
 

 

تصویر بدن و کمال گرایی با خود شفقت ورزی نگرانی درباره رابطه  
 

 مهال خسروپور .1
 زهرا خوشنویسان .2

 اموزش عالی خراسان،مشهد، ایرانموسسه ی،ارشد روانشناسی عموم دانشجو.1

 موسسه اموزشی عالی خراسان ،مشهد،ایرانگروه روانشناسی،استاد یار و عضو هیئت علمی .2
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 :چکیده
 

 تگیهمبسو از نوع مطالعات توصیفی . این پژوهش و کمال گرایی با خود شفقت ورزی است  هدف پژوهش حاضر،تعیین رابطه بین تصویر بدن

نفر همتا شده از نظر  58 . به منظور تعیین حجم نمونه.است در دسترسصورت نامحدود و جامعه ی اماری مورد مطالعه ی این تحقیق به است .

یانک و  )سوالی پرسشنامه مقیاس کمال گرایی ظاهری ۱۲این پژوهش از فرم سن،جنس،تحصیالت انتخاب شد . برای جمع اوری اطالعات در 

Bسوالی مقیاس نگرانی تصویر بدنی  ۱۹، پرسشنامه ی  (۲0۱۲استیو I C I سوالی مقیاس  ۱۲و پرسشنامه ی ( ۲008لیتلیتون وهمکاران (

Sخود دلسوزی فرم کوتاه C S _S F  با توجه به هدف پژوهش و نوع متغیرها ، از برای تجزیه و تحلیل داده ها ،استفاده شده است .  ( (

داده های این پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون مورد و نرم افزارمورد کاربرد قرار گرفت . ازمون همبستگی

ر نشان داد که بین نگرانی درباره تصوی به وسیله ی نرم افزار اماری تحلیل گردید . نتایجتجزیه و تحلیل قرار گرفتند . داده های بدست امده 

بدن و کمال گرایی با خود شفقت ورزی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هر دو متغیر مستقل نگرانی 

از واریانس خود شفقت ورزی  %۱6.۲درباره ی تصویر بدن  و کمال گرایی توانایی پیش بینی متغیر خود شفقت ورزی را دارد . به عبارت دیگر 

 توسط نگرانی درباره ی تصویر بدن و کمال گرایی پیش بینی میشود . 

 
B، نگرانی راجع به ظاهر فیزیکی ،  کمال طلبیخود شفقت ورزی ، واژه های کلیدی: I C I 
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 بیان مسئله :

نگرش غیرمنتقدانه و نگر به شمار میرود و به معنای مهربانی و درک درست  یکی از مفاهیم روانشناسی مثبت۱ورزی  دشفقت خو«

 به نقل ازعنوان بخشی از تجارب انسانی است ) ها و پذیرش تجارب خود به ت و سختیبه خود در هنگام مواجهه با مشکال نسبت

خود به  های خود و پذیرش و نابسندگی. همچنین، این مفهوم شامل آگاهی از درد و رنج (۲003 ۲،نف،  ۱388. )وهمکارانبشارت 

اند  ورزی که عبارت . سه مؤلفة مهم و اساسی خودشفقت(۲003نف ،  ۱388,وهمکاران  به نقل از بشارتعنوان انسان ناکامل است )

 اوتکار بودن در قبال خود، درک صحیح از خود بدون قض حظهالمعنای مهربان بودن و م 4خودقضاوتیدر مقابل  3خودمهربانیاز: 

ورزی،  . با وجود آنکه داشتن احساس خودشفقت(۲003نف،  (۱388,شارت و همکاران به نقل از بکردن خود و انتقاد از خود است )

ورزی  آگاهانه خودشفقت به ظاهر با این امر که فرد به صورت خشن و قضاوتی با خود رفتار نماید، در تناقض است، اما جزء ذهن

نف و (۱3۹4,و همکاران بشارت به نقل ازود، آنها را به وضوح مشاهده کند )نادیده گرفتن نواقص خ شامل آن است که فرد به جای

ورزی، هم در مواردی که درد و ناراحتی حاصل شرایط بیرون و نه قصور خود فرد است و هم در  خود شفقت.( ۲0۱3جرمر، 

 (۲00۱ریان و دسی، (۱3۹4,و همکارانبشارت،  ازبه نقل نتیجه قصور فرد است، اهمیت دارد )مواردی که درد و رنج در 

در بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که افرادی که در کودکی از  (۲006گیلبرت و پروکتر )۱3۹7و همکاران به نقل از کچویی)

ورزند در مقابل کسانی که در معرض  شفقتهای مراقب برخوردار باشند می توانند از خود مراقبت کنند و به خودش حمایت

نقل از  به)و انتقام مداوم از سوی مراقبان خود قرار گرفته باشند به رفتارهای خود انتقاد کرد آنان بیشتر گرایش دارند.  5پرخاشگری

است که برای  باور اساسی آنها اینکه  کنندمفهومی خود گروهی را معرفی می(۲003 ,و دیگران 6یانگ) ۱3۹7, و همکاران کچویی

 پروازانه درباره رفتار و عملکرد خود داشته جلوگیری از انتقاد و فرار از فشارهایی که خانواده به آنها می آورند باید معیارهای بلند

نیز نشان داد روابط مادری (۲0۱0 ,و مک گری نف( ۱3۹7,و همکاران به نقل از کچویی)حتماً طبق آن نیز عمل کنند.  بررسی باشد،

های زندگی نشان می دهند روابط خانوادگی پر تنیدگی و نوع واکنشی که والدین در مواجهه با شکست های دشواری و قاد گرانهانت

ورزی بیانگر حمایت عاطفی فرد از خود و دیگران در مواجهه با سختی ها و  خودشفقتگذارد. بر خود شفقت ورزی اثر منفی می

                                                           
compassion-Self.1 

Neef 2. 

compassion-Self 3. 

judgment-Self 4. 

aggression  5. 

young 6. 



 

 

( داشتن مهربانی و درک 1خودشفقتی سه جزء اساسی دارد:.  (۲0۱3 و نف یارنل ۱3۹7,انهمکارو  به نقل از کچویی)کاستی ها است 

داشتن این دیدگاه که تجارب فرد جزئی از تجارب همه انسانها (2بدون داشتن دیدگاه قضاوتی و خودانتقادگر، صحیح نسبت به خود

 است.
 دارند بدون داشتن احساس دور بودن و متمایز بودن از دیگران،دیگر، سایرین نیز چنین تجاربی را در زندگی خود  عبارت به
به نقل از بشارت، م. ) .ای متعادل نگریستن بدون بزرگنمایی کردن آنها گونه تجارب و احساسات خود را به(3

به )تندسالم هسکه تواناییهای خودشفقتی منبعی بسیار مهم برای اتخاذ رفتارهای  مطالعات گوناگون تأکید دارند(۲003نف،(۱383)

نسبت داد . ماهیت درون  فروید کمال گرایی را به کنش وری  فرامن افراط( .۲0۱۲مکس بس و گملی ،(۱383نقل از بشارت، م. )

فرد به وضع استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آنها تاکید شده روانی این سازه شخصیتی به منزله تمایل پایدار

تقسیم بندی کمال گرایی بهنجار از تالش و رقابت برای برتری و . (۱۹80برنس دی دی ،(۱386,و همکارانبه نقل از بشارت، )است 

به دلیل انتظارات غیر 7شناسد؛ اما کمال گرایی نوروتیک کمال لذت می برد و در عین حال محدودیتهایی شخصی را به رسمیت می

شناختی کمال گرایی،  عامل   نود نخواهد شد . یافته های پژوهشی، بیانگر پیامدهای آسیبواقع بینانه هرگز در عملکرد خود خوش

آسیب پذیری نسبت به شکست و افزایش خطر افسردگی  ،خود انتقادگری، ناامیدی اجتناب ناپذیر از رعایت تام و تمام استانداردها 

و همکاران  فراست،  (۱386,و همکاران بشارتبه نقل از  ()۱۹۹5بالت ، ۱386(,و همکارانبه نقل از بشارت، ) و خودکشی بوده اند

به نقل از )انـد را بر شکل گیری کمال گرایی مورد تأیید قرار داده کـودک-والـد های تعامل عضی از محققان تاثیر کیفیتب (۱۹۹0,

والدین مانند  هـای کمـال گرایانـة ویژگـی(اما در این زمینه صرفا ۱۹۹8)سروتزکین ،و)۱۹78هماچک ، (۱386,و همکارانبشارت، 

سبک دلبستگی کودک به .انـد عالی غیرمنطقی برای کودکان را مورد بررسی قرار داده سختگیـری، انتقـادگری و وضـع معیارهـای

الگرایی کم .کودک را بـه خـود اختـصاص مـیدهـد،کمتر مورد توجه قرار گرفته است-والد والـدین، کـه گـسترة وسـیعی ازتعامل های

نقل از اریان پور سعید (عنوان جستجوی استانداردهای غیر منطقی و بسیار باال در زمینه اهداف و انتظارات شخصی تعریف شده است

میکنند، در حالی که بیماران  (. ورزشکاران در کمالگرایی مثبت نمرات باالتری کسب۲005، شیرزادی ، محمد مهدی )پیرسون و گلیو

 و همکارانفدوا (نقل از اریان پور ، شیرزادی ،( آورند-دن وافسردگی در کمالگرایی منفی نمره بیشتری بدست میدارای اختالل خور

ارتباط ( ۲004فورمن هافمن(، 1391شیرزادی  ونقل از اریان پور8(خوردن بااختالل منفی کمالگرایی نتایج نشان میدهد که( . ۲005

، شیرزادی ،  نقل از اریان پور(خوردن را بیشتر میکند گرایش به اختاللکمالگرایی،  و در ورزشکاران تمایالت دارد

                                                           
Neurotic perfectionism 7. 

Eating Disorders 8. 



 

 

 مشاهدهای ازنگرشهای خوردن رادر زنان ورزشکارغیرحرفه قابل بر اساس تحقیقات، کمالگرایی منفی واریانس(۱۹۹7دیزیس،)،۱3۹۱

خوردن نگرانیهای زیادی در مورد اشتباهات  و افراد دارای اختالل(۲00۲ ۹، شیرزادی ، ، هسنقل از اریان پور(می کند پیشبینی ای

( ۲008ساسارولی وهمکاران )،۱3۹۱شیرزادی ، نقل از اریان پور و(های کمالگرایی است امر یکی از مؤلفه دارند که این

دی پور و شیرزا نقل از اریان(وپراشتهایی عصبی ونگرشهای ناسازگار خوردن است اشتهایی همچنین،کمالگرایی پیشایندی برای بی.

شیرزادی ،  ونقل از اریان پور (وترکیبی ازاستانداردهای شخصی باال و نگرانی در مورد اشتباهات(۲003،فایربورن و همکاران 

به عنوان (۲0۱0، بن و همکاران ۱3۹۱ و شیرزادینقل از اریان پور ( در مورد ارزیابیو نگرانید ( ۲008ساسارولی وهمکاران )۱3۹۱

نقل از ( های پراشتهایی عصبی وکمالگرایی نوروتیک با نشانه های اختالل خوردن در ارتباط است گرایی با نشانه دو بعد از ابعادکمال

معنای ارزیابی شناختی و رفتاری تصویر بدنی به .  دار دارد ارتباط معنی(۲00۹،ولچ و همکاران ۱3۹۱و شیرزادی اریان پور 

بخشهای مختلف بدن میباشد)به نقل از سید صالحی و دشت  برجستگیها وسالم بودناندازه،زیبایی، ظاهر، عملکرد، نامناسب بودن از

پویا، ناپایدار و اساسا ً اجتماعی است که از ترکیب پیچیده  یک سازه چندبعدی،۱0تصویر بدنی  (۲0۱6و همکاران ،پونا ۱3۹6بزرگی 

گذاری کرده و در طول زمان تغییر میکند،  جتماع ارزشا ها و قالبهایی که نگرشها،احساسها و ارزشهای شکل گرفته و در بازنمایی

احساسی و ۱۱(تصویر تن از دو بخش ادراکی ۲0۱5، ،براون و همکاران(۱3۹6است)به نقل از سید صالحی و دشت بزرگی  محکم شده

ا یا اندامه تشکیل شده است.بخش ادراکی شامل ارزیابی فرد از اندازه بدن و بخش احساسی شامل نگرش فرد در مورد شکل بدن

 .میباشد

باتوجه به توسعه اقتصادی و ارتباطی در عصر حاضر افراد بیشتر از گذشته تمایل به رعایت استاندارهای باالیی در همه جوانب زندگی 

و خود  یخود هستند  و به تعبیری کمال گرایانه تر رفتار میکنند و دغدغه های درباره ی ظاهر خود دارند . افراد میتوانند با واقع بین

 . برسندشفقت ورزی به تعادلی در رفتار و تفکرات خود 

ایا بین نگرانی درباره ی بدن و کمال گرایی و خودشفقت ورزی در زنان مشهد با رویکرد دسترسی به نرم با توجه به تقاسیر موجود 

 دارد ؟وجود افزار های اجتماعی رابطه ی معنی داری 
 

 روش تحقیق
از نوع مطالعات همبستگی می باشد . جامعه ی اماری مورد مطالعه ی این تحقیق به صورت نامحدود ودر این پژوهش ، توصیفی و 

لینک پرسشنامه تدوین شده اقدام به پاسخگویی کردند . ابزار نفر زن که از طریق  58شامل دسترس است. و نمونه ی پژوهش

تصویر بدن رابطه ی پژوهش شامل پرسشنامه  B I C I  

                                                           
Hess 9. 

Body image 10. 

Perception 11. 



 

 

و پرسشنامه مقیاس خوددل  (۲0۱۲وپرسشنامه ی مقیاس کمال گرایی ظاهر فیزیکی )یانک و استیو (۲008وهمکاران لیتلیتون (

سوزی بود . داده های پژوهش از طریق تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . داده های بدست 

sامده توسط نرم افزار  p s s  تحلیل شد .  

 ابزار 

Bپرسشنامه رابطه ی تصویر بدن  I C I در پژوهشی که بر روی نمونه دانشگاهی  ماده است . 19شامل )۲0۱۲)یانک و استیو

درصد بود که بیانگر ضریب اعتبار باالیی این پرسشنامه می باشد ۹3گرفت ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حاضر صورت 

 ضریب
دهم است همچنین پرسشنامه حاضر با سایر مقیاسهای ۹۹اعتبار درونی پرسشنامه نیز در نمونه دانشگاهی برابر با آلفا مساوی با 

 اندازهگیری موجود در این حوزه تصویر بدنی
ینان مهمبستگی باالیی را نشان میدهد برای مثال همبستگی پرسشنامه حاضر با پرسشنامه اختالل بدریختی بدن در سطح اط

 است که نشان از روایی باالی اینr=83/برابربا 0/0۱
مقیاس است در ایران نیز در تحقیقی توسط بساک نژاد و غفاری روی نمونهای از دانشجویان انجام گرفت پایایی پرسشنامه نگرانی 

Bاز تصویر بدن  I C Iبه روش کرونباخ به ترتیب 
 (۱387گزارش شده است . )پاشا و همکاران ۹5/.و 0/۹5و ۹3/.برای دانشجویان دختر ، پسرو کل دانشجویان 

عبارت ۱۲توسط یانگ و استیو بر ساخته شد و دارای ۲0۱۲این مقیاس در سال پرسش نامه مقیاس کمال گرایی ظاهر فیزیکی 

 کمال استاست و هدف آن بررسی و ارزیابی مولفه های کمال گرایی ظاهر فیزیکی نگرانی در مورد عیب ونقص امیدواری برای 
 نمره گذاری شده است5تا ۱شیوه نمره گذاری امتیاز بر اساس طیف لیکرت است که از 

 عبارات مربوط به هر زیر مقیاس . 
 7تا۱نگرانی در مورد عیب و نقص عبارات ۱.
 ۱۲تا 8امیدواری برای کمال عبارات ۲.

 ویژگی های روانسنجی
ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آن چه اندازه می گیرد یعنی پایایی و روایی روایی قابلیت اعتماد یا پایه یک 

 که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه
اعتبار یا روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه  :روایی  ( ۱3۹0اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد) سرمد و همکاران

برای تعیین روایی میتوان از روش های ۱3۹0یزی را اندازه می گیرد که ما فکر میکنیم سرمد و همکاران گیری تا چه حد چ



 

 

مختلفی استفاده کرد ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کردیم و برای تعیین روایی محتوایی 

 ظرات اصالحی اساتید استفاده شده استپرسشنامه کمال گرایی ظاهری فیزیکی دراین پژوهش چند از ن

 پرسشنامه ی خود شفقت ورزی
S)(بخش دوم :معرفی مقیاس خود دلسوزی فرم کوتاه C S _S F 

از جنبش افزایش حرمت خود، خود دلسوزی یا شفقت هایی متناقض در زمینه حرمت خود باال و انتقاد  در ادامه دستیابی به یافته

الف.( خود دلسوزی یا شفقت خود به این موضوع اشاره دارد که فرد در 2003نف، )اه حلی برای رفع مشکالت، ارائه خود به عنوان ر

مواجه با شکستها، نقصها و عیوب خود به پذیرش آنها، نه نادیده گرفتن یا غرق شدن در آنها ومهربانی و عطوفت نسبت به خود، نه 

می انسانها، نه احساس تنها بودن در نقصها و انتقاد و سرزنش خود، پرداخته و این کاستیها و ضعفها را مالزمات مشترکی میان تما

 عیوب، بداند
عامل دو 6ساخته شده است که شامل 2011 )) مادهای خود دلسوزی فرم کوتاه توسط ریس، پامیر، نف و ونگاچت12ب.( مقیاس 2003نف، )

در مقابل فزون 7مقابل انزوا  در6در مقابل قضاوت در مورد خودو ذهن آگاهی 4مشترکات انسانی  مهربانی با خود ، احساس3وجهی 

 =تقریبا هرگز، 1 =درجه)5میبایست در طیف لیکرت  ماده است. پاسخدهندگان26همانندسازی است. فرم بلند این مقیاس شامل 8
 .تقریبا همیشه( به عبارات پاسخ دهند5

Sبخش سوم: ویژگیهای روانسنجی مقیاس خود دلسوزی فرم کوتاه) F -S C S) 
گزارش کردند. تحلیل عامل مواد مقیاس نیز، همچون فرم بلند  0/86در مطالعه خود، همسانی درونی مقیاس را 2011 ) )ریس و همکاران

عالوه بر بررسی 1392 )دوم خود دلسوزی را نشان داد. در مطالعه )سبزهآرای لنگرودی عامل بیان شده و یک عامل مرتبه  6مقیاس، 

همسانی 2012 ) گزارش شد. در مطالعه)قربانی، واتسن، ژو و نورباال 0/68ای کرونباخ مقیاس ساختار عاملی مقیاس در نمونه ایرانی، آلف

 .گزارش شد 0/84درونی مقیاس 

  
 یافته ها  

 %۱3.8سال ،  ۲5-۲0ان افراد بین  %4۱.4. بوده اند زن ان  %۱00نفر بوده است که  58تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 

پایین تر از  %5.۲سال بودند .  45-4۱بین  %8.6سال و40-36بین  %۱3.8سال،  35-3۱ان بین  %۲۲.4سال ، 30-۲6ان بین 

 دارای تحصیالت ارشد بودند . %۲۲.4لیسانس و  %44.8دیپلم،  %۲7.6دیپلم، 



 

 

ه های مورد برسی قرار گرفت و میتوان گفت توزیع داد۱۲اسمیرنف -نرمال بودن پیش فرض نمرات ازطریق ازمون کولوموگروف

p) بود05/0پژوهشی نرمال میباشد . چون سطح معناداری ازمون بیشتر از مربوط به متغیرهای  میتوان گفت توزیع داده ها ،(0.05<

 طبیعی است .
 امده است :  ۱شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول  

 

 

 

 
 : شاخص های توصیفی 1جدول 

 خودشفقت ورزی کمال گرایی تصویر بدن 

 .3.0۱ ۲.7 ۲.۱ میانگین

انحراف 

 استاندارد

0.68 ۱ 0.65 

 0.۲ 0.۲ 0.04 سطح معناداری

 0.0۹ 0.0۹ 0.۱۱ ازمون اماری 

 

 

 
 ازمون فرضیه ها

            

 همبستگی میان متغیرهای این  پژوهش را نشان میدهد .  ۲جدول 
 : ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهش 2جدول 

 خود شفقت ورزی کمال گرایی تصویر بدننگرانی درباره  

 **0.366 **0.73۹ ۱ تصویر بدن

 **0.383 ۱ **0.73۹ کمال گرایی

 ۱ **0.383 **0.366 خود شفقت ورزی

ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین  نشان میدهد که بین کمال گرایی و نگرانی درباره تصویر بدن  ۲نتایج جدول

 خودشفقت ورزی و نگرانی درباره تصویر بدن نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد . 

 

                                                           
Smirnov-Kolmogorov 12. 

 



 

 

 خودشفقت ورزی را دارد .بینی  فرضیه ی اصلی  : نگرانی درباره تصویر بدن و کمال گرایی توایی پیش

 ود شفقت ورزی تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفته است .برای برسی موثر ترین متغیر در پیش بینی خ

 
 13:خالصه ی مدل3جدول 

ضریب همبستگی  مدل

 (Rچندگانه)

مجدور ضریب 

 (2Rهمبستگی )

مجدور تعدیل شده 

 ضریب همبستگی

خطای انحراف از 

 براورد

1 a0.402 0.162 0.131 0.613 

a تصویر بدن ، کمال گرایی کننده ی )ثابت(: نگرانی درباره  :پیش بینی 

 
 
 
 
 

 14a: انوا 4جدول 

 معنی داری F میانگین مجذورات درجه ی ازادی مجموع مجذورات مدل

 b0.008 5.۲۹۹ ۱.۹۹۲ ۲ 3.۹84 رگرسیون

 0.376 55 ۲0.678 باقیمانده

  57 ۲4.663 کل

aمتغیر وابسته : خودشفقت وررزی 
b.) نگرانی درباره ی ظاهر بدن ، کمال گرایی پیش بینی کننده ها )مقدار ثابت : 

 

 

 
 

 

                                                           
13 Model summary 
14ANOVA 



 

 

 

 

 

 

 a15: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون  5جدول 

 معنی داری t ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد مدل

B بتا انحراف معیار  

 0.000 7.۹66  0.۲74 ۲.۱86 ثابت

ظاهر  نگرانی درباره 

 بدن

0.۱77 0.۱77 0.۱83 

 

۱.000 0.3۲۲ 

 0.۱83 ۱.348 0.۲47 0.۱۲0 0.۱6۲ کمال طلبی

aمتغیر وابسته : خود شفقت ورزی. 
ظاهر بدن و کمال طلبی به معادله ی رگرسیونی وارد شده میکنیم متغیرهای نگرانی درباره مشاهده با توجه به خروجی های فوق 

Rاز تغییرپذیری متغیر خودشفقت ورزی را باتوجه به مقدار  %۱6.۲است و این متغیرها   S q u a r  . دو متغیر بیان می کند

 ظاهر بدن و کمال گرایی ، متغیر پیشبین  برای خود شفقت ورزی است .نگرانی درباره 

یون بکار میرود . این وزن های بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هریک از متغیر ها در معادله ی رگرس

گر احد تغییر در متغیر وابسته رخ میدهد . بر این اساس یک واحد در متغیر مستقل ، چند وا ضرایب به ما می گوید که با تغییر

نمرات خود شفقت ورزی را افزایش می دهد  0.۱83نگرانی درباره ظاهر بدن به اندازه ی یک واحد افزایش یابد ، این تغییر به اندازه 

 نمرات خود شفقت ورزی را افزایش میدهد .  0.۲47همچنین اگر کمال طلبی به اندازه ی یک واحد افزایش یابد ، به اندازه ی 

 بحث و نتیجه گیری 
ی مثبت و  هکمال گرایی با خود شفقت ورزی رابط همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرانی درباره ی ظاهر بدن ونتایج تحلیل 

معنا داری وجود دارد . همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که هردو متغیر نگرانی درباره ظاهر بدن و کمال گرایی 

از واریانس خود شفقت ورزی توسط نگرانی درباره ظاهر بدن  %۱6.۲ توانایی پیش بینی خود شفقت ورزی را دارد . به عبارت دیگر 

 بینی می شود .و کمال گرایی پیش 

یکی از مفاهیم روانشناسی مثبت نگر به شمار میرود و به معنای مهربانی و ۱6خو دشفقت ورزی در تبیین این مطالب میتوان گفت 

نگرش غیرمنتقدانه نسبت به خود در هنگام مواجهه با مشکالت و سختی ها و پذیرش تجارب خود به عنوان بخشی و درک درست 

(. همچنین، این مفهوم شامل آگاهی از درد و رنج و ۲003 ۱7، نف، ۱388. )وهمکارانبشارت  به نقل ازاز تجارب انسانی است )

                                                           
15Coefficients 

compassion-Self.16 

  

Neef 17. 



 

 

(. سه مؤلفة مهم و ۲003نف ،  ۱388,نابسندگی های خود و پذیرش خود به عنوان انسان ناکامل است )به نقل از بشارت وهمکاران 

معنای مهربان بودن و مالحظه کار بودن در قبال  ۱۹قابل خودقضاوتیدر م ۱8اساسی خودشفقت ورزی که عبارت اند از: خودمهربانی

(. با وجود ۲003( نف، ۱388,خود، درک صحیح از خود بدون قضاوت کردن خود و انتقاد از خود است )به نقل از بشارت و همکاران 

ود رفتار نماید، در تناقض است، آنکه داشتن احساس خودشفقت ورزی، به ظاهر با این امر که فرد به صورت خشن و قضاوتی با خ

)به اما جزء ذهن آگاهانه خودشفقت ورزی شامل آن است که فرد به جای نادیده گرفتن نواقص خود، آنها را به وضوح مشاهده کند 

 ( .۲003( نف، ۱388,نقل از بشارت و همکاران 

ین نتیجه دست یافتند که افرادی که در کودکی ( در بررسی خود به ا۲006)گیلبرت و پروکتر ۱3۹7)به نقل از کچویی و همکاران

از حمایتهای مراقب برخوردار باشند می توانند از خود مراقبت کنند و به خودش شفقت ورزند در مقابل کسانی که در معرض 

 پرخاشگری۲0 و انتقام مداوم از سوی مراقبان خود قرار گرفته باشند به رفتارهای خود انتقاد کرد آنان بیشتر گرایش دارند. 

( داشتن مهربانی و درک صحیح نسبت به خود بدون داشتن دیدگاه قضاوتی و 1خودشفقتی سه جزء اساسی دارد: 

(داشتن این دیدگاه که تجارب فرد جزئی از تجارب همه انسانها است.به عبارت دیگر، سایرین نیز چنین تجاربی را در 2خودانتقادگر،

(تجارب و احساسات خود را به گونه ای متعادل 3دور بودن و متمایز بودن از دیگران،زندگی خود دارند بدون داشتن احساس 

که تواناییهای  (مطالعات گوناگون تأکید دارند۲003نف،(۱383به نقل از بشارت، م. )) .نگریستن بدون بزرگنمایی کردن آنها

بنابراین ( .۲0۱۲، و همکارانمکس (۱383رت، م. )به نقل از بشاخودشفقتی منبعی بسیار مهم برای اتخاذ رفتارهای سالم هستند)

نگرانی درباره تصویر بدن دارند به عبارتی کسانی که خود شفقت ورزی بیشتری دارند   %۱6کسانی که خود شفقت ورزی دارند 

 کمتر درباره تصویر بدن خود نگران هستند . نسبت به کسانی که کمال گرا هستند 

فرد به نسبت داد . ماهیت درون روانی این سازه شخصیتی به منزله تمایل پایدار فروید کمال گرایی را به کنش وری  فرامن افراط

برنس دی (۱386,به نقل از بشارت، و همکاران)وضع استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آنها تاکید شده است 

ل گرایی بهنجار از تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت می برد و در عین حال محدودیتهایی . تقسیم بندی کما(۱۹80دی ،

به دلیل انتظارات غیر واقع بینانه هرگز در عملکرد خود خوشنود ۲۱شناسد؛ اما کمال گرایی نوروتیک شخصی را به رسمیت می

مال گرایی،  عامل ناامیدی اجتناب ناپذیر از رعایت تام و تمام شناختی ک  نخواهد شد . یافته های پژوهشی، بیانگر پیامدهای آسیب

، و به نقل از بشارت) استانداردها ، خود انتقادگری، آسیب پذیری نسبت به شکست و افزایش خطر افسردگی و خودکشی بوده اند

عضی از محققان تاثیر کیفیت ب (۱۹۹0,فراست،  و همکاران  (۱386,به نقل از بشارت و همکاران ()۱۹۹5بالت ، ۱386(,همکاران

هماچک ، (۱386,به نقل از بشارت، و همکارانکـودک را بر شکل گیری کمال گرایی مورد تأیید قرار داده انـد)-تعامل های والـد

                                                           
compassion-Self 18. 

judgment-Self 19. 

aggression  20. 

Neurotic perfectionism 21. 



 

 

(اما در این زمینه صرفا ویژگـی هـای کمـال گرایانـة والدین مانند سختگیـری، انتقـادگری و وضـع ۱۹۹8و)سروتزکین ،)۱۹78

سبک دلبستگی کودک به والـدین، کـه گـسترة وسـیعی .معیارهـای عالی غیرمنطقی برای کودکان را مورد بررسی قرار داده انـد

کمالگرایی عنوان جستجوی  .کودک را بـه خـود اختـصاص مـیدهـد،کمتر مورد توجه قرار گرفته است-ازتعامل های والد

نقل از اریان پور سعید ، شیرزادی ، (مینه اهداف و انتظارات شخصی تعریف شده استاستانداردهای غیر منطقی و بسیار باال در ز

(. ورزشکاران در کمالگرایی مثبت نمرات باالتری کسب میکنند، در حالی که بیماران دارای ۲005محمد مهدی )پیرسون و گلیو

 فدوا و همکاران(،۱3۹۱از اریان پور ، شیرزادینقل (آورند -اختالل خوردن وافسردگی در کمالگرایی منفی نمره بیشتری بدست می

( ارتباط ۲004فورمن هافمن(، 1391شیرزادی  ونقل از اریان پور۲۲(نتایج نشان میدهد که کمالگرایی منفی بااختالل خوردن( . ۲005

رزادی ، نقل از اریان پور ، شی(دارد و در ورزشکاران تمایالت کمالگرایی، گرایش به اختالل خوردن را بیشتر میکند

(بر اساس تحقیقات، کمالگرایی منفی واریانس قابل مشاهدهای ازنگرشهای خوردن رادر زنان ۱۹۹7،)دیزیس،۱3۹۱

(و افراد دارای اختالل خوردن نگرانیهای زیادی ۲00۲ ۲3نقل از اریان پور، شیرزادی ، ، هس(ورزشکارغیرحرفه ای پیشبینی می کند

،)ساسارولی وهمکاران ۱3۹۱نقل از اریان پور وشیرزادی ، (در مورد اشتباهات دارند که این امر یکی از مؤلفه های کمالگرایی است

نقل از اریان پور و (ستهمچنین،کمالگرایی پیشایندی برای بی اشتهایی وپراشتهایی عصبی ونگرشهای ناسازگار خوردن ا.( ۲008

(.بنابراین هرچه افراد کمال گرا تر هستند بیشتر نگرانی درباره تصویر بدن خود دارند و  ۲003فایربورن و همکاران .، ۱3۹۱شیرزادی

 هر چه کمال گرا تر باشیم بیشتر به دنبال رعایت استاندارد های بیشتری برای ظاهر خود هستند . هرچه فرد کمال گرایی بیشتری

یک سازه چندبعدی، پویا، ناپایدار و اساسا ً ۲4تصویر بدنی رض افسردگی و اختالل خوردن است .داشته باشد به مراتب بیشتر در مع

اجتماعی است که از ترکیب پیچیده نگرشها،احساسها و ارزشهای شکل گرفته و در بازنمایی ها و قالبهایی که اجتماع ارزش گذاری 

(تصویر ۲0۱5(،براون و همکاران ،۱3۹6میکند، محکم شده است)به نقل از سید صالحی و دشت بزرگی  کرده و در طول زمان تغییر

و احساسی تشکیل شده است.بخش ادراکی شامل ارزیابی فرد از اندازه بدن و بخش احساسی شامل نگرش ۲5تن از دو بخش ادراکی 

متغیر نگرانی درباره  تصویر بدن با مطالب گفته شده همسو فرد در مورد شکل بدن یا اندامها میباشد . همانظور که مشخص است 

 است .

 

 

 

                                                           
Eating Disorders 22. 

Hess 23. 
Body image 24. 

Perception 25. 
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