

بر اساس جدول 4 و با توجه به مقدارt= 3/524، در سطح معناداري0/01تفاوت دانش آموزان 
دختران  با  مقايسه  در  پسران  كه  معنا  اين  است؛ به  معنادار  بدن ،  متغير تصوير  در  و پسر  دختر 
تصوير بدن بهتري دارند. درحالي كه تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در متغير سازگاري با توجه 

به مقدار t= -1/86درسطح معناداري0/063 معنادار نمي باشد.

بحث و نتيجه گيري
نتايج پژوهش حاضر بيانگر همبستگي معنادار بين تصوير بدن و سازگاري است. اين يافته 
و  اسميت42  همكاران(1995)و  و  ريبارزيك41   ،(2005) همكاران  و  ليكتنتال  پژوهش  نتايج  با 
كوپر45  و  گرابارك44  چون  پژوهشگراني  راستا  همين  در  مي باشد.  همسو   (1992) رينولدز43 
با  منفي)  بدن  (تصوير  بدن  از  نارضايتي  كه  دريافتند   (2009) وودسايد  و  فيلد  گلد   ،(2008)
سازگاري ضعيف تر مرتبط است. نيشينا و همكاران (2006) با توجه به اهميت رشد جسماني 
در تصوير بدن نوجوانان، رشد جسماني را به عنوان واسطة ارتباط بين نارضايتي تصوير بدن 
نوجوانان و سازگاري مد نظر قرار داده و معتقدند اين كه نوجوانان رشد جسماني خود را همانند 
يا متفاوت از اعضاي گروه همساالن خود در نظر بگيرند، احتماالً بر اين كه خودشان را از نظر 
سازگاري رواني و اجتماعي مناسب ادراك كنند تأثير مي گذارد. تفاسير منفي، دست انداختن و 
عيب جويي از جانب گروه دوستان و همساالن مي تواند موجب ايجاد انواع خاصي از رفتارها 
در نوجوان گردد (ويلرز،2006). بنابراين ميزان رضايت و موفقيت فرد در روابط با همساالن و 

پذيرش توسط آنان مشخص كننده سازگاري بهتر فرد است (فنوني،1380).
از سوي ديگر عبداهللا و همكاران (2009) معتقدند دانش آموزاني كه قادرند خوب سازگار 
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سازگار  جديد  محيط  با  سختي  به  كه  آنهايي  با  مقايسه  در  را  بهتري  تحصيلي  عملكرد  شوند 
تحصيلي  پيشرفت  و  سازگاري  ميزان  بين  معنادار  همبستگي  مشاهدة  مي دهند.  نشان  مي شوند، 
و  زو46   ،(1380) فنوني   ،(1385) همكاران  و  شكري  پژوهش هاي  نتايج  با  حاضر  پژوهش  در 
همكاران  و  پاركر49  اعتقاد  بر  بنا  دارد.  هماهنگي   (2009) پارك48  و  كيم47  و  همكاران(2010) 
(2004 به نقل از عبداهللا و همكاران، 2009) دانش آموزان با ورود به محيط مدرسه با چالش هاي 
فردي و بين فردي جديد و متنوعي روبه رو مي شوند. اين چالش ها نياز به ساختن روابط جديد را 
ايجاب مي كند تا از اين طريق دانش آموزان روابط خارج از اعضاي خانواده و والدين را بشناسند 
و عادت هاي يادگيري را براي محيط تحصيلي گسترش دهند. بيرمن50 (2004 به نقل از هيوز51  
و همكاران، 2009) معتقد است ارتباطات همساالن نيز براي سازگاري كوتاه مدت و بلند مدت 

مدرسه پيامدهايي دارد كه مي تواند پيشرفت تحصيلي را در برگيرد. 
و  سازگاري  بر  مؤثر  عامل  يك  به عنوان  را  معلمان  با  دانش آموزان  رابطة  بسياري  مطالعات 
نظير  زيادي  مثبت  صفات  واسطه  به  كه  رابطه اي  مي دانند.  آن  اجتماعي  و  تحصيلي  پيامدهاي 
صميميت، مهرباني و روابط باز و صفات منفي كمتري نظير تعارض و وابستگي، فوايد بسياري 
با  معلمان  با  صميمانه  روابط  دارد.  دانش آموزان  تحصيلي   و  اجتماعي  فردي،  سازگاري  براي 
داشتن احساسات مثبت نسبت به مدرسه (بريچ52 و لد53 ،1997)، مشكالت رفتاري كمتر (پيانتا54 
و همكاران، 1995)، تعامل اجتماعي بيشتر با همساالن (لد و بورگس55 ،1999)، عملكرد تحصيلي 
بهتر (بريچ و لد،1997) و احيانًا عدم تكرار پايه تحصيلي (پيانتا و استينبرگ56 ،1992) مرتبط است 
(به نقل ازهريسون57 و همكاران، 2007). از اين رو در توضيح و تبيين رابطة بين سازگاري و 
پيشرفت تحصيلي، به تأثير دوستان و همساالن و از داليل احتمالي پيش بيني پيشرفت تحصيلي 
به وسيلة سازگاري به بهبود كيفيت روابط معلمان با دانش آموزان و بهره گيري از روش هاي نرم 

قاطعانه به جاي برخوردهاي سخت و خشن  در سال هاي اخير مي توان اشاره نمود.
اگرچه نتايج برخي پژوهش ها ( لودويك58 و همكاران،2009؛ كواك59 و همكاران،2009؛ مايلز، 
2009؛ يانور و تامپسون، 2008؛ سوسا،2008؛ بالرينا و همكاران،2007؛ مولر60 و مولر61 ،2004؛ 
ميكيال و همكاران،2003؛ گيبسون و توماس، 1999؛ و تامپسون، 1978 ) مؤيد وجود ارتباط بين 
تصوير بدن و پيشرفت تحصيلي مي باشد اما يافته پژوهش حاضربيانگر عدم همبستگي معنادار 
بين تصوير بدن و پيشرفت تحصيلي است كه با نتايج پژوهش هاي آقاخاني و همكاران (1385) و 
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فورتمن62 (2006) همسو يى دارد . آدلر يكي از عوامل مؤثر در احساس حقارت را، كهترِي واقعي 
يا رواني بدني مي داند. وي معتقد است كه نقص بدني مي تواند بر رشد شخصيت اثر گذاشته و 
فرد را براي جبران اين نقص يا ضعف به تالش وادار سازد (شولتز،1384). نقش واكنش جبران 
در احساس حقارت ها با اهميت است و در بعد زيستي جهت سرپوش گذاردن بر نارسايي و 
برسد (منصور، 1369).  ثباتي  با  و  جديد  تعادل  به  ارگانيزم  تا  مي شود  كاربرده  به  بدني  كمبود 
ارتباط بين تصوير بدن و پيشرفت  عدم  مي توان  حاضر  يافتة پژوهش  تبيين  در  اساس،  بر اين 
تحصيلي را ناشي از به كار گيري مكانيسم جبران به عنوان وزنه اي در برابر نارسايي ها و كمبودها 

توسط نوجوانان دانست.
از سويي يافته ها نشان دادند كه پسران در مقايسه با دختران تصوير بدن بهتري دارند. ابوت63 
و باربر64 (2010) دريافتند كه دختران بيشتر بر روي جنبة زيباشناختي تصوير بدن سرمايه گذاري 
تمايز  پسران  حالي كه  در  مي كنند  تمركز  بدن  تصوير  عملكردي  بعد  بر  پسران  از  كمتر  و  كرده 
لودويك  پژوهش  نتايج  نمي شوند.  قائل  بدن  عملكردي  و  شناختي  زيبا  بعد  دو  بين  معناداري 
 ، (2008) تامپسون  و  يانور   ،(2008) سوسا   ،(2007) همكاران  و  (2009)،  بالرينا  همكاران  و 
ليكتنتال و همكاران (2005)، مك كب65 و ريشاردلي66 (2004)، لم67 و همكاران(2002) و فين 
گلد68 و مازال69 (1998) نشان داد كه دختران در مقايسه با پسران نارضايتي بدني بيشتري را ابراز 
مي كنند. بنا بر نظر هارگريوس70 و تيگمن71 (2003) اين مسئله ممكن است تا حدي در نتيجه 
تأثير بسيار قوي رسانه ها بر تصوير بدن زنان باشد. روتل72 (2004 ) اظهار مي كند كه رسانه ها از 
طريق تأثير گذاري بر انتظاراتي كه پسران و مردان از ظاهر جنس مخالف خود دارند، بر تصوير 
بدن دختران و زنان تأثير غير مستقيم مى گذارند به طوري كه زنان را به كاربرد روش هاي تغيير 
احتمالي  داليل  از  يكي  مي توان  رو  اين  از  مي سازند.  وادار  جراحي ها  طريق  از  بدن  اندام هاي 
تفاوت تصوير بدن دختران و پسران در ايران را ناشى از تأثير فراگير شبكه هاي تلويزيوني برون 

مرزي و يا حتي مجالت تصويري تبليغ كننده ُمد در سال هاي اخير دانست. 
همچنين نتايج پژوهش حاضر مؤيد عدم تفاوت در ميزان سازگاري دانش آموزان دختر و پسر 
است. بذل(1382) دليل همساني ميزان سازگاري دانش آموزان دختر و پسر را در رشد آگاهي هاي 
اجتماعي هردو جنس در سال هاي اخير،  افزايش حضور دختران همانند پسران در عرصه هاي 
اجتماعي،  كاهش نگرش برتر جامعه به داشتن فرزند پسر و كاهش تفاوت هاي ارزشي كه جامعه 
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در اين رابطه بين دو جنس قائل مي شود، مي داند. رضويان شاد (1384)، افشار نياكان (1381)، 
كوثري (1380)، عبداهللا و همكاران (2009) و روتنبرگ73 و همكاران (2008) در پژوهش هاي 
خود به نتيجه مشابهي دست يافتند. البته مي توان عدم تفاوت سطح سازگاري دانش آموزان دختر 
و پسر را در تغيير نگرش خانواده ها و جامعه نسبت به تفاوت هاي جنسيتي در سال هاي اخير 
دانست كه باعث كاهش محدوديت هاي ارتباطي دختران و افزايش سطح تعامالت اجتماعي آنان 
به اندازه پسران شده است. اين امر به نوبه خود سبب افزايش و گسترش سازگاري هاي بين فردي 

شده و تفاوت هاي جنسيتي را در اين زمينه تا حدودي از بين برده است. 
از آنجا كه رشد تصوير منفى از بدن در ميان نوجوانان يك نگراني رو به افزايش در سرتاسر 
جهان شده است، درك و فهم مسائل مرتبط با آن جهت بهبود زندگي و سالمت آنان حائز اهميت 
است. بر اساس يافته هاى پژوهش حاضر مبنى بر اين كه تصوير بدن منفى و افزايش نارضايتى از 
بدن در نوجوانان به ويژه در دختران مى تواند به مشكالت سازگارى بينجامد، نياز به تشخيص 
تشكيل  بنابراين  مى سازد.  برجسته  را  آن  با   سازگارى  و  منفى   بدن  تصوير  با  مرتبط  مسائل 
كالس هاى آموزشى و مشاوره اى در مدارس به منظور افزايش نگرش مثبت درباره ويژگى هاى 
جسمانى، آگاه سازى نوجوانان از علل تفاوت هاى جسمانى عينى و اتخاذ راهبردهاى مداخله 
در  بسزايى  تأثير  مى تواند  منفى  بدن  تصوير  با  مرتبط  سازگارى  مشكالت  مهار  جهت  مناسب 

عملكرد نوجوانان داشته باشد.
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