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 Background and Purpose: Today, smoking and the problems of obesity or weight loss are one of 

the major concerns of the World Health Organization, especially in children and adolescents. This 

study aimed to predict the attitudes toward cigarette smoking and concern about weight and diet 

based on self-compassion with the mediating role of perceived socio-cultural pressure. 

Method: The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of 

teenage secondary school girls in Alborz province in the 97-98 academic year. Among them, 300 

individuals were selected by multistage random sampling method. The instruments used were the 

attitudes toward smoking scale (Shore & et al, 2000), the worry over weight and diet questionnaire 

(Kagan & Squires, 1984), the self-compassion questionnaire (Neff 2003) and the perceived socio-

cultural pressure questionnaire (Stice & bearman, 2001). Data were analyzed by structural equation 

modeling method using SPSS24 and AMOS24 software. 

Results: The results showed that the proposed model best fitted the data. According to the results, 

perceived socio-cultural pressure has a mediating role in the relationship between self-compassion 

with attitudes toward smoking and concern about weight and diet. Also, self-compassion is not 

directly related with attitudes toward smoking (P<0.05, β= -0/0083) and concern about weight and 

diet (P<0.05, β=0.002) but is directly related to perceived socio-cultural pressure (P<0.05, β=0.222). 

Perceived socio-cultural pressure is not directly related to attitudes toward smoking (P< 0.05, 

β=0.074) but is directly related to the concern about weight and diet (P<0.05, β=0.139). Also, the 

indirect effect of self-compassion (P<0.05) was confirmed by perceived socio-cultural pressure on 

concerns about weight and diet. While the results showed that there was no significant indirect 

relationship between self-compassion and perceived socio-cultural pressure with attitudes toward 

cigarette smoking. A significant indirect effect of self-compassion (P<0.05) was confirmed by 

perceived socio-cultural pressure on the attitudes toward smoking and concern about weight and diet. 

Conclusion: The results showed that high self-compassion female students had less concern about 

their weight and diet and perceived less socio-cultural pressure. Therefore, it is recommended to 

develop treatment programs based on compassion to prevent problems related to concerns about 

weight and diet for students. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Smoking is a serious public health issue (1). In recent years, 

due to changing style and standards of life, cigarettes, 

especially among adolescents, has been heavily enhanced (6). 

Research has shown that many adults have begun smoking 

addiction from the adolescence (7). In Iran, 19% of adolescents 

are active smokers (8). According to research, girls, compared 

to boys, use smoking as a strategy for weight control more, 

because they are more concerned with their body image (14). 

Other worrisome health factors are concerns about weight and 

diet (15). Concerns about weight, such as fear of overweight, 

include concern about body weight, dietary history and 

perceived obesity (17), these concerns are risk factors for the 

growth and development of eating disorders (18). Disruptions 

in attitudes and eating behaviors are widely increasing, and this 

issue is more prevalent in adolescent and young girls (19). 

People who have a high level of self – compassion, are probably 

less involved in negative thoughts about their physical 

appearance (20). 

Self - compassion as a new structure, in fact, is a kind of self-

admission based on kindness, common sense of humanity and 

consciousness with awareness of the present experience (25). 

Individuals with higher self - compassion choose more healthy 

goals to expand their growth and well-being (27, 28). 

According to research, people with high self - compassion are 

less likely to smoke (29, 30). Self - compassion by creating 

mental stability and flexibility prevents individuals from 

comparing themselves to others (31). Since self - compassionate 

people are more likely to accept defects to their body and have 

a lower body shame level, they can confront the social 

pressures of having the ideal body (35). 

The perceived socio - cultural pressure includes a pressure 

from the media, social networks and surrounding environment 

for becoming thin (36). The adolescent girls who spend more 

time in social networks experience more concerns about their 

body image and body weight (37). Using social networks leads 

to body dissatisfaction, negative comparisons and poor 

performance in the school (38). 

Given the importance and necessity of mental health of 

children and adolescents and increasing usage of cigarettes and 

worrying about weight, especially in girls, it is necessary to 

investigate different variables affecting these issues, such as self - 

compassion and socio - cultural pressure on the adolescents. 

Therefore, the present study aimed to investigate the 

relationship between smoking and attitude about weight and 

diet based on self - compassion, taking into account the 

mediating role of socio - cultural pressure in female 

adolescents. 

Method 
The research method was descriptive-correlational. The 

statistical population consisted of teenage secondary school 

girls in Alborz province who were studying in the 97-98 

academic year. Among them, 300 individuals were selected by 

multistage random sampling method. First, the list of secondary 

girls' schools was taken from the education of the province of 

Alborz and four schools were selected, then from each base, 

one class was randomly selected, and eventually 300 complete 

questionnaires were collected by students in groups. The 

inclusion criteria included studying in tenth to the twelfth 

grades, and the exclusion criteria included incomplete 

questionnaires. The instruments used were the attitudes toward 

smoking scale (42 and 43), the worry over weight and diet 

questionnaire (40 and 44), the self-compassion questionnaire 

(22, 25 and 45) and the perceived socio-cultural pressure 

questionnaire (46 and 47). Data were analyzed by structural 

equation modeling method using SPSS24 and AMOS24 software 

Results 
According to the results of correlation matrix, there was a 

significant positive correlation between socio - cultural 

pressure and weight concern (p <0.01) and a negative 

relationship between socio - cultural pressure with compassion 

(P <0.01) and There is also a significant negative relationship 

between self – compassion with attitudes toward smoking and 

concern about weight (p <0.01). 

 

 

Table 1: The correlation matrix between the research variables 

 1 2 3 4 

Socio – cultural pressure 1    

Self – compassion 0.139* 1   

Attitudes toward smoking 0.016 0.108 1  

concern about weight 0.510** -0.144* 0.034 1 

**p<0.01 

*p<0.05 

 

Structural equation modeling method has been used to test the 

research hypotheses. To examine the fitting of the model, the 

Indicator of the Chi-square with degrees of freedom 

(χ2/df=2.087) and parsimony normed fitting index 

(PNFI=0.712), the Root mean square error of approximation 

(RMSEA=0.06) as indicators of fittings; the goodness of fit 

index (GFI=0.892) as absolute fit index, and comparative of fit 

index (CFI=0.905) and incremental fitness index (IFI=0.907) 

haves been used as adaptive fitting indicators were used. 
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The results of fitting indicators show that the final pattern of 

the research model has a good fit. The results of the bootstrap 

test showed a low limit for the mediating role of socio – cultural 

pressure in relation to self - compassion and the concern about 

weight is 0.019 and the upper limit is 0.049, and because it does 

not cover zero, this relationship is significant. The low limit for 

the mediating role of socio – cultural pressure in relation to self 

- compassion and attitudes toward smoking is -0.007 and the 

upper limit is 0.047, and because it covers zero, this 

relationship is not significant. 

Conclusion 
The present study aimed to investigate the relationship between 

smoking and attitude about weight and diet based on self - 

compassion, taking into account the mediating role of socio - 

cultural pressure in female adolescents. The findings of the 

study showed that there is no significant relationship between 

self - compassion and concern about weight. This research is 

not consistent with research (32 and 33), but it is in line with 

research findings (34), which shows self - compassion doesn’t 

have a relationship with body image scores. In this way, self - 

compassion should not necessarily lead to the satisfaction of the 

body and reduce the concern about the weight, but can be the 

result of the opposite; This means that having an ideal body 

image may increase self – compassion. 

Data analysis suggests that the perceived socio - cultural 

pressure has a significant relationship with concern about 

weight. This result is consistent with the findings of research 

(37 and 38). Therefore, the perceived socio - cultural pressure 

for weight loss increases the concern about weight, because in 

today's world due to the expansion of social networks and 

widespread advertising, being thin has become a norm for 

women (24). 

In this research, the relationship between self – compassion 

and perceived socio - cultural pressure, as well as the 

relationship between self - compassion and concern about 

weight with mediation of perceived socio - cultural pressure 

was investigated. The results showed that there is a significant 

relationship in both hypotheses. The result is in line with 

research (35 and 40). As a result, it can be said that a person 

with self – compassion wouldn’t be under the influence of socio 

- cultural pressures for becoming thin and is kind to itself and 

wouldn’t criticize her body (31). 

The results showed that there was no significant relationship 

between attitudes toward smoking and self-compassion and 

perceived socio - cultural pressure, either directly and 

indirectly. Consistent research with these hypotheses have not 

been found. These findings are in line with research (28 30). 

Other variables seems to be involved in attitudes toward 

smoking, including personality, environmental and behavioral 

factors (12). On the other hand, in the current society of Iran, 

due to the increase in smoking, especially in girls, it has been 

normalized. Therefore, smoking is considered as normal 

behavior, and they do not perceive pressure from culture and 

society. 

The use of self-report tools and doing research on girls only 

have been the limitations of this research. This research 

suggests that programs in schools and media are developed to 

inform and provide specialized knowledge of students and 

parents and coaches so that teenagers are less involved in 

malicious behaviors such as smoking and concern about their 

weight. 
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مقاله پژوهشی
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 شدهاجتماعی ادراک -ای فشار فرهنگیدختر: نقش واسطه
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 60/62/1066دریافت شده: 

 26/60/1066پذیرفته شده: 

 21/12/1066منتشر شده: 

 و در کودکانویژه هاا عمدۀ سررازمان سررلامت ج انی بهامروز مصرررس سرریگار و مشررکلا  ااقی یا لاغرا یکی از نگرانی زمینه و هدف: 

بینی گرایش به اسررتاماس سرریگار و نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی م تنی بر شررفقت خود با نوجوانان اسررت. هدس از پژوهش ضا ررر پیش

 .بودآموزان دختر در دانش شدهادراکاجتماعی  -نقش میانجی فشار فرهنگی

در آموز دختر دوره متوسطه استان ال رز دانش 066مطالاه شامل نمونه مورد مطالاه ضا رر، هم تتگی از نو  ماادلا  ساختارا بود.  روش:

اا انتخاب شدند. ابزارهاا استفاده شده شامل پرسشنامه نگرش به سیگار گیرا حصرادفی خوشهبود که با روش نمونه 09-09سراس حصصریلی 

(، پرسشنامه شفقت خود شنف، 1090سکوایرز، (، پرسرشنامه نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی شکاگان و ا2666کشریدن ششرور و همکاران، 

هاا پژوهش با استفاده از روش ماادلا  ( بود. حصلیل داده2661شاستیس و بیرمن،  شدهادراکاجتماعی  -( و پرسرشرنامه فشار فرهنگی2660

 انجام شد. 24AMOSو  24SPSSافزار نرمبا استفاده از و ساختارا 

شده تماعی ادراکاج -الگوا پیشرن ادا از برازش مطلوبی برخوردار است. بر اساس نتای،، فشار فرهنگیبرآیندها نشران دادند که  ها:یافته

میانجی در ارح اط بین شررفقت خود با گرایش به سرریگار کشرریدن و نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی دارد. شررفقت خود با گرایش به  نقش

( رابطه مترررتقیم ندارد، اما با فشرررار β=662/6و  >60/6Pه وزن و رژیم غذایی ش( و نگرانی دربارβ=-690/6و  >60/6Pسررریگار کشررریدن ش

با گرایش به سرریگار  شرردهادراکاجتماعی  -( رابطه متررتقیم دارد. فشررار فرهنگیβ=222/6و  >60/6Pش شرردهادراکاجتماعی  -فرهنگی

( رابطه مترتقیم دارد. همننین ارر β=100/6و  >60/6Pش( رابطه ندارد و با نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی β=690/6و  >60/6Pش کشریدن

بر نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی حأیید شد، اما بین  شردهادراکاجتماعی  -فشرار فرهنگی واسرطه ( به>60/6Pش شرفقت خودغیرمترتقیم 

 وجود ندارد. شده با گرایش به سیگار، ارح اط غیرمتتقیم ماناداراجتماعی ادراک -شفقت خود و فشار فرهنگی

حرا نت ت به وزن و رژیم غذایی خود داشته و فشار آموزان دختر داراا شفقت خود بالا، نگرانی کمنتای، نشران دادند دانش گیری:نتیجه 

براا  ودهاا درمانی پیشگیرانه م تنی بر شفقت خشود برنامهکنند. در نتیجه پیشن اد میشرده کمترا را ادراک میاجتماعی ادراک -فرهنگی

 آموزان حدوین شود.جلوگیرا از مشکلا  مربوط به نگرانی درباره وزن و رژیم غذایی براا دانش
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 مقدمه
عنوان یکی از مشرکلا  م م ب داشرت، سلامت امروزه سریگار کشریدن به

هاا زودرس پیشرررگیرا براا مر  و قابل 1عمومی و عراملی خطرسررراز

دهند مصرس شناسی نشان میهاا شیو پژوهش .(1ش شرده استشرناخته 

، و (0ش ، سرررنان(2ش عروقی -هاا مزمن مانند قل یسرریگار با انوا  بیمارا

ومیر ین علت مر همراه اسرررت و دوم (0ش 2بیمارا انترررداد مزمن ریوا

حغییر س ک  لیبه دلهاا اخیر . در ساس(0ش است فشرارخونج انی پس از 

شد  ویژه در میان نوجوانان بهو استانداردهاا زندگی، مصرس سیگار به

 سالانبزر دهند بتریارا از ها نشران می(. پژوهش0ش اسرت افتهیشیافزا

اند را از دورۀ نوجوانی آغاز کرده0مصررس کننده سیگار، اعتیاد به سیگار

و یکی از دلایل آن حغییرا  زیترتی، شناختی، اجتماعی و عانفی سریای 

و نوجوانان قادر به سازش سریع  دادهخ راست که در این دوره از زندگی 

هاا فااس درصرررد از نوجوانان سررریگارا 10. در ایران، (9ش با آن نیترررتند

آید می به شررمارسرریگار کشرریدن مشررکلی در سررط  ج انی . (9ش هتررتند

ن ق برآوردهرا در هر ررانیره یرک نفر در ارر عوارش ناشررری از  انراننره

 .  (0ش رودمصرس سیگار از دنیا می

در  اما است، کاهش به رو پیشرفته کشورهاا مصرس سیگار درنرخ 

. (16شدرصررد افزایش دارد  0/0 حوسرراه، سررالی ضدودکشررورهاا درضاس

نیراز هر عملکردا گرایش و حمرایرل بره انجرام آن عمل کره پیش ازآنجرا

ایفا  کننده را در رفتار انتاننقش حایین فت نو  گرایشحوان گاسرت، می

ند. دانسررراز رفتار آدمی مین نگرش را زمینهپژوهشرررگرا رونیازاکند، می

س رگرایش به سیگار کشیدن به ماناا داشتن نگرش مث ت یا منفی به مص

ط بدون مصی ابااد مختلف شرابطه با فرد سیگارا، که داراا اسرتسریگار 

 دود و سرالم، دیدگاه و مصدودیت نت ت به قوانین سیگار کشیدن( است

کنند که یمو همکاران اذعان 0، جترنیآفرمشکل(. ن ق نظریه رفتار 11ش

مصررس، ضاصرل حاامل سره ضوزه عوامل شخصیتی، مصیط، و رفتار سرو 

 اریپذ یآسرررکره حرکی  این عوامل به  اسرررتنظرام رفترارا شرررخ  

شرررود. منجر می نیآفرمشرررکلشرررناختی نتررر ت به ارحکاب اعماس روان

سررراز را داشرررته همننین نوجوانانی که آمادگی انجام یک رفتار مشرررکل

                                                           
1. Risk factor 

2. Chronic obstructive pulmonary disease 

3. Smoking addiction 

4. Jessor 

5. Eating disorders 

ها (. بر ن ق پژوهش12ند شباشرند، مترتاد رفتارهاا مخرب دیگر نیز هتت

سرررالگی بین  16نخترررتین مصررررس سررریگار ق ل از  در مانادارا حفاو 

ها ضاکی از آن اسررت شررود و پژوهشپتررران ایرانی دیده نمی و دختران

سرریگار در نوجوانان دختر افزایش  شرریو  مصرررس نزدیک در آینده که

صررررس ما در ج ت حوقف مؤررمفید و  یرابد. اگر حدابیر پیشرررگیرانهمی

 زنان کشررورهاا در بینمصرررس آن  دخانیا  اندیشرریده نشررود، شرریو 

خواهد رسررید. در برابر این  2620در سرراس  %26از  بیش به حوسرراهدرضاس

در بین  سیگار رابه خصوص المللی غیردولتی، مصرسبین سرازمانروند، 

اعلام کرده اسررت. حلاش براا ضفس سررلامت  سررلامت ج انی زنان، بصران

ویژه دختران نوجوان برره لصرراش نقش حربیتی جترررمررانی و روانی آن ررا برره

س ضف منزلههاا آینده( که دارند، بها شمادر شرردن و حربیت نتررلاسررازنده

ها نشرران دادند که دختران بیشررتر از پژوهش. (10ش سررلامت جاماه اسررت

یک راه رد براا م ار وزن اسررتفاده  عنوانبهپترررها از سرریگار کشرریدن 

بیشرتر درباره حصویر بدن خود و ر ایت از آن مشغوس کنند، زیرا آن ا می

 .(10ش حرا براا حغییر وزن خود دارندهتتند و حمایلا  قوا

 0خوردن سلامت افراد، اختلالا  کنندهبنابراین از دیگر عوامل نگران

حا  1096 که ضدوداً از دهه اسررت 0در مورد وزن و رژیم غذایینگرانی  و

. از سویی نوجوانی با (10ش به افزایش استصرور  شرگرفی رو به به ضاس

رد بافزایش اسررتقلاس، خطر افزایش وزن، و میزان کالرا دریافتی را بالا می

. عوامرل مصیطی همنون وقرایع منفی و ژنتیکی متاددا در گرایش (10ش

از  نقش دارند که برخی افتهیشیافزانوجوانان به کت  وزن و ضفس وزن 

 دربرراره وزن،رانی نگگردد. این عوامررل برره حجررارب دوره کودکی برمی

وزن، نگرانی درباره شرررکل و وزن بدن، حرس از ا رررافه مواردا همنون

(. 19شررود شرا شررامل می 9شرردهادراکسررابقه رژیم غذایی و میزان ااقی 

عوامل خطرساز براا  هاینگراندهند که این ها نشران میهمننین پژوهش

اخیراً اختلاس در . (91شرشرررد و گترررترش اختلرالا  خوردن نیز هترررتند 

اا رو به افزایش اسررت و نور گتررتردهبه 0و رفتارهاا خوردن 9هانگرش

ا هانگرشاین مو رو  در دختران نوجوان و جوان شریو  بیشترا دارد. 

، ساهدیرراا غیرن یای دربراره وزن هرادگراهیردمخترل بره خوردن شرررامرل 

6. Concern over weight and dieting 

7. Perceived obesity 

8. Attitudes 

9. Eating behaviors 
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ک، هاا کوابندا غذا به قتمتمانند حقتیمرفتارهاا غیرعادا خوردن 

هاا خاص دفع غذا از بدن، مثل استفراغ و ذهنی با شیوه نگرانی و مشرغله

 مالاًاضتافرادا که خودشفقتی بالایی دارند، . (10ش استها استفاده از ملین

شررروند و در عوش کمتر درگیر افکرار منفی دربراره هراهر بدنی خود می

، این واکنش باعث کاهش نگرانی درباره دنرریپرذیمکم ودهراا خود را 

 (.26شود شوزن و رژیم غذایی و در نتیجه اختلاس خوردن می

 شرناسی و گتترش مطالاا  در این ضوزه،همزمان با ارحقا  علم روان

 .(21ششررناسرری مطر  شررد اا جدید در روانسررازه عنوانبه 1خودشررفقت 

 شناسی غربیدر فلتفه شرقی وجود دارد، اما در روان هاقرن شرفقت خود

 همهبا این فرش آغاز شررد که  خودشررفقت . (22شمف ومی جدید اسررت 

مانی ا جتهایژگیوها، بدون حوجه به میزان دستاوردها، پیشرفت هاانتان

در واقع شفقت  .(20شاضترام هتتند و داشتن جایگاه بالاا اجتماعی، قابل 

 رزدلیمکه قل  ما در واکنش به رن، کشرریدن دیگران  دهدیمزمانی رخ 

باید به  میکنیمشود و ضس می ختهیبرانگو میل به حترکین آن رن، در ما 

بنابراین امکان ندارد دلترروز دیگران باشرریم اما دلترروز ؛ خود کمک کنیم

اسرراس و شررالوده شررفقت به دیگران  خود ن اشرریم، درنتیجه شررفقت خود

در واقع نوعی پذیرش خود است و دیدگاه گرم  خودشفقت  .(20ش اسرت

و م تنی بر م ربانی، ضس  دهدیمو پرذیرنرده نتررر رت به خود را اناکاس 

مندانه و حوأم با آگاهی از حجربه زمان مشررترک انتررانی و نگرش بصرریر 

یک سرر ر مصافس خود، همراه با  عنوانبه خود . شررفقت(20ش اسررتضاس 

در هنگام حجربیا  انتانی عمل کند و نوعی مو ع  هاتیمصدودپذیرش 

افس و یک صفت مص رودیممث ت نتر ت به خود وقتی همه ایز بد پیش 

افراد با  .(20ش شرررودا عانفی مصتررروب میریپذاناطراسبراا پرورش 

 حرا را براا گتررترش رشررد و ب زیتررتیخود بالاحر اهداس سررالمشررفقت 

هرراا متفرراو  افراد بررا (. بر ن ق پژوهش29،29کننررد شخود انتخرراب می

 (.06و 20خود بالا گرایش کمترا به سررریگار کشررریدن دارند ششرررفقت 

 ،ردف شرررودموج  می اریپذو اناطاس یر ا  ذهنفقت خود با ایجاد شررر

 نیب در اند پژوهش (.01ش اشرته باشدند گرانیبا د ترهیبه مقا اازیندیگر 

و اما  (00و  02ش پیدا کردندمث ت  یبدن هم تتگ ریحصو وشفقت به خود 

ند که کانجام شده و بیان می راًیاخاین نتای، مخالف با پژوهشری است که 

که  ییاز آنجا(. 00اا ندارد ششرررفقت خود با نمرا  حصرررویر بدن رابطه

                                                           
1. Self-compassion 

مربوط به بدن خود را   یاضتماس دارد نقا شرررتریافراد دلتررروز بره خود ب

ی اجتماع احوانند با فشارهایدارند، م اکمتر یو سرط  شررم بدن رندیب ذ

 (.00ش مقابله کنند ساهدیاناشی از داشتن فرم بدن 

و حرجیصرراحی کرره ارراقی را حصررت حررأریر قرار  هررانگرشاز آنجرراکرره 

 ؤررمنترر ت به فرهنو و جاماه متفاو  اسررت، مداخلا  بالینی  دهندیم

در این زمینره نیز بره درک برافرت آن جراماه و فرهنو نیازمند اسرررت حا 

هاا نوجوان و جوان رسد خانمجمایت درخطر شناسایی شوند. به نظر می

کنند یم شترا را براا لاغرا اضتاسنتر ت به سرایر اقشار جاماه فشار بی

شود از وزن و بدن خود نار ایتی زیادا داشته و همین مو و  باعث می

شامل فشارا است که  2شدهکاجتماعی ادرا -فشار فرهنگی (.10شباشند 

ا اجتماعی و مصیط فرهنگی خود براا هاشررر که، هارسرررانهفرد از نرس 

شده به اجتماعی ادراک -. فشار فرهنگی(00شکند لاغر شردن دریافت می

صررور  شرروخی، حصرراویر یا الگوهاا لاغرا، اشررکاس مختلف از جمله به

لزوم  رددر موهراا غذایی و بصث و گفتگو گرفتن رژیم ح لیغرا  دربراره

، اعضررراا هارسرررانهآید. شرردن به فرد وارد میلاغر بودن و پرهیز از ااق 

اجتماعی  -خانواده و همترررالان یا دوسرررتان منابع اصرررلی فشرررار فرهنگی

دختران نوجوانی که بیشرررتر مجله (. 00شآیند به شرررمار می شررردهادراک

هاا هکنند و زمان بیشرترا را در ش کوانند، بیشرتر حلویزیون نگاه میخمی

 هاا بیشررترا را درباره حصررویر و وزن بدنگذرانند، نگرانیاجتماعی می

هاا اجتماعی بر نار ایتی از شر که(. اسرتفاده از 09کنند شخود حجربه می

 تهاا منفی با خود و عملکرد  ایف در مدرسه اررگذار اسبدن، مقایته

اد فرابیشتر به این نتیجه رسرریدند که  در پژوهشرری (00ش. او و اان (09ش

ن بداز ای قواغیرا هااردستاندامطابقت با اا برن هاهر بددادن حغییر اا بر

س ختالا اهارفتاربه ه شده است، به حصویر کشیدآس که حوسط جاماه هیدا

 نشران داد شفقت (06شآورند. پژوهش حریتری و همکاران میردن رو خو

 فشارهاا اجتماعیمرح ط با خوردن از اختلالا   یاسرت برخممکن خود 

حادیل کند و را  هاو رسانه همتراز نرس دوسرتان، خانواده،  براا لاغرا

ی اسررت و هنگام خوردن ا اختلالخود عاملی در ابتلا به همننین شررفقت 

کره فشرررار اجتمراعی فرهنگی براا لراغرا زیراد اسرررت، براعرث کاهش 

 شود.ا خوردن مختل میهانگرشاختلالا  خوردن و 

2. Perceived socio-cultural pressure 
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هاا امروزه مصرس سیگار و مشکلا  ااقی یا لاغرا یکی از نگرانی

از  و نوجوانان اسرررت. در کودکانویژه عمده سرررازمان سرررلامت ج انی به

حرین مراضرل حصوس زنردگی آدمی آنجرا کره دوران نوجوانی از ضتررراس

ار اسرررت، حوجه به سرررلامت روان نوجوانان از  رررروریا  جوامع به شرررم

مرح ط  یشرررفقت خود به شرررد  با سرررلامت روان هان ق پژوهش رود.می

سرریگار کشرریدن و نگرانی در مورد وزن و که  در ضالی اسررت نیا ،اسررت

از آنجایی که نوجوانان د. ندار یرابطه منف یبا سرررلامت روان رژیم غذایی

گیرند ها میو فشار را از سوا همتالان و رسانه ریحأردر این سرن بیشترین 

 نکهیا یبررسرررهاا اجتماعی، از شررر که روزافزونو با حوجه به اسرررتفاده 

گرایش به سریگار و نگرانی در مورد وزن و شرفقت خود، اگونه با فشار 

 داشت ا بر بریحأراجتماعی در ارح اط هترتند و حاامل آن ا اه  -فرهنگی

هاا متاددا در روان نوجوانان دارد،  ررررورا اسرررت. حاکنون پژوهش

 اراه یک صور بهبطه با مشکلا  نوجوانان انجام شده اما پژوهشی که را

گرایش به سررریگار و نگرانی در مورد وزن، با  شرررفقت به خود را در ریحأر

حوجه به فشررارهاا وارد شررده از سرروا اجتما  و فرهنو بتررنجد، انجام 

ها در بررسررری ارح اط بین نشرررده اسرررت. همننین در مورد نتای، پژوهش

ژوهش بنابراین پ؛ و نگرانی درباره وزن حناقضاحی وجود داردشفقت خود 

ضا رر با هدس بررسری رابطه گرایش به سریگار کشیدن و نگرش درباره 

وزن و رژیم غذایی بر اسرراس شررفقت خود با در نظر گرفتن نقش میانجی 

 نوجوانان دختر انجام شد. فشار فرهنگی اجتماعی در

 روش
روش این پژوهش از نظر : کنندگانشرررکرتالف( طرح پژوهش و 

حوصررریفی از نو   هررادادههرردس، کرراربردا و از نظر شررریوه گردآورا 

 یابیهم ترررتگی اسرررت. ج ت بررسررری رابطه متغیرهاا پژوهش از مدس

مارادلررا  سررراخترارا اسرررتفرراده شرررد. جرامارره آمررارا پژوهش حمررامی 

آموزان دختر مشرغوس به حصصریل در مقطع متوسطه دوم استان ال رز دانش

؛ 2610ش 1بودند. با حوجه به نظر کلاین 1009-09سراس دوم حصصیلی مدر نی

نفر ذکر  266که ضداقل ضجم نمونه براا برازش مدس را  (01شبره نقرل از 

نفر از جرراماره مورد بررسررری، بره روش  066ا برره حارداد انمونررهکردنرد، 

                                                           
1. Klein 

2. Attitudes Toward Smoking Scale 

3. Relationship with a smoker 

انتخاب شدند. به این صور  که ابتدا ا ااندمرضلها اخوشها ریگنمونه

اسررتان  وپرورشآموزشف رسررت حمامی مدارس دخترانه متوسررطه دوم از 

 ا حاداد ا اراخوشررهگیرا نمونه صررور بهال رز گرفته شررد و سرر س 

د. حصادفی انتخاب شدن صور بهیک کلاس مدرسه انتخاب و از هر پایه 

ا هاپرسرررشرررنامهگروهی به  صرررور به هاکلاسآموزان این حمامی دانش

آورا شد. پرسرشنامه کامل جمع 066پژوهش پاسر  دادند که در ن ایت 

 دهم حا دوازدهم یلیحصصهاا هیپاحصصیل در  ورود به مطالاه، اهاملاک

ملاک خروج در نظر  عنوانها بهپرسررشررنامه حکمیل ناق  همننین بود و

 اپژوهش با استفاده از روش ماادلا  ساختار اهاداده لیحصل شد.گرفته 

 انجام شد. 24AMOSو  24SPSSافزار نرمبا استفاده از و 

 ب( ابزار 

نگرش برره سررریگررار  مقیرراس: 2مقیاس نگرش نت ت به سیگار کشیدن. 1

ارزیابی نگرش افراد نت ت به  براا (02کشریدن حوسط شور و همکاران ش

باد رابطه با فرد  0نامه داراا سرریگار کشرریدن سرراخته شررد. این پرسررش

، دیدگاه و مصدودیت نتررر ت به 0مصیط بدون دود و سرررالم ،0سررریگارا

و هر  اسررتگویه  19در قال   0، و عامل بدون نام0قوانین سرریگار کشرریدن

ا ذارگنمرهنیف خاص خود به این صرور  است.  گویه متالق به مؤلفه

، 2، مخالفم=1ا کاملاً مخالفم=انهیگزها نیز بر اسررراس لیکر  پن، گویره

هاا اسررت که در مورد گویه 0و کاملاً موافقم= 0، موافقم=0نظرا ندارم=

ضداقل امتیاز . اسرررتماکوس  19و  10، 10، 10، 10، 12، 0، 0شرررمراره 

:  00حا  19  بیننمره . خواهد بود 90و ضداکثر  19 این پرسررشررنامه ممکن

نگرش فرد به : 01حرا  00نمره بین سرررت؛ نگرش فرد بره سررریگرار، منفی ا

نگرش فرد به سرریگار، مث ت :  01نمره بالاحر از ؛ سرریگار، متوسررط اسررت

کلی از همتررانی خوب و  نوربه. بر اسرراس پژوهش شررور این ابزار اسررت

 صلیلح روایی کافی برخوردار اسرت. در این پرسرشنامه با استفاده از روش

نامه استخراج ا ار عامل پرسرش (واریماکس ارخشش اصرلی اهامؤلفه

، 90/6کره بره حرحی  داراا آلفاا کرون اخ  شرررد شحرأییرد روایی عراملی(

برآورد شد شحأیید اعت ار از  90/6هتتند و آلفاا کل  00/6و  00/6، 90/6

. در پژوهش ضا رر نیز  ری  اعت ار به روش (00شنو  همترانی درونی( 

 دست آمد.به 99/6آلفاا کرون اخ براا این مقیاس 

4. Smokeless and healthy environment 

5. Views and restrictions on smoking laws 

6. Unnamed agent 
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: مقیاس نگرانی در مورد 1ن و رژیم غذاییوز مورد در نگرانی مقیاس. 2

 10ساخته شده که از  (00شاسکوایرز  وزن و رژیم غذایی حوسط کاگان و

منظور سنجش میزان نگرانی در مورد وزن گویه حشرکیل شرده است که به

بندا . ضروس اسرررتفراده شرررده در درجهرودیمو رژیم غرذایی بره کرار 

، 1شررود شالف = ا عددا ح دیل میهاارزشا یک شررخ  به هاجواب

 هانهیگز(. نمره این پرسرررشرررنامه مجمو  همه 0، ه =0، د = 0، ج = 2ب = 

دارد و نمرا  بالاحر نگرانی بیشرررترا در  96حا  10ا بین ادامنهاسرررت که 

. این پرسررشررنامه با اسررتفاده از دهدیممورد وزن و رژیم غذایی را نشرران 

درونی آزمون شده و داراا  ری    ری  آلفاا کرون اخ براا همتانی

ا شناخته شده، با هاگروهشواهد روایی از نریق اسرت.  99/6هم ترتگی 

 هاا افراد ب نجار، مرزا وبراا ن قه پرسرشنامههایی در امتیازهاا حفاو 

داراا اختلاس، حشررخی  داده شررد. همننین این ابزار شررواهد خوبی براا 

همتررانی (. 00ا و حمرد شسرررکشرری( دارد شدارشررتنیخوروایی همزمان با 

درونی کل این پرسررشررنامه نیز بر اسرراس نمونه پژوهشرری ضا ررر به روش 

 بخش است.آمد که مطلوب و ر ایت به دست 90/6آلفاا کرون اخ 

حوسط نف در ساس شفقت خود نامه : پرسش2شفقت خود . پرسشنامه0

است با یک گویه  20(. این مقیاس داراا 20ساخته شده است ش 2660

، 2، به ندر =1هرگز=  اًیحقرا است که ادرجه پن،مقیاس لیکر  

-را می خود و شفقتاست  0همیشه=  اً یحقرو  0، اغل  اوقا =0گاهی=

 ربانی اند از: مسنجد. این پرسشنامه سه زیرمقیاس دوقط ی دارد که ع ار 

 0به خود( در برابر قضاو  نت ت 20و  20، 10، 12، 0گویه هاا ش 0با خود

 16، 9، 0شگویه هاا  0(؛ اشتراکا  انتانی21و  10، 11، 9، 1شگویه هاا 

شگویه  9آگاهی( و ذهن20و  19، 10، 0شگویه هاا  0در برابر انزوا (10و 

، 0، 2شگویه هاا  9سازا افرانیدر مقابل همانند (22و  19، 10، 0هاا 

، 1ز=هرگ  اً یقرحا شادرجهگویه ها در نیف لیکر  پن،  ( است.20و  26

( مصاس ه 0همیشه=  اًیحقرو  0، اغل  اوقا =0، گاهی=2به ندر =

ه امتیاز بیشتر نشانگر شفقت به خود بالاحر است. ضداقل نمر کت  .شوندیم

                                                           
1. Concern over weight and dieting scale (COWS) 

2. Self-compassion questionnaire 

3. Kindness to yourself 

4. Judge for yourself 

5. Human subscriptions 

6. Isolation 

7. Mindfulness 

8. Extreme identification 

9. Convergent 

؛ نییضد پا=  00-20است. نمره بین  106و ضداکثر نمره این پرسشنامه  20

-ضد بالا را نشان می=  99= ضد متوسط؛ و نمره بالاحر از  99-00نمره بین 

 91/6حا  90/6ها همتانی درونی بین دهد. نف براا هر کدام از زیرمقیاس

به دست آورده است.  02/6و اعت ار کلی مقیاس با آلفاا کرون اخ را 

همننین  ری  روایی این مقیاس را از نریق مصاس ه هم تتگی آن با 

(. مطالاا  روایی 22گزارش کرده است ش 00/6 مقیاس سلامت عمومی

این مقیاس را  12و بازآزمایی 11، همتانی درونی16و روایی افتراقی 0همگرا

 رای   (00ش(. در پژوهش ختروا و همکاران 22مناس  نشان دادند ش

هاا م ربانی با خود، قضاو  نت ت به قیاسآلفاا کرون اخ براا زیرم

آگاهی، و همانندسازا افرانی به خود، اشتراکا  انتانی، انزوا، ذهن

به دست آمده است.  90/6و  96/6، 90/6، 90/6، 90/6، 91/6حرحی  

همننین لازم به ذکر است که در نالاه ختروا و همکاران  ری  آلفا 

و روایی پرسشنامه نیز مطلوب  به دست آمد 90/6براا نمره کل مقیاس 

همتانی درونی کل این پرسشنامه بر اساس نمونه  .گزارش شده است

 به دست آمد. 90/6پژوهشی ضا ر به روش آلفاا کرون اخ 

این پرسشنامه در ساس : 10شدهاجتماعی ادراک -فشار فرهنگی . پرسشنامه0

گویه  16حدوین شده است و داراا  (00شحوسط استیس و بیرمن 2661

سنجد که شامل شده از سوا اجتما  را میاست که میزان فشار ادراک

 10(؛ دوستان0و  0، 0براا لاغرا شگویه هاا  10فشار از سوا خانواده

شگویه  19( و سایر افراد مؤرر9و 9شگویه هاا  10هارسانه( ؛ 2و  1شگویه هاا 

ا شکاملاً ادرجه( است. گویه ها در نیف لیکر  پن، 16و  0، 0هاا 

( قرار دارند 1و کاملًا مخالفم= 2، مخالفم=0، ممتنع=0، موافقم=0موافقم=

ا از ه بالاحرشداجتماعی ادراک-فشار فرهنگی دهندها بالا نشان هانمرهو 

سوا مصیط اجتماعی است. پایایی این مقیاس بر اساس روش آلفاا 

گزارش شده، که نشان  00/6بازآزمون -و بر اساس آزمون 99/6کرون اخ 

(. در پژوهشی اعت ار این آزمون به 00پایایی بالاا آزمون است ش دهنده

 همننین ر ا (.  09 به دست آمده است ش 00/6روش آلفاا کرون اخ 

10. Discriminate 

11. Internal consistency 

12. Test-retest 

13. Perceived Socio-cultural Pressure questionnaire 

14. Family 

15. Friends 

16. Media 

17. Other effective persons 
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درونی کل این پرسشنامه بر اساس نمونه پژوهشی ضا ر به روش آلفاا 

 بخش است.آمده است که مورد حأیید و ر ایت به دست 90/6کرون اخ 

ج ت انتخاب افراد نمونه مجوزهاا لازم از ضراست ج( روش اجرا: 

ید قرار مورد حأی هاپرسشنامهکل استان ال رز گرفته شد و  وپرورشآموزش

گرفت. س س هماهنگی لازم با مدیر و مااون مدارس انجام شد و دانش 

 گروهی صور بهرا با اجراا پژوهشگر  هاپرسشنامهآموزان هر کلاس 

حکمیل کردند. لازم به ذکر است حمام ملاضظا  اخلاقی در پژوهش ضا ر 

ا یکبر اساس کدهاا اخلاقی مطر  شده حوسط انجمن روانشناسی آمر

فراهم آوردن مصیطی مناس  ج ت اجراا مطلوب  منظوربهرعایت شد. 

 هاپرسشنامها آورجمعپژوهش و بالا بردن میزان روایی درونی، حوزیع و 

ژوهشگر بیان شد و پ هاپرسشنامهحوسط پژوهشگر انجام شد. نصوه پاس  به 

خت. ابه با ص ر و ضوصله به رفع اب ام پرد هاپرسشنامهدر جریان حکمیل 

ر ایت کامل افراد در ابتدا و در فرایند پژوهش جل  شد و به  نیهمنن

هاا به دست آمده به صور  جمای آنان انمینان خانر داده شد که داده

اهد مصرمانه باقی خو کاملاًگیرد و ج ت کار پژوهشی مورد حصلیل قرار می

ا بارا و ها به روش ماادلا  ساختها، دادهماند. پس از حکمیل پرسشنامه

 .شد لیوحصلهیحجز AMOSافزار نرم 20استفاده از نتخه 

 هایافته

ا حوصیفی متغیرها شامل میانگین، انصراس مایار، هاشراخ  1در جدوس 

 (02؛ به نقل از 2610. کلاین شانردشررردهاولگی، و کشررریردگی گزارش 

 یابی علی، حوزیع متغیرها باید نرماس باشرررد وکند که در مدسپیشرررن اد می

بیشرررتر  16و  0قدر مطلق اولگی و کشررریدگی متغیرها به حرحی  ن اید از 

قدر مطلق اولگی و کشررریدگی حمامی  1باشرررد. با حوجه به نتای، جدوس 

یابی علی یانی نرماس مردس فرششیپبنرابراین ؛ اسرررت 2متغیرهرا کمتر از 

 متغیرا برقرار است.بودن حک

 

 (033های تحقیق )تعداد:مقیاسهای توصیفی خرده: یافته1جدول 

 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین مقیاس شاخص آماری

 -000/6 011/6 06 10 01/0 92/26 سیگارارابطه با فرد 

 600/6 -000/6 20 0 00/0 01/10 مصیط بدون دود

 -992/6 010/6 26 12 92/2 90/10 مصدودیت نت ت به قوانین سیگار کشیدن

 -969/6 -106/6 16 0 26/1 21/9 عامل بدون نام

 -00/6 190/6 90 00 96/9 90/00 نمره کل گرایش به سیگار

 601/1 069/6 20 0 06/0 00/10 خودم ربانی با 

 -299/6 600/6 20 0 90/0 99/10 قضاو  نت ت به خود

 269/6 -011/6 26 0 29/0 20/12 اشتراکا  انتانی

 000/1 096/6 26 0 60/0 61/12 انزوا

 -699/6 -100/6 26 0 19/0 01/12 آگاهیذهن

 -000/6 011/6 26 0 29/0 10/12 همانندسازا افرانی

 16/1 -10/6 112 01 02/16 92/99 خودکل شفقتنمره 

 099/6 221/1 10 0 00/0 91/0 فشار از سوا خانواده

 012/6 210/1 16 2 12/2 00/0 فشار از سوا دوستان

 206/1 000/1 16 2 06/2 00/0 هافشار از سوا رسانه

 -090/6 010/6 10 0 99/2 90/0 مؤررفشار از سوا سایر افراد 

 00/1 00/1 06 16 96/9 91/19 فرهنگی اجتماعی نمره کل فشار

 -090/6 069/6 00 10 00/16 00/01 نگرانی درباره وزن

 

ود، خانلاعا  مربوط به هم ترتگی پیرسرون بین شفقت  2در جدوس 

فشررار فرهنگی اجتماعی، گرایش به سرریگار، و نگرانی در مورد وزن ارائه 

شرررده اسرررت. با حوجه به نتای، ماحریس هم ترررتگی، بین فشرررار فرهنگی 

اجتماعی با گرایش به سرریگار و نگرانی در مورد وزن رابطه مث ت مانادار 
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ی رابطه منف شرررفقت خود؛ و بین فشرررار فرهنگی اجتمراعی با (P<61/6ش

با گرایش به  شرررفقرت خودوجود دارد. همننین بین  (P<61/6شمانرادار 

 .(P<61/6شسیگار و نگرانی در مورد وزن رابطه منفی مانادار وجود دارد 

ا روش آمارا، ابتدا با اسرررتفاده از آزمون آمارا کولموگروس ریکارگبهدر 

ها مورد آزمون قرار گرفت حا نو  روش آمارا اسرررمیرنوس، نرماس بودن داده

 ود. در نی مصاسرر ه سط شپارامترا، غیرپارامترا( مورد اسرتفاده مشرخ  شر

هاا حمام بوده و در نتیجه داده 60/6مانادارا به دسررت آمده متغیرها بیشررتر از 

شاخ  حصمّل واریانس نیز  متغیرها نرماس اسرت و این مفرو ره برقرار اسرت.

غیرهاا بین با سایر متیک از متغیرهاا پیشاسرت و در نتیجه هی   1نزدیک به 

. همننین مقدار شررراخ  عامل حراکم واریانس خطی نردارنردبین ارر همپیش

ندارد.  خطی وجودبین ارر هماسررت که در نتیجه بین متغیرهاا پیش 2کمتر از 

 ماحریس هم تتگی بین متغیرهاا پژوهش گزارش شده است. 2در جدوس 
   

 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش2 جدول

 1 2 0 4 

    1 . فشار فرهنگی اجتماعی1

   1 100/6* شفقت خود. 2

  1 169/6 610/6 . گرایش به سیگار0

 1 600/6 -100/6* 016/6** . گرایش به کاهش وزن0

**p< 61/6  

*p< 60/6  

آمارا بررسررری  هاا این شررریوهفرشپیش از کاربرد این روش، پیش

و متغیرا، مقادیر کجی ب نجرارا حک شرررد. ج رت بررسررری مفرو ررره

رها اینکه دامنه کجی و کشرریدگی متغی ی بررسری شرد. با حوجه بهدگیکشر

متغیرا مورد حأیید قرار قرار داشت، مفرو ه نرماس بودن حک ±2در بازه 

گرفرت. ج ت بررسررری نرماس بودن اندمتغیرا از  رررری  کشررریدگی 

از  رحکواکو نت ت بصرانی استفاده شد. مقادیر  1اسرتاندارد شرده ماردیا

رماس بودن اندمتغیره در نظر عدم حخطی از ن عنوانبهبراا این  رررری   0

و نترر ت بصرانی  119/0شررود. در این پژوهش  ررری  ماردیا گرفته می

اسرررت؛ بنابراین فرش نرماس بودن  0بره دسرررت آمرد کره کمتر از  920/2

هرراا پر  انرردمتغیرا برقرار اسررررت. ج ررت بررسررری عرردم وجود داده

 مورد بررسررری قرار گرفت و 2اندمتغیرا، شررراخ  فاصرررله ماهالانوبیس

هاا پر  ضاکی از دور افتاده بودن داده 60/6سرررطو  مانادارا کمتر از 

 مورد نظر اسررت که بر اسرراس این شرراخ ، داده پر  شررناسررایی نشررد.

عدم  یابیمنظور ارزواریانس به حراکمحصمّرل واریرانس و عامل  شررراخ 

بررسرری شررد و شرراخ  حصمّل  متررتقل امتغیّرها نیب یخطوجود ارر هم

با  بینیک از متغیّرهاا پیشبود و در نتیجره هی   1واریرانس نزدیرک بره 

خطی نداشرررت. همننین مقدار شررراخ  بین ارر همسرررایر متغیّرهاا پیش

ین ارر ببود و در نتیجه بین متغیّرهاا پیش 2عامل حراکم واریانس کمتر از 

ها، شفربرقرارا حمام پیش بنابراین با حوجه به خطی وجود نداشرررت.هم

یابی ماادلا  سرراختارا هاا پژوهش از روش مدسج ت آزمون فر رریه

نت ت مجذور  اسرتفاده شرده اسرت. براا بررسری برازش مدس از شاخ 

 شرراخ  ،0، شرراخ  برازش هنجار شررده مقتصررد0کاا به درجه آزادا

هاا برازش شررراخ  عنوانبه 0حقری  مجرذور میرانگین مربارا  خطراا

 هااج ت برازش مطلق و از شاخ  0یی برازشکویشاخ  نصد؛ از مقت

اسرررتفاده برازش حط یقی  عنوانبه 9، و برازندگی افزایشررری9برازش حط یقی

شبا حوجه به مقادیر قابل  0هاا برازش در جدوس شده است. نتای، شاخ 

دهد که باد از هرا که در زیر آن آمده اسرررت( نشررران میق وس شررراخ 

 ن ایی مدس پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. اصلاضا ، الگوا
 

 های برازش الگوی پیشنهادی و الگوی نهاییشناسه :0 جدول

 2χ Df P /df2χ GFI PCFI PNFI CFI IFI RMSEA های برازششناسه
 691/6 900/6 900/6 009/6 909/6 900/6 020/2 661/6 190 200/000 الگوا پیشن ادا

 606/6 069/6 060/6 912/6 992/6 902/6 699/2 666/6 190 000/090 الگوا ن ایی

 قابل ق وس( <0خوب،  <0ش CMIN/DF ،)>8.ش RMSEA، )>9.ش CFI, GFI, IFI، 5.<)ش PCFI, PNFIها *میزان قابل ق وس شاخ 

 

                                                           
1. Mardiya’s normalized multivariate kurtosis value 

2. Mahalanobis d-squared method 

3. χ2/df 

4. Parsimony normed fit index (PNFI) 

5. Root mean square error of approximation (RMSEA) 

6. Goodness of fit index (GFI) 

7. Comparative of fit index (CFI) 

8. Incremental fit index (IFI) 
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ا نشان زا رن فته درونمیزان واریانس ح یین شده متغیرهاا  2Rشاخ  

را به حرحی   10/6و  00/6، 09/6 برابر با 2Rمقادیر  (90ش دهد. اینمی

در  کند.  ری  حایین متغیر نگرانیقوا، متوسط و  ایف حوصیف می

و براا متغیر گرایش به سیگار  09/6مورد وزن در الگوا اصلا  شده 

 ودشفقت خزا و میانجی یانی متغیرهاا بروندهد است که نشان می 62/6

درصد از حغییرا  نگرانی در مورد  09حوانند و فشار فرهنگی اجتماعی می

ند که این بینی کندرصد از حغییرا  گرایش به سیگار را پیش 62/6وزن و 

میزان براا نگرانی درباره وزن متوسط در ضد متوسط به بالا و براا گرایش 

 ایف است. به سیگار در ضد  

 
 وجوانان دخترگری فشار فرهنگی اجتماعی در نبا گرایش به سیگار و نگرانی درباره وزن از طریق واسطه شفقت خودضرایب استاندارد الگوی نهایی رابطه ساختاری  :1شکل 

 

الگوا ن ایی  1نیز  ررای  اسرتاندارد شرده متیرها و شکل  0جدوس 

دهد که ضاکی از آن است الگوا پژوهش شمدس اصلا  شده( را نشان می

نتای، ضاصررل از روابط ن ایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار اسررت. 

دهد که بین شرررفقت متررتقیم متغیرهاا پژوهش در مدس ن ایی نشرران می

ی در نو بین فشار فرهنگی اجتماعی با نگرا خود با فشار فرهنگی اجتماعی

 خود با گرایش به ولی بین شررفقت مورد وزن ارح اط مانادار وجود دارد،

اعی با اجتم -فشار فرهنگی سریگار و نگرانی در مورد وزن و همننین بین

 گرایش به سیگار ارح اط مانادار یافت نشد.
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 ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی :4 جدول

 سطح معناداری نسبت بحرانی خطای معیار استانداردضرایب  مسیر

 661/6 609/0 600/6 222/6 فشار فرهنگی اجتماعی <---شفقت خود

 900/6 269/6 612/6 662/6 نگرانی در مورد وزن <---شفقت خود

 101/6 -060/1 600/6 -690/6 گرایش به سیگار <---شفقت خود

 661/6 902/0 626/6 100/6 وزن نگرانی در مورد <---فشار فرهنگی اجتماعی 

 060/6 620/1 692/6 690/6 گرایش به سیگار <---فشار فرهنگی اجتماعی 

 

اا با اسرررتفاده از آزمون نتای، ضاصرررل از روابط واسرررطه 0در جدوس 

اا ارائه شده به ج ت آزمودن متیر واسطه 1ماکروبرنامه  دربو  استرپ 

 است. 

 گری روابط غیرمستقیم به روش بوت استرپ آزمون واسطه :5 جدول

 حد بالا حد پایین خطای معیار سطح معناداری بوت داده مسیرها

 600/6 610/6 660/6 661/6 602/6 601/6 نگرانی در مورد وزن <---فشار فرهنگی اجتماعی <---شفقت خود

 609/6 -669/6 619/6 202/6 619/6 610/6 گرایش به سیگار <---فرهنگی اجتماعیفشار  <---شفقت خود

 

نتای، آزمون بو  استرپ نشان داد ضد پایین براا نقش میانجی فشار 

 610/6فرهنگی اجتماعی در ارح اط شرررفقت خود و نگرانی در مورد وزن 

دهد این ارح اط مانادار نمیاست و اون صفر را پوشش  600/6و ضد بالا 

اسرررت و ضد پایین براا نقش میانجی فشرررار فرهنگی اجتماعی در ارح اط 

اسررت و اون  609/6و ضد بالا  -669/6 شررفقت خود و گرایش به سرریگار

 دهد، این ارح اط مانادار نشده است.صفر را پوشش می

 گیریبحث و نتیجه

گار و گرایش به سیخود با بررسی ارح اط شفقت  پژوهش ضا ر با هدس

-اجتماعی ادراک -اا فشار فرهنگینگرانی در مورد وزن با نقش واسطه

خود و شفقت  شده در نوجوانان دختر انجام شد. در این پژوهش رابطه

اا هنگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

ارا ماناد رد وزن رابطهخود و نگرانی در موپژوهش نشان داد بین شفقت 

است  (00و  02مختلف شهاا وجود ندارد. این پژوهش ناهمتو با پژوهش

ترا خود بالا از حصویر بدنی خود ر ایت بیش که نشان دادند افراد با شفقت

( است که 00هاا پژوهش شانین نتای، این مطالاه همتو با یافتهدارند. هم

ر ارح اط اا ندارد. دحصویر بدن رابطهکند که شفقت خود با نمرا  بیان می

                                                           
1. Macro 

به  زوماًلورزا به خود حوان گفت شفقتبا نتیجه ضاصل از این فر یه می

شود، در واقع ر ایت از بدن و کاهش نگرانی در مورد وزن منت ی نمی

 ور صبهحواند آمده بین شفقت خود و حصویر بدن می به دسترابطه 

س آت داشتن حصویر بدنی ایدهماکوس باشد؛ بدین مانا که ممکن اس

شود. از سویی دیگر عوامل مصیطی مانند وقایع موج  افزایش خودشفقتی 

هاا جمای، دوستان و منفی در زندگی، نقش خانواده و جاماه، رسانه

آس از اهمیت همتالان در نگرانی در مورد وزن بدن و داشتن اندام ایده

وره کودکی و عوامل زیادا برخوردار بوده است. همننین حجارب د

حوانند در گرایش نوجوانان به کت  وزن و ضفس وزن ژنتیکی متادد می

 (.19نقش داشته باشند ش افتهیشیافزا

ورد نگرانی در م شده باادراک یفرهنگ -یفشار اجتماعدر این پژوهش 

فشار ها ضاکی از آن است که داده لیوحصلهیحجزبررسی شد. وزن 

را دامانی نگرانی در مورد وزن رابطه شده باادراک یفرهنگ -یاجتماع

( است که نشان داد 09پژوهش حیگمن شهاا دارد. این نتیجه همتو با یافته

یشترا هاا بها هتتند، نگرانیدختران نوجوانی که بیشتر در مارش رسانه

اه کنند. همننین نتای، این مطالرا درباره حصویر و وزن بدن خود حجربه می

هاا اجتماعی بر ش کهاستفاده از  ( که نشان داد09شهاا مطالاه فتهبا یا
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وان گفت حدر نتیجه مینار ایتی از بدن اررگذار است در یک راستا است. 

شده براا لاغرا باعث افزایش نگرانی در ادراک اجتماعی -یفشار فرهنگ

 مههج شود، زیرا که در دنیاا امروز به دلیل انفجار انلاعا ،مورد وزن می

رندهاا ب هاا اجتماعی، ح لیغا  گتتردهها، گتترش ش کهوسیع رسانه

ماروس، پیشرفت صنات مد و دسترسی آسان به حصاویر و ویدیوهاا 

ا هها، دستیابی به اندامی لاغر و باریک براا خانمسوپراستارها و سوپرمدس

از  نیزاعضاا خانواده و دوستان ح دیل به هنجار شده است. در این میان 

 لزوم لاغرا و ااق هاا مختلف اعم از بصث و گفتگو دربارهنریق پیام

حوانند بر باور عدم جذابیت فرد صصّه گذاشته شوخی و حمتخر می ن ودن،

ان اجتماعی بیشترا را از سوا انرافی -و باعث شوند شخ  فشار فرهنگی

 (.20شبراا لاغرا ادراک کند. 

شده اجتماعی ادراک -با فشار فرهنگیخود  شفقت در این پژوهش رابطه

فشار  گراو همننین رابطه شفقت به خود با نگرانی در مورد وزن با میانجی

یه نشان دادند در هر دو فر  شده بررسی شد. نتای،اجتماعی ادراک -فرهنگی

تی هاا حریضاصل شده همتو با یافته دارا وجود دارد. نتیجهمانی رابطه

خود ممکن است فشارهاا که نشان دادند شفقت  است( 06و همکاران ش

 ها را حادیلاجتماعی براا لاغرا از نرس دوستان، خانواده، همتر و رسانه

 ( همتو است که نشان دادند00کند. همننین با پژوهش برینز و همکاران ش

 ی ناشی از داشتناجتماع احوانند با فشارهای، مداراا شفقت خودافراد 

ونه ح یین گاین حوانآمده را میدستیجه بهنت .مقابله کنند آسهفرم بدن اید

جتماعی ا -فشارهاا فرهنگی ریحأرحصت  خودکرد که فرد داراا شفقت 

، گیردها و حمتخر دیگران درباره وزن قرار نمیمانند شوخی شدهادراک

زیرا که داراا پذیرش خود و رفتار م ربانانه با خود است و خودش را 

ور  دهد که در صبه خود فرصت می کند، بلکه با م ربانی،نمی سرزنش

با  هاا سالم برود. انین فرداها و فاالیتداشتن ا افه وزن به دن اس رژیم

خودش را با دیگران و الگوهاا ها، آس و مدسدیدن حصاویر اندام ایده

ندام خود اگرانه به کند و نگاه منتقدانه و قضاو آس لاغرا مقایته نمیایده

ندارد، که با خودپذیرا این واقایت را پذیرفته است که بدن و اندام هر 

ان اقتضا ششخ  با دیگرا متفاو  بوده و شاید اقلیتی که کار و ضرفه

ها( انین اندام لاغر و جذابی دارند ها و مدسکند شمانند بازیگران، بالرینمی

ا و هنجارهاا جاماه لاغر همننین هنگام بصث و گفتگو درباره(. 01ش

خود  عنوان یک س ر مصافسبهشفقت خود براا زی ایی بدنی، از آنجا که 

درباره ا افه وزن خود و  ذهنی (، در نتیجه فرد مشغله20کند شعمل می

ها و ها، استادادداشتن اندام باریک و بدون اربی ندارد، زیرا که حوانایی

ع مث ت نت ت به آن ا دارد. شناسد و نوعی مو ا خود را میهاتیمصدود

رسد و یم خود رشیپذخود، فرد به شکل سالمی از شفقت در واقع با داشتن 

پذیرد و در نتیجه فشار اجتماعی و را می اشیزندگنامطلوب خود و  هااجن ه

 کند.فرهنگی کمترا را براا لاغرا ادراک می

فشار  وبین گرایش به سیگار با شفقت خود نتای، پژوهش نشان داد 

اط متتقیم و اه غیرمتتقیم، ارح  صور بهشده اه اجتماعی ادراک -فرهنگی

-افتهها یافت نشد. این یوجود ندارد. حصقیقا  همتو با این فر یهمانادارا 

 فراد با شفقتدهند ا( است که نشان می29و  29هاا شها ناهمتو با پژوهش

نتخاب ا خود یتتیب ز گتترش رشد و احر را براخود بالاحر اهداس سالم

-. همکنندو از رفتارهاا ناسالم مانند سیگار کشیدن دورا می کنندیم

( است که نشان دادند افراد با 06و  20هاا شانین ناهمتو با نتای، پژوهش

ه نتیجخود بالا گرایش کمترا به سیگار کشیدن دارند.  شفقت

خود  تکه شفقوجود اینگونه ح یین کرد، با این حوانآمده را میدستبه

ش شود، اما باعث بازدارا از گرایباعث گرایش به رفتارهاا ب زیتتی می

یشتر افراد ها بن ق پژوهش شود؛ زیرا کهبه سیگار کشیدن در نوجوانی نمی

اند و یکی از دلایل آن اعتیاد به سیگار را از دوره نوجوانی شرو  کرده

 عانفی سریای است که در اینحغییرا  زیتتی، شناختی، اجتماعی، و 

 و نوجوانان قادر به سازش سریع با آن نیتتند دادها رودوره از زندگی 

هاا دیگرا مؤلفهآفرین، با حوجه به نظریه رفتار مشکلرسد به نظر می .(9ش

عوامل شخصیتی، میزان در گرایش به سیگار کشیدن از جمله 

عوامل مصیطی، نقش خانواده، همتالان، جاماه، و ا هر فرد، ریپذ یآس

و حرکی  این عوامل به گرایش به دخیل باشند هاا رفتارا هر فرد نظام

(. از 12شود شآفرینی همنون کشیدن سیگار منجر میانجام اعماس مشکل

 یک س ر مصافس در هنگام عنوانبهسویی دیگر اگراه شفقت به خود 

به این مانا نیتت که بتواند ارر  لزوماً (، اما 20کند شحجربیا  فرد عمل می

ها را از بین عوامل دیگر همنون پیروا از همتالان و عضویت در گروه

سیگار  مصرس روزافزونب رد. در واقع در جاماه کنونی با حوجه به افزایش 

شده و ضتی براا نوجوانان نوعی  اسازاعاددر دختران، این عمل  ژهیوبه

بنابراین مصرس سیگار را نوعی رفتار ب نجار حلقی ؛ آیدمی ضتاببهارزش 

نند ککنند و در نتیجه فشارا را از سوا فرهنو و اجتما  ادراک نمیمی
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دانند که بخواهند نت ت به و همننین آن را مشکل و خطر براا خود نمی

 انجام آن در مورد خود، دلتوزا داشته باشند.

هاا مربوط به این مصدویتاستفاده از ابزارهاا خودگزارشی از 

در مطالاا  بادا لصاش شود. همننین  حواندیمپژوهش بوده است که 

-آموزان دختر انجام شد و به بررسی دانشاین پژوهش فقط بر روا دانش

شود متغیرهاا بررسی شده در این آموزان پتر پرداخته نشد. پیشن اد می

رس ف و همننین با کنتهاا حصصیلی مختلآموزان با پایهپژوهش در دانش

 نوانعبهمتغیرهایی مانند میزان درآمد و یا شغل والدین، و مصل سکونت 

اا این هگر مورد بررسی قرار گیرد. در کل با حوجه به یافتهمتغیر حادیل

ها براا آگاهی هایی در مدارس و رسانهشود برنامهپژوهش پیشن اد می

مترا در مورد وزن خود داشته آموزان حدوین شود حا آن ا نگرانی کدانش

 باشند و درگیر رفتارهاا مخرب از جمله سیگار کشیدن نشوند.

 

 

 ملاحظات اخلاقی
ان است وپرورشآموزشاین پژوهش با مجوز اداره پیروی از اصول اخلاق پژوهش: 

انجام شده است. همننین سایر  69/62/1009مورخ  01/62201/2066ال رز به شماره نامه 

کنندگان و رعایت اصوس مصرمانه بودن ملاضظا  اخلاقی مانند ر ایت کامل شرکت

 رعایت شده است. کاملاًانلاعا  

ه داین مطالاه بدون ضمایت مالی و با هزینه شخصی نویتندگان انجام شحامی مالی: 

 است.

س م نویتنده نختت این مطالاه، نر  بیان متئله و نقش هر یک از نویسندگان:  

ها و نگارش مقاله؛ و نویتندگان سوم و آورا دادهپردازا؛ س م نویتنده دوم جمعایده

 د.داشتن بر ع دهها را داده لیوحصلهیحجزشناسی و هاا روشقتمت ا ارم به حرحی 

دن اس  حاارش منافای را به گونه یهاین پژوهش براا نویتندگان  انجام تضاد منافع:

 شفاس و بدون سوگیرا گزارش شده است. کاملاًنداشته است و نتای، آن 

استان  وپرورشآموزشبدین وسیله از حمامی متئولان مصترم ادارۀ تشکر و قدردانی: 

این پژوهش  رکنندگان که دهاا لازم و همننین از شرکتال رز به ج ت همکارا

 کنیم.شرکت کردند، صمیمانه حشکر می
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