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 چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از تصویر بدنی با هراس اجتماعی زنان و مردان ساکن شهرری 

در دوران کرونا بوده است.روش پژوهش انجام شده به صورت کمی و از نوع همبستگی بوده است.به 

زن( با روش 67مرد و  14نفر ) 81شهرری نمونه ای به حجم همین منظور از زنان و مردان ساکن 

نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و متغییر های پژوهش به وسیله ی پرسشنامه های ترس از تصویر 

 ( و هراس اجتماعی کانور مورد بررسی قرار گرفتند.2005بدنی لیتلتون و همکاران)

در این پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج آماری حاصله نشان داد که 

دهنده رابطه همبستگی منفی و سطح که نشان  403/0مقدار همبستگی بین این دو متغیر برابر است با 

تیجه گرفت توان نکه می =000/0sigبرابر است با  05/0معناداری بین این دو متغیر در سطح آلفای 

 %95داری وجود دارد، درنتیجه با احتمال بین ترس ازتصویر بدن و هراس اجتماعی رابطه ی معنی

 فرضیه پژوهش تائید می شود.

 .یبدن ، هراس اجتماع ریترس از تصو واژگان کليدی:
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 2، مریم کامران کسمایی1صالحیعلی اکبر 
 یشهرر -)ره(ینیخم ادگارامامیواحد یدانشگاه آزاد اسالم ،یمدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناس 1
 یشهرر -)ره(ینیخم ادگارامامیواحد یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانش آموخته مقطع کارشناس  2

 

  نام نویسنده مسئول:

 یاکبر صالح یعل

زنان و مردان ساکن  یبا هراس اجتماع یبدن ریرابطه ترس از تصو
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 مقدمه
شخص خاصی محدود نیـست و همه  افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های اعصاب و روان است که به زمان و مکان و

ها و رده های جامعه را در بر می گیرد . زیان بخش ترین اثر استرس طوالنی مدت، ایجاد اختالل در عملکرد موثر قدرت تفکر گروه

 (.1392ست)قارلی پور و همکاران و یادگیری گزارش شده ا

ی فراگیر و زمانی که فرد در جمع دیگران الل، را اخت2ل اضطراب اجتماعیال، اخت 2013در سال  1انجمن روانشناسی آمریکا

به  الدچار ترس شدید و فراگیری میشود. افراد مبت (برای مثال، سخنرانی کند)قرار میگیرد و یا باید جلوی آنها کاری را انجام دهد 

شته باشند، میترسند و یا از ل از هرگونه موقعیت اجتماعی که تصور میکنند ممکن است در آن، رفتار خجالت آوری داالاین اخت

کنند. این افراد انتظار دارند از سوی دیگران، هرگونه وضعیتی که امکان دارد دیگران آنها را به طور منفی ارزیابی کنند، اجتناب می

 (.1395)نوروزی و همکارانطرد و یا به طور منفی قضاوت شوند

رتباطات اجتماعی و روابط بین فردی تحقیقات متعددی را در در ا 3متخصصان بهداشت روانی به دلیل اهمیت تصویر بدنی

های آنها نشان می دهد که برخی افراد اشتغال طبیعی بودن ظاهر جسمانی، ذهنی مداومی  این زمینه انجام داده و نتایج یافته

شت یا غیرجذاب بودن خود درباره ی ظاهر جسمانی خود دارند و علیرغم طبیعی یا تقریبا ترس مفرط و نگران کننده ای را از ز

 . (1391)علی پور خدادادی، حیدریگزارش می کنند

 های آنها برای انجام جراحیهای پالستیكشیوع باالی انواع جراحیهای ترمیمی در افراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن و تالش

تفاده از روشهای خطرپذیری همچون جراحی و دندانپزشکی بیانگر نارضایتی آنها از ظاهر جسمانی و تالش برای تغییر خود با اس

کنند که عیوب ظاهری آنها با عمل جراحی پایان میپذیرد زده هستند و تصور می است. مبتالیان از ظاهرشان شرمنده و خجلت

 (.1392)بساک نژاد و همکاران ماندولی ریشه مشکالت در ناخود آگاه باقی می

نجا گسترش یافته است که مشغله ذهنی بسیاری از افراد، بخصوص جوانان گردیده دامنه تصویر بدنی و نگرانی از آن تا به آ

.این امر میتواند به بروز افسردگی منجر گشته و تا و روزانه زمان و هزینه زیادی صرف تفکر و تغییرات ظاهری در بدن می شود

 ظاهر شود )نگارنده(.جایی پیش برود که فرد دچار هراس اجتماعی گردد و کمتر در محیط های اجتماعی 

آنچه مشهود است مطالعات بسیاری درباره متغییرهایی نظیر کیفیت زندگی،استرس،عزت نفس،اختالالت خوردن،رضایت 

جنسی و ... در نقاط مختلف انجام شده است، اما بررسی های انجام شده در سطح دانشگاهها و پایگاههای اطالعاتی موید این 

ساله ساکن شهرری 60-15صوص شناسایی رابطه بین تصویر بدنی و هراس اجتماعی زنان و مردان مطلب است که تحقیقاتی در خ

 صورت نگرفته است.

 ( در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در1392فکرت و همکاران )

مچنین هسازگاری زناشویی و  بین عزت نفس و که رابطه معناداریبه این نتیجه رسیدند  کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

گاری زناشویی سازی قوی تری نسبت به تصویر بدنی در بین تصویر بدنی و سازگاری زناشویی وجود دارد.عزت نفس قدرت پیشگوی

 داشت.
به این نتیجه رسیدند  5الیایی( در پژوهشی با عنوان تاثیر تصویر بدن بر عزت نفس در نوجوانان ایت2014و همکاران ) 4گاتی

که زنان بیشتر از مردان در مورد تغییرات بدن و ظاهر ویژگی های ثانویه جنسی نگران هستنداین تحقیق بر تأثیر عوامل مختلف 

 فردی و برجسته کردن پریشانی و نارضایتی روانی نوجوانان،به ویژه دختران تاکید دارد.
پژوهشی با عنوان بررسی میزان اختالل بدشکلی بدن و اضطراب اجتماعی بین زنان ( در 1395ماردپور،کیانی ده کیانی، )

اقدام کننده به جراحی زیبایی و زنان غیر اقدام کننده به این مهم دست یافتند که زنام اقدام کننده برای عمل زیبایی نسبت به 

ته نمرات بیشتری گرف کلی بدن و اضطراب اجتماعی،زنان غیر اقدام کننده برای عمل زیبایی به طور معنی داری به اختالل بدش
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اند.همچنین نتایج حاکی از این بوده در زیر مقیاس های مورد بررسی نیز زنان اقدام کننده نسبت به زنان غیر اقدام کننده به طور 

دارای  غیر اقدام کننده معنی داری نمره بیشتری به دست آورده اند. در کل نتیجه گرفته شد که زنان اقدام کننده نسبت به زنان

  میزان اختالل بدشکلی بدن و اضطراب اجتماعی بیشتری هستند.

-(، در پژوهشی با عنوان مقایسه مشکالت تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی1395احمدی، پورشریفی، هاشمی نصرت آباد) 

فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر -عیجسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی :بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتما

فاوت جسمانی ت-بدنی به این نتیجه رسیدند که بین نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی از نظر تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی

فرهنگی باال برای کاهش وزن و تغییر بدنی در افزایش اضطراب -معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داده فشار اجتماعی

ی جسمان-جسمانی نقش معناداری دارد،اما نقش تعدیل کنندگی در میزان مشکالت تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-تماعیاج

  ندارد.

( در پژوهشی با عنوان رابطه عزت نفس و اضطراب اجتماعی: نقش ارتباط اجتماعی به عنوان 2017فاطیما و همکاران ) 

 هیجزت ارتباط اجتماعی رابطه معنادار و با اضطراب اجتماعی رابطه معنادار منفی دارد.یك میانجی، دریافتند که عزت نفس مثبت با 

 نیهمچن ی مرتبط است.واسطه ارتباط اجتماعبه کامالً  یعزت نفس و اضطراب اجتماع نینشان داد که رابطه ب واسطه لیو تحل

ر د یکه سطح اضطراب اجتماع یدر حالاالتر است بنسبت به مردان  زناندر  ینشان داد که عزت نفس و ارتباط اجتماع جینتا

 از زنان بود. شتریمردان ب
 در پژوهش حاضر به دنبال این بوده ایم که آیا بین تصویر بدنی و افسردگی و هراس اجتماعی رابطه وجود دارد یا خیر؟

 

 روش
ساله ساکن شهرری 60-15پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان و مردان 

نفر از زنان ومردان بود که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای این  81را شامل می شود.گروه نمونه این پژوهش 

 81ن افراد قرار گرفت تا با تکمیل آن در پژوهش مورد نظر شرکت نمایند. از تعداد منظور پرسشنامه های مورد نظر در اختیار ای

نفر با مدرک  8نفر با مدرک تحصیلی دیپلم یا بیسواد، 24نفر مجرد/  30نفر متاهل و 51نفر مرد /14نفر زن و 67شرکت کننده ،

 رکت کردند. نفر با مدارک باالتر در پژوهش ش11نفر با مدرک کارشناسی و  38کاردانی ،

و  یتینارضا یبررسساخته شد که به  2005ماده است که توسط لیتلتون و همکاران در سال  19شامل  BICI6پرسشنامه 

که آن ماده  یزانیاز ماده ها م كیشود در مورد هر  یخواسته م یابزار از آزمودن نیپردازد.در ا یظاهرش م یفرد درباره  ینگران

 شهیاست که )هم نیا یبه معن 1نمره  اسیمق نیکند .در ا یدرجه بند 5تا  1از  یاسیمق یرو دهدیم رفتارش را نشان ایاحساسات 

 زانینشان گر م شتریبوده که کسب نمره ب رییمتغ 95تا  19 نی(.نمره کل پرسشنامه،بدهمیکار را انجام م نین احساس را دارم با ایا

کرده  یبررس زیپرسشنامه را ن ی(ساختار عامل2005و همکاران ) تلتونیل نیهمچن ظاهر فرد است. ای یبدن ریاز تصو یتینارضا

شده و  لی(تشک1-3-5-8-9-14-15-16-17-18-19ماده )11دار بود که عامل اول از  یدو عامل مهم و معن ج،نشانگریاند.نتا

-13ماده ) 8. وعامل دوم با ردیگیادراک شده را در بر م صیکردن نقا یکردن و مخف یو خجالت فرد از ظاهر خود ،وارس یتینارضا

 و به منظور بررسی روایی و دهدیفرد نشان م یظاهر را عملکرد اجتماع یدرباره  یتداخل نگران زانی(م12-11-10-7-6-4-2

 یهمبستگ بیرا به دست آوردند. ضر %93کرونباخ  یآلفا بیو ضر استفاده کردند یدرون یروش همسان ازپرسشنامه  نیا ییایپا

کرونباخ عامل اول و دوم  یآلفا بیضر نیهمچن بوده است. %62 نیانگیبا م %32- %73از سواالت با نمره کل پرسشنامه از  كیهر 

 گزارش شده است. %69دو عامل  نیب یهمبستگ بیو ضر %76و  %92 بیبه ترت

 هیته یهراس اجتماع ای یاضطراب اجتماع یابیو همکاران به منظور ارز 7بار توسط کانور نینخست یپرسشنامه هراس اجتماع

 یماده(و ناراحت7ماده(،اجتناب )6ترس ) یفرع اسیسه مق یاست که دارا یماده ا 17 یخودسنج اسیمق كیپرسشنامه  نی.ادیگرد

 شود،یم یدرجه بند تینها ی( ب4وجه تا ) چی( به ه0از ) یدرجه ا5 کرتیل اسیبر اساس مق دهباشد.هر ما یماده( م4)كیولوژیزیف

                                                           
 ترس از تصویر بدن لیتلتون 6

7 Connor 
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 نیا یروانسنج یها یژگیو.دینما یرا از گروه کنترل جدا م یهراس اجتماع یافراد دارا 19برش  یدر اغلب پژوهش ها نمره 

 یمبستگه بیضر ،برابریاختالل هراس اجتماع صیبا تشخ ییدر گروه ها ییبه روش بازآزما ییایقرار است که پا نیپرسشنامه به ا

است.نقطه  دهیگزارش گرد %94برابر  اسیکل مق یآلفا در گروه افراد بهنجار برا بیضر ای یدرون یباشد. همسان یم %89تا  78%

و نقطه برش  یرروانپزشکیو گروه کنترل غ یاختالل هراس اجتماع صیبا تشخ یها یآزمودن %78 صیتشخ ییکارآ با 15برش 

در بخش آمار توصیفی از شاخص هایی مانند نما، میانه، دهند. یم زیاز هم تم یافراد با اختالل هراس اجتماع %80 ییبا کارآ 16

میانگین، واریانس، جداول و نمودارها استفاده شده است. و برای بررسی فرضیه از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای 

 استفاده گردیده است. Spss-22آنالیز اطالعات از نرم افزار آماری 

 

 نتایج
 انی سن، جنسيت، ميزان تحصيالت و وضعيت تاهلتوزیع فراو 1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

،  90/32نفر می باشد که میانگین رده سنی آنها  81تعداد نمونه های مورد مطالعه  1با توجه به اطالعات جدول شماره 

 می باشد. 215/86و واریانس آن  285/9انحراف استاندارد رده سنی، 
 

 توزیع فراوانی تجمعی سن 2جدول 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

14 2 1.6 2.5 2.5 

16 1 .8 1.2 3.7 

17 1 .8 1.2 4.9 

18 2 1.6 2.5 7.4 

20 1 .8 1.2 8.6 

21 3 2.4 3.7 12.3 

22 5 3.9 6.2 18.5 

23 2 1.6 2.5 21.0 

24 3 2.4 3.7 24.7 

25 2 1.6 2.5 27.2 

28 1 .8 1.2 28.4 

29 1 .8 1.2 29.6 

30 3 2.4 3.7 33.3 

31 3 2.4 3.7 37.0 

32 4 3.1 4.9 42.0 

33 2 1.6 2.5 44.4 

34 2 1.6 2.5 46.9 

35 11 8.7 13.6 60.5 

36 3 2.4 3.7 64.2 

 Sexuality Age Matrimony Education 

N 
Valid 81 81 81 81 

Missing 46 46 46 46 

Mean 1.83 32.90 1.63 3.38 

Median 2.00 35.00 2.00 4.00 
Mode 2 35 2 4 

Sum 148 2665 132 274 
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37 7 5.5 8.6 72.8 

38 3 2.4 3.7 76.5 

39 3 2.4 3.7 80.2 

40 6 4.7 7.4 87.7 

41 1 .8 1.2 88.9 

42 1 .8 1.2 90.1 

44 1 .8 1.2 91.4 

45 2 1.6 2.5 93.8 

48 2 1.6 2.5 96.3 

54 1 .8 1.2 97.5 

55 1 .8 1.2 98.8 

60 1 .8 1.2 100.0 

Total 81 63.8 100.0  

Missing System 46 36.2   

Total 127 100.0   

 

ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغیر سن ارائه شده است. ستون دوم تعداد داده هایی را که این مقدار را دارند 

دهد. ستون سوم نشان دهنده درصد تمام داده هایی را که این مقدار معین را دارند می باشد، ستون چهارم درصد تمام نشان می 

داده های معتبری را ارائه می کند که به این مقدار مربوط می شود و ستون پنجم در صد فراوانی تجمعی را برای متغیر سن نشان 

 سال می باشد. 60تا  14معلوم شده برای متغیرهای سن مقادیر  2می دهد. لذا با توجه به جدول
 

 توزیع فراوانی تجمعی جنسيت 3جدول

 

نمونه زن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  67نمونه مرد و  14نفر می باشد که تعداد  81تعداد کل نمونه  3طبق جدول 

 درصد نمونه آماری از زنان تشکیل شده است. 7/82درصد نمونه آماری از مردان و  3/17اند. 
 

 توزیع فراوانی تجمعی تاهل 4جدول 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

singel 30 23.6 37.0 37.0 

married 51 40.2 63.0 100.0 

Total 81 63.8 100.0  

Missing System 46 36.2   

Total 127 100.0   

 

نفر مجرد می  30تعداد نفر متاهل و  51سال ساکن شهر ری تعداد  60تا  15نفر زنان و مردان  81طبق جدول باال از نمونه 

 باشند.

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

male 14 11.0 17.3 17.3 

female 67 52.8 82.7 100.0 

Total 81 63.8 100.0  

Missing System 46 36.2   

Total 127 100.0   
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 توزیع فراوانی تجمعی ميزان تحصيالت 5جدول 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.2 6.2 3.9 5 بیسوادوزیردیپلم

 29.6 23.5 15.0 19 دیپلم

 39.5 9.9 6.3 8 کاردانی

 86.4 46.9 29.9 38 کارشناسی

 100.0 13.6 8.7 11 مدارک باالتر

Total 81 63.8 100.0  

Missing System 46 36.2   

Total 127 100.0   

 

 19نفر مدارک باالتر،  11نفر کاردانی،  8نفر بیسواد و زیر دیپلم،  5میزان تحصیالت آزمودنی ها به ترتیب  5طبق جدول 

 نفر کارشناسی می باشد. 38نفر دیپلم و 

 هيستوگرام سنفراوانی  1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در محور افقی متغیر سن و در محور عمودی فراوانی را نشان می دهد. برون داد نمودار هیستوگرام متغیر سن نشان می دهد 

 سال قرار دارند. 40تا  30بیشتر نمونه هایی پژوهش در دامنه سنی 
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 فراوانی هيستوگرام جنسيت 2نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان دهنده این می باشد که بیشتر آزمودنی های این پژوهش زنان می باشد. 2داد نمودار هیستوگرام شماره  برون
 

 فراوانی هيستوگرام وضعيت تاهل 3نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه درصد از  0/37درصد از جامعه آماری از متاهلین و  0/63تعداد متاهلین بیشتر از مجردین می باشد.  3طبق نمودار 

 آماری از مجردان تشکیل شده است.
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 فراوانی هيستوگرام ميزان تحصيالت 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکثر شرکت کنندگان در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی می باشند. 4طبق نمودار هیستوگرام شماره 

 .همبستگی  هراس اجتماعی و تصویر بدن9جدول شماره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده و   000/0. نمره sigپرداخته شده که با توجه به اینکه  هراس اجتماعی و تصویر بدنبه بررسی رابطه بین  9در جدول 

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. % 95کمتر شده است در نتیجه با احتمال   05/0از 

 

 بحث
عنادار رابطه م اجتماعیبین ترس ازتصویر بدن با هراس  ایبود که آ نیا یسوال پژوهش نیهمانگونه که قباًل ذکر شد مهمتر

 ریمتغ انیکه م دهدیم نشان 9شماره  بدست آمده در جدول یداده ها لیو تحل هیحاصل از تجز یها افتهینه ؟  ایوجود دارد 

. این بیان کننده این می باشد که اگر افراد از تصویر بدن خود وجود دارد یرابطه معنادار ترس ازتصویر بدن و هراس اجتماعی

 ند دوست ندارند در اجتماع شرکت کنند و دچار گوشه گیری و در نهایت هراس اجتماعی می شوند.راضی نباش

ساله ساکن شهر  60-15ترس از بدن و هراس اجتماعی در زنان و مردان  ریرابطه متغ ماًیکه مستق یپژوهش نهیشیپ تاکنون

و  یاز نظر جامعه نمونه آمار ییتفاوت ها گرید یپژوهش ها جیپژوهش با نتا نیا جهینشده است و نت افتی دینما یرا بررس ری

( همسو می 1398در این راستا نتایج بدست آمده در این پژوهش با پژوهش معافی،بزازیان،امیری مجد) روش اجرا وجود دارد.

 بت و منفی در زنانرابطه تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با عاطفه مث باشد. پژوهش معافی،بزازیان،امیری مجد که به بررسی

 بدن.تصویر اجتماعی.هراس 

 اجتماعی.هراس
Pearson Correlation 1 **.403 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 81 81 

 بدن.تصویر
Pearson Correlation **.403 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 81 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 بین تصویر بدنی و عاطفه مثبت و منفی رابطه مثبت معنادار وجود داردرا انجام داده و به این نتیجه رسیدند که  دارای اضافه وزن

و بین اضطراب اجتماعی و عاطفه مثبت و  که در پژوهش حاضر هم بین تصویر بدنی و هراس اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد

 15ه منفی معنادار وجود دارد نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی میتوانند منفی رابط

. تفاوت پژوهش حاضر عالوه بر متغیر ها که افسردگی درصد واریانس عاطفه منفی را تبیین کنند 18در صد واریانس عاطفه مثبت و 

بررسی رابطه تصویر ( در پژوهشی با عنوان 1397ی )اکبر ،عظیمی خطیبانیمی باشد. را نیز بررسی کرده در جامعه اماری نیز 

ین تصویر ببه این نتیجه رسیدند که  می واحد رشتالبدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اس

د و متغیرهای اهمیت و کنترل افکار، نگرش فرد بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل رابطه وجود دار

درصد واریانس کیفیت زندگی را توجیه کنند. همچنین نتایج نشان داد بین تصویر بدنی و  6/6درباره وزن توانسته است حدود 

پژوهش  این رد. تفاوتظاهر با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد و بین باورهای وسواسی با کیفیت زندگی رابطه ی معکوس وجود دا

با پژوهش حاضر در تعداد متغیر ها و جامعه آماری می باشد. در پژوهش حاضر که بررسی رابطه ترس از بدن با افسردگی و هراس 

ساله ساکن شهر ری پرداخته شد در فرضیه های فرعی میان ترس از بدن و هراس اجتماعی رابطه  60-15اجتماعی زنان و مردان 

(در پژوهشی با عنوان بررسی سطح اضطراب و استرس و میزان افسردگی و همبستگی 1392یی و همکاران )معنادار وجود دارد. وفا

در دانشجویان پرستاری به این نتیجه رسیدند که اگر چه پراکندگی تمام متغییرها در سطح وسیعی قرار  8آن با شاخص توده بدنی

گی نبودند و شاخص توده بدنی آنها نیز در محدوده طبیعی قرار داشت،ولی اکثریت افراد نمونه دچار اضطراب،استرس و افسرد

داشت.همچنین بین میزان افسردگی،اضطراب و استرس )به طور جداگانه(با میزان شاخص توده بدنی همبستگی معنی دار آماری 

حاضر که بررسی رابطه  وجود نداشت. تفاوت این پژوهش با پژوهش حاضر در تعداد متغیر ها و جامعه آماری می باشد. در پژوهش

ساله ساکن شهر ری پرداخته شد در فرضیه اصلی میان ترس ازتصویر  60-15ترس از تصویر بدن با هراس اجتماعی زنان و مردان 

 بدن و هراس اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد
 

  

                                                           
8 BMI 
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