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 چکیده

انجام شده  مقایسه سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد عادی،:هدف پژوهش حاضرهدف

کلیه بیماران مبتال به اختالالت پوستی  شاملجامعه آماری پژوهش حاضر .ای بود مقایسه -پژوهش حاضر از نوع علّیروش:است.

 حجم نمونه پژوهشبود. 4931مراجعه کننده به کلینیک پوست و زیبایی به سیما شهر تهران و افراد عادی شهر تهران در سال 

بود  نفر از افراد عادی 05به کلینیک های پوست و زیبایی، بیماران مبتال به اختالالت پوستی اگزوما مراجعه کننده نفر از 05شامل 

کیامرثی، پرسشنامه سرسختی روانشناختی،توسط داده ها  ابزار جمع آوری.که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند

جهت تجزیه تهیه شده است. (5550لیتلتون ) ر بدنییو پرسشنامه آزمون تصوطراحی شد (7711نجاریان و مهرابی زاده هنرمند )

لیل واریانس تحآمار استنباطی میانگین و انحراف معیار و در سطح  فروانی،درصد فراوانی، و تحلیل یافته ها در سطح آمار توصیفی

   نرم افزار کامپیوتر و با استفاده از  واریانس هالوین برای بررسی همگنی آزمون و  تحلیل واریانس یک راههچندمتغیره )مانوا(،

(02-SPSSاستفاده شد ).حداقل  بیماران مبتال به اختالل پوستی و افراد عادی  نتایج بدست آمده نشان داد بین دو گروه: یافته ها

سرسختی بین .همچنین تفاوت معناداری وجود دارد (سرسختی روانشناختی و تصویر بدنیاز لحاظ یکی از متغیرهای وابسته )

بیماران مبتال به اختالالت پوستی نسبت به ،وجود دارد روانشناختی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرادعادی تفاوت معناداری

تصویربدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرادعادی تفاوت همینطور بین افرادعادی سرسختی روانشناختی کمتری دارند.

در نتیجه نتایج:بیماران مبتال به اختالالت پوستی نسبت به افرادعادی نارضایتی از تصویربدنی بیشتری دارند.،وجود دارد اداریمعن

 می توان گفت بیماران ابتال به اختالالت پوستی سرسختی روانشناختی کم و نگرانی از تصویر بدنی باالیی دارند.
 

،تصویر بدنی،افراد عادیپوستیسرسختی روانشناختی،اختالالت :کلید واژه  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 مقدمه و بیان مسئله

ست. اصطالح روان تنی نسبتا مهم است زیرا معموال عوامل ابیماری های بدن  1اختالالت روان تنیاختالالت پوستی یک نوع از 

ماهیت بیماری ها وجود روانشناختی خاصی در سبب شناسی بسیاری از بیماری های غیر روان تنی و درمان بیماران صرف نظر از 

 .(2931فالحی، داشته است )

عوامل روانشناختی تاثیر قابل توجهی بر پوست می گذارند. پژوهش های بالینی فراوانی روی بیماران مبتال به اختالت پوستی انجام 

یجاد خارش، جوش و پذیرفته است. تحقیقات نشان می دهد که در اختالل اگزما و نورودرماتیت )مرض پوستی مزمنی که مسبب ا

 (.4،0240و لوتی 3، بوگیانی2)یورپالتهاب می شود( با گرایشات خودتخریبی و نمایشگری با عالئم پوستی ارتباط دارد 

سرسختی روان شناختی  مجموعه ای متشکل از ویژگی های شخصیتی است که در رویارویی با حوادث فشار زای زندگی به عنوان 

، 5عنوان سپری محافظ عمل می کند و یک جهت گیری کلی نسبت به خود و دنیای پیرامون است )کوباسامنبعی از مقاومت و به 

 (.4930، به نقل از شاهرخی،4332

ای ناکارآمد علت افزایش برانگیختگی های مقابلهروان اجتماعی ارزیابی تهدیدآمیز یک رویداد و روش -براساس دیدگاه زیست

بیماران است و این برانگیختگی مکرر و یا طوالنی مدت، نیز به فشار و اختالل در کنش روی فیزیولوژیک و کاهش سرسختی 

 (.4939دستگاه ایمنی بدن و در نهایت به بیماری منجر شود )جوادی، 

. بیماری های پوستی بوسیله فاکتورهای روان شناختی ستابیماری های بدن  6اختالالت روان تنیاختالالت پوستی یک نوع از 

 دهنده رشد فزاینده اعمال جراحی زیبایی، رژیم غذایی و صنعت مد، تماماً نشان(. 7،1122تحت تاثیر قرار می گیرند )لونسون

 ،مردم به طور مداوم با این پیام روبرو هستند باشد. در جهان غرب،گذاری بزرگ جوامع روی صنعت ظاهر میهای سرمایهشاخص

در نتیجه، در این شرایط افراد مبتال به . ب و اغلب دوست داشتنی و قابل ستایش هستندجال مردم جذاب محبوب، شاد، موفق،

                                                           
1- psychosomatic disorders 
2- Urpe 
3- Buggiani 
4- Loti  
5- Kobasa  
6- psychosomatic disorders 
7- Levenson  
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 کنندتجربه می شوند، و خجالت یا شرم راکنند توسط دیگران رد میکنند و فکر میتحمل می های پوستی استرس فراوانیبیماری

 (.8،3102)یورپ، بوگیانی و لوتی

فردی، باورهای خود  دارد، تعریف می شود. به عبارتی هر بدن خودبه صورت مجموعه باورهایی که شخص درباره  تصویر بدنی

، به نقل از 7737نامیده می شود )گنجی، یا تصویر بدنی درباره خودش را، خودش فراهم می آورد که اصطالحاً خودپنداره

 (.7735رجایی،

 تاثیر منفی بر سالمت روانی و عاطفی برخی از بیماران دارد. در واقع، الالت پوست،تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد که اخت

تاثیر رفتاری عاطفی و شناختی عمیق روی افراد مبتال  تواندها شواهدی فراهم نموده است که از جمله تغییر ظاهر بیمار میپژوهش

 (.0231میان،به نقل از ابراهی، 7311، 9)ریچاردز باشد ها داشتهبه این بیماری

اختالالت پوستی سرسختی روانی پایینی نسبت به افراد عادی  مبتال به بیماران( در طی مطالعه ای بیان نمود که 3100) 10کالپ

سرسختی روان شناختی از  .نماینداجتماعی اجتناب می ورزند و ضایعات پوستی خود را پنهان می در موقعیت گرفتن قرار دارند و از

د. سرسختی روان شناختی مجموعه ای متشکل از ویژگی گیرقرار می  بیماری تحت تاثیردر بیماران پوستی دیگر عواملی است که 

های شخصیتی است که در رویارویی با حوادث فشار زای زندگی به عنوان منبعی از مقاومت و به عنوان سپری محافظ عمل می 

و مبارزه  ن شناختی یک جهت گیری کلی نسبت به خود و دنیای پیرامون است و شامل سه مولفه تعهد، کنترلکند. سرسختی روا

 (.0211)اسمعیل خانی، احدی و مظاهری، جویی است

از طرفی در بیماران پوستی به دلیل وضع ظاهری و ادراکی که  آن ها از خود دارند، تصویر بدنی مخدوش است. کاویانی و همکاران 

( در طی پژوهشی بیان نمودند که بیماران پوستی تصویر بدنی و اعتماد به نفس پایین و احساس کمرویی باالیی نسبت به 0213)

 طرحواره به بستگی خود ظاهر از افراد ارزیابی ی درجه میزان رفتاری، شناختی نظریه براساسافراد عادی ادراک می نمایند. 

 (.0213)یوسفی، دارد ظاهر با رابطه در هایشان

 کار به بدن از تصور به مربوط هیجانات و فرد ظاهر ارزیابی برای شناختی الگوهای عنوان به بدنی، تصویر به مربوط های طرحواره

 با افراد که طوری به ند،نک می ایفا آن ایجاد در ای عمده نقش باورها و است افراد ذهن از متأثر بیشتر بودن بایناز حس .رود می

 (.0231)آقاخانی، دهند می نشان را پایین نفس عزت معموالً یکهتر احساس مانندی رمنطقیغی باورها

                                                           
8- Urpe & Buggiani & Loti  
9- Richards  

10- Kalp  
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 برای فرد که است اهمیتی به وابسته آن نتیجة و گذارد می تأثیر فرد کلی خودپندارة روی بدنی، خودپندارة که است این بر عقیده

 دری بدن ریتصو. اوست تیشخص سازنده عنصر نیتری اصل که دارد شیخو بدن ازی ذهن ریتصو کی شخص هر .است قائل خود بدن

 کس هری داخل احساسات هیکل و افهیق آورن حساب به چگونه و است خود به نسبت فردی ها ارزش و احساس رفتار، رندهیبرگ

 در آن شده درک و بسته نقش و ،یبدن تیوضع ریتصو ازی ا مجموعهی بدن ریتصو ،یکل طور به. دهدی م لیتشک را اوی بدن ریتصو

 باشدی م دارد خود بدن مورد در فرد هر که است یشخصی ها واکنش و احساسات ها، شیگرا ها، ادراک گرید و مغز

اما باید بیان نمود عالوه بر درمان جسمانی اختالالت پوستی، باید به ترمیم مشکالت و اختالالت روان شناختی این (. 0233)رجایی،

 پوست ارائه دهد که چشم اندازبیماران تواند اثرات مهمی بر شدت اختالالت مزمن می مداخالت روانشناختیو  بیماران توجه نمود

 (.3102)یورپ، بوگیانی و لوتی، باشد ای برای مدیریت بیماران پوستی میهیجان انگیز و امیدوار کننده

روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد مقایسه سرسختی مطالعات انجام شده نیز بیانگر این است که 

( در تحقیقی به مقایسه نگرانی از تصویر بدنی و 0242) 13و فرانک 12، برندت11کونتیبطوری که،دچار آسیب خواهد شد. عادی

فرد سالم بود.  02بیمار و  02اضطراب اجتماعی بیماران مبتال به اختالل پوستی پسوریازیس و افراد سالم پرداختند. نمونه شامل 

اری وجود دارد. این تفاوت ها نتایج نشان داد که از لحاظ نگرانی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی بین دو گروه تفاوت معنی د

نشان داد که نگرانی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی بیماران مبتال به اختالل پوستی پسوریازیس نسبت به افراد سالم بیشتر 

 است.

کیفیت تاب آوری و  اختالالت پوستی آکنه و افراد عادی به مقایسهمبتال به  ( در طی پژوهشی بر روی بیماران0241) 14همیلتون

 زندگی پرداخت. نتایج نشان داد که بیماران نسبت به افراد عادی تاب آوری بسیار پایینی دارند.

را با عنوان مقایسه عزت نفس، تاب آوری و خودتنظیمی در بیماران مبتال به اگزما و افراد سالم را انجام ( تحقیقی 0249) 15هانت

عزت نفس، تاب آوری و خودتنظیمی در بیماران مبتال به اگزما و  که بین داد نشاننتایج نفر بود.  422داد. نمونه تحقیق شامل 

عزت نفس، تاب آوری و خودتنظیمی پایین تری نسبت به افراد سالم  مبتال به اگزما تفاوت معناداری وجود دارد و افرادافراد سالم 

 دارند.

                                                           
11- Conti 
12- Berndt 
13- Frank  

14- Hamilton  
15- Hunt 
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نفری نشاد داد که بین اضطراب اجتماعی  12در یک نمونه ( در پژوهشی بر روی بیماران مبتال به اگزما 0240) 17و نونز 16پینز

بیماران با نگرانی از تصویر بدنی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و اضطراب اجتماعی بیماران قادر است که میزان باالی نگرانی از 

 تصویر بدنی بیماران مبتال به اگزما را پیش بینی می کند.

و  یافته ها نشان داد، تاب آوری و خودپنداره بیماران مبتال به اگزما و افراد عادی پرداخت. یتاب آور به مقایسه( 0024) 18مینز

 و خودپنداره کمتری دارند. تاب آوریخودپنداره بیماران مبتال به اگزما و افراد سالم متفاوت است و بیماران مبتال به اگزما 

به مقایسه تاب آوری و اختالالت هیجانی بیماران پوستی با سایر  (4939، به نقل از آزادی،0024) 19در تحقیق دیگری مارسون

بیماران پرداختند. نتایج نشان داد که بین تاب آوری بیماران پوستی با سایر بیماران تفاوت معناداری وجود دارد و بیماران پوستی 

 تاب آوری پایینی نسبت به بیماران دیگر دارند

مقایسه سالمت روان و سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالل پوستی آرئاتا و در تحقیقی به بررسی ( 4939) جوادیان

، که نتایج نشان داد فرد سالم بود که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند. 22بیمار و  22افراد سالم پرداخت. نمونه تحقیق شامل 

، ناکنش وری اجتماعی، مشکالت جسمانی، سالمت روانی و بین بیماران اختالل پوستی آرئاتا و افراد عادی در اضطراب، افسردگی

 سرسختی روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد و بیماران سرسختی روانشناختی پایین تری دارند.

( در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده بیماران مبتال به اختالل 4939محسنی )

نفری نشان داد که بین سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده بیماران  02اختالل پوستی اگزما در یک نمونه پوستی کهیر و 

مبتال به اختالل پوستی کهیر با بیماران اختالل پوستی اگزما تفاوتی وجود دارد و هر دو گروه بیماران سرسختی روانشناختی پایین 

 و استرس ادراک شده باالیی دارند.

( در پژوهشی دیگر به مقایسه تاب آوری و اضطراب اجتماعی بیماران مبتال به آلرژی پوستی و افراد سالم پرداخت. 4930)مولوی 

نفر بود. نتایج نشان داد بین تاب آوری و اضطراب اجتماعی بیماران مبتال به آلرژی پوستی و افراد سالم  422نمونه تحقیق شامل 

 اد که بیماران تاب آوری بسیار پایین تری دارند.تفاوت هست و این تفاوت ها نشان د

                                                           
16- Pines 
17- Nunse 
18- Meins 
19- Marson  
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مبتال به آکنه و افراد سالم به مقایسه اسرسختی روانشناختی،  بیمار 422بر روی  تحقیقی دیگر( در 4934) نادری و ثابتی

بیماران افسردگی و هراس اجتماعی بیشتر و سرسختی روان شناختی  نتایج نشان داد که پرداخت. افسردگی و هراس اجتماعی

 کمتری دارند.

( در پژوهشی دیگر به مقایسه سرسختی روان شناختی، خودپنداره بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد 4934عابدی )

به اختالالت پوستی با افراد سالم از لحاظ  نفری پرداخت و نتایج نشان داد که بین بیماران مبتال 422سالم در یک نمونه 

سرسختی روان شناختی و خودپنداره بدنی تفاوت وجود دارد و بیماران مبتال به اختالالت پوستی سرسختی روان شناختی و 

 خودپنداره بدنی کمتری نسبت به افراد عادی دارند.

اری بر اختالل تصویر بدنی و بهزیستی روانشناختی بیماران رفت -( در پژوهشی به تاثیر گروه درمانی شناختی4934الهوری نژاد )

جلسه گروه درمانی شناختی رفتاری برای گروه  40بیمار بود. نتایج پس از اجرای  92مبتال به آکنه پرداخت. نمونه تحقیق شامل 

بهزیستی روانشناختی بیشتری را  آزمایش بیماران آکنه نشان داد که در این بیماران اختالل تصویر بدنی کاهش می یابد و بیماران

 ادراک می کنند.

برای ارائه بهترین درمان این بیماران یکی از روش هایی که می تواند بازخود مناسبی برای راهکاری های درمانی دهند، مقایسه 

ی به دلیل مزمن بودن در پایان می توان گفت، بیماران مبتال به اختالالت پوستابعاد شناختی این بیماران با افراد عادی است. 

بیماری و وضعیت ظاهری که دارند در مقابل این وضعیت سرسختی آنان امکان داد متزلزل گردد و تصویر بدنی مناسبی از خود در 

با توجه به اجتماع ادراک نکنند و این مشکالت در این بیماران عالوه بر مشکالت جسمانی، اختالالت روانی را هم تشدید می نماید. 

که آیا بین سرسختی روان شناختی و تصویر بی که گفته شد پژوهش حاضر درصدد پاسخ دهی به این پرسش اساسی است مطال

 افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با 

 اهداف پژوهش

 الف : هدف كلی

 هدف از این پژوهش مقایسه سرسختی روان شناختی و تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد عادی می باشد. 

 ب: اهداف جزیی

 مقایسه سرسختی روان شناختی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد عادی. -4

 با افراد عادی.مقایسه تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی  -1

 های پژوهشفرضیه

 وجود دارد. سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرادعادی تفاوتفرضیه اول: بین 
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 وجود دارد. تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرادعادی تفاوتفرضیه دوم: بین 

 روش پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتال به اختالالت پوستی مراجعه .ای بود مقایسه -پژوهش حاضر از نوع علّیروش:

 755نمونه پژوهش متشکل از بود. 4931کننده به کلینیک پوست و زیبایی به سیما شهر تهران و افراد عادی شهر تهران در سال 

 افراد عادی نفر 05بیماران مبتال به اختالالت پوستی اگزوما مراجعه کننده به کلینیک های پوست و زیبایی، نفر از 05نفر شامل 

وستی داشتن بیماری پوستی مالک ورود بیماران مبتال به اختالالت پ.بود که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند

 ماه بود. 6و مالک خروج نداشتن بیماری اگزوما و مدت ابتال زیر  ماه بود 6داشتن ابتال به بیماری به مدت حاقل اگزوما،

 ابزار پژوهش
 پرسشنامه سرسختی روانشناختیالف(

ماده است و هر ماده  37( ساخته و اعتبار یابی کردند که دارای 0277) این پرسشنامه را کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند 

در نظر  2،3،0،1دارای چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و بیشتر اوقات است. در نمره گذاری برای هر ماده به ترتیب مقادیر

به شیوه ای معکوس نمره گذاری می شوند. کیامرثی و  1،7،01،02،07،30گرفته شده است. در این پرسشنامه شماره های 

 محاسبه کرده اند. 71/1و  18/1( ضرایب پایایی پرسشنامه را به دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب 0277) همکاران

روایی این آزمون به روش روایی همزمان با سه مالک مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو محاسبه 

در معنادار بودند.  P< 110/1بود که کلیه ضرایب در سطح  13/1و  17/1، 011/1گردید. ضرایب به دست آمده به ترتیب به ترتیب 

 بدست آمد. 11/1( نیز ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 0232پژوهش شاهرخی )

 بدنی ریآزمون تصوب(
درباره ظاهرش می پردازد. در ( ساخته شده که به بررسی نارضایتی و نگرانی فرد 0222ماده ای توسط لیتلتون ) 43این پرسشنامه 

این ابزار از آزمودنی خواسته می شود در مورد هر یک از ماده ها، میزانی که آن ماده احساسات یا رفتارش را نشان می دهد، روی 

ایتی متغیر است و کسب نمره بیشتر، نشانگر باال بودن میزان نارض 32تا  43درجه بندی کند. دامنه نمرات بین  2تا  4مقیاسی از 

 (.4934از تصویر بدنی است )حیدری و پورخدادادی، 

بدست آورد. روایی  39/2( پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 4934، به نقل از حیدری و پورخدادادی،0222لیتلتون )

بدست آورد. در  60/2با میانگین  00/2تا  90/2پرسشنامه را با ضریب همبستگی هر یک از سئواالت با نمره کل پرسشنامه از 

( ضریب همبستگی بین پرسشنامه مذکور و مقیاس 4934، به نقل از حیدری و پورخدادادی،4906تحقیق بساک نژاد و غفاری )

 معنادار بود و نشان از روایی باالی پرسشنامه داشت. 224/2بدست امد که در سطح  22/2ترس از ارزیابی منفی از ظاهر جسمانی، 

و تداخل در  01/2( پایایی پرسشنامه برای خرده مقیاس نارضایتی ظاهر 4934حیدری و پورخدادادی )همچنین، در تحقیق 

 بدست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه دارد.  06/2و کل پرسشنامه  04/2عملکرد 

 روش جمع آوری اطالعات

و انجام هماهنگی های الزم با پزشک، مسئوالن کلینیک و کسب اجازه  کلینیک تخصصی پوست به سیما پس از مراجعه به مرکز

با توضیح دادن در مورد نحوه ی انجام آزمون و پرسشنامه برای انجام پژوهش،سپس با انتخاب گروه نمونه لیست بیماران تهیه شد.

ویی آزمودنی ها و ایجاد کد اختصاصی به بیماران و تاکید بر اجرا بدون درج نام آزمودنی در مشخصات جهت دقت و صراحت پاسخگ

به صورت فردی در اختیار آزمودنی ها قرار  بدنی ریآزمون تصوو  پرسشنامه سرسختی روانشناختی برای هریک از آزمودنی ها،

 گرفت و آزمودنی ها پرسشنامه را تکمیل و آزمون را  انجام دادند.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها
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تحلیل واریانس و در سطح آمار استنباطی  توصیفی و شاخص پراکندگی شاخص های آماربرای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از 

و با استفاده از نرم افزار کامپیوتر     لوین برای بررسی همگنی واریانس هاو آزمون  چندمتغیره )مانوا(،تحلیل واریانس یک راهه

(02-SPSSاستفاده شد ). 

 یافته ها 
 سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی و افراد عادی: میانگین و انحراف معیار  1جدول

 متغیر

 شاخص آماری

 تعداد انحراف معیار میانگین

 گروه

 سرسختی روانشناختی

 05 68/9 24/13 بیماران مبتال به اختالل پوستی

 05 93/35 32/08 افراد عادی

 تصویر بدنی

 05 80/31 45/31 بیماران مبتال به اختالل پوستی

 05 83/3 85/41 افراد عادی

مالحظه می شود، میانگین و انحراف معیار سرسختی روانشناختی برای بیماران مبتال به اختالل پوستی  4همانطوری در جدول      

؛ برای تصویربدنی بیماران مبتال به اختالل پوستی و افراد عادی به ترتیب 34/42، 41/26و برای افراد عادی  06/3، 10/94

 ت آمد. بدس 60/0، 62/09و  62/49، 02/09

ارائه شده  0برای رعایت پیش فرض تساوی واریانس متغیرهای تحقیق از آزمون لوین استفاده شده است که نتیجه آن در جدول 

 است.

 : نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های نمره متغیرهای تحقیق دو گروه 2جدول 

 معنی داریسطح  درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F متغیر

 38/5 354 3 48/5 سرسختی روانشناختی

 06/5 354 3 80/5 تصویر بدنی

معنادار نمی باشند.  مشاهده می شود، آزمون لوین در متغیرهای سرسختی روانشناختی و تصویربدنی 5 همانگونه که در جدول     

نیست در نتیجه فرض همگنی واریانس ها تایید می شود سرسختی روانشناختی و تصویربدنی معنادار  بنابراین واریانس دو گروه در

گردد. یعنی پیش فرض تساوی دو گروه در کلیه متغیرهای پژوهش تأیید میهای نمره های برای تساوی واریانس و صفر

 های نمره ها در دو گروه تأیید گردید.واریانس

 وجود دارد. ه اختالالت پوستی با افراد عادی تفاوتسرسختی روانشناختی و تصویربدنی بیماران مبتال ببین  فرضیه اصلی:
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سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بر روی میانگین نمره های :  3جدول

 پوستی و افراد عادی

 مقدار آزمون  نام
DF 

 فرضیه

DF 
 خطا

F P  توان آماری 

 3 553/5 45/363 96 4 35/3 آزمون اثر پیالیی

 3 553/5 45/363 96 4 54/5 آزمون المبدای ویلکز

 3 553/5 45/363 96 4 13/10 آزمون اثر هتلینگ

 3 553/5 45/363 96 4 13/10 آزمون بزرگترین ریشه روی

بیماران مبتال به اختالل مشخص است، سطوح معناداری همه آزمون ها، بیانگر آن هستند که بین  3همانطوری که در جدول 

تفاوت معناداری وجود دارد  (سرسختی روانشناختی و تصویر بدنیحداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته ) پوستی و افراد عادی

(000/0>p 00/080 و=F) برای پی بردن به این تفاوت، دو تحلیل واریانس یک راهه انجام گرفت که نتایج حاصل در جداول زیر .

 است، به عبارت دیگر امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. 0توان آماری برابر با ارائه شده است. 

 وجود دارد. دعادی تفاوتسرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرابین  فرضیه اول:

 
 سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالالت پوستی و افرادعادینمره : نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی میانگین  2جدول 

 توان آماری F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 3 553/5 32/359 22/36619 3 22/36619 سرسختی روانشناختی

 

سرسختی روانشناختی از لحاظ  بیماران مبتال به اختالل پوستی و افراد عادی بینمشاهده می شود  1همانگونه که در جدول 

(224/2>p  41/423و=Fتفاوت معناداری وجود دارد ) سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالالت بین . به عبارت دیگر

بیماران مبتال به اختالالت پوستی  4و با توجه به مقدار میانگین ها در جدول  وجود دارد پوستی با افرادعادی تفاوت معناداری

 نسبت به افرادعادی سرسختی روانشناختی کمتری دارند.

 وجود دارد. تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرادعادی تفاوتفرضیه دوم: بین 

 تصویربدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی و افرادعادینمره نمره نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی میانگین :  5جدول

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F P  توان

 آماری

 99/5 553/5 39/38 86/468 3 86/468 تصویربدنی
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و  p<224/2)تصویر بدنی از لحاظ  بیماران مبتال به اختالل پوستی و افراد عادی بینمشاهده می شود  2همانگونه که در جدول 

43/06=Fتصویربدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افرادعادی تفاوت بین . به عبارت دیگر ( تفاوت معناداری وجود دارد

مبتال به اختالالت پوستی نسبت به افرادعادی نارضایتی از بیماران  4و با توجه به مقدار میانگین ها در جدول  وجود دارد معناداری

 تصویربدنی بیشتری دارند.

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 .بود سختی روان شناختی و تصویر بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد عادیسر مقایسه این پژوهش هدف از     

، (0241) (، همیلتون4934(، عابدی )4934(، نادری و ثابتی )4939محسنی )، (4939) جوادیاننتیجه این پژوهش با تحقیقات  

اوحیرا (، 4939، به نقل از جوادی، 0242سانکی ) (4939، به نقل از آزادی، 0240) ، مارسون(0240)، مینز (0249) هانت

 افراد سالم است، همسو می باشد.کمتر از میزان سرسختی بیماران پوستی  نشان دادند ( که4930، به نقل از مولوی، 0223)

بیماران دارای اختالل پوستی دارای مشکالت روانشناختی هستند و  در تبیین نتیجه بدست آمده می توان گزارش نمود که

طبق مدل زیست، روان  (.0222)بولجام، بولجام و سیتوم، تاثیر منفی بر سالمت روانی و عاطفی بیماران دارد  ،یاختالالت پوست

( برانگیختگی فیزیولوژیک منفی و آسیب زاهای جسمی، سرسختی بیماران در مقابله با معضالت بیماری 4330ی ویلیامز )اجتماع

(. در این تحقیق مشخص شد که سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالل پوستی اگزوما 0244را کاهش می دهد )کالپ، 

 کمتر از افراد سالم است. 

باید گفت، در این بیماران به دلیل اینکه افکار منفی نسبت به عدم سرسختی در مقابله با بیماری بیشتر نمایان است، بیماران مبتال 

به اختالالت پوستی نسبت به مشکالت بیماری توانایی مقابله، سرسختی و همچنین مقاومت درونی کمتری دارند. در این بیماران 

از بیماری سبب می شود تا بیماران سرسختی پایینی در قبال مشکالت و استرسورهای وضعیت بیماری اضطراب و پریشانی ناشی 

مقاومت درونی کمی در برابر استرس ناشی از تحریف توصیر صورت خود و پوست خود داشته باشند و نسبت به افراد سالم بیماران 

 جویی، احساس د و عزت نفس پایینی دارند در آنان مبارزهدارند و این بیماران در شرایطی که از وضعیت خود نارضی هستن

مسئولیت و هدفمندی نسبت به افرادسالم کمتر است و در بیماران حالت انزوا و درماندگی در مقابل مشکالت بیماری سبب می 

وستی اگزوما سازگاری در نتیجه می توان گفت در بیماران دارای اختالل پسطح سرسختی کمتری داشته باشند. گردد این بیماران 
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بیمار با بیماری و ترمیم سرسختی پایین است و بیماران دارای اختالل پوستی اگزوما نسبت به افراد سالم سرسختی روانشناختی 

 پایینی دارند.

 استرس و اضطراب به دلیل نوع نگرش شخصیبیماران مبتال به اختالالت پوستی به دلیل مشکل در پوست بدن و صورت و ادراک 

و بیماران احساس و ارزش های فردی نسبتا ( 0249)رویز و همکاران،  تصویر بدنی آن ها دچار اختالل استو  اجتماع، اغلب 

 (. 4903پایینی به دلیل تحریف تصویر بدنی خود را دارا هستند )کاویانی و همکاران، 

، اجتماعی، فرهنگی و انواع رسانه ها، در مورد زیبایی در نتیجه می توان گفت که بیماران اگزوما تحت فشارهای شناختی، خانوادگی

و تناسب اندام، پذیرش منفی از معیارهای ایده ال خود درباره تصویر بدنی خویش دارند. در این بیماران چون رضایت کافی از ظاهر 

تیجه بیماران دارای اختالل پوستی و اندام خود پایین است بیماران نگرانی و دلواپسی دائمی درباره تصویر بدنی خویش دارند. در ن

اجتماعی کمرویی، غم و ترس بیشتری دارند، همچنین  -اگزوما به دلیل تصویر مخدوشی که از بدن خویش دارند در تعامالت فردی

ود گوشه نشین ترند و توانایی برقرای ارتباط در آنان کم و احساس شادی، راحت بودن و در کل رضایت از تصویر بدنی کمتری از خ

خودپنداره ذهنی و بدنی ضعیفی دارند ادراک دارند. در کل می توان نتیجه گرفت، بیماران دارای اختالل پوستی به دلیل اینکه 

 منفی از تصویر بدنی خود دارند و تحریف تصویر بدنی بیماران دارای اختالل پوستی بیشتر از افراد سالم است.

 پیشنهاد های پژوهشی

پژوهش های آتی از روشهای دیگر جمع آوری داده مثل مصاحبه بالینی در کنار پرسشنامه استفاده شود تا .پیشنهاد می شود در 4

 بتوان به اطالعات عمیق تر و وسیع تری دست یافت.

.پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ادراک نگرانی از تصویربدنی و سرسختی سایر بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد سالم 0

 بررسی شود.

.پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، سایر مشکالت هیجانی، شناختی، عاطفی و اجتماعی بیماران مبتال به اختالالت پوستی 9

 بررسی گردد.با افراد سالم 

 منابع
(. مقایسه سالمت روان و سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالل پوستی آرئاتا و افراد سالم. پایان نامه 4939جوادیان، میترا. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.

سالمت روان و سرسختی روانشناختی بیماران مبتال به اختالل پوستی آرئاتا. پایان  بر شناختی -تاثیر رفتار درمانی .(4939) جوادی، مرجان.

 نامه دکتری تخصصی. دانشگاه علوم تحقیقات کرج.
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(. اثربخشی قصه درمانی بر میزان خودپنداره بدنی و عزت نفس کودکان معلول شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. 4930رجایی، مرجان. )

 م تحقیقات خوزستان.دانشگاه علو

(. مقایسه سرسختی روان شناختی و خودپنداره بدنی بیماران مبتال به اختالالت پوستی با افراد سالم. پایان نامه 4934عابدی، محمدرضا. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام.

شخوار ذهنی افراد مراجعه کننده به کلینیک های جراحی زیبایی. (. اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان خودپنداره بدنی و ن4930فالحی، سمیرا. )

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن.

(. مقایسه تصویر بدنی، اعتماد به نفس و احساس کمرویی بیماران 4903کاویانی، مریم؛ احمدزاده، فیروزه؛ تالشی، سپیده و علیپور، امل. )

 .  12-91: 0، شماره 1سال  فصلنامه روانشناسی کاربردی،. پوستی با افراد عادی

 مجله مبتال به آکنه با افراد سالم. بیمار مقایسه سرسختی روانشناختی، افسردگی و هراس اجتماعی (.7737) فهیمه.، ثابتیو  فرح، نادری

 .53-05(: 75) 75، سال بالینی سالمت

 مجله .شناختی روان سرسختی برای سنجش مقیاسی اعتباریابی و ساخت (.4900). مهناز هنرمند، زاده مهرابی و بهمن نجاریان ؛آذر کیامرثی،

  . 002-001دوم،  سال ،0 شماره روانشناسی،

پایان رفتاری بر اختالل تصویر بدنی و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتال به آکنه.  -(. تاثیر گروه درمانی شناختی4934الهوری نژاد، بهاره. )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.

 نشر رشد. (. مبانی نظری و عملی در علوم انسانی و اجتماعی. تهران:4831). دالور، علی

(. مقایسه سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده بیماران مبتال به اختالل پوستی کهیر و اختالل پوستی اگزما. 4939محسنی، پروین. )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.پایان 

 40مجله روانشناسی سالمت، (. مقایسه تاب آوری و اضطراب اجتماعی بیماران مبتال به آلرژی پوستی و افراد سالم. 4930مولوی، سمیه. )

(1 :)02-06. 

شهر  MSن پیش بینی کننده های افسردگی در بیماران بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی بعنوا(. 4903یوسفی، مریم. )

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان .اهواز
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