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 چکیده
 از نارضااتیی  باا ری آرماا  غ ا   سازی درونی علیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه : مقدمه
 ای مقاتسه اجیماعی انجام گرفت. نقش واسطه با توجه به بد 

گیری تصاادفی   دانشجوی دخیر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشا  که به روش نمونه 153 :روش
هاای   از مقیاا   هاا  دادهانیخاب شدند، در اتن پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوری  ساده

(، مقیااا  مقاتسااه  اااهر جساامانی نسااخه INCOMنیرلناادز  -ای آتااوا گیااری مقاتسااه جهاات
و  (IBIS-R  آرماانی  باد   ساازی  یشاه کل تجدتدنظرشاده  (، مقیاا  PACS-R  تجدتدنظرشده

اسیفاده شد. ارزتابی الگوی پیشنهادی از طرتق الگوتابی معاادغ    (BSQبدنی   شکل سشنامهپر
 انجام شد.  13وتراست  AMOSو  SPSSافزارهای  ( و با اسیفاده از نرمSEMساخیاری  

برخاوردار اسات.   ها  : نیاتج نشا  دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبیاً خوبی با دادهها یافته
ها همچناین حااکی از    برازش بهیر از طرتق همبسیه کرد  خطاهای تک مسیر حاصل شد. تافیه

کال و مقاتساه اجیمااعی    سازی آرما  غ ری با مقاتساه اجیمااعی    بین درونیی روابط ردا معنی
دار   اهر بود. رابطه مقاتسه اجیماعی  اهر و مقاتسه اجیماعی کل با نارضاتیی از باد  نیاز معنای   

ساازی آرماا     مقاتسه اجیماعی  اهر را در رابطه بین درونای  ای بود. نیاتج همچنین نقش واسطه
 غ ری با نارضاتیی از بد  مورد تأتید قرار دادند.  

ساازی   سااز درونای   بررسی عوامل علی زمیناه  ،های پژوهش حاضر اسا  تافیه: بر گیری نتیجه
تواند گامی در جهت پیشگیری از اتجااد   های اجیماعی مرتبط با  اهر می آرما  غ ری و مقاتسه
 نارضاتیی از بد  باشد.

   مقاتسه اجیماعی ،بد  از نارضاتیی ،آرما  غ ری سازی : درونیکلمات کلیدی
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate the causal 
relationship of thin ideal internalization with body dissatisfaction with 
mediating role of social comparison.  
Method: 351 female undergraduate students of Kashan University who 
were selected by simple random sampling method participated in this 
research. In order to collect data the Iowa-Netherlands comparison 
orientation measure (INCOM), Physical Appearance Comparison Scale-
Revised (PACS-R), Ideal Body Stereotype Scale-Revised (IBIS-R) and the 
Body Shape Questionnaire (BSQ) were used. Data analysis was performed 
using structural equation modeling (SEM) and SPSS-21 and AMOS-21 
software packages.  
Results: The findings indicated that the model fitted the data relatively 
proper. Better fit and more meaningful results were obtained through 
correlating the errors of one path. The results also showed that there are 
significant relationships between the thin ideal internalization and social 
comparison (both general and appearance-related), and between social 
comparison (both general and appearance-related) and body dissatisfaction. 
The findings also supported the mediating role of appearance-related social 
comparison in the relationship of thin ideal internalization with body 
dissatisfaction.  
Conclusion: According to the findings of this research, considering the 
causal factors regarding thin ideal internalization and appearance-related 
social comparison could be beneficial in prevention of body dissatisfaction. 
Keywords: Thin Ideal Internalization, Body Dissatisfaction, Social 
Comparison 
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 مقدمه
، 3است  کراوثر و وتلیاامز  رآمد در مورد وز  و  اهربد  شامل باورها و احساسا  منفی ناکااز نارضاتیی 
ا لا   شده روبرو شاوند،   اجیماعی تعیین-ی زتباتیِ فرهنگیها آرما توانند با  نمی ( زمانی که زنا 1۱33

با توجه به میزا  مشکال  مرتبط با تصوتر باد  منفای، مقققاا  باه     . شوند بد  میاز دچار نارضاتیی 
، 1 هینبار  اند  د که در اتجاد احسا  نارضاتیی زنا  از بد  خوتش سهیمدنبال شناساتی عواملی هسین

از عنوا  تک عامل خطر برای نارضاتیی ه غ ری ب آرما درونی کرد  (. 1۱۱3، 1؛ تیگمن و لینچ3۹۹۱
هاا   وسایله رساانه  ه غ ری ا ل  ب آرما پردازا  معیقدند  نظرته (.4،1۱۱1است  تامپسو  و اسییسبد  

(. 3۹۹۱  هینبار ، گیارد   وسیله اعضای خانواده و همساغ  مورد تشوتق قارار مای  ه د و بتاب تروتج می
و  رفیارهاا ثیرا  اجیمااعی تاا   أشاود و تا   ای تا آرما  غ ری که توساط رساانه ارا اه مای     آگاهی رسانه

 هاای مهمای از   جنبه، کنند ا هارنظرهای خانواده و دوسیا  که داشین اندام بارتک و غ ر را تشوتق می
که با آرما  غ ری مطابقت دارند. ناهمخوانی باین باد  آرماانی    اجیماعی هسیند  و فشارهای فرهنگی

. (1۱۱۲و کراوثر،  5بسیار راتج است   ماترزبدنشا  از زنا   ادراکشود با  که در رسانه و اجیماع ارا ه می
، آرماا  غ اری و   زناا  کاه   دهاد  روی مای  غ ری به عنوا  فراتند روانی وقیای  آرما درونی کرد  

و  تعنی زنا  باتد غ ر باشند تا جذاب به نظار برساند(   کنند  سازی می ی مرتبط با آ  را درونیها ارزش
 تامپساو ، ونادنبر ، رورتناگ، گاواردا و      شاود  شاا  مای   هاا در زنادگی   آ  چنین دتدگاهی راهنمای

 م میفاوتند. برخی از آنا  صرفاًزنا  از نظر اهمیت قا ل شد  برای آرما  غ ری با ه(. ۱،1۱۱4هینبر 
عناوا  سیسایم بااور     هاا را باه   که بعضی دتگر اتان آرماا    در حالی .به اهمیت  اهر و غ ری آگاهند

ساازی   های فردی را در ارتباط با درونای  تواند تفاو  عامل دتگری که میکنند.  شخصی خود درونی می
است. افراد با خودپنداره پاتین برای شناسااتی   آرما  غ ری و مقاتسه اجیماعی توضیح دهد، خودپنداره

هاای اجیمااعی    به دنبال منابع بیرونی هسیند. از اتن رو احیمال دارد به مقاتسه ،و تعرتف هوتت خوتش
هنگاامی کاه زناا      (.1۱31، ۲مرتبط با  اهر بپردازند و آرما  غ ری را درونای کنناد  وارتاانین و دی   

بینند، واقعی بود  اتن تصاوتر و آرزوی دساییابی باه اتان     ها می در رسانه های تبلیغاتی غ راندام را الگو
عنوا  زنا  غ رِ دارای کمبود وز  توصایف شاوند،    ها به شود. چنانچه اتن الگو ها تقوتت می اندام در آ 

آ   تابد. بنابراتن، عالوه بر پرداخین به مقاتسه  اهر خود با میزا  توجه زنا  به بد  خوتش افزاتش می
ساازی آرماا  غ اری در     کنند. اتن امر پیامد منفی درونی ها، احسا  بدی درباره بد  خود پیدا می الگو

سازی بیشیر باشد، افراد به مواجهه باا   رسد هر چه اتن درونی رسانه و مواجهه با آ  است زترا به نظر می
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؛ 1۱3۲، 3، بنیسیر، کولرا و لاوپز شوند  پاول، وانگ هال تر می تر و حسا  چنین تصاوتری در رسانه دقیق
 (.  1۱33تیگمن، 

ها  ( افراد هنگامی که برای درک صقت نگرش3۹54  1بر اسا  نظرته مقاتسه اجیماعی فسیینجر
اجیماعی با دتگارا    های اسیانداردهای عینی در دسیر  ندارند، به انجام داد  مقاتسه ال خوتشعمو ا

هاای رو باه بااغ و     کناد: مقاتساه   اجیمااعی را میمااتز مای    اتن نظرته دو ناوع مقاتساه   آورند. روی می
افیند که افراد خود را با اهاداف   های اجیماعی رو به باغ وقیی اتفاق می های رو به پاتین. مقاتسه مقاتسه
دهناد کاه اتان     های اجیماعی رو به پاتین زماانی روی مای   کنند و مقاتسه شده باغتر مقاتسه می ادراک

گیرد. مقاتسه آگاهانه تا ناآگاهانه خود باا دتگارا  جنباه     تر صور  می شده پاتین ادراکمقاتسه با اهداف 
عنوا  هسیه اصلی رفیار و تجربه بشار توصایف شاده اسات      ای از تعامال  اجیماعی است و به گسیرده

از باد  در  پاذتری باه تجرباه نارضااتیی      مقاتسه  اهر حاکی از آسای  (. 1۱۱1، 1 سولز، مارتین و وتلر
ها به اطالعااتی دربااره    افراد به وسیله اتن مقاتسه (.1۱3۲، 4هاست  دارتی و کروسیک واجهه با رسانهم

رود  انیظاار مای  (. 1۱۱3، 5تابناد  هرتساو    ها مطابقت دارناد تاا ناه، دسات مای      که آتا با اتن آرما  اتن
در  (.1۱۱4، ۱و هاوارد  دتیماار   های زنا  داشیه باشد سازی آرما  غ ری اثر مسیقیمی بر واکنش درونی

 کاش و   شاوند   ااهر مای   اجیماعیِشده ا ل  هدفی برای مقاتسه  ها تصاوتر آرمانی اثر گسیرش رسانه
کناد کاه دانشاجوتا  در آ      عالوه بر اتن، فضای دانشگاهی مقیطی را فراهم مای  (.۲،1۱33اسموغک

تعامال  مسیقیم و  یرمسایقیم  وتژه دانشجوتا  دخیری که در  شوند، به های اجیماعی می درگیر مقاتسه
کناد   بیا  می (3۹54فسیینجر   (.1۱۱۲، ۲روزانه با ساتر همساغ  دخیر خود هسیند  لیندنر، هیوز و فای

های اجیمااعی   که مقاتسه کنند در حالی پیامدهای منفی اتجاد  توانند های اجیماعی رو به باغ می مقاتسه
هاای   اناد زناا  ا لا  مقاتساه     دنبال دارند. تققیقا  نشا  دادهرو به پاتین احیماغً پیامدهای مثبیی به 

هاای   ها معموغً مقاتساه  (. اتن مقاتسه1۱۱۲، ۹اجیماعی مرتبط با  اهر دارند  لیهی، کراوتر و میکلسو 
تر  کنند که در آ  زمینه از خودشا  جذاب روبه باغ هسیند، تعنی افراد خودشا  را با شخصی مقاتسه می

(. چناین  1۱۱4، 3۱؛ مورتساو ، کاالین و مورتساو    1۱۱۲رساد  لیهای و همکاارا ،     ظر میتا بهیر به ن
(. 3۹۹۹، 31دا -و تاانیلیف  33شوند  تامپسو ، هینبر ، آلیاب هاتی عموماً منجر به نارضاتیی می مقاتسه

شاود  کاش و    ای است که بین خود واقعی و خود آرمانی فارد اتجااد مای    اتن نارضاتیی به علت فاصله
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توانند به صور  تک گاراتش درونای    های اجیماعی مرتبط با  اهر هم می مقاتسه(. 3۹۹5، 3کیزتمانس
های فرهنگیِ  اهر در افراد وجود داشایه   نسبیاً پاتدار برای ارزتابی شکل و وز  مربوط به تصاوتر آرما 

ه وجود آتند. ها ب باشند و هم ممکن است به شکل تک موقعیت گذرا در اثر مواجهه با نماتش اتن آرما 
. تققیقاا  نشاا    (1۱۱۲ مااترز و کراوثار،    ها با نارضاتیی از بد  مارتبط هسایند   هر دوی اتن مقاتسه

ای بار نارضااتیی از باد  بیشایر      های رساانه  های نوع اول بیشیر باشند، اثر آرما  اند هر چه مقاتسه داده
 (  1۱3۱، 1و میلر تیگمنخواهد بود  
اندازه مقاتسه اجیماعی  اهر بیشیر باشد، نارضاتیی از بد  در پاسخ هر اند  ها نشا  داده پژوهش

، 4ماادوکس  -؛ انگلان 1۱3۲، 1ها بیشیر است  تایگمن و باراو    به مشاهده تصاوتر تبلیغاتی در رسانه
دانشجوتا  دخیر رابطه رفیار مقاتساه   ای روی ( در مطالعه1۱۱۹  5(. راجرز، پاکسیو  و کابرول1۱۱5

سازی آرما  غ ری را با نارضاتیی از بد  مورد تأتیاد قارار دادناد.      اهر و درونی اجیماعی مرتبط با
هاای   دهند کاه تماتال باه مقاتساه     ( نیز نشا  می1۱۱4، وندنبر  و تامپسو   ۱کیری نیاتج مطالعه 

داری با نارضاتیی بد  رابطه دارد. نیاتج تک مطالعه مقطعی بیانگر اتان   مرتبط با  اهر به طور معنی
های مربوط به  اهر جسمانی( میاانجی رابطاه باین     وتژه مقاتسه ت که رفیار مقاتسه اجیماعی  بهاس

سازی آرما  غ ری و نارضاتیی از بد  در میا  دخیارا  در سانین نوجاوانی اسات  باالورز،       درونی
و گاناه خاانواده، همسااغ      الگوی تأثیر سهدر  (.1۱۱1، ۲فلسر، اوکچیفینیی و داو-غکسیو ، گردی

. بار  شوند های زتباتی معرفی می اجیماعیِ آرما -فرهنگی های دهنده اتن سه به عنوا  انیقال ،رسانه
ساازی آرماا     اسا  اتن الگو، اتن سه عامل به طور  یرمسیقیم و از طرتق مقاتسه باد  و درونای  

کی که اتن در نقش مشیر (.3۹۹۹ تامپسو  و همکارا ،  گذارند غ ری بر نارضاتیی از بد  تأثیر می
بینی نارضاتیی از بد  دارند، ابهام وجود دارد. برای مثال تققیقا  در ارتباط با الگوی  عوامل در پیش

های اجیماعی مبینی  سازی آرما  غ ری در رابطه بین مقاتسه دهند که درونی گانه نشا  می تأثیر سه
( مطالعاا  دتگار   1۱33اکسایو ،  و پ راجرز، کابرولبر  اهر و نارضاتیی از بد  نقش میانجی دارد  

سازی آرما  غ ری و نارضاتیی از بد  ماورد   نقش میانجی مقاتسه اجیماعی را در رابطه بین درونی
 (.1۱31، ۲کو -هارونی، کوهلر، دانسی، رتدل، و بارو کرفت، -فییزتمونس  اند تأتید قرار داده

ساازی   ی تبیینی برای رابطه درونای در پژوهش حاضر نظرته مقاتسه اجیماعبر اسا  آ  چه گفیه شد 
و کلای و مقاتساه  ااهر    مقاتساه  دو صاور   به  نارضاتیی از بد  است. مقاتسه اجیماعیبا  آرما  غ ری
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آرماا  غ اری و نارضااتیی از باد  در دانشاجوتا  دخیار ماورد         سازی یعنوا  میانجی رابطه بین درون به
 دهد. ضر را نشا  میالگوی پیشنهادی پژوهش حا 3شکل  گرفت. بررسی قرار

 
 
 
 

 
 

 . الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر1شکل 

 

 روش پژوهش
است که تک روش همبسیگی  3طرح پژوهش طرح همبسیگی از طرتق الگوتابی معادغ  ساخیاری

جامعه آماری اتن پژوهش شاامل کلیاه دانشاجوتا  دخیار مقطاع کارشناسای       باشد.  چندمیغیری می
 1تان کال گیری تصادفی ساده انیخاب شادند.  از آنا  به روش نمونه نفر 153دانشگاه کاشا  بود که 

نفار نیااز    3۱باه   حاداقل شده برای آزمود  مدل،  ( بیا  نمود که به ازای هر پارامیر مقاسبه1۱۱5 
و  ۱1/1سال و انقاراف معیاار    43/1۱درصد نمونه مورد بررسی مجرد با میانگین سنی  ۲/۲۲ .است

 بود. ۱۹/۱و انقراف معیار  1۱/11میانگین شاخص توده بد  
 های زتر مورد اسیفاده قرار گرفیند: پرسشنامهدر پژوهش حاضر 

از  کلی مقاتسه اجیماعیدر پژوهش حاضر جهت سنجش  :ای گیری مقایسه مقیاس جهت
 شاامل اتن مقیا  (. 3۹۹۹، 4 گیبونز و بانکشد  اسیفاده 1نیرلندز-ای آتوا گیری مقاتسه جهت مقیا 

. نمارا   شاد موافقم سنجیده  مخالفم تا کامالً ای از کامالً درجهپنج که با تک مقیا   ماده است 33
گیبونز و بانک های زندگی است.  های اجیماعی در حیطه مقاتسه رایب باغتردهنده تماتل  باغتر نشا 

 ناد. ا گزارش کرده ۲1/۱و آلفای کرونباخ آ  را  ۲5/۱تا  ۲۲/۱همسانی درونی اتن مقیا  را ( 3۹۹۹ 
 به دست آمد.  ۲۱/۱در پژوهش حاضر پاتاتی اتن مقیا  به روش آلفای کرونباخ 

در پژوهش حاضر جهت سنجش مقاتسه اجیماعیِ  اهر،  مقیاس مقایسه ظاهر جسمانی:
(. 1۱34و تامپسو ،  ۱ اسچاتفربه کار برده شد  5شده نظر مقیا  مقاتسه  اهر جسمانی نسخه تجدتد

 33کناد و شاامل    ا به مقاتسه  اهر خودش با  اهر دتگرا  ارزتاابی مای  اتن مقیا  تماتال  فرد ر

                                                                                                                                  
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Kline 

3. Iowa-Netherlands comparison orientation measure (INCOM)  

4. Gibbons & Buunk  
5. Physical Appearance Comparison Scale-Revised (PACS-R) 
6. Schaefer 

 مقاتسه اجیماعی مرتبط با  اهر

 

 نارضاتیی از بد 

 مقاتسه اجیماعی کلی

 سازی آرما  غ ریدرونی
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اساچاتفر و   شاود.  بنادی مای   ای از هرگز تاا همیشاه درجاه    است که در تک مقیا  پنج گزتنه ماده
در پژوهش حاضر پاتاتی اتن مقیا  اند.  به دست آورده ۹۲/۱آلفای کرونباخ آ  را  (1۱34تامپسو   

 به دست آمد. ۹5/۱به روش آلفای کرونباخ 

ساازی آرماا     درونای در پژوهش حاضر جهت سنجش  آرمانی: بدن سازی کلیشه مقیاس
 ،1شاو و ماارگولیس  اسیفاده شد  اسییس، 3آرمانی بد  سازی کلیشه شده تجدتدنظر مقیا  از غ ری
 بر مرکزمی عباراتی با را توافق خود میزا  تا شود می دهندگا  خواسیه پاسخ از مقیا  اتن در (.3۹۹۱

 مقیاا   تک تر هسیند( در جذاب غ رتر زنا  مثال، عنوا  شبیه هسیند  به آ  به جذاب زنا  چه آ 

( پاتاتی اتان پرسشانامه را باه روش    31۹4دهند. رضاتی و همکارا    ای نشا  گزتنه پنج بندی درجه
آلفاای کرونبااخ   در پژوهش حاضر پاتاتی اتن مقیا  به روش  اند. گزارش کرده ۲۱/۱آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. ۲۱/۱

 پرسشنامه شاکل در پژوهش حاضر جهت سنجش نارضاتیی از بد   بدن: شکل پرسشنامه

 بارای  خودگزارشای  مقیاا   تاک  ( به کار برده شد. اتن پرسشنامه3۹۲۱  4کوپرو  کوپر، تیلور 1بد 

 مطالعاا   از بسیاری در که باشد می بود  چاق احسا  به وسیله اتجادشده بد  ارزتابی نارضاتیی از

 نماره  تفسیر باشد. در می ماده 8 دارای مقیا  اتن .است. شده دتده اسیفاده آسی  برای تصوتر بدنی

شاکل   درباره نگرانی عدم " عنوا  به ترتی  به 33 از بیشیر و 19 از کمیر نمرا  اتن پرسشنامه، کلی
باه ترتیا     11تاا   1۱  و 25 تاا  19 دامنه در نمراتی و "بد  شکل درباره مشخص نگرانی"و  "بد 
شاوند.   تفسیر مای  "بد  شکل درباره میوسط نگرانی"و  "شکل بد  درباره نگرانی خفیف"عنوا   به

اناد.   گزارش کارده  ۲۲/۱( پاتاتی اتن پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 31۹4رضاتی و همکارا   
 به دست آمد. ۲۲/۱در پژوهش حاضر پاتاتی اتن مقیا  به روش آلفای کرونباخ 

 
 های پژوهش یافته

( 3میغیر در الگوی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفات. جادول     4ر اتن پژوهش در مجموع روابط د
 دهد. میانگین، انقراف معیار و ضرات  همبسیگی بین میغیرهای پژوهش را نشا  می

 
 میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 0 9 7 8 انحراف معیار میانگین متغیرها ردیف

    3 ۱3/4 41/13 سازی آرما  غ ری درونی 3
   3 3۲/۱** ۲۲/۱ 54/1۱ مقاتسه اجیماعی کلی 1
  8 90/4** 78/4** 0۴/87 81/84 مقایسه اجتماعی ظاهر 1
 8 24/4** 83/4** 8۴/4** 2۷/2 88/8۴ نارضایتی از بدن 4

**p< ۱3/۱        *p< ۱5/۱  

                                                                                                                                  
1. Ideal Body Stereotype Scale-Revised (IBIS-R) 
2. Stice, Shaw, & Margolis 
3. Body Shape Questionnaire  
4. Cooper, Taylor, & Cooper 
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 ۱3/۱p< ،13/۱ سازی آرما  غ ری و مقاتساه اجیمااعی  ااهر     دهد بین درونی ( نشا  می3  جدول
r=  ۱3/۱( و مقاتسه اجیماعی کلp<، 3۲/۱ r= )ساازی   باین درونای  وجاود دارد.  دار  همبسیگی مثبت معنی

ن ( وجاود دارد. همچنای  =۱3/۱p<، 3۱/۱ r دار  آرما  غ ری و نارضاتیی از بد  همبسایگی مثبات معنای   
( و مقاتساه  =۱3/۱p<، 3۹/۱ rنیاتج بیانگر اتن است که بین مقاتسه اجیماعی کلی باا نارضااتیی از باد      

 دار وجود دارد.   ( همبسیگی مثبت معنی=۱3/۱p<، ۲۱/۱ rاجیماعی  اهر با نارضاتیی از بد   
 دهد.  ( الگوی نهاتی پژوهش را به همراه ضرات  مسیر اسیاندارد نشا  می1شکل  

 
 
 
 
 
 

 

 . الگوی نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد2شکل 

 
شود که تمامی ضرات  مسیر به جز مسایر مقاتساه اجیمااعی     ( مشخص می1شکل  با توجه به 

 باشند. دار می د  معنیبکلی به نارضاتیی از 
نشاا    به منظور ارزتابی الگوی پیشنهادی، از الگوتابی معادغ  سااخیاری اسایفاده شاد. نیااتج    

دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبیاً مناسبی برخوردار باود. بارازش بهیار از طرتاق همبسایه      
کرد  خطاهای تک مسیر  مقاتسه اجیماعی کلی به مقاتسه اجیماعی  اهر( به دست آماد  الگاوی   

ه جاز  با  تمامی مسیرهای موجود در الگوی پیشانهادی داری  ها همچنین حاکی از معنی نهاتی(. تافیه
( برازش الگاوی پیشانهادی و   1بوده است. جدول   د ،مسیر مقاتسه اجیماعی کلی به نارضاتیی از ب

 دهد.  های برازندگی نشا  می ها بر اسا  شاخص نهاتی را با داده
 

 های برازندگی ها بر اساس شاخص برازش الگوی پیشنهادی و نهایی با داده .2جدول 
 x2 df x2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA های برازندگی الگو شاخص

 11/۱ ۲۲/۱ ۲۲/۱ ۱۱/۱ ۲۹/۱ ۲۱/۱ ۹5/۱ 1۲/3۲ 1 ۲4۱/1۱ الگوی پیشنهادی
 ۱3/۱ ۹۹/۱ 3/۱ 3/۱ 3/۱ 3/۱ 3/۱ 111/۱ 3 111/۱ شده( الگوی نهاتی  اصالح

 

ساازی    یرمسایقیم از درونای   مسایرهای  حاضر وجود پژوهش پیشنهادی الگوی زتربناتیفرض 
( به نارضااتیی از باد  باود.    مقاتسه اجیماعی کلی  ری  از طرتق مقاتسه اجیماعی  اهر وآرما  غ

دهناده مقاادتر    ( نشا 1اسیراپ اسیفاده شد. جدول   داری اتن مسیرها از روش بو  برای تعیین معنی
 باشد.  مربوط به مسیرهای  یرمسیقیم می

 

 مقاتسه اجیماعی مرتبط با  اهر

 

 نارضاتیی از بد 

 سه اجیماعی کلیمقات

 سازی آرما  غ ریدرونی
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 استراپ برای مسیرهای غیرمستقیم  نتایج بوت .3جدول 

 سوگیری بوت مقدار مسیرها
خطای 

 استاندارد

 سطح اطمینان

 حد باال حد پایین

 مقاتسه اجیماعی کلی  سازی آرما  غ ری  درونی
 نارضاتیی از بد 

3۹۲/۱- ۱1۱/۱- ۱۱۱۲/۱- ۱3۱/۱ ۱۱4/۱- ۱۱1/۱ 

  مقاتسه اجیماعی  اهر  سازی آرما  غ ری درونی

 نارضاتیی از بد 
1۹۱/۱ 1۹۲/۱ ۱۱33/۱ ۱۲3/۱ 34/۱ 4۱/۱ 

 
گری مقاتسه اجیماعی کلای   یانجیحد پاتین فاصله اطمینا  برای م که دهد نشا  می( 1 جدول 

با توجه به اتن اطالعا  اتن رابطه  یرمسایقیم  است.  ۱۱1/۱و حد باغی آ   ۱-/۱۱4در اتن رابطه 
در  ه اجیماعی مربوط به  ااهر مقاتسگری  یانجیحد پاتین فاصله اطمینا  برای مباشد.  دار نمی معنی

رابطاه   در مقاتسه اجیماعی  اهر را ای که نقش واسطه است 4۱/۱و حد باغی آ   34/۱اتن رابطه 
 .دهد مورد تأتید قرار می نارضاتیی از بد و سازی آرما  غ ری  درونی
 

 گیری بحث و نتیجه
نارضاتیی از باد  باا نقاش    سازی آرما  غ ری با  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی درونی

ای مقاتسه اجیماعی انجام شد. نیاتج نشا  دادند بین تمامی میغیرهای پژوهش  به جز رابطه  واسطه
 ای نقاش واساطه   ،دار وجاود دارد. همچناین   مقاتسه اجیماعی کلی با نارضاتیی از بد ( روابط معنای 

نارضاتیی از بد  مورد تأتیاد قارار    سازی آرما  غ ری با مقاتسه اجیماعی  اهر در رابطه بین درونی
 تأتیاد  رابطاه  ااهر را در اتان   اجیمااعی  گاری مقاتساه    نقش میانجیگرفت. نیاتج مطالعا  پیشین 

زماانی کاه زناا  باا     (. 1۱۱۲ ؛ ماترز و کراوثار، 1۱۱3 ؛ هرتسو ،1۱۱1 بالورز و همکارا ،  دنکن می
دهناد   ه بد  خوتش در خود پرورش میشوند، ادراکا  منفی را نسبت ب های غ ری مواجه می آرما 

پذترناد. اتان امار باه درونای کارد         های موجود در جامعه را به عنوا  آرما  خاوتش مای   و آرما 
زنانی که تا اندازه زتادی باه درونای کارد      (.1۱3۱، 3انجامد  شین، تو و کیم های غ ری می آرما 

شوند. عالوه بر اتن  ز بر  اهر مشغول میپردازند، ا ل  به مقاتسه اجیماعی میمرک آرما  غ ری می
سازی آرما  غ ری رابطه بین مقاتسه اجیماعی رو به باغ و نارضاتیی از تصوتر بد  را تقوتت  درونی
های رو به بااغ باا ساطوح     سازی آرما  غ ری، مقاتسه طوری که در سطوح باغتر درونی  کند به می

باه اعیقااد مااترز و همکاارا       (.1۱۱۹راجرز و همکاارا ،  باغتری از نارضاتیی از بد  مرتبط است  
سازی آرما  غ ری و نارضاتیی از بد  پیچیده اسات. از   ( رابطه بین مقاتسه اجیماعی، درونی1۱31 

ای دسات   کنند باه  ااهر جسامانی    کنند، سعی می تکسو زنانی که آرما  غ ری را بیشیر درونی می
کنند  خوردار نیسیند. بنابراتن به مقض اتن که اتن انگیزه را پیدا میتابند که بسیاری از افراد از آ  بر

                                                                                                                                  
1. Shin, You, & Kim 
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که موقعیت خودشا  را در برابر تک موقعیت آرمانی ارزتابی کنند، مشغول مقاتساه اجیمااعی رو باه    
شاا  و   شاده باین باد     شوند، اتن مقاتسه اجیماعی ناهمخوانی ادراک باغ در ارتباط با  اهر خود می

شود نارضاتیی از بد  را تجربه کنند. از سوی دتگر ممکان   کند و باعث می فعال میآرما  غ ری را 
ای ماداوم داشایه باشاند کاه در آ  مقاتساه اجیمااعی منجار باه          هاا ارتبااط چرخاه    است اتن سازه

 هاای  سازی آرما  غ ری منجر به افازاتش مقاتساه   و در مقابل درونی شود سازی آرما  غ ری می درونی
 . گردد بط با  اهر میاجیماعی مرت

نیاتج پژوهش حاضر همچنین نشا  دادند کاه ورود میغیار مقاتساه اجیمااعی کلای باه عناوا         
دار نشاد. نیااتج مطالعاه     سازی آرما  غ ری با نارضاتیی از بد  معنای  میانجی در زابطه بین درونی

دهد  ه پژوهش نشا  میکنند. پیشین ( نیز اتن تافیه را تأتید می1۱31کرفت و همکارا   -فییزتمونس
های تصاوتر   های مربوط به  اهر جسمانی به طور خاص با نگرانی های اجیماعی، مقاتسه در مقاتسه

رساد   به نظر مای (. بنابراتن، 1۱۱4؛ تیگمن و مک گیل، 1۱۱5مادوکس، -بد  مرتبط هسیند  انگلن
که  شود، بیش از اتن می گیری اندازه گیری مقاتسه اجیماعی مقاتسه اجیماعی کلی که با مقیا  جهت

گیری  با نارضاتیی از بد  مرتبط باشد، با رضاتت از زندگی ارتباط دارد. به طوری که افرادی با جهت
ای باغ رضاتت بیشیری از زنادگی   گیری مقاتسه مقاتسه اجیماعی پاتین در مقاتسه با افرادی با جهت

زمانی که افراد شاراتط   (.1۱31، 1رتز و وتالنیواادتلو، تورتانو، ؛ 1۱۱۲، 3بانک، گروثوف و سیرودارند  
دهند، میزا  رضااتت از   زندگی خودشا  را در مقاتسه با شراتط زندگی دتگرا  مورد ارزتابی قرار می

مقاتساه اجیمااعی   رو،  (. از اتان 1۱35و سیوتیسای،   1سیوتیسیگیرد   شا  تقت تأثیر قرار می زندگی
باه  سازی آرما  غ ری و نارضاتیی از باد    بین درونی رابطه داری برای میانجی معنی تواند کلی می
 .شمار نرود
های مجزا از هام هسایند و هار     های  اهر سازه سازی آرما  غ ری و گراتش به مقاتسه درونی

کنناد  اسایومر و    مای  تبیینهای مخیلف تصوتر بد   گیری فردی را در اندازه هوارتانس منقصر ب تک
ساازی آرماا     درونای اند که  اجیماعی شدهای  زنا  به گونهبسیاری از جا که از آن (.3۹۹۱، 4تامپسو 

های اجیمااعی مارتبط باا  ااهر      و به راحیی دست به مقاتسه تک امر طبیعی است غ ری براتشا 
در عاین حاال    مؤثر باشد.تواند  به اندازه تغییر شناخیی رفیاری میامر بنابراتن آگاهی از اتن زنند،  می

هاتی مانند شادی، مقبوبیت و موفقیات شاغلی    هاتی تک بعد واحد نیست، بلکه با وتژگی اهر به تن
های اجیماعی زنا  همسوست.  با مرکزتت  اهر برای خودارزتابی و موفقیتامر مرتبط است که اتن 

هماراه باا    دهد که  اهر نه تنها به خاودی خاود بلکاه باه صاور  گسایرده       نشا  می موضوعاتن 
باه دلیال اهمیات     به کاار بارده شاود.    مقاتسهعنوا  بعدی از  به تستبا میبا آ   های مرتبط وتژگی

تواند تک هدف اساسی بارای ماداخال  ماؤثر در     مقاتسه اجیماعی مرتبط با  اهر، تمرکز بر آ  می

                                                                                                                                  
1. Buunk, Groothof, & Siero 

2. Edillo, Turiano, Reyes, & Villanueva 
3. Civitci 
4. Stormer & Thompson 
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هاتی در جهت بررسی عوامل علی  از سوی دتگر انجام پژوهشجهت کاهش نارضاتیی از بد  باشد. 
تواند گامی در جهات   های اجیماعی مرتبط با  اهر می ازی آرما  غ ری و مقاتسهس ساز درونی زمینه

ها  مطالعا  و بررسیپیشگیری از اتجاد نارضاتیی از بد  باشد. پیشینه پژوهش حاکی از آ  است که 
سازی آرما  غ ری  . شاتد بیوا  گفت فراوانی درونیاند در اتن حوزه بیشیر بر روی زنا  انجام گرفیه

زنناد و   های اجیماعی مای  که آتا مردا  نیز دست به مقاتسه زنا  بیشیر است اما برای بررسی اتن در
کنناد، مطالعاه و    شوند، درونی مای  های مربوط به  اهر را که از طرتق جامعه با آ  مواجه می آرما 

یر انجام از آنجا که اتن پژوهش بر روی دانشجوتا  دخای غزم است. بر اتن اسا   پژوهش جداگانه
هاا احییااط صاور  گیارد. عاالوه بار اتان از         شده است، غزم است در تعمیم نیاتج به ساتر جمعیت

هاا بارای    هاای پرسشانامه   تری جهت سنجش میغیرها اسیفاده شود تا از مقادودتت  ابزارهای مینوع
 آوری اطالعا  جلوگیری شود.  جمع
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