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چکیده
مقدمــه :نگرانــی در مــورد بدشــکلی ،نگرانــی بیــش از انــدازه دربــاره نقــص خیالــی یــا ناچیــز در ظاهــر فیزیکــی فــرد میباشــد .در جامعــه ایرانــی پرسشــنامه کوتــاه و معتبــر
بــرای بررســی اختــال بــد شــکلی بــدن ،غربالگــری و انجــام پژوهــش وجــود نــدارد.
روش کار :بــه منظــور بررســی ویژگیهــای روانســنجی و تحلیــل ســاختار عاملــی ایــن مقیــاس 210 ،نفــر ( 103پســر و  107دختــر) از جمعیــت دانشــجویی بــه شــیوه نمونــه
گیــری در دســترس انتخــاب شــدند .همچنیــن از آزمودنــی هــا خواســته شــد کــه پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی ،مقیــاس هــای شــرم بیرونــی ،شــفقت بــه خــود،
عاطفــۀ منفــی و کمالگرایــی را تکمیــل کننــد .بــرای تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار لیــزرل 8و  SPSS-18اســتفاده شــد .تحلیــل عاملــی تأییــدی ،ضریــب همبســتگی و آلفــای
کرونبــاخ محاســبه شــد.
نتایــج :نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی از ســاختار تــک عاملــی نگرانــی در مــورد بــد شــکلی در نمونــۀ ایرانــی حمایــت کــرد (.)CFI=0.97،NFI=0.94،RMSEA=0.07
پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی همبســتگی مثبــت و معنــاداری بــا مقیــاس شــرم بیرونــی ( ،)۰.۳۸کمــال گرایــی ( )۰.۲۲و عاطفــه منفــی ( )۰.۲۲و همبســتگی منفــی
و معنــادار بــا شــفقت بــه خــود ( )۰.۱۶دارد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0.78بــه دســت آمــد.
نتیجــه گیــری :ســاختار عاملــی نگرانــی در مــورد بدشــکلی از ویژگــی هــای روان ســنجی مطلوبــی در جمعیتهــای دانشــجویی برخــوردار اســت .پرسشــنامه نگرانــی در مــورد
بدشــکلی بــدن بــرای کاربــرد در کار تحقیقــی و کار بالینــی از ویژگیهــای روان ســنجی مناســبی برخــوردار اســت.
واژگان کلیدی :نگرانی در مورد بدشکلی بدن ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی ،اعتبار ،پایایی
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مقدمه
نگرانــی از بــد شــکلی ،1نگرانــی بیــش از انــدازه دربــاره نقــص خیالــی
یــا ناچیــز در ظاهــر فیزیکــی فــرد ،اولیــن بــار توســط مورســلی 2بــه
ادبیــات روانپزشــکی راه یافــت ،وی اصطــاح “فوبــی بــد شــکلی” را
برگزیــد( .)1دیلئــون 3و همــکاران اشــاره کردنــد کــه فوبــی بدشــکل بــه
عنــوان عالمتــی اســت کــه میتوانــد دراختــاالت روانــی دیگــر نظیــر
افســردگی و اســکیزوفرنیا دیــده شــود( .)2بــا ایــن حــال فوبــی بــد
شــکلی در  1980بــه عنــوان یکــی از اختــاالت ســوماتوفرم در نســخه
ســوم راهنمــای آمــاری و تشــخیصی اختــال هــای روانــی (DSM-
 )IIIطبقــه بنــدی شــد( )3و بعــداً ایــن اختــال در  DSM-III-Rو
 DSM-IVبــه “اختــال بــد شــکلی بــدن” تغییــر نــام یافــت(.)4
اختــال بدشــکلی بــدن  4در DSM-5در طبقــه وســواس فکــری-
عملــی و اختــاالت مربــوط قــرار دارد ویژگــی اصلــی ایــن اختــال
اشــتغال ذهنــی بــه یــک یــا چنــد نقــص یــا عیــب خیالــی در ظاهــر
جســمانی اســت کــه افــراد مبتــا بــه آن معتقدنــد زشــت ،فاقــد
جذابیــت ،نابهنجــار یــا بدشــکل بــه نظــر میرســند .ایــن نقــص هــا از
نظــر دیگــران قابــل مشــاهده نیســتند یــا جزئــی بــه نظــر میرســند.
نگرانــی هــا از فاقــد جذابیــت بــه نظــر رســیدن یــا درســت نبــودن
تــا زننــده یــا ماننــد هیــوال بــه نظــر رســیدن گســترش دارد .افــراد در

پاســخ بــه ایــن اشــتغال هــای ذهنــی رفتارهــا یــا اعمــال ذهنــی مکــرر
افراطــی انجــام میدهنــد .شــیوع نقطــه ای ایــن اختــال  ۲.۴درصــد
گــزارش شــده اســت کــه نــرخ شــیوع  BDDمیــان مــردان و زنــان
یکســان اســت .در بیمــاران جراحــی زیبایــی و بیمــاران پوســتی شــیوع
اختــال باالتــر اســت .اختــال افســردگی اساســی متــداول تریــن
اختــال همزمــان و اختــال اضطــراب اجتماعــی و اختــاالت مرتبــط
بــا مــواد در ایــن بیماران شــایع اســت .متوســط ســن هنــگام شــروع این
اختــال  ۱۶تــا  ۱۷ســالگی ،رایــج تریــن ســن بــه هنــگام شــروع قبــل
از  ۱۳ســالگی اســت( .)5فیلیپــس 5گــزارش میدهــد کــه از نمونــه ۳۹۸
نفــری بیمــاران  ۷۶.۴ BDDدرصــد بــه شــدت خواســتار عمــل هــای
زیبایــی هســتند و  ۶۶درصــد نیــز ایــن درمــان هــا را دریافــت کــرده
انــد ،بــا ایــن حــال ایــن درمــان هــا پیشــرفتی در بهبــود عالیــم ایــن
اختــال نشــان نــداده انــد شــیوع ایــن اختــال در برخــی از گــروه هــا
ماننــد دانشــجویان بیشــتر گــزارش شــده اســت ( .)8 ،7شــیوع BDD
در دانشــجویان آمریــکا  ۴درصــد و در ترکیــه  ۴.۸درصــد گــزارش شــده
اســت ( .)10 ،9در مــورد شــیوع  BDDدر ایــران مطالعاتــی کمــی
انجــام شــده اســت در مطالعــه ای طالیــی و همــکاران شــیوع  BDDرا
1. Dysmorphic Concern
2. Morselli
3 DeLeon
4. Body Dysmorphic Disorder
5. Phillips
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در دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بررســی کردنــد ،نتایــج
نشــان داد کــه  ۳۴.۴درصــد از نمونــه مطالعــه در مــورد ظاهــر خــود
نگراننــد کــه بیشــترین نگرانــی مربــوط بــه صــورت بــه خصــوص بینــی
و پوســت بــود .شــیوع  BDDدر دانشــجویان  ۷.۴درصــد بــود کــه
فراوانــی دو جنــس در گــروه هــای مبتــا و غیــر مبتــا تفــاوت آمــاری
معنیــدار نداشــت( .)11در مطالعــه ای دیگــر در بیــن دانــش آمــوزان
دختــر مقطــع متوســطه شــهر یــزد 41درصــد افــراد گــروه نمونــه
دارای نگرانــی هــای نامتعــارف در مــورد شــکل ظاهــری و بــدن بودنــد
و  ۷.۱درصــد اختــال بدشــکلی بدنــی شــدید داشــتند کــه نیازمنــد
مداخلــه روانشــناختی فــوری بودنــد( .)12در زمینــه جراحــی پالســتیک
و زیبایــی ،ایــران جــز کشــورهای پیشــگام اســت و بیشــترین جراحــی
مربــوط بــه بینــی در ســنین  ۱۷تــا  ۳۰ســالگی میباشــد .همچنیــن
آمــار نشــان میدهــد کــه در حــال حاضــر در ایــران بیــش از ده هــزار
نفــر زن متقاضــی جراحــی پالســتیک هســتند( .)13مطالعــات زیــادی
نشــان داده انــد کــه میــزان باالتــر عاطفــه منفــی بــا نارضایتــی از بــدن
( )15 ،14و تحریــف بــدن مرتبــط ( )17 ،16اســت .افــراد مبتــا بــه
اختــال بدشــکی بــدن اغلــب احســاس شــرم را ترجمــه میکننــد(.)18
شــرم بیرونــی 6و شــفقت بــه خــود  7بــا نارضایتــی از بــدن در جمعیــت
هــای عمومــی و اختــاالت خــوردن ارتبــاط دارد( .)19واســیلکیو و
همــکاران دریافتنــد کــه بعــد از کنتــرل عــزت نفــس در دانشــجویان
فــارغ التحصیلــی کــه نمــره باالتــر در شــفقت بــه خــود داشــتند نگرانــی
از تصویــر بــدن کمتــر داشــتند ( .)20کمالگرایــی 8بعــد از کنتــرل
آســیب شناســی کلــی بــه طــور مثبــت بــا پرسشــنامه نگرانــی در مــورد
بدشــکلی ارتبــاط داشــت(.)21
اوســتوزین 9پرسشــنامه هفــت آیتمــی نگرانــی در مــورد بــد شــکلی

یــا  DCQرا ارائــه کــرد .ایــن پرسشــنامه بــا هــدف ارزیابــی نگرانــی
هایــی در مــورد بدشــکلی بــه عنــوان یــک عالمــت و بــدون نیــاز بــه
تشــخیصگذاری اختــال بــد شــکلی بــدن ســاخته شــد .فرم پاســخگویی
 DCQبــه شــکلی اســت کــه پاســخ دهنــدگان نگرانــی هایشــان را در
مــورد ظاهــر فیزیکــی خــود نســبت بــه دیگــران در یــک مقیــاس چهــار
درجــه ای درجــه بنــدی میکننــد  DCQبــر یــک نمونــه اســترالیایی
 ۵۷نفــری از بیمــاران بســتری روانپزشــکی اجــرا شــده اســت کــه
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دهنــده روایــی درونــی مناســب ،ســاختار
عاملــی تــک بعــدی ،همبســتگی قــوی میــان پریشــانی و اضطــراب و
کار و آســیب اجتماعــی ،همبســتگی متوســط بــا عالیــم افســردگی و
6. External shame
7. Self compassion
8. Perfectionism
9. Oosthuizen
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یــک همبســتگی معنــادار آمــاری بــا عالیــم ســایکوتیک اســت(.)22
جارگنســن 10یــک مطالعــه پیگیــری بــا گــروه بــاال ترتیــب داد تــا بدیــن
صــورت بتوانــد روایــی ســازه  DCQرا ارزیابــی نمایــد که نتایج بررســی
نشــان داد  DCQاز روایــی درونــی بســیار خوبــی برخــوردار اســت و
تحلیــل عاملــی ســاختار عاملــی تــک بعــدی را تاییــد کــرد .همچنیــن
تفــاوت هــای گروهــی نشــان دادنــد کــه آن دســته از بیمارانــی کــه
تشــخیص  BDDداشــتند بطــور معنــاداری نمــره باالتــری در DCQ
آوردنــد تــا افــرادی کــه تشــخیص نگرفتــه بودنــد .براســاس نتایــج
مطالعــه میتــوان گفــت اگرچــه  DCQبــرای غربــال بالینــی ســاخته
نشــده اســت ،بــا ایــن حــال ممکــن اســت بتوانــد بــه عنــوان یــک ابــزار
غربالگــری خودگــزارش دهــی مختصــر و کوتــاه در محیــط هــای بالینــی
غیرروانپزشــکی مفیــد واقــع شــود( .)23اســتنگر 11ســودمندی اســتفاده
از  DCQرا بعنــوان یــک ابــزار غربالگــری بــرای  BDDدر یــک نمونــه
 ۶۵نفــری بیمــاران ســرپایی امــراض پوســتی بررســی کــرد .بیمــاران
بــه وســیله مقیــاس تشــخیصی  BDDو داشــتن عارضــه بدشــکلی
یــا امــراض پوســتی غربــال شــدند ،کــه شــامل  ۲۲بیمــار 22 ،BDD
بیمــار بــا امــراض پوســتی و  ۲۱بیمــار بــا امــراض پوســتی خفیــف بــود.
یمــاران مبتــا بــه  BDDبطــور معنــاداری نمــره  DCQباالتــری از
هــر دو گــروه کنتــرل بدســت آورد .نمــره بــرش  ۱۱در  DCQمنجــر
بــه یــک طبقــه بنــدی دقیــق تــری شــد بــه شــکلی کــه  ۱۰۰درصــد
بیمــاران مبتــا بــه  ۱۰۰ ،BDDدرصــد بیمــاران بــا عــوارض خفیــف
و  ۵۹درصــد بــا عــوارض بدشــکلی را شــامل شــدند .نویســندگان بیــان
کردنــد کــه نمــره بــرش  ۱۴بهتریــن حساســیت و ویژگــی را ایجــاد مــی
کنــد چراکــه طبقــه بنــدی دقیقــی بــرای  ۷۲درصــد از بیمــاران BDD
و  ۹۰.۷درصــد از بیمــاران غیــر  BDDارائــه مــی دهــد(.)24
مــرور مطالعــات گذشــته نشــان میدهــد کــه شــیوع اختــال بدشــکلی

بــدن باالســت امــا بــه دلیــل اینکــه ایــن افــراد در عــوض درمــان هــای
روانشــناختی اغلــب بــه دنبــال درمــان هــای پوســتی و جراحــی هــای
زیبایــی هســتند ،اختــال کمتــر از میــزان واقعــی تشــخیص داده
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران جــزء کشــورهای پیشــگام
در زمینــه جراحــی پالســتیک و زیبایــی اســت و اینکــه میــزان شــیوع
ایــن اختــال بخصــوص در برخــی از گــروه هــا ماننــد دانشــجویان رو بــه
افزایــش اســت ،فقــدان یــک پرسشــنامه هنجاریابــی شــده و کوتــاه در
جهــت بررســی اختــال بدشــکلی بــدن ،غربالگــری و انجــام پژوهــش در
جامعــه ایرانــی احســاس مــی شــود .بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف
بررســی ســاختار عاملــی و ویژگــی هــای روان ســنجی پرسشــنامه
نگرانــی در مــورد بدشــکلی انجــام شــد.

10. Jorgensen
11. Stangier
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فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روش کار
جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه دانشــجویان مقاطــع کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
بــود .بــرای تعییــن حجــم نمونــه یــک ســوال بســیار مهــم در تحلیــل
عاملــی تعییــن حداقــل حجــم نمونــه الزم بــرای گــردآوری داده هــای
مربــوط بــه مــدل یابــی معــادالت ســاختاری اســت .کالیــن معتقــد
اســت در تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــرای هــر متغیــر  ۱۰یــا  ۲۰نمونــه
الزم امــا حداقــل حجــم نمونــه  ۲۰۰قابــل دفــاع اســت( .)25امــا در
تحلیــل عاملــی تأییــدی حداقــل حجــم نمونــه براســاس عامــل هــا
تعییــن میشــود نــه متغیرهــا .اگــر از مدلیابــی معــادالت ســاختاری
اســتفاده شــود ،حــدود  ۲۰نمونــه بــرای هــر عامــل (متغیــر پنهــان) الزم
اســت( )26حجــم نمونــه توصیــه شــده بــرای تحلیــل عامــل تأییــدی
حــدود  ۲۰۰نمونــه بــرای ده عامــل توصیــه شــده اســت ( .)27 ،25بــر
ایــن اســاس نمونــه پژوهــش شــامل  ۲۱۰نفــر ( ۱۰۳پســر و ۱۰۷دختر)
از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تهــران بودنــد
کــه بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند .پرسشــنامه
نگرانــی درمــورد بدشــکلی پــس از ترجمــه بــه زبــان فارســی ،توســط
چنــد نفــر از دانشــجویان دکتــری روانشناســی بالینــی مــورد بازبینــی
قــرار گرفــت .ســپس از دو کارشــناس زبــان انگلیســی خواســته شــد
تــا آن را بــه زبــان اصلــی ترجمــه کننــد .متــن ترجمــه شــده بــا متــن
اصلــی مقایســه شــد و اشــکال هــای آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .در
مرحلــه بعــد پرسشــنامه روی نمونــه هــای متشــکل از  ۲۰نفــر اجــرا و
مشــکالت موجــود در آن اصــاح شــد .پــس از اتمــام مراحل پرسشــنامه
نهایــی بــرای اجــرا روی نمونــه مذکــور آمــاده شــد.
پرسشــنامه نگرانــی بدشــکلی :ایــن پرسشــنامه شــامل  ۷گویــه اســت
کــه حــدود نگرانــی در مــورد ظاهــر فیزیکــی را انــدازه گیــری میکنــد.
پاســخ هــای آن در یــک دامنــه  ۴درجــه لیکرتــی ( )۳-۰کــه  ۳نشــانه
بیشــترین نگرانــی اســت قــرار میگیــرد .مــواردی کــه در این پرسشــنامه
ســنجیده میشــوند شــامل :نگرانــی در مــورد ظاهــر فیزیکــی ،بــاور بــه
بدشــکلی و بدریخــت بــودن ،اعتقــاد بــه کــژکاری جســمی (ماننــد بــوی
بــد ) ،مشــاوره بــا متخصصــان زیبایــی بــا اینکــه بــه ایــن افــراد گفتــه
میشــود کــه از نظــر ظاهــری طبیعــی هســتند ولــی آنهــا بــاور نمیکنند.
صــرف مــدت زمــان زیــادی در ارتبــاط نگرانــی در مــورد ظاهــر و
پوشــاندن نقایــص ظاهــری .پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی
یــک مقیــاس ابعــادی از نگرانــی ظاهــری اســت و در تعــدادی از زمینــه
هــای بالینــی بــه کار رفتــه اســت ( .)28 ،23 ،22نمــرات پرسشــنامه
نگرانــی در مــورد بدشــکلی ( )DCQقویّــا بــا نمــرات مصاحبــه اختــال
بدشــکلی بدنــی ( ،)BDDEیــک مقیــاس پایــا و معتبــر بــرای ،BDD
همبســتگی دارد( .)29اگرچــه  DCQمســتقیماً  BDDرا نمــی ســنجد
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امــا در عــوض میتوانــد هــم نگرانیهــای ظاهــری " بالینــی" 12و هــم افســردگی بــک  ۰.۵۸و بــا پرسشــنامه اضطــراب آشــکار از پرسشــنامۀ
" تحــت بالینــی"132را بــدون پیــش داوری راجــع بــه علــت شناســی اضطــراب آشــکار -پنهــان  ۰.۵۱گــزارش شــده اســت(.)32
و بیمــاری شناســی ارزیابــی کنــد( .)23پرسشــنامه نگرانــی در مــورد
مقیــاس کمالگرایــی اهــواز :ایــن پرسشــنامه یــک ابــزار خــود گزارشــی
بدشــکلی بــدن در پیوســت  1آمــده اســت.
 ۲۷ســوالی اســت کــه بــا اســتفاده از روش لیکــرت بــا نمــره هــای
مقیــاس شــفقت بــه خــود (فــرم کوتــاه) :ایــن پرسشــنامه شــامل  =۰ ۱۲هرگــز =۱ ،بــه نــدرت =۲ ،گاهــی  =۳ ،اغلــب اوقــات بــرای هــر
گویــه اســت کــه پاســخهای آن در یــک دامنــه  ۵درجهــای لیکرتــی از  ۱ســؤال نمــره گــذاری میشــود .بــه منظــور بــه دســت آوردن نمــرۀ کلــی
(تقریبـاً هرگــز) تــا ( ۵تقریبـاً همیشــه) قــرار میگیرنــد .ایــن پرسشــنامه کمالگرایــی نمــرات تمامــی ســؤالها بــا هــم جمــع میشــوند .نمــره هــای
شــامل پرسشــهایی ماننــد «ســعی میکنــم نســبت بــه جنبــه هایــی از باالتــر نشــان دهنــدۀ ســطوح بــاالی کمالگرایــی اســت .ضریــب آلفــای
شــخصیتم کــه دوســت نــدارم ،صبــور باشــم و آنهــا را درک کنم» اســت .کرونبــاخ آن  ۰.۸۹و پایایــی بازآزمایــی آن بــا فاصلــۀ چهــار هفتــه
ایــن پرسشــنامه ســه مولفــۀ دو قطبــی را در  ۶زیــر مقایــس مهربانــی ای  ۰.۶۸گــزارش شــده اســت .ضرایــب همبســتگی پیرســون نشــان
بــا خود/خــود  -قضاوتگــری (معکــوس) ،ذهــن آگاهــی /همانندســازی داد کــه بیــن نمــره هــای آزمودنــی هــا در پرسشــنامه کمالگرایــی و
افراطــی (معکــوس) و اشــتراکات انســانی /انــزوا (معکــوس) را انــدازه پرسشــنامه عزتنفــس کوپــر اســمیت ( ،)r=0.39پرسشــنامه شــکایت
گیــری میکنــد .فــرم کوتــاه با فــرم بلنــد همبســتگی باالیــی ( )r=0.97جســمانی  )r=0.41 ( SCL-90همبســتگی وجــود دارد(.)33
دارد و پایایــی آن  ۰.۹۲گــزارش شــده اســت(.)30

مقیــاس شــرم بیرونــی :ایــن پرسشــنامه یــک ابــزار خــود گزارشــی
 ۱۸آیتمــی اســت کــه توســط گــروس و همــکاران بــرای انــدازه گیــری
شــرم بیرونــی ســاخته شــده و از پرسشــنامه شــرم درونــی اقتبــاس
شــده اســت .هرگزینــه شــامل مــواردی ماننــد« :دیگــران مــرا در ســطح
خودشــان نمیبیننــد»« ،فکــر میکنــم دیگــران میتواننــد عیــب هــای
مــرا بفهمنــد» اســت کــه بــا اســتفاده از روش لیکــرت بــا نمــره هــای =۰
هرگــز =۱ ،بــه نــدرت =۲ ،گاهــی اوقــات =۳ ،اغلــب =۴ ،تقریبـاً همیشــه

رونــد اجــرای پژوهــش حاضــر بديــن صــورت بــود كــه پــس انتخــاب
نمونــه ی آمــاری ،دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و
دکتــری دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،و تبيين اهــداف و روند
پژوهــش از دانشــجویان درخواســت گرديــد پرسشــنامه هــای نگرانــی در
مــورد بدشــکلی بــدن ،مقیــاس هــای شــفقت بــه خــود ،شــرم بیرونــی،
عاطفــه منفــی وکمــال گرایــی اهــواز را صــورت انفــرادی تکمیــل کننــد.
داده هــای جمــع آوری شــده نيــز بــا اســتفاده از آزمونهــای ضريــب
بــرای همبســتگی پيرســون ،تحليــل عاملــی و  tگــروه هــای مســتقل،
بــا اســتفاده از نــرم افــزار لیــزرل  8و SPSS-18تحليــل شــد.

بــرای هــر گزینــه نمــره گــذاری میشــود .بــه پاســخ دهنــدگان آمــوزش
داده میشــود کــه بــه احساســات بیــان شــده در هــر گزینــه براســاس
فراوانــی پاســخ دهنــد .بــه منظــور بــه دســت آوردن نمــره کلــی شــرم
نتایج
بیرونــی نمــره هــای تمامــی ســؤال هــا بــا هــم جمــع میشــوند .نمــرات
باالتــر نشــان دهنــدۀ ســطوح بــاالی شــرم بیرونــی اســت .پایایــی ایــن تعــداد  210دانشــجو بــا دامنــه ســنی  18 -32ســال بــا میانگیــن
ابــزار بــاال اســت بــه گونهــای کــه آلفــای کرونبــاخ  ۰.۹۴و پایایــی ســنی  10.22 ±39.2در ایــن پژوهــش شــرکت داشــتند کــه
بازآزمایــی  ۵هفتــه ای آن  ۰.۹۴گــزارش شــده اســت .ایــن پرسشــنامه تعــداد  131نفــر (4.62درصــد) کارشناســی 53 ،نفــر (2.25درصــد)
همبســتگی متوســط بــا ارزیابــی منفــی از تــرس و همبســتگی باالتــر کارشناســی ارشــد و  26نفر(4.12درصــد) دکتــرا بودنــد .در جــدول ۱
بــا ســایر ابزارهــای انــدازه گیــری شــرم در جمعیتهــای بالینــی و نمــره کل نگرانــی در مــورد بدشــکلی بــرای دختــران و پســران ارائــه
شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد در نمــره کل بیــن
دانشــجویان داشــته اســت(.)31
دختــران و پســران تفــاوت معنــی دار مشــاهده نشــد(.)p<0.005
مقیــاس عاطفــه منفــی :از پرسشــنامه عاطفــه هــای مثبــت و منفــی
واتســون و همــکاران کــه شــامل  ۲۰آیتــم اســت گرفتــه شــد .کــه خرده بــرای تعییــن کفایــت نمونــه ،آزمــون کرویــت بارتلــت و شــاخص
پرسشــنامه عاطفــه منفــی شــامل ده آیتــم اســت کــه آیتمهــا روی یــک کایــزر -میــر -اوکلیــن اســتفاده شــد .آزمــون کرویــت بارتلــت نشــان
پرسشــنامه پنــج درجهــای (  =۱بســیارکم تــا  =۵بســیار زیــاد) رتبــه داد کــه آمــاره خــی دو برابــر بــا  ۳۵۱و ســطح معنــاداری  0.۰۰۱اســت.
بنــدی میشــود .ضریــب آلفــای کرونبــاخ  ۰.۸۷و پایایــی بازآزمایــی شــاخص کایــزر -میــر -اوکلیــن مقــدار ۰.۸۲را نشــان داد .ایــن دو
بــا فاصلــۀ  ۸هفتــه ای  ۰.۷۱اســت .همبســتگی آن بــا پرسشــنامۀ نتیجــه بیانگــر کفایــت نمونــه و هــم چنیــن شــاخص هــای خوبــی بــرای
مناســب بــودن بــه کارگیــری تحلیــل عاملــی هســتند .پــس از اجــرای
 12. Clinicalتحلیــل عاملــی ،یــک عامــل از کل پرسشــنامه اســتخراج شــد کــه در
13. Subclinical
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دوره  ،18شامره  ،61زمستان 56-65 1394
مجمــوع  %۴۴.۱۹از کل وایانــس نگرانــی در مــورد بدشــکلی را تبییــن
کردنــد .میــزان ارزش ویــژه نیــز  3.09بــه دســت آمــد.
بــه منظــور تأییــد عوامــل اســتخراج شــده از پرسشــنامه نگرانــی در
مــورد بدشــکلی  ،مــدل تحلیــل عاملــی تأییــدی بــا اســتفاده از نــرم
افــزار لیــزرل اجــرا شــد .شــکل  ۱رابطــه نگرانــی در مــورد بدشــکلی
بــا ســوال هــا را نشــان میدهــد .نتایــج مربــوط بــه شــاخص هــای
بــرازش مــدل در جــدول 2آمــده اســت .مهمتریــن آمــاره بــرازش ،آمــاره
مجــذور خــی دو اســت ایــن آمــاره میــزان تفــاوت ماتریــس مشــاهده

شــده و ماتریــس بــرآورد شــده را نشــان میدهــد .ایــن آمــاره بــه حجــم
نمونــه حســاس اســت و بنابرایــن در نمونــه هــای بــا حجــم بــاال ،بــر
درجــه آزادی تقســیم میشــود و در صورتــی کــه کمتــر از  ۳باشــد
مناســب قلمــداد میشــود .همانگونــه کــه در جــدول مشــاهده میشــود
ایــن مقــدار کمتــر از  ۳اســت .اگــر شــاخص هــای CFI، NFI، GFI
بزرگتــر از  0.90باشــد بــر بــرازش بســيار مطلــوب و بســيار مناســب
داللــت دارد ،بنابرایــن ایــن شــاخص هــا نیــز مناســب بــودن مــدل را
تأییــد میکننــد.
جهــت بررســی روایــی همگــرا و واگــرا از مقیــاس شــفقت بــه خــود،
شــرم بیرونــی ،کمالگرایــی و عاطفــه منفــی اســتفاده شــد .بــه ایــن
صــورت کــه ضریــب همبســتگی پیرســون میــان نمــرات ایــن ابزارهــا
و پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی محاســبه شــد کــه نتایــج آن
در جــدول  3آمــده اســت .همانطــور کــه در جــدول مشــاهده میکنیــد،
همبســتگی بیــن نمــرات پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی و
مقیــاس شــرم بیرونــی ،کمالگرایــی و عاطفــه منفــی مثبــت و معنــادار
اســت کــه حاکــی از روایــی همگرایــی بــاال و همچنیــن میــان نمــرات
پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی بــا شــفقت بــه خــود منفــی و
معنــادار بــود کــه حاکــی از روایــی واگــرای بــاال اســت.

پایایــی پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی را بــا اســتفاده از شــاخص
ضریــب آلفــای کرونبــاخ نشــان میدهــد کــه پرسشــنامه دارای ضریــب
اعتبــار  ۰.۷۸بــود کــه نشــان دهنــدۀ پایایــی مناســب آزمــون اســت.
بــرای محاســبه پایایــی بازآزمایــی ،پــس از اجــرای پرسشــنامه نگرانــی
در مــورد بدشــکلی میــان آزمودنــی هــا بــه فاصلــه یــک هفتــه ،از ۵۰
نفــر از آنهــا بازآزمــون بــه عمــل آمــد ،ســپس ضریــب همبســتگی
پیرســون میــان نمــرات آزمــون و بازآزمــون محاســبه شــد و ایــن
ضریــب ( )r=0.92بــه دســت آمــد کــه حاکــی از پایایــی بازآزمایــی
بــاال بــود (.)p>0.001
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بحث
مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف بررســی ويژگی هــاي روان ســنجی پرسشــنامه
نگرانــی در مــورد بدشــکلی انجــام گرفت .نتايــج تحليل عاملی اكتشــافی
یــک عامــل بــا مقادير ويــژۀ بيشــتر از يك را آشــكار كرد .شــاخص برازش
مــدل تحليلــی عاملــی تأييــدی نيــز مــدل تــک عاملــی ايــن پرسشــنامه
را تأييــد كــرد کــه  ۴۴.۱۹درصــد واریانــس نگرانــی در مــورد بدشــکلی
را تبییــن کــرد ) .)CFI=0.97،NFI=0.94،RMSEA=0.07ايــن
نتيجــه همخــوان بــا نتايــج اوســتوزین( )22و جارگنســن( )23مبنــی
بــر يــك مــدل تــک عاملــی از پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی
مــی باشــد .نتايــج ايــن مطالعــه ،نشــان ميدهــد كــه پرسشــنامۀ نگرانــی
در مــورد بدشــکلی از روايــی خوبــی جهــت اســتفاده در نمونــه هــای
ايرانــی برخــوردار اســت .نتايــج ايــن مطالعــه همچنيــن آشــكار كــرد كه
رابطــۀ نمــره نگرانــی در مــورد بدشــکلی بــا مقیــاس هــای شــرم بیرونی،
عاطفــه منفــی و کمــال گرایــی بطــور مثبــت معنــی دار اســت کــه
بیانگــر روایــی همزمــان قابــل قبــول ایــن پرسشــنامه اســت ،کــه نتایــج

آن بــا مطالعــات آنســی 1و گورجــاال ،)15(2و التیمــور 3و هاتجیســون
( ،)14فــارل 5و همــکاران( ،)17تیلــور و کوپــر( ،)16فلیپــس و
همــکاران( ،)18مطالعــات فریــرا 6و همــکاران( ،)19هاناســتوک 7و او
ماهونــی )21(8مبنــی براینکــه شــرم بیرونــی ،عاطفــه منفــی و کمــال
گرایــی بــا نارضایتــی بدنــی بطــور مثبــت رابطــه دارنــد ،همخوان اســت.
نمــره نگرانــی در مــورد بدشــکلی بــا نمــره مقیــاس شــفقت بــه خــود
بــه طــور منفــی رابطــه دارد کــه بیانگــر روایــی واگــرای مناســب ایــن
ابــزار میباشــد کــه بــا مطالعــات فریــرا و همــکاران( )19و واســیکیو 9و
همــکاران( ،)20مبنــی بــر اینکــه شــفقت بــه خــود بــا نارضایتــی از بــدن
درجمعیــت هــای عمومــی رابطــه معنــی دار منفــی دارد همســان اســت.
بــا توجــه بــا اینکــه نگرانــی در مــورد بدشــکلی و نارضایتــی از بــدن بــا
مشــکالت روانشــناختی بســیاری همــراه اســت ،و میــزان شــیوع آن در
جامعــه باالســت ،کمبــود ابــزاری کوتــاه و مناســب بــرای ســنجش و
غربالگــری در جامعــه ایرانــی احســاس شــد ،کــه نتایــج ایــن مطالعــه
نشــان داد پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی مــی توانــد بــه عنــوان
ابــزاری مناســب بــرای ســنجش در ایــن حــوزه بــه کار رود .محاســبۀ
پايایــی همســانی درونــی ســؤاالت ايــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش
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 اســت۰.۷۸ آلفــای كرونبــاخ نشــان داد كــه ضريــب آلفــای كرونبــاخ
)که23() و جارگنســن22( کــه نتایــج همخــوان بــا نتایــج اوســتوزین
 پایایــی بازآزمایــی.نشــان دهنــدۀ پايايــی خــوب ايــن مقيــاس ميباشــد
 بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنــده پایایــی مطلــوب۰.۹۲ ایــن ابــزار
 بیــن میانگیــن نمــرات نگرانــی در مــورد بدشــکلی در.ایــن ابــزار اســت
DSM-5 دختــران و پســران تفــاوت معنــادار وجــود نداشــت کــه بــا
.)همســان اســت11( ) و مطالعــه طالیــی و همــکاران5(

نتیجه گیری
در مجمــوع ميتــوان گفــت كــه پرسشــنامه نگرانــی در مــورد بدشــکلی
 روایــی و پايايــی همســانی درونی،در پژوهــش حاضــر از ســاختار عاملــی
نســبتاً خوبــی برخــوردار بــوده و ميتوانــد بــه عنــوان ابــزاری معتبــر در
 ايــن پژوهــش.جمعيــت هــای دانشــجويی مــورد اســتفاده قــرار گيــرد
 نمونــۀ مــورد مطالعــه يــك نمونــۀ:دارای محدوديــت هايــی نيــز بــود
جــوان دانشــجويی غيــر بالينــی بــود كــه تعميــم ايــن نتايــج بــه ســاير
 لــذا.نمونــه هــا و بــه ويــژه نمونــه هــای بالينــی را مشــكل میســازد
الزم اســت پژوهشــهای ديگــری در ســاير جمعيــت هــا ماننــد افــراد
مبتــا بــه اختــال بدشــکلی بــدن و نمونــه هــای جراحــی زیبایــی
.انجــام گيــرد
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پیوست  .1پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن
ســوالهای زیــر بــرای غربالگــری افــرادی بــا نگرانیهــای خاصــی طراحــی شــده اســت کــه نگرانیهــای آنهــا ویژگیهــا زیــر را دارد .الــف) صحبــت
کــردن در مــورد آنهــا بــا دکتــر /خانــواده /دوســتان دشــوار یــا خجالتــآور اســت ،ب) اغلــب پیــدا کــردن کمــک صحیــح بــرای آنهــا دشــوار اســت.
لطفاً سوالهای زیر را به دقت بخوانید و با عالمت × پاسخ خود را در مقابل گزینه مورد نظر عالمت بزنید.

سوال

هرگز

به اندازه دیگران

بیش از دیگران

خیلی بیشتر از
دیگران

 .1آیا تاکنون دربارۀ برخی از جنبه
های ظاهر جسمیتان خیلی نگران
بودهاید؟
 .2آیا تاکنون در برخی از جنبه ها
خودتان را بدشکل و بدقواره (برای
مثال؛ بینی ،مو ،پوست ،اندامهای
جنسی ،یا کل اعضای بدنتان) در نظر
گرفته اید؟
 .3آیا تاکنون در برخی از جنبه ها
بدن خود را بدکارکرد در نظر گرفته
اید (برای مثال؛ بوی مفرط بدن ،نفخ
شکم ،تعریق)؟
 .4آیا تاکنون با یک جراح پالستیک،
متخصص بیماریهای پوستی یا پزشک
درباره این نگرانی ها مشورت کرده
اید یا احساس کردهاید که نیاز به
مشورت دارید؟
 .5آیا تاکنون علیرغم اینکه شما قویاً
اعتقاد داشتهاید که در ظاهر جسمی
یا کارکرد بدنیتان مشکلی وجود دارد
پزشک یا دیگر افراد به شما گفته اند
که طبیعی هستید؟
 .6آیا تاکنون زمان طوالنی را صرف
نگرانی درباره نقص یا عیبی در ظاهر
جسمی یا عملکرد بدنیتان کرده اید؟
 .7آیا تاکنون زمان طوالنی را صرف
پوشاندن نواقص(عیبهای) ظاهر
جسمی یا عملکرد بدنیتان کرده اید؟
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جدول :۱مقایسه نگرانی در مورد بدشکلی در دختران و پسران
جنسیت

تعداد

دختر
پسر

میانگین

۱۰۷
۱۰۳

انحراف
استاندارد
۳.۱۵
۳.۶۵

۱۲.۱۹
۱۱.۷۲

انحراف
استاندارد
۰.۳۰
۰.۳۶

t

df

P

-۰.۹۹۹

۲۰۸

۰.۳۲۱

جدول  . 2شاخص های برازش مدل تک عاملی نگرانی در مورد بدشکلی
χ2
۲۹.۷۶

Df

df /χ2
۲.۱۲

۱۴

IFI RMSEA
۰.۹۷
۰.۰۷

GFI
۰.۹۶

NFI
۰.۹۴

NNFI
۰.۹۵

CFI
۰.۹۷

جدول .3همبستگی بین نگرانی در مورد بدشکلی ،شفقت به خود ،شرم بیرونی ،کمالگرایی ،عاطفه منفی
متغیر
نگرانی در مورد بدشکلی
شفقت به خود
شرم بیرونی
کمالگرایی
عاطفه منفی

۲
∗-۰.۱۶
_

۱
-

۳
∗∗۰.۳۸
∗∗-۰.۲۱
_

۴
∗∗۰.۲۲
∗∗-۰.۳۳
∗۰.۱۷
_

**=P< 0.01 ، *=P>0.05

۵
∗∗۰.۲۲
∗∗-۰.۳۸
∗∗۰.۵۱
∗∗۰.۴۴
_

شکل  :1تحلیل عاملی تأییدی پرسش نامۀ نگرانی در مورد بدشکلی
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Abstract
Introduction: Dysmorphic concern is a preoccupation with an imagined or slight defect in physical appearance .In Iran,
there is not brief and valid questionnaire for assessment of Body dysmorphic disorder ,screening and research.
Material and Methods: In order to investigate the psychometric properties and factor structure of this scale 210 ,university students 103( males and 107 females )were selected according to purposive sampling .The participants were also
asked to complete the Dysmorphic Concern questionnaire ,scales of external shame ,self-compassion ,negative affect
and perfectionism .Liserl 8-and SSPS 18-were used for analyzing data .Confirmatory Factor Analysis( CFA ,)Correlation Coefficient and Cronbach’s Alpha were calculated.
Results: The one-factor structure of Dysmorphic Concern Questionnaire was supported by the results of Confirmatory
Factor Analysis in Iranian sample( RMSEA،0.07=NFI،0.94=CFI .)0.97=Dysmorphic Concern had the positive and significant correlation with External Shame Scale ,)0.38( perfectionism )0.22( and negative affect ;)0.22( and had negative
and significant correlation with self-compassion .)0.16( Cronbach’s Alpha coefficient were obtained.78/0
Conclusion: The factor structure of Dysmorphic Concern questionnaire demonstrated acceptable psychometric properties in university student populations. This scale has suitable psychometric properties for the use of research and clinical
practice.
Keywords: Dysmorphic Concern questionnaire, Exploratory factor analysis, Confirmatory Factor Analysis, Validity,
Reliability
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