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Abstract
Introduction: When family members show compassion for themselves and others, they form a 
positive body image of themselves, free from blame and criticism. The aim of this study was to 
determine the structural model of correlation between family adjustment and cohesion with body 
image concern with the mediating role of perfectionism and compassion in Tehran residents. 
Methods: The research method was descriptive-correlation. The statistical population included 
all residents of Tehran in 2020, from which 654 people were selected by convenience sampling 
method. To collect data from the demographic questionnaire, the “Family Adaptability and Cohesion 
Evaluation Scale”, the "Body Image Concern Inventory", the “Multidimensional Perfectionism Scale” 
and the “Self-Compassion Scale” was used. The validity of the instruments was measured using 
content validity by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating 
Cronbach's alpha coefficient. Structural equation model and SPSS. 24 and Amos. 24 software were 
used to analyze the data. 
Results: The path coefficient between family adjustment and cohesion and body image anxiety was 
negative due to perfectionism (P <0.01, β = -0.209) and self-compassion (P <0.01, β = -0.158), and 
was significant at the level of 0.01. 
Conclusions: Perfectionism and self-compassion mediate the correlation between family adjustment 
and cohesion with body image concerns in a negative and meaningful way. Therefore, it is suggested 
that educational workshops be held to teach positive and adaptive perfectionism, as well as self-
compassion for the residents of Tehran. 
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چکیده
مقدمــه: زمانــی کــه اعضــای خانــواده نســبت بــه خــود و دیگــران شــفقت نشــان مــی دهنــد، نســبت بــه ظاهــر جســمانی خــود تصویــر 
بــدن مثبــت و عــاری از ســرزنش و انتقــاد شــکل مــی دهنــد. هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن الگــوی ســاختاری همبســتگی بیــن انطبــاق 

و انســجام خانــواده بــا نگرانــی تصویــر بــدن بــا نقــش میانجیگــر کمــال گرایــی و شــفقت خــود در ســاکنان شــهر تهــران بــود.
روش کار: روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری شــامل تمــام ســاکنان شــهر تهــران در ســال 1399 بــود کــه از 
میــان آن هــا 654 تــن ســاکن شــهر تهــران بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. بــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه 
 ،)Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale( "ــواده ــاق و انســجام خان ــاس ارزشــیابی انطب جمعیــت شــناختی، "مقی
 Multidimensional( "ــدی ــی چندبع ــاس کمال گرای ــدن" )Body Image Concern Inventory(، "مقی ــر ب ــی تصوی ــیاهه نگران "س
Perfectionism Scale(، "مقیــاس شــفقت خــود" )Self-Compassion Scale( و  اســتفاده شــد. روایــی ابزارهــا بــا اســتفاده از روایــی 

محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. بــرای تحلیــل داده هــا 
از الگــوی معــادالت ســاختاری و نــرم افزارهــای اس پــی اس اس 24 و آمــوس نســخه 24 اســتفاده شــد. 

 )β=-0/209 ،p>0/01( یافتــه هــا: ضریــب مســیر بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده و نگرانــی تصویــر بــدن بــه واســطه کمال گرایــی
و بــه واســطه شــفقت خــود )β=-0/158 ،p>0/01( منفــی و در ســطح 0/01 معنــادار بــود. 

نتیجــه گیــری: کمــال گرایــی و شــفقت خــود همبســتگی بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده بــا نگرانــی تصویــر بــدن را بــه صــورت 
منفــی و معنــادار میانجیگــری می کننــد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود کارگاه هــای آموزشــی جهــت آمــوزش کمــال گرایــی مثبــت و ســازگارانه 

و همیــن طــور شــفقت خــود بــرای ســاکنان شــهر تهــران برگــزار شــود.
کلیدواژه ها: انسجام خانواده، تصویر بدن، شفقت، کمال گرایی.

مقدمه
تصویــر بــدن )body image( پدیــده اي چنــد ســاحتي و پیچیــده 
ــراد  ــارب اف ــا، ادراکات و تج ــرش ه ــده نگ ــه در برگیرن ــت ک اس
ــل  ــدن از عوام ــر ب ــر جســمي شــان اســت. تصوی ــن و ظاه ــا ت ب
مختلفــی همچــون حــوادث گذشــته فــرد و تجــارب کنونــي فــرد 
ناشــي مي شــود و فــرد را مســتعد مي کنــد کــه بــه گونــه خاصــی 

ــر عواطــف،  ــد و ب ــل کن ــش اندیشــه، احســاس و عم ــاره بدن درب
افــکار و رفتارهــاي روزمــره تأثیــر مي گــذارد و بــه ویــژه مي توانــد 
ــار  ــراد دچ ــد )1(. اف ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــط صمیمان رواب
تصویــر بــدن ضعیــف بــر قســمت هایــی از بدنشــان کــه دوســت 
ندارنــد، تمرکــز مــی کننــد و قســمت هایــی کــه برایشــان قابــل 
قبــول اســت نادیــده مــی گیرنــد. اهمیــت تصویــر بــدن از آن جهت 
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اســت کــه موجــب مــی شــود کــه فــرد بــه خــود واقعــی و خــود 
آرمانــی کــه مــی خواهــد داشــته باشــد فکــر کنــد و ایــن 2 بخــش 
ــی  ــه ناهمخوان ــد منجــر ب ــی توان ــه م ــد ک ــاس کن ــم قی ــا ه را ب
شــود و در نتیجــه ایــن ناهماهنگــی بیــن خــود واقعــی و آرمانــی 
هیجاناتــی همچــون اضطــراب، ناامیــدی، غم، افســردگی و شــرم را 
تجربــه نمایــد و ایــن امــر بــه نوبــه خــود مــی توانــد بــه کاهــش 
ــردد )2(.  ــر گ ــی منج ــر انطباق ــای غی ــا رفتاره ــس و ی ــزت نف ع
بدیــن ترتیــب، تصویــر بــدن بنــا بــه بــاور پژوهشــگران دربرگیرنده 
عناصــر متعــددی در رابطــه بــا ادراک افــراد از ظاهرشــان اســت و از 
عوامــل مختلفــي متأثــر مي شــود کــه موضــوع مطالعــات مختلــف 

ــد. ــدد بوده ان و متع
ــا               ــدن ایف ــر ب ــاد تصوی ــی در ایج ــیار پررنگ ــش بس ــواده نق خان
مــي کنــد و پیــش بینــی کننــده قــوی بــرای تصویــر بــدن مثبــت 
یــا منفــی در بزرگســالی اســت )3(. ویژگــی هــای خانــواده میــزان 
ــزان  ــرد. براســاس می ــواده را در برمــی گی ــاق و انســجام خان انطب
انعطــاف پذیــری یــا انعطــاف ناپذیــری مرزهــای خانواده و انســجام 
اعضــا، خانــواده هــا طبقــه بنــدی مــی شــوند. زمانــی کــه مرزهای 
ــن  ــای والدی ــد، دنی ــر باش ــاف ناپذی ــواده انعط ــای خان ــن اعض بی
ــن  ــای ای ــتند و اعض ــز هس ــدا و متمای ــر ج ــدان از یکدیگ و فرزن
ــه دنیــای یکدیگــر نبــوده و در  ــه ورود ب ــادر ب خــرده نظــام هــا ق
نتیجــه عطوفــت و حتــی تبــادل ســاده محبــت بــا یکدیگــر از بیــن                                             
مــی رود )4(. در ایــن راســتا، کیــوان آرا و همــکاران )5( پیشــنهاد 
کردنــد کــه خانــواده و اطرافیــان از عناصــر تاثیرگــذار بــر تصویــر 
بــدن هســتند. کاوه فارســانی و همــکاران )6( چنیــن نتیجــه 
گرفتنــد عملکــرد خانــواده شــامل فعالیــت هــای عاطفی، جســمانی 
ــا  ــواده ب ــواده اســت و عملکــرد ضعیــف خان و روانــی اعضــای خان
ــق  ــت. طب ــاط اس ــف در ارتب ــدن ضعی ــر ب ــس و تصوی ــزت نف ع
ــه  ــی ک ــکاران )7( زمان ــه Michael و هم ــه از مطالع ــی ک نتایج
والدیــن مرزهــای انعطــاف ناپذیــر فراهــم مــی آورنــد و بســیار از 
فرزنــدان انتقــاد مــی کننــد، فرزنــدان تــرس از ارزیابــی منفی-تری 

از خــود نشــان مــی دهنــد.  
ــاد  ــن و انتق ــارات والدی ــی، انتظ ــار اجتماع ــوی انتظ از دریچــه الگ
ــد  ــم می کنن ــی فراه ــروز کمال گرای ــرای ب ــرایطی را ب ــن ش والدی
)8(. کمال گرایــی بــه منزلــه تمایــل پایــدار فــرد بــه وضــع 
ــق آن  ــرای تحق ــالش ب ــی و ت ــل و دســت نیافتن ــای کام معیاره
هاســت کــه بــا خودارزشــیابی هــای انتقــادی از عملکــرد شــخص 
ــه  ــی را ب ــکاران )10( کمال گرای ــد )Hewitt .)9 و هم ــراه باش هم
ــد؛  ــری مــی کنن ــدازه گی ــف و ان ــدی تعری ــوان ســازه ای 3 بع عن

کمال گرایــی خویشــتن مــدار )self- oriented(، کمال گرایــی 
مــدار  جامعــه  کمال گرایــی  و   )other-oriented( دیگرمــدار 
از  باالیــی  ســطوح  کــه  افــرادی   .)socially prescribed(
»کمال گرایــی« )perfectionism( را نشــان مــی دهنــد بــه 
ــدن  ــر ب ــتن تصوی ــرای داش ــه ب ــتری ب ــل بیش ــی تمای ــور کل ط
آرمانــی از خــود نشــان مــی دهنــد. کمال گرایــی خویشــتن مــدار 
ــی  ــودن خــود اســت. کمال گرای ــه کامــل ب ــرد ب ــل ف بیانگــر تمای
دیگــر مــدار بیانگــر انتظــار عملکــرد کامــل و بــی نقــص از دیگران 
اســت. کمال گرایــی جامعــه مــدار ویژگــی افــرادی اســت کــه فکــر          
مــی کننــد دیگــران از آن هــا انتظــار عملکــرد کامــل و بــی نقــص 
دارنــد )11(. Flett & Hewitt )12( 3 حــوزه شــامل عامــل هــای 
والدینــی، محیطــی و مربــوط بــه خــود، جــزء عامــل هایــی هســتند 
کــه در شــکل گیــری کمال گرایــی دخالــت دارنــد. در ایــن راســتا، 
ســبزواری و همــکاران )13( چنیــن پیشــنهاد کردنــد کــه تصویــر 
بــدن از خانــواده نشــأت مــی گیــرد، بــه طــوری کــه بیشــتر افــراد 
کمــال گــرا در خانــواده هایــی پــرورش مــی یابنــد کــه نقــص در 
عملکــرد را بــا انتقــاد پاســخ مــی دهنــد، در نتیجــه فرزنــدان ایــن 
خانــواده هــای متوقــع، ممکــن اســت شــیوه هــای انتقــادی ارزیابی 
از عملکــرد خــود را یــاد بگیرنــد. طبــق نتایجــی کــه از پژوهــش 
)Wade & Tiggeman  )14 حاصــل شــد نیــاز بــه کنتــرل شــدید 
بــر محیــط بیرونــی و ظاهــر بدنــی، معیارهــای بــاال بــرای عملکرد 
و خودانتقادگــری، موجــب نارضایتــی از تصویــر بــدن مــی شــود. در 
پژوهــش McComb & Mills )15( زنانــی کــه ســطوح متوســط 
یــا زیــاد کمــال گرایــی نســبت بــه ظاهــر بدنــی را از خــود نشــان 
دادنــد، نســبت بــه افــراد الغــر و دارای تناســب انــدام، نارضایتــی از 
وزن و ظاهــر بیشــتر و رضایــت کمتــری از بــدن را گــزارش کردند. 
Neff )16( شــفقت خــود )self-compassion( را بــه عنــوان            

ــد:  ــی کن ــف م ــوارد تعری ــن م ــامل ای ــه ای، ش ــازه ای 3 مؤلف س
مهربانــی بــا خــود در مقابــل قضــاوت خــود )درک خــود بــه جــای 
ــه  ــبت ب ــت نس ــرورزی و حمای ــی مه ــاد و نوع ــا انتق ــاوت ی قض
کاســتی هــا و بــی کفایتــی هــای خــود(، اشــتراک هــای انســانی 
در مقابــل انــزوا )اعتــراف بــه اینکــه همــه انســان هــا دارای نقــص 
ــان  ــل همس ــیاری در مقاب ــد( و بهوش ــی کنن ــتباه م ــتند و اش هس
ســازی افراطــی )آگاهــی متعــادل و روشــن از تجــارب زمــان حــال 
ــه  ــه، ن ــک تجرب ــاک ی ــای دردن ــه ه ــی شــود جنب ــه باعــث م ک
نادیــده گرفتــه شــوند و نــه بــه طــور مکــرر، ذهــن را اشــغال کنند(. 
شــفقت خــود موجــب کاهــش خودقضــاوت گــری و داوری نســبت 
بــه نابســندگی و افزایــش پذیــرش بــدون قضــاوت می شــود )17(. 



29

شیما محمدی زرغان و همکاران

در ایــن راســتا، منصــوری نیــک و همــکاران )18( چنیــن نتیجــه 
گرفتنــد کــه شــفقت خــود، رفتارهــای غیرانطباقــی مرتبــط بــا بدن 
ــدن  ــه ب ــه خودشــفقت ورزی ب ــرادی ک ــد. اف ــی ده را کاهــش م
ــا  ــداد منفــی مرتبــط ب ــه یــک روی ــگام تجرب ــد، در هن کمــی دارن
ظاهــر، کمتــر دربــاره بدنشــان احســاس شــرم مــی کننــد. صدوقی 
و صفــاری فــرد )19( پیشــنهاد کردنــد کــه از جملــه ســازوکارهایی 
کــه افــراد از آن اســتفاده مــی کننــد تــا عــزت نفــس شــان آســیب 
زیــادی نبینــد، شــفقت خــود اســت کــه ســبب کاهــش نگرانــی از 
ــدن در افــراد مــی شــود. Wasylkiw و همــکاران )20(  ــر ب تصوی
ــرای  ــفقت ورزی ب ــن خودش ــر گرفت ــه در نظ ــد ک ــه گرفتن نتیج
تصویــر بــدن ممکــن اســت در شناســایی افــرادی کــه بیشــتر در 
معــرض خطــر نگرانــی هــای بدنــی و ظاهــر جســمانی هســتند، 
کمــک کنــد. بررســی نگرانــی دربــاره تصویــر بــدن از ایــن جهــت 
ضــرورت دارد کــه بــا آســیب شناســی روانی و مشــکالت ســالمت 
ــت و  ــاط اس ــی در ارتب ــال اجتماع ــکالت در تعام ــز مش روان و نی
ــان  ــه درم ــل ب ــن عوام ــایی ای ــذار و شناس ــل اثرگ ــی عوام بررس
نگرانــی هــای مرتبــط بــا تصویــر بــدن کمــک شــایانی مــی کنــد.
ــجام  ــاق و انس ــر انطب ــده اث ــان دهن ــده نش ــرور ش ــات م مطالع
خانــواده بــر کمــال گرایــی، شــفقت خــود و تصویــر بــدن و همیــن 
طــور نقــش کمــال گرایــی و شــفقت خــود در پدیدآیــی نگرانــی 
دربــاره تصویــر بــدن اســت. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن 
الگــوی ســاختاری همبســتگی بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده بــا 
نگرانــی تصویــر بــدن بــا نقــش میانجیگــر کمــال گرایی و شــفقت 

خــود در ســاکنان شــهر تهــران انجــام شــد.

روش کار
روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل تمــام ســاکنان شــهر تهــران در ســال 1399 
بــود. در پژوهــش حاضــر متناســب بــا تعــداد متغیــر هــا )13 خطای 
ــای  ــی ه ــیر از ویژگ ــا، 7 مس ــه متغیره ــه هم ــوط ب ــانگر مرب نش
خانــواده اصلــی بــه کمال گرایــی، شــفقت خــود و تصویــر بــدن و از 
کمال گرایــی و شــفقت خــود بــه تصویــر بــدن و 3 خطــای متغیــر 
ــفقت  ــی، ش ــای کمال گرای ــه متغیره ــوط ب ــه مرب درون زاد نهفت
خــود و تصویــر بــدن( تعــداد نمونــه 32 برابــر تعــداد پارامتــر یعنــی 
معــادل 672 تــن بــرآورد شــد )21( کــه بــه روش نمونــه گیــری در 
دســترس انتخــاب شــدند بدیــن صــورت کــه از آنجاکــه فهرســتی 
ــوان در  ــالم فراخ ــا اع ــود ب ــار نب ــرکت-کننده در اختی ــراد ش از اف
ــع آوری  ــه جم ــود ب ــترس ب ــتاگرام در دس ــازی اینس ــبکه مج ش

نمونــه اقــدام شــد. 18 پرسشــنامه بــه علــت مخــدوش بــودن کنــار 
ــه                                                                                              ــد. از جمل ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــن م گذاشــته شــد و 654 ت
مــالک هــای ورود بــه پژوهــش حاضــر ســن بــاالی 18 ســال تــا 
45 ســال در هــر دو جنــس، عــدم اســتفاده همزمــان از داروهایــی 
ــه  ــال ب ــدم ابت ــی و ع ــردگی و روان درمان ــای افس ــر از داروه غی
ــت و  ــد، دیاب ــه تیروئی ــن از جمل ــمانی مزم ــای جس ــاری ه بیم
ــه دســت  ــه صــورت خوداظهــاری ب ــود کــه همگــی ب ســرطان ب

آمــد. 
ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــات از ابزارهای ــع آوری اطالع ــور جم ــه منظ ب

ــد: ــتفاده ش اس
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی کــه شــامل ســن و جنــس، وضعیــت 
ــن،  ــمانی مزم ــای جس ــاری ه ــالت، بیم ــزان تحصی ــل، می تأه

ــود. ــی ب ــرف دارو، روان درمان مص
 Family( »مقیــاس ارزشــیابی انطبــاق و انســجام خانــواده«
توســط   )Adaptability and Cohesion Evaluation Scale

ــامل 40  ــده و ش ــاخته ش ــال 1985 س ــکاران در س Olson و هم

عبــارت اســت کــه 2 زیرمقیــاس انطبــاق )adaptability( شــامل 
20 عبــارت، عبــارت هــای 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 
 )cohesion( 21، 23، 25، 27، 29، 31، 33، 35، 37، 39 و انســجام
ــای 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16،  ــارت ه ــارت، عب ــامل 20 عب ش
ــف 5  18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40 را در طی
درجــه ای لیکــرت از تقریبــاً هرگــز = 1 تــا تقریبــاً همیشــه= 5 مورد 
ارزیابــی قــرار مــی دهــد. در ایــن ابــزار حداقــل نمــره 20 و حداکثــر 
نمــره 100 اســت. نمــره همبســتگی خانــواده از جمــع عبــارت های 
فــرد و نمــره انطبــاق خانــواده از جمــع عبــارت هــای زوج به دســت 
مــی آیــد و هرچــه نمــره انطبــاق بیشــتر باشــد بــه معنــای انطبــاق 
ــه  ــد ب ــر باش ــجام باالت ــره انس ــه نم ــر چ ــواده و ه ــتر در خان بیش
معنــای انســجام بیشــتر در خانــواده اســت. شــماره عبــارت هــای 
زوج بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــوند. ســطح بندی 

نمــره هــا گــزارش نشــده اســت )22(. 
Crowley )23( پــس از بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 

»مقیــاس ارزشــیابی انطبــاق و انســجام خانــواده« بــر روی              
ــیایی،  ــی آس ــازی، آمریکای ــواده قفق ــامل 922 خان ــه ای ش نمون
ــی  ــار و بوم ــپانیایی تب ــی اس ــار، آمریکای ــی تب ــی آفریقای آمریکای
ــزار  ــن اب ــی ســازه ای ــوان، روای ــول و نات ــد معل ــکا دارای فرزن آمری
را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی انجــام و وجــود 2 عامــل 
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــد ش تأیی
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق در دامنــه ای از 0/69 تــا 
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0/83 گــزارش شــد. Vandeleur و همــکاران )24( بــرای بررســی 
ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس ارزشــیابی انطبــاق و انســجام 
خانــواده« بــر روی نمونــه ای شــامل 213 نوجــوان مقطــع ششــم و 
هفتــم ابتدایــی و 256 تــن از والدیــن سوئیســی انجــام داد. روایــی 
ســازه ایــن ابــزار را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی بررســی 
و وجــود 2 عامــل تأییــد شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
ــرای  ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ب
ــب 0/82 و 0/72  ــه ترتی ــاق ب ــتگی و انطب ــاس همبس 2 زیرمقی

گــزارش شــد.  
مظاهــری و همــکاران )25( پــس از بررســی ویژگــی هــای 
روانســنجی »مقیــاس ارزشــیابی انطبــاق و انســجام خانــواده« بــر 
روی نمونــه ای شــامل 1652 تــن از 7 اســتان ایــران، روایــی ســازه 
ــی و  ــدی بررس ــی تأیی ــل عامل ــتفاده از تحلی ــا اس ــزار را ب ــن اب ای
براســاس نتایــج، وجــود 2 عامــل کلــی تأییــد شــد. پایایی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه 
ــوند  ــد. ترکاش ــزارش ش ــا 0/77 گ ــه ای از 0/56 ت ــوق در دامن ف
و همــکاران )26( پــس از بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 
»مقیــاس ارزشــیابی انطبــاق و انســجام خانــواده« بــر روی نمونــه 
ای شــامل 618 دانش آمــوزان دبیرســتانی در اســتان البــرز، روایــی 
ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن را براســاس همبســتگی مثبت 
 )Family Relation Index( »ــی ــط خانوادگ ــاخص رواب ــا »ش ب

ــد.  ــا 0/51 گــزارش کردن ــر ب براب
 Multidimensional( چندبعــدی«  کمال گرایــی  »مقیــاس 
ســال  در   Hewitt & Flett توســط   )Perfectionism Scale

1991 ســاخته شــده و شــامل 30 عبــارت اســت کــه 3 زیرمقیــاس 
)self- oriented(، شــامل 10  کمال گرایــی خویشــتن مــدار 
تــا 10، کمال گرایــی دیگرمــدار  هــای 1  عبــارت، عبــارت 
)other-oriented( شــامل 10 عبــارت، عبــارت هــای 11 تــا 20 
و کمال گرایــی جامعــه مــدار )socially prescribed( شــامل 10 
ــف لیکــرت 6  ــک طی ــا 30 را در ی ــای 21 ت ــارت ه ــارت، عب عب
درجــه ای از کامــاًل مخالــف= صفــر تــا کامــاًل موافــق= 5 مــورد 
ــر و  ــل نمــره صف ــزار حداق ــن اب ــرار مــی دهــد. در ای ــی ق ارزیاب
حداکثــر نمــره 225 اســت و کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه 
معنــای میــزان باالتــری از هــر یــک از زیــر مقیــاس هــا اســت. 

ســطح بنــدی نمــره هــا گــزارش نشــده اســت )27(. 
Hewitt & Flett )27( بــرای بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 

ــامل  ــه ای ش ــر روی نمون ــدی« ب ــی چندبع ــاس کمال گرای »مقی
ــی  ــه روش روای ــازه ب ــی س ــی، روای ــن دانشــجوی کانادای 104 ت

ــاس  ــا زیرمقی ــت ب ــتگی مثب ــاس همبس ــر اس ــرای آن را ب همگ
خودانتقادگــری )self-criticism( از »مقیــاس نگــرش نســبت به 
خــود« )Attitudes Toward Self Scale( را بــرای زیــر مقیــاس 
هــای کمال گرایــی خویشــتن مــدار، کمال گرایــی دیگرمــدار 
ــب 0/46، 0/25 و 0/48  ــه ترتی ــدار ب ــه م ــی جامع و کمال گرای
ــا اســتفاده از روش بازآزمایــی  گــزارش کردنــد.  ضریــب ثبــات ب
ــرای  ــی ب ــجوی کانادای ــن دانش ــامل 34 ت ــه ای ش ــرای نمون ب
ــی  ــدار، کمال گرای ــی خویشــتن م ــای کمال گرای ــاس ه ــر مقی زی
دیگرمــدار و کمال گرایــی جامعــه مــدار بــه ترتیــب 0/88، 0/85 و 
0/75 گــزارش شــد. De Cuyper و همــکاران )28( برای بررســی 
ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس کمال گرایــی چندبعــدی« بــر 
ــه ای شــامل 959 تــن دانشــجوی رشــته روانشناســی  روی نمون
بلژیــک، روایــی ســازه ایــن ابــزار را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی 
تأییــدی رضایــت بخــش گــزارش کــرده و براســاس نتایــج وجــود 
ــی  ــه روش همســانی درون ــی ب ــد شــد. پایای ــی تأیی ــل کل 3 عام
ــرای  ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ب
ــی  ــدار، کمال گرای ــتن م ــی خویش ــای کمال گرای ــاس ه زیرمقی
ــه ترتیــب 0/91، 0/85  دیگرمــدار و کمال گرایــی جامعــه مــدار ب

و 0/76 گــزارش شــد. 
امیــن زاده و همــکاران )29( بــرای بررســی ویژگــی هــای 
روی  بــر  چندبعــدی«  کمال گرایــی  »مقیــاس  روانســنجی 
نمونــه ای شــامل 308 تــن ســاکن در شــهر سرچشــمه، روایــی 
ــا »ســیاهه شــخصیتی  ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن را ب
 Kobasa Hardiness Personality( »ســخت رویــی کوباســا
ــه  ــی ب ــد و پایای ــزارش کردن ــا 0/137 گ ــر ب Inventory( براب

ــاخ در  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
ــرای  ــا 0/75 گــزارش شــد. بشــارت )30( ب ــر ب ــه فــوق براب نمون
ویژگــی هــای روانســنجی نســخه کوتــاه »مقیــاس کمال گرایــی 
ــرد  ــامل 300 زن و 200 م ــه ای ش ــر روی نمون ــدی« ب چندبع
ــا  ــزار را ب ــن اب ــازه ای ــی س ــران، روای ــگاه ته ــجوی دانش دانش
ــزارش  ــش گ ــت بخ ــدی رضای ــی تأیی ــل عامل ــتفاده از تحلی اس
کــرده و براســاس نتایــج وجــود 3 عامــل کلــی تأییــد شــد. پایایــی 
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب
در نمونــه فــوق بــرای زیرمقیــاس هــای کمال گرایــی خویشــتن 
ــه  ــدار ب ــه م ــی جامع ــدار و کمال گرای ــی دیگرم ــدار، کمال گرای م

ــد.  ــزارش ش ــب 0/90، 0/91 و 0/81 گ ترتی
ــاس شــفقت خــود« )Self-Compassion Scale( توســط  »مقی
Neff در ســال 2003 ســاخته شــده و شــامل 28 عبــارت اســت 



31

شیما محمدی زرغان و همکاران

ــا خــود )self-kindness( شــامل  ــی ب ــاس مهربان ــه 6 زیرمقی ک
ــود  ــاوت خ ــای 5، 12، 19، 23 ، 26، قض ــارت ه ــارت، عب 5 عب
ــای 1، 8، 11،  ــارت ه ــارت، عب ــامل 5 عب )self-judgment( ش
 )common humanity( ــانی ــترکات انس ــاس مش 16، 21، احس
 )isolation( شــامل 4 عبــارت، عبارت هــای 3، 7، 10 ، 15، انــزوا
شــامل 5 عبــارت، عبــارت هــای 4، 13، 18 ، 25، ذهــن آگاهــی 
ــای 9، 14، 17 و  ــارت ه ــارت، عب ــامل 5 عب )mindfulness( ش
22 و هماننــد ســازی بیــش از حــد )over-identification( شــامل 
4 عبــارت، عبــارت هــای 2، 6، 20 ، 24 را در یــک طیــف لیکــرت 
ــرار          ــی ق ــورد ارزیاب ــاً همیشــه= 5 م ــا تقریب ــاً هرگــز= 1 ت از تقریب
مــی دهــد. در ایــن ابــزار حداقــل نمــره 26 و حداکثــر نمــره 130 
ــزان  ــای می ــه معن ــزار ب ــن اب ــر در ای ــره باالت ــب نم ــت و کس اس
ــدی  ــا اســت. ســطح بن ــاس ه ــر مقی ــک از زی ــر ی ــری از ه باالت

نمــره هــا گــزارش نشــده اســت )31(.
Neff )31( بررســی ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس شــفقت 

خــود« را روی نمونه ای شــامل 391 دانشــجوی روانشناســی شــهر 
ــر اســاس  تگــزاس، روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای را ب
 Beck Depression( »ــک ــا »ســیاهه افســردگی ب همبســتگی ب
ــا  ــات ب ــب ثب ــد. ضری ــزارش ش ــام و 0/51- گ Inventory( انج

اســتفاده از روش بازآزمایــی برای نمونه ای شــامل 232 دانشــجوی 
 Bento  .روانشناســی شــهر تگــزاس برابــر بــا 0/93 گــزارش شــد
ــفقت  ــاس ش ــنجی »مقی ــای روانس ــی ه ــکاران )32( ویژگ و هم
ــور  ــاردار در کش ــامل 417 زن ب ــه ای ش ــر روی نمون ــود« را ب خ
ــدی انجــام  ــی تأیی ــل عامل ــه روش تحلی ــی ســازه ب ــال، روای پرتغ
ــه روش  ــی ب ــد شــد. پایای ــج وجــود 6 عامــل تأیی و براســاس نتای
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه 

فــوق برابــر بــا 0/91 گــزارش شــد. 
هــای  ویژگــی  بررســی  بــرای   )33( همــکاران  و  عزیــزی 
ــه ای شــامل  ــر روی نمون روانســنجی »مقیــاس شــفقت خــود« ب
ــزار را  ــن اب ــازه ای ــی س ــران، روای ــگاه ته ــجوی دانش 265 دانش
ــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی انجــام و براســاس نتایــج  ب
وجــود 6 عامــل تأییــد شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق برابــر بــا 0/78 
گــزارش شــد. خســروی و همــکاران )34( بــرای بررســی ویژگــی 
ــه ای  ــر روی نمون ــود« ب ــفقت خ ــاس ش ــای روانســنجی »مقی ه
شــامل 619 دانشــجوی کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــازه را ب ــی س ــوج، روای ــارس و یاس ــد ف واح
عاملــی تأییــدی انجــام و براســاس نتایــج وجــود 6 عامــل تأییــد 

شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا 
ــا 0/86 گــزارش شــد. ــر ب ــوق براب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب کرونب

 Body Image Concern( »ســیاهه نگرانــی تصویــر بــدن«
ــال 2005  ــکاران در س ــط Littleton و هم ــه توس Inventory( ک

ســاخته شــده شــامل 19 عبــارت اســت کــه 2  مولفــه نارضایتــی 
 dissatisfaction and shame( و خجالــت بــه خاطــر ظاهــر
regarding one’s appearance( شــامل 10 عبــارت، عبــارت 

 interference with( هــای 1 تــا 10 و تداخــل در عملکــرد
functioning( شــامل 9 عبــارت، عبــارت هــای 11 تــا 19 را 

در یــک طیــف لیکــرت 5 درجــه ای از »هرگــز ایــن احســاس را 
نداشــته ام یــا ایــن کار را انجــام نــداده ام«= 1 تــا »همیشــه ایــن 
احســاس را دارم یــا ایــن کار را انجــام داده ام«= 5 مــورد ارزیابــی 
قــرار مــی دهــد. در ایــن ابــزار حداقــل نمــره 19 و حداکثــر نمــره 
95 اســت و کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان 
ــدی  ــا اســت. ســطح بن ــاس ه ــر مقی ــک از زی ــر ی ــری از ه باالت

نمــره هــا گــزارش نشــده اســت )35(.
هــای  ویژگــی  بررســی  بــرای   )35( و همــکاران   Littleton

روانســنجی »ســیاهه نگرانــی تصویــر بــدن« بــر روی نمونــه ای 
ــه روش  ــی ســازه ب شــامل 200 دانشــجو در شــهر تگــزاس، روای
روایــی همگــرای آن را بــر اســاس همبســتگی بــا »ســیاهه پــادوآ« 
ــی  ــد. پایای ــزارش کردن ــا 0/41 گ ــر ب )Padua Inventory( براب
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
 Littleton &  .ــا 0/93 گــزارش شــد ــر ب ــه فــوق براب ــرای نمون ب
Breitkopf )36( روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تأییــدی 

ــامل  ــه ای ش ــر روی نمون ــدن« را ب ــر ب ــی تصوی ــیاهه نگران »س
1616 زن اســپانیایی تبــار، آمریکایــی اروپایــی و آمریکایــی 
آفریقایــی تبــار، انجــام دادنــد. نتایــج وجــود 2 عامــل کلــی را تأییــد 
کــرد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا 

ــا 0/93 گــزارش شــد.  ــر ب ــوق براب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب کرونب
پــورآوری و همــکاران )37( پــس از بررســی ویژگــی هــای 
ــه  ــر روی نمون ــدن« ب ــر ب ــی تصوی ــیاهه نگران ــنجی »س روانس
ــهر  ــی ش ــای دولت ــتان ه ــوز دبیرس ــش آم ــامل 591 دان ای ش
تهــران، روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن را بــر 
ــاس کمال گرایــی چندبعــدی  ــا »مقی اســاس همبســتگی مثبــت ب
 )Frost Multidimensional Perfectionism Scale( »ــت فراس
ــه خاطــر ظاهــر و  ــت ب ــی و خجال ــاس نارضایت ــر مقی ــرای 2 زی ب
تداخــل در عملکــرد بــه ترتیــب برابــر بــا 0/25- و 0/25- گــزارش 
ــا محاســبه ضریــب  کردنــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی ب



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 11، شماره 3، خرداد و تیر 1401

32

ــا 0/91 گــزارش شــد.  ــر ب ــوق براب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا کرونب آلف
محمــدی و ســجادی نــژاد )38( بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 
»ســیاهه نگرانــی تصویــر بــدن« بــر روی نمونــه ای شــامل 209 
دانــش آمــوز دختــر دبیرســتانی شــهر شــیراز، روایــی ســازه را بــا 
اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی انجــام و براســاس نتایــج وجود 
2 عامــل کلــی تأییــد شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق بــرای مولفــه های 
نارضایتــی و خجالــت بــه خاطــر ظاهــر و تداخــل در عملکــرد بــه 
ــد.  ــزارش ش ــون 0/84 گ ــرای کل آزم ــب 0/84 و 0/74 و ب ترتی

در پژوهــش حاضــر روایــی محتــوا بــه روش کیفــی بــرای »مقیاس 
انطبــاق و انســجام خانــواده«، »مقیــاس کمال گرایــی چندبعــدی«، 
»مقیــاس شــفقت خــود« و »ســیاهه نگرانــی تصویــر بــدن« بــرای 
ــن از  ــد 3 ت ــورد تأیی ــنامه م ــر 3 پرسش ــای ه ــارت ه ــام عب تم
ــد  ــالمی، واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــص روانشناس ــین متخص مدرس
علــوم و تحقیقــات قــرار گرفــت. پایایــی بــه روش همســانی درونی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ ابزارهــا بــر روی 654 تــن افراد 

ســاکن شــهر تهــران بــرای ابزارهــا اســتفاده شــد.
ضریــب آلفاکرونبــاخ بــرای زیرمقیــاس هــای همبســتگی و انطباق 
ــب 0/83 و  ــه ترتی ــواده«، ب ــجام خان ــاق و انس ــاس انطب از »مقی
ــاس  ــرای زیرمقی ــاخ ب ــب آلفاکرونب ــد. ضری ــت آم ــه دس 0/74 ب
ــدار و  ــی دیگرم ــدار، کمال گرای ــتن م ــی خویش ــای کمال گرای ه
ــدی«،  ــی چندبع ــاس کمال گرای ــدار »مقی ــه م ــی جامع کمال گرای
ــا  ــب آلف ــد. ضری ــت آم ــه دس ــب 0/71، 0/76، 0/70 ب ــه ترتی ب
کرونبــاخ بــرای زیرمقیــاس هــای مهربانــی با خــود، قضــاوت خود، 
ــزوا، ذهــن آگاهــی همانندســازی  احســاس مشــترکات انســانی، ان
بیــش از حــد، از »مقیــاس شــفقت خــود« بــه ترتیــب 0/79، 0/72، 
0/73، 0/76، 0/76 و 0/74 بــه دســت آمــد. ضریــب آلفــا کرونبــاخ 
بــرای نارضایتــی و خجالــت بــه خاطــر ظاهــر و تداخــل در عملکرد  
از »ســیاهه نگرانــی تصویــر بــدن« بــه ترتیــب 0/76 و 0/82 بــه 

دســت آمــد.  
بــرای جمــع آوری داده هــا، پــس از هماهنگــی و کســب مجــوز از 
دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد علــوم و تحقیقــات و آمــاده ســازی 
پرسشــنامه هــا بــه صــورت برخــط، ابتــدا فراخــوان شــرکت در این 
ــه  ــه پرسشــنامه هــا ب ــه همــراه لینــک پاســخگویی ب پژوهــش ب
ــمی و  ــای رس ــروه ه ــای و گ ــط )online( در کاناله ــورت برخ ص
ــس  ــرام )Telegram(، وات ــای مجــازی تلگ ــبکه ه غیررســمی ش
آپ )WhatsApp( و اینســتاگرام )Instagram( قــرار گرفتنــد. 
بدیــن ترتیــب تمامــی افــرادی کــه تمایــل بــه شــرکت در پژوهش 
ــا  ــه پرسشــنامه ه ــک پاســخگویی ب ــه لین ــه ب ــا مراجع داشــتند ب

پاســخ دادنــد. بعــد از اینکــه تعــداد شــرکت کننــده هــا بــه تعــداد 
موردنظــر رســید، داده هــا اســتخراج و بــرای تحلیــل آمــاده شــد. 
ــه رازداری،  ــش از جمل ــی پژوه ــول اخالق ــش اص ــن پژوه در ای
ــد. در  ــت ش ــراد رعای ــی اف ــم خصوص ــدن و حری ــه مان محرمان
ــاه و در  ــک 3 م ــدت نزدی ــه م ــا ب پژوهــش حاضــر پرسشــنامه ه

ــع آوری شــد. زمســتان ســال 1399 جم
ــه  ــی از جمل ــار توصیف ــای آم ــا از روش ه ــل داده ه ــرای تحلی ب
میانگیــن و انحــراف معیــار و روش الگویابــی معادلــه هــای 
ــادالت  ــای مع ــرض ه ــش ف ــراری پی ــرط برق ــه ش ــاختاری ب س
ســاختاری اســتفاده شــد. پیــش فرض هــای نرمــال بــودن و نرمال 
 ،)skewness( بــودن توزیــع چنــد متغیــری بــا اســتفاده از چولگــی
 mahalanobis( )kurtosis( و فاصلــه مهلنوبایــس  کشــیدگی 
distance( و عــدم وجــود رابطــه همخطــی )alignment( در بیــن 

 tolerance( متغیرهــای پیــش بیــن بــا اســتفاده از ضریــب تحمــل
ــی  ــس )variance inflation( بررس ــورم واریان coefficient( و ت

شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از روش الگــوی معــادالت ســاختاری و 
نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 24 و ایمــوس نســخه 24 
 )maximum Likelihood( »ــال ــینه احتم ــرآورد »بیش و روش ب

اســتفاده شــد.

یافته ها 
در ایــن پژوهــش 322 تــن )49/2 درصــد( مــرد و 332 تــن )50/8 
درصــد( زن حضــور داشــتند کــه 35 تــن )5/35 درصــد( از آن هــا 
ــال،  ــا 25 س ــد( 21 ت ــن )21/10 درص ــال، 138 ت ــر از 20 س کمت
ــن )16/67  ــال، 109 ت ــا 30 س ــد( 26 ت ــن )27/83 درص 182 ت
ــا 40  ــد( 36 ت ــن )15/29 درص ــال، 100 ت ــا 35 س ــد( 30 ت درص
ــتند. در  ــال داش ــا 45 س ــد( 41 ت ــن )13/76 درص ــال و 90 ت س
بیــن شــرکت کنندگان 297 تــن )45/4 درصــد( مجــرد، 285 تــن 
ــود  ــر خ ــد( از همس ــن )11 درص ــل و 72 ت ــد( متأه )43/6 درص
ــن )15/9  ــالت 104 ت ــزان تحصی ــت می ــد. درنهای ــده بودن جداش
ــن )10/5  ــم، 69 ت ــر دیپل ــم و زی درصــد( از شــرکت کنندگان دیپل
درصــد( کاردانــی، 287 تــن )43/9 درصــد( کارشناســی و 194 تــن 
ــن 244  ــن 654 ت ــود. از بی ــر از کارشناســی ب )29/7 درصــد( باالت
تــن )37/31 درصــد( بــه بیمــاری هــای مزمــن مبتــال بودنــد و دارو 
مصــرف مــی کردنــد و 34 تــن )5/20 درصــد( تحــت روان درمانــی 

قــرار داشــتند. 
ــه متغیرهــای پژوهــش  ــوط ب )جــدول1( یافته هــای توصیفــی مرب

ــد. ــان می ده را نش
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شیما محمدی زرغان و همکاران

جدول 1:  یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش

تورم واریانسضریب تحملکشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغیر

1/020/352/83-0/02-29/707/89انطباق و انسجام خانواده- همبستگی
1/090/402/48-31/766/730/04انطباق و انسجام خانواده- انطباق

0/960/362/76-0/03-27/555/63کمال گرایی- خویشتن مدار
0/120/670/333/07-28/156/03کمال گرایی- دیگر مدار
1/150/442/28-29/676/280/09کمال گرایی- جامعه مدار

1/130/412/43-0/15-6/032/10شفقت خود- مهربانی با خود
0/910/541/87-5/721/880/12شفقت خود- قضاوت خود

0/580/462/17-0/02-5/941/90شفقت خود- احساس مشترکات انسانی
0/620/452/19-5/642/160/04شفقت خود- انزوا

0/980/432/33-0/17-6/142/03شفقت خود- ذهن آگاهی
1/130/442/28-0/09-5/862/19شفقت خود- همانندسازی بیش از حد
--1/150/74-40/518/74نگرانی تصویر بدن- نارضایتی ظاهر

--0/14-0/48-28/436/42نگرانی تصویر بدن - تداخل در عملکرد اجتماعی

جدول 2: شاخص های برازش الگوی ساختاری

نقطه برشالگوی ساختاریشاخص های برازندگی

-182/41مجذور کای
-60درجه آزادی الگو

کمتر از 3/043مجذور کای هنجار شده
> 0/9330/90شاخص نکویی برازش

> 0/8970/850شاخص تعدیل شده برازندگي
> 0/9520/90شاخص نکویی تطبیقی

< 0/0810/08ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

ــی  ــاخص های برازندگ ــه ش ــه هم ــد ک ــان می ده ــدول2( نش )ج
ــردآوری  ــای گ ــا داده ه ــو ب ــول الگ ــل قب ــرازش قاب ــل از ب حاص
شــده حمایــت می کننــد )3/04=مجــذور کای هنجــار شــده، 
ــی  ــاخص نکوی ــی، 0/933= ش ــی تطبیق ــاخص نکوی 0/952=ش

ــي و 0/081=  ــده برازندگ ــل ش ــاخص تعدی ــرازش، 0/897= ش ب
ــب(.  ــذورات تقری ــن مج ــای میانگی ــه خط ریش

)جــدول3( ضرایــب مســیر بیــن متغیرهــا را در الگــوی ســاختاری 
ــد. ــان می ده ــش نش پژوه

جدول 3: ضریب مسیر بین متغیرها در الگو

متغیر پیش بین
برآورد اثر

استاندارد نشده
خطای معیار

برآورد اثر
استاندارد شده

مقدار احتمال

0/5010/001-0/5040/063-ضریب مسیر انطباق و انسجام خانواده - کمال گرایی
0/1280/0110/6820/001ضریب مسیر انطباق و انسجام خانواده - شفقت خود

0/4750/0670/4170/001ضریب مسیر کمال گرایی - نگرانی تصویر بدن
0/2320/001-1/4270/382-ضریب مسیر شفقت خود - نگرانی تصویر بدن

0/0210/820-0/0240/083-ضریب مسیر مستقیم انطباق و انسجام خانواده - نگرانی تصویر بدن
0/3670/001-0/4220/073-ضریب مسیر غیرمستقیم انطباق و انسجام خانواده - نگرانی تصویر بدن

0/3880/001-0/4450/069-ضریب مسیر کل انطباق و انسجام خانواده - نگرانی تصویر بدن
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ــوع  ــیر کل )مجم ــب مس ــه ضری ــد ک ــان می ده ــدول3( نش )ج
ضرایــب مســیر مســتقیم و غیرمســتقیم( بیــن انطبــاق و انســجام 
ــطح 0/01  ــت و در س ــدن مثب ــر ب ــی تصوی ــا نگران ــواده ب خان
معنــادار اســت )β=-0/388 ،P>0/01(. ضریــب مســیر مســتقیم 
 ،P>0/01( ــت ــدن مثب ــر ب ــی تصوی ــا نگران ــی ب ــن کمال گرای بی
ــا  ــود ب ــفقت خ ــن ش ــتقیم بی ــیر مس ــب مس β=0/417( و ضری
نگرانــی تصویــر بــدن منفــی )β=-0/232 ،P>0/01( و در ســطح 
ــد،  ــان می ده ــدول 3 نش ــه ج ــان ک ــود. همچن ــادار ب 0/01 معن
ضریــب مســیر غیرمســتقیم بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده بــا 
نگرانــی تصویــر بــدن )β=-0/388 ،P>0/01( منفــی و در ســطح 

ــود. ــادار ب 0/01 معن
ــک از 2  ــر ی ــش ه ــاداری نق ــدم معن ــن معناداری/ع ــود ای باوج
ــن  ــه بی ــود( در رابط ــفقت خ ــی و ش ــی )کمال گرای ــر میانج متغی
انطبــاق و انســجام خانــواده و نگرانــی تصویــر بــدن معیــن 

ــر  ــش ه ــاداری نق ــدم معن ــل معناداری/ع ــن دلی ــه همی ــود. ب نب
 Baron & Kenny ــول ــتفاده از فرم ــا اس ــی ب ــک از 2 میانج ی
ــیر  ــب مس ــان داد ضری ــج نش ــت. نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــه  ــدن ب ــر ب ــی تصوی ــا نگران ــواده ب ــاق و انســجام خان ــن انطب بی
واســطه کمال گرایــی )β=-0/209 ،P>0/01( و بــه واســطه 
ــی و در ســطح 0/01  شــفقت خــود )β=-0/158 ،P>0/01( منف

ــت. ــادار اس معن
)شــکل1( الگــوی ســاختاری همبســتگی بیــن انطبــاق و انســجام 
ــال  ــش میانجیگــر کم ــا نق ــدن ب ــر ب ــی تصوی ــا نگران ــواده ب خان
گرایــی و شــفقت خــود را نشــان مــی دهــد و چنانچــه مالحظــه 
ــال  ــا میانجیگــری کم ــواده ب ــاق و انســجام خان ــود انطب ــی ش م
ــر  ــی تصوی ــرات نگران ــی و شــفقت خــود 31 درصــد از تغیی گرای

ــدن را تبییــن مــی کننــد.  ب

شکل 1: الگوی ساختاری پژوهش

بحث
ــاختاری  ــوی س ــن الگ ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــدف پژوه ه
همبســتگی بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده بــا نگرانــی تصویــر 
ــود در  ــفقت خ ــی و ش ــال گرای ــر کم ــش میانجیگ ــا نق ــدن ب ب
ســاکنان شــهر تهــران انجــام شــد. نتایــج نشــان داد همبســتگی 
بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده بــا نگرانــی تصویــر بــدن مثبــت 
و معنــادار بــود. ایــن نتیجــه بــا نتایــج حاصــل از پژوهــش هــای 
 ،)6( و همــکاران  فارســانی  کاوه   ،)5( و همــکاران  آرا  کیــوان 
ــو  ــکاران )13( همس ــبزواری و هم ــکاران )7(، س Michael و هم

بــود. در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان گفــت کنش هــا و 
ــد،  ــی کن ــد م ــالم رش ــای س ــواده ه ــه در خان ــی ک مهارت های
خانــواده را در رویارویــی بــا شــرایط و نیازهایشــان یــاری می دهــد 
و موجــب برقــراری تعــادل و انطبــاق آن هــا مــی شــود. افــرادی 

کــه، در خانــواده از مهارت هــای ارتباطــی خوبــی در کنــار انســجام 
و احتــرام برخوردارنــد ارزیابــی مثبــت و دیــدی وســیع تر بــه 
جنبه هــای مختلــف موضوعــات در درون خانــواده دارنــد )39( 
ــرار                                                                                                 ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــای آن ه ــا و اظهارنظره ــرش ه ــه نگ ک
ــوان آرا و  ــات کی ــه مطالع ــا یافت ــج ب ــالوه، نتای ــد. بع ــی ده م
ــان داد  ــا نش ــه آن ه ــج مطالع ــود. نتای ــو ب ــکاران )5( همس هم
کــه خانــواده در شــکل گیــری تصویــر بــدن مهــم اســت. بدیــن 
ــی از ارزش  ــود، بازتاب ــدن خ ــاره ب ــرد درب ــر ف ــار نظ ــب، اظه ترتی
ــت  ــا مراقب ــد ی ــت مــی کنن ــه از او مراقب ــرادی اســت ک ــای اف ه
کــرده انــد. افــرادی کــه مــورد پذیــرش خانــواده قــرار مــی گیرنــد، 
غالبــا بــرای بــدن خــود در حــد معقولــی ارزش قائــل مــی شــوند. از 
ســوی دیگــر، زمانــی کــه فــرد تصــور مــی کنــد بــدن او مطابــق با 
انتظــارات اطرافیــان نیســت، خــود را حقیــر مــی شــمارد. افــرادی 
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کــه بــه واســطه زیباســازی انــدام خــود احســاس امنیــت مــی کند، 
ــه آن هــا آمــوزش داده  ــواده ب ــرادی کــه در خان ــا اف در مقایســه ب
ــل  ــرد خــود ارزش قائ ــه ف ــرای ویژگــی هــای منحصــر ب شــده ب
شــوند، در برابــر هرگونــه انحــراف در شــکل بــدن بســیار آســیب 
پذیــر خواهــد بــود و از پذیــرش واقعیــت ناتــوان انــد )3(. بعــالوه، 
نتایــج مطالعــه حاضــر بــا یافتــه مطالعــه کاوه فارســانی و همــکاران 
)6( همســو اســت کــه مطــرح مــی کنــد خانــواده ســبب اثرگــذاری 
ــواده مــی شــود. Michael و  ــر میــزان عــزت نفــس افــراد  خان ب
همــکاران )7( نیــز اشــاره داشــته انــد کــه خانــواده بــا اثرگــذاری بر 
احســاس خودارزشــمندی فــرد، بــر تصویــر بــدن وی نیــز اثــر مــی 

ــد. گذارن
ــی  ــا نگران ــی ب ــن کمال گرای ــتگی بی ــر همبس ــش حاض در پژوه
ــج  ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــود. ای ــادار ب ــت و معن ــدن مثب ــر ب تصوی
 Wade ــکاران )13( و ــبزواری و هم ــای س حاصــل از پژوهــش ه
ــی  ــه م ــن یافت ــن ای ــود. در تبیی ــو ب Tiggemann & )14( همس

ــص  ــب و نق ــی عی ــری از ب ــی تصوی ــال گرای ــت کم ــوان گف ت
ــری،  ــار آســیب پذی ــژه در کن ــه وی ــری ب ــودن و شکســت ناپذی ب
ــای  ــه ه ــاد و مقایس ــه انتق ــاد ب ــیت زی ــری و حساس خودانتقادگ
ــک  ــر خش ــبک تفک ــب س ــه موج ــد ک ــی ده ــه م ــی ارائ اجتماع
ــری  ــتغال فک ــری و اش ــخوار فک ــب نش ــر در قال ــاف ناپذی و انعط
بــا احســاس کمبــود، ناامیــدی و درماندگــی و در نهایــت عواطــف 
منفــی نظیــر شــرم مــی شــود )40(، همچنانکــه همســو بــا نتایــج 
مطالعــه Wade & Tiggemann )14( اســت کــه اشــاره داشــته که 
خودانتقادگــری و احســاس شــرم بــاال موجــب نگرانــی نســبت بــه 
تصویــر بــدن مــی شــود. کمــال گرایــی مــی توانــد باعــث ایجــاد 
نگــرش و احســاس منفــی نســبت بــه خــود و بــه دنبــال آن کاهش 
عــزت نفــس مــی شــود. بــه طــوری کــه ایــن افــراد انعــکاس ایــن 
ــه  ــار دیگــران نســبت ب ــی و رفت ــگاه، ارزیاب ــدگاه منفــی را در ن دی
خــود هــم جســتجو مــی کنند کــه موجــب برداشــت هــای غیرواقع 
بینانــه ذهنــی نســبت بــه رفتــار کالمــی و غیرکالمــی دیگــران و 

ــدن در آن هــا مــی شــود )41(.  ــر ب نارضایتــی از تصوی
در پژوهــش حاضــر ضریــب مســیر مســتقیم بیــن شــفقت خــود 
ــا  ــود. ایــن نتیجــه ب ــا نگرانــی تصویــر بــدن مثبــت و معنــادار ب ب
ــکاران  ــک و هم ــوری نی ــای منص ــش ه ــل از پژوه ــج حاص نتای
ــکاران  ــرد )19( و Wasylkiw و هم ــاری ف ــی و صف )18(، صدوق
)20( همســو بــود. در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت 
ــرد،  ــرار مــی گی ــورد قضــاوت ق ــه ســختی م ــی کــه خــود ب زمان
ــج منصــوری نیــک و همــکاران  ــن نتای ــا ای همچنانکــه همســو ب
ــری  ــت گ ــرم و خودمالم ــه احســاس ش ــد ک ــن دریافتن )18( چنی

ــاره تــن انــگاری همبســته اســت )17(، هشــیاری  ــا نگرانــی درب ب
ــه، در  ــدید یافت ــود تش ــاس خ ــده و احس ــدیدتر ش ــود ش ــه خ ب
خدمــت احســاس انــزوای بیــش تــر عمــل مــی کنــد. افــرادی کــه 
ــد، احســاس  ــاال ببرن ــد شــفقت خــود را در خودشــان ب نمــی توانن
ــد  ــد و رون ــه دارن ــی فاصل ــت آرمان ــا حال ــر ب ــد، بیــش ت مــی کنن
نشــخوار فکــری آن هــا افزایــش مــی یابــد )42(. خودشــفقت ورزی 
شــکلی از خودپذیــری اســت کــه بیانگــر میــزان پذیــرش و قبــول 
جنبه هــای نامطلــوب خــود و محیــط زندگــی اســت کــه موجــب 
مــی شــود تــا نوجــوان بــه وقایــع ناخوشــایند نــه بــا خشــم و خــود 
سرزنشــی بلکــه بــا مهربانــی پاســخ دهــد و ایــن وقایــع و تجربیات 
را جزئــی از تجــارب مشــترک انســانی بدانــد )43(. انســان هایــی 
کــه نســبت بــه خــود، شــفقت ورزی دارنــد، درک مــی کننــد کــه 
کامــل نبــودن، شکســت خــوردن و تجربــه هــای ســخت زندگــی 
غیرقابــل اجتنــاب اســت. بنابرایــن، آن هــا زمانــی کــه بــا تجــارب 
ســخت زندگــی مواجــه مــی شــوند بــه جــای، آنکــه از نرســیدن 
بــه ایــده آل هایشــان عصبانــی شــوند، تمایــل دارنــد کــه بــا خــود 
بــا مهربانــی رفتــار نماینــد )44(. همســو بــا ایــن نتایــج، صدوقــی 
ــنهاد  ــکاران )20( پیش ــرد )19( و Wasylkiw و هم ــاری ف و صف
ــع  ــول وقای ــراد در قب ــه اف ــازوکارهایی ک ــه س ــه از جمل ــد ک کردن
ــتفاده  ــان از آن اس ــته ش ــر خواس ــا مغای ــایند ی ــاالت ناخوش و ح
مــی کننــد تــا عــزت نفــس شــان آســیب زیــادی نبینــد، شــفقت 
ــادی و  ــه باعــث کاهــش احســاس شــرم، خودانتق خــود اســت ک
خودســرزنش گــری و نگرانــی از تصویــر بــدن در افــراد مــی شــود.
در نهایــت نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد هــر دو متغیــر 
کمال گرایــی و شــفقت خــود بــه صــورت منفــی و معنــادار 
همبســتگی بیــن انطبــاق انســجام خانــواده بــا نگرانــی تصویــر بدن 
را میانجیگــری می کنــد. ایــن نتیجــه بــا نتیجــه حاصــل از پژوهش 
ســبزواری و همــکاران )12( همســو بــود. والدینــی کــه بــه لحــاظ 
عاطفــی چنــدان گــرم نیســتند و خواســتار عملکــرد بــاال هســتند و 
ــی و معیارهــای ســطح  ــد اهــداف کمال گرای ــوان وال ــه عن خــود ب
بــاال دارنــد. بــه بیــان دیگــر، الگوســازی بــا والدیــن کمال گرایــی 
اتفــاق مــی افتــد کــه خــود بــه طــرز مــداوم دربــاره کامــل بــودن 
ــاً مضطــرب هســتند، در نتیجــه  ــا عموم ــد ی ــی دارن ــتغال ذهن اش
کــودکان بــرای اجتنــاب از ارتــکاب اشــتباه و بــه حداقــل رســاندن 
تهدیدهــای احتمالــی، کمــال گــرا خواهنــد شــد )12(. همچنانکــه 
ــن  ــکاران )13( چنی ــبزواری و هم ــا س ــه ه ــن یافت ــا ای ــو ب همس
ــر  ــه تصوی ــی افــراد نســبت ب ــدن و نگران ــر ب دریافتنــد کــه تصوی
بــدن خــود تحــت تأثیــر کمــال گرایــی ناســالم و ناســازگارانه قــرار 
ــق  ــت. طب ــه اس ــرورش یافت ــر پ ــواده ای انتقادگ ــه در خان دارد ک
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ــراد در  ــت اف ــی و شکس ــکاران )45( ناکام ــو و هم ــدگاه، نامج دی
ــع  ــای غیرواق ــان و معیاره ــی ش ــارات آرمان ــردن انتظ ــرآورده ک ب
ــواده در  ــوی خان ــواه از س ــخص و خ ــوی ش ــواه از س ــه خ بینان
افــراد کمــال گــرا مــی توانــد منجــر بــه فراخوانــی احساســات بــی 
ارزشــی و خودســرزنش گــری و خودانتقادگــری شــدید در عــوض 
ــفقت ورزی  ــه خودش ــی ک ــود؛ در حال ــرد ش ــود در ف ــفقت خ ش
ــدون  ــی و ب ــی غیرقضاوت ــا دیدگاه ــد ت ــک می کن ــراد کم ــه اف ب
ــکالتی را  ــراد مش ــن اف ــه ای ــد. زمانی ک ــرورش دهن ــرزنش را پ س
در ارتبــاط بــا ظاهــر بدنــی خــود تجربــه می کننــد، شــفقت خــود 
ــر        ــه نظ ــی، ب ــه طورکل ــد )46(. ب ــک کن ــا کم ــه آن ه ــد ب می توان
مــی رســد ویژگــی هــای خانــواده نظیــر همبســتگی و تعهدعاطفی 
و همچنیــن میــزان انطبــاق پذیــری آن هــا بــا مســائل و موضوعات 
متفــاوت موجــب رویکــردی منعطــف و نــه ســخت گیرانــه و مملوء 
از انتقــاد مــی شــود کــه از شــکل گیــری کمــال گرایــی ناســالم در 
فــرد ممانعــت کــرده و بلکــه موجــب شــکل گیــری شــفقت خــود 
نســبت بــه نواقــص و عیــوب فــردی مــی شــود و بدیــن ترتیــب 
فــردی کــه از شــفقت خــود برخــوردار باشــد در مواجــه بــا نواقــص 
جســمانی و ظاهــر بدنــی خــود نیــز از نگرانــی کــم تــری نســبت 

ــود )12،13(.  ــدن خــود برخــوردار خواهــد ب ــر ب ــه تصوی ب

نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کمــال گرایــی و شــفقت خــود 
رابطــه بیــن انطبــاق و انســجام خانــواده بــا نگرانــی تصویــر بــدن 
ــادار میانجیگــری می کننــد. براســاس  ــه صــورت منفــی و معن را ب

نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر پیشــنهاد مــی شــود کارگاه هــای 
ــازگارانه و  ــت و س ــی مثب ــال گرای ــوزش کم ــت آم ــی جه آموزش
همیــن طــور شــفقت خــود بــرای ســاکنان شــهر تهــران برگــزار 
ــا  ــا ب ــش ه ــایر پژوه ــون س ــز همچ ــش نی ــن پژوه ــود. ای ش
ــی و  ــزارش ده ــزار خودگ ــتفاده از اب ــون اس ــی چ ــت های محدودی
اســتفاده از نمونــه گیــری غیرتصادفــی و همیــن طــور تعــداد زیــاد 
ابزارهــا و خســتگی شــرکت کننــده هــا در پاســخگویی روبــرو بــود. 

ــذا در تعمیــم نتایــج احتیــاط بایــد صــورت گیــرد. ل

سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر بخشــی از نتایــج رســاله دکتــری شــیما محمــدی 
ــر  ــای دکت ــی اق ــا راهنمای زرغــان، رشــته روانشناســی عمومــی، ب
فرهــاد جمهــری در دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد علــوم و 
ــد  ــا ک ــخ 1399/10/23 ب ــه در تاری ــت ک ــران اس ــات ته تحقیق
پژوهشــیار  در ســامانه   1032794606793279452714523187
دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی https://ris.iau.ac.ir ثبــت 
شــده اســت. بدیــن وســیله از همــه ســاکنان شــهر تهــران کــه در 
ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد، همچنیــن مســئولین دانشــگاه آزاد 
اســالمی کــه بــا همــکاری خــود امــکان ایــن پژوهــش را فراهــم 

ــود. ــی ش ــی م ــد تشــکر و قدردان آورن

تضاد منافع
ــزارش  ــی گ ــاد منافع ــه تض ــر هیچگون ــه حاض ــندگان مقال نویس
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