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Abstract 

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to predict body image and self-
examination levels based on early maladaptive schemas of married students of Kermanshah 
University of Azad University that was in the academic year 1995-96. 
Methodology: The statistical society consists of married students of Kermanshah Azad 
University, which is in the academic year 1995-96. The sample size was 200 students who were 
selected by multistage cluster sampling. The questionnaire of the multidimensional self-
relationship questionnaire (Kash, 1990), Yang's maladaptive schemas questionnaire, and self-
assessment scale scale questionnaire (Thompson and Zurrof 2004) were used for data collection. 
Results: Growth patterns were measured using the Ulrich test and physical fitness components 
related to children's health using 540 m long tests, modified flexural tensile test and modified 
length test. The Ulrich Durable Motor Growth Test (2000) is a revised instrument by Dr. Beverly 
D Orlech (1985) as a tool for evaluating selected motor skills in children aged 3 to 10 years and 
older. Object-control skills and selected displacements make up a 12-item test. Moving skills 
include running, quadrangling, licking, jumping, jumping, sliding, manipulation skills including 
knocking down, throwing at the upper hand side of the shoulder, rolling the object from the 
bottom of the shoulder. 
Conclusion: The presence of maladaptive cognitive schemas may differentiate between those 
who are self-satisfied with the body image and those who have little or no body image. Having 
pessimistic views about the image of our bodies and ourselves, causes negative emotions and 
reduces the person's coping power with negative thoughts. The appearance of such a situation 
will ultimately lead to a person's own body image and self-harm. 
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  هیناسازگار اول یطرحواره ها یانتقادی بر مبنا بدن و سطوح خود ریتصو ینیب شیپ

  2این یافشار میکر، 1*راضیه حسینی
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 30/05/97پذیرش مقاله:            20/05/97بازنگری مقاله:           07/04/97دریافت مقاله: 

 چکیده

دانشجویان متاهل  هیناسازگار اول یهاوارهطرح یبدن و سطوح خودانتقادی بر مبنا ریتصو ینیبشیپهدف این پژوهش  مقدمه و هدف: 

 بود.  96 – 95که در سال تحصیلی  دانشگاه آزاد کرمانشاه 
مشغول تحصل می  96 – 95که در سال تحصیلی  مشتمل بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد کرمانشاه  آماری جامعه ی :شناسیروش 

از پرسشنامه روابط  .شدند انتخاب چند مرحله ای خوشه ای روش نمونه گیری با که بود   دانشجو 200 مورد پژوهش باشد. حجم نمونه
،( 2۰۰4تامپسون و زوروف )2یانگ، و پرسشنامه مقیاس سطوح خودانتقاد ناسازگار طرحواره (   پرسشنامه199۰)کش،  1خود -چند بعدی بدن

 برای  گردآوری داده هااستفاده شد. 
 در و خود انتقاد گری بدن ریتصو با  اولیه های ناسازگار طرحواره بین داد نشان ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نتایج :نتایج

  .است و خود انتقاد گری بدن ریتصو های بین مهمترین پیش از یكی اولیه ناسازگار های طرحواره .دارد وجودمنفی  رابطة دانشجویان متاهل

 ریتصو از که آنهایی و هستند و خود راضی بدن ریتصو از که افرادی بین است ممكن ناسازگار های شناختی طرحواره حضور نتیجه گیری:

 منفی هیجانات فراخوانی موجب ، و خود بدن ریتصو به نسبت بدبینانه دیدگاههای وجود .کند تمایز ایجاد دارند کمی و خود رضایت بدن

دنبال  به را فرد و خود منفی در بدن ریتصو درنهایت چنین حالتی بروز . شود می منجر افكار منفی با شخص توان مقابلة کاهش به و شده
 داشت. خواهد

 هیناسازگار اول یهاوارهطرح ،سطوح خودانتقادی  ،بدن  ریتصوواژگان کلیدی: 
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1 MBSRQ 
2 LOSC 

، مجله علوم حرکتی و اولیه ناسازگار های طرحواره مبنای بر انتقادی خود سطوح و بدن تصویر بینی پیش، میکر این یافشارراضیه،  حسینی :ارجاع

 .96-87، صفحات 1397دوره اول، شماره دوم، پاییزرفتاری، 

.   

 



 … یانتقادی بر مبنا بدن و سطوح خود ریتصو ینیب شیپ

 
 

96-87، صفحات 1397، پاییز 2، شماره 1، دوره علوم حرکتی و رفتاریمجله    89 

 مقدمه

 است، دیگران با ارتباط برقراری نیازمند و اجتماعی انسان موجودی

و  استعدادها شكوفایی متعالی و نیازهای از بسیاری که ایگونه به

 ارتباطات اجتماعی و فردی بین تعامل از طریق هایشخالقیت

 ارتباط این (. اما برقراری1393 آید )یوسفی،می در فعل شد به ارضا

 اعتماد به مانند: کمبود عواملی و نیست ممكن راحتی همه به برای

 یا انتقاد و طرد شدن از ترس فرد، مورد در دیگران ارزیابی نفس،

 اجتماعی احساس هایموقعیت شود افراد درمی دیگر سبب عوامل

شدید به اختاللی به نام  حالتدر  اضطراب این. کنند اضطراب

 اختالل دچار شود. افرادتبدیل می 1اجتماعی هراس یا اضطراب

 بررسی مورد اجتماعی هایموقعیت در اینكه از اضطراب اجتماعی

 به است ممكن و گیرند، واهمه داشته قرار دیگران ارزیابی و

 خاطر به افراد کنند. این رفتار تحقیرآمیز یا آورخجالت صورت

 کنند.می تحمل را آن زیاد ناراحتی با یا و کرده س، دوریتر

 اجتماعی اضطراب اختالل تبیین در متعددی هایمؤلفه

 بوده، بدنی تصویر از متغیرها، نگرانی این از اند. یكیشدهمطرح

شكل  و اندازه از فرد هر که است ذهنی تصویر یک 2بدن از تصویر

 کل و تکتک به نسبت فرد که است احساسی نیز و دارد خود بدن

 مهم تكاملی نگرانی خود، بدن از ذهنی دارد. تصویر بدنش اعضای

 تحوالت دوران این در .باشدمی و جوانان نوجوانان در

 در ویژه به افتد.می اتفاق اجتماعی مهمی و شناختیروان

 فشارهای تحت خود، ظاهر جسمی با ارتباط در که دانشجویان

 که تصویری عنوان به را ذهنی دارند. تصویر قرار زیادی اجتماعی

احساس  و دارد بدن کلی شكل ظاهر و سایز، خود از ذهن در فرد

 (. خود139۰است)کاظمی، نموده تعریف این ویژگی مورد در وی

 شدید، حقارت با احساس که است متغیرهایی دیگر از 3انتقادی

 معیارهای با مطابقت در احساس شكست و ارزشیبی احساس گناه،

 داشتن عنوان به انتقادی شود. خودمشخص می انتظار مورد

است.  شده تعریف پیشرفت برای تالش خود و از باال انتظارات

به  رسیدن در راه مانع با شدن روبرو هنگام انتقادگرافراد خود

افسردگی  تجربه مستعد و شوندمی پذیرآسیب بسیار اهدافشان،

 یک عمل، در معیار درون فكنی میزان پایه بر انتقادی هستند. خود

                                                           
1 Social anxiety 

2 Body image 
3 Self-Criticism 

 خود نوعی از پیوستار، این انتهای یک در گیرد؛می قرار پیوستار

 بیرونی متكی نسبت به استانداردهای بر که دارد وجود انتقادی

 که مستلزم انتقادی، خود از نوعی آن دیگر انتهای در و است

دید  صورت به4ایمقایسه انتقادی است. خود درونی استانداردهای

شده  تعریف دیگران با خود مقایسه سبب به خود، به نسبت منفی

دیگرانی  با خود نامناسب مقایسه بر تمرکز سطح، این است. در

 به نهایت و در رسند،می نظر به منتقد و متخاصم برتر، که است

 منجر دیگران شدن توسط ارزیابی و مواجهه از ناراحتی و نارضایتی

 به نسبت دید منفی صورت شده به درونی انتقادی شود. خودمی

 یانگ با .شده است تعریف دیگران با خود مقایسه سبب به خود،

 را مطرح اولیه ناسازگار هایوارهطرح شناختی رفتار درمانی بسط

 برای شناختی است ساختاری وارهطرح بک اعتقاد به. ساخت

 اثر ارگانیزم که بر هاییمحرک ارزیابی و رمزگردانی گزینش،

 به منجر کودکی اولیه تجارب  وارهطرح نظریه اساس گذارند. برمی

 دنیا و دیگران خود، در خصوص بنیادین باورهای گیریشكل

 ناخوشایند تجارب و هاکه موقعیت ساخت مطرح شود. یانگمی

ن ناسازگاری، بد بنیادی این باورهای که شودمی باعث زندگی

(. از 1393)موسوی، قربانی، طباطبایی،اور شوندعملكرد، نافذ و رنج 

 و شناختی پردازش سبک بررسی که جدید و های مهم سازه جمله

پردازد. سازه هیجانی در انسان می پردازش بر آن اثرگذاری نحوه

های ناسازگار، الگوی های هیجانی و شناختی خود وارهطرح

در ذهن  رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحولآسیب

(. 5،1999شوند)یانگگرفته  و در مسیر زندگی تكرار میشكل

ها در وارهها هستند، طرحوارهترین ساختارهای شناختی طرحژرف

های جدید بر پایه ساختار پیشین خود، اطالعات رویارویی با محرک

کنند، و بدین به دست آمده را سرند، رمزگردانی و ارزیابی می

افراد نسبت به خود و جهان پیرامونش تأثیر ترتیب بر نوع نگرش 

(. یانگ آن دسته از طرحوراه های را که 1997، 6گذارد)جكوبینمی

انجامد، شناختی میگیری مشكالت روانبه رشد و شكل

الگوهای  هاوارهطرح نامند. اینهایی ناسازگارانه اولیه میوارهطرح

 رشد جریان اولیه از که هستند رسانیآسیب خود هیجانی و شناختی

 گین ، و مک یابند)یانگمی تداوم زندگی طول در و آغازشده

                                                           
4 Comparative Self-Criticism: CSC 
5 Young 
6 Jacquin 



 نیا افشاری کریم حسینی، راضیه
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 معموالا  سطح شناخت، ترینعمیق در هاوارهطرح (. این2003

 شناختیروان لحاظ به را فرد و کنندمی عمل آگاهی سطح از بیرون

 ارتباطات اضطراب، افسردگی، چون هاییآشفتگی ایجاد به نسبت

-طرحسازند.  می پذیرآسیب تنیروان اختالالت و اعتیاد ناکارآمد،

توانند ها نیز بنیادهای شناختی فرد را تشكیل داده و میواره

توان می رفتارهای فرد را شكل داده و به آن سمت و سو دهند، لذا

های ناسازگار اولیه به عنوان بخش زیرین و سخت بین طرحواره

-های تحولی رشد شكل گرفتهههای افراد که اغلب در دورشناخت

اند، با رفتارهای ناسازگارانه در مقاطع بعدی رشد افراد، رابطه برقرار 

ها از جمله علل فردی و وارهطرح (.139۰یوسف نژاد، پیوسته،نمود )

ی وابستگی به مواد از اهمیت شناختی است که در مطالعهروان

ر تفسیرهای فرد د یریها موجب سوگوارهای برخوردارند، طرحویژه

های خود را به صورت نگرش هایریاز رویدادها شده و این سوگ

های داشتهای نادرست، اهداف و چشم، گمانهشدهیفتحر

ناسازگار اولیه، الگوها  یهاوارهدهند، طرحنشان می بینانهیرواقعغ

ی فرد با های عمیق و فراگیری هستند که به رابطهمایهیا درون

کبودی ان ارتباط دارند و به شدت ناکارآمد هستند )خود یا دیگر

 ها راوارهای از طرح(. یانگ مجموعه1395،سلیمی ،کاوسی، 

 گویند.ناسازگار اولیه می یهاوارهها طرحگردآوری نموده که به آن

  ،1رهاشدگی)نامد: ها را به شرح ذیل میوارهیانگ این طرح

، 4مهریبی ، نارسایی/3نیهیجا ، محرومیت2بدرفتاریاعتمادی یب

، 6کفایتی عملی،  وابستگی بی5اجتماعی/بیگانگی گیریگوشه

،  شكست 8گرفتاری ،7پذیری نسبت به زیان یا بیماریآسیب

 یداری و خود انضباط، خویشتن1۰منشیبزرگ استحقاق/ ،9پیشرفت

اطاعت: احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل  ،11ناکافی

تمرکز افراطی بر ارضای نیازهای دیگران  ، ایثار:12خود به دیگران

                                                           
1 Abandonment 
2 Mistrut/Abuse 
3 Emotional Deprivation 
4 Defectiveness/Un lovability 
5 Social Isolation/Alienation 
6 Impaired Autonomy and Performance 
7 Vulnerability to Harm or Illness 
8 Enmeshment 
9 Failure to Achieve 
10 Entitlement/Superiority 
11 Insufficient Self-discipline 
12 Subjugation 

: تمرکز 14،  نگرانی/بدبینی13/جلب توجهییداتدر زندگی روزمره، تا

: بازداری 15های منفی زندگی،  بازداری هیجانیعمیق برجنبه

افراطی رفتاری، احساسات و ارتباطات خودانگیخته، معیارهای 

ه اعتقاد یانگ ب (.17خودتنبیهی بسیار کند، : کوشش16سرسختانه

ها که حاصل تجارب ناگوار دوران کودکی وارهبرخی از این طرح

ی اصلی اختالالت شخصیت، مشكالت هستند ممكن است هسته

تر و بسیاری از اختالالت مزمن محور یک خفیف یمنش شناخت

تواند درمان انتخابی برای درمانی می یوارهگیرند. طرح قرار

یک و دو و بیماران با مشكالت منش بسیاری از اختالالت محور 

دیرپا باشد. عالوه بر آن برای درمان مجرمان جنایی و  یشناخت

کنندگان مواد چنین درمان و پیشگیری از عود در بین مصرفهم

بنابراین سوال کلی  (.1385لطفی، ی مناسبی است )نیز گزینه

توان پیش  هیناسازگار اول یهاوارهطرح پژوهش این ا ست که  آیا

دانشجویان متاهل دانشگاه  سطوح خودانتقادیو بدن  ریتصوبینی  

  آزاد را دارد.

 روش شناسی

 و نمونه آماری جامعه ی 

مشتمل بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد  آماری جامعه ی

مشغول تحصل  96 – 95که در سال تحصیلی  اسالمی کرمانشاه 

تصادفی خوشه  در این پژوهش نمونه گیری به صورت .می باشد

است و نمونه ی پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد  ای

می باشد. با توجه به جدول  95-96اسالمی در سال تحصیلی 

نفری به روش  2۰۰مورگان تعداد نمونه های پژوهش یک گروه 

تصادفی خوشه ای است. به صورتی که از مجموع  نمونه گیری

گروه به   4دانشكده و از گروه های آموزشی  هم  1نشكده ها دا

کالس و از هر  4صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر گروه هم 

کالس هم به صورت تصادفی تعدادی دانش آموز انتخاب شد و 

 سپس آزمونهای مربوطه روی آنها انجام گرفت.

 ابزار پژوهش 

                                                           
13 Admiration/Recognition-Seeking 
14 Pessimism/Worry 
15 Emotional Inhibition 
16 Unrelenting Standard 
17 Self-punitivness 
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نامه روابط چند : پرسش 1خود -پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

از جمله ابزارهای مناسب برای سنجش تصویر  خود ، -بعدی بدن

خود، توسط کش در  -بدنی است. پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

های سنجش بدگویی ساخته شده است. یكی از روش 199۰سال 

خود  -ی بدن2از تصویر بدن استفاده از پرسشنامه روابط چند بعد

های سؤالی است. سؤال  46زمون است. این پرسشنامه یک آ

خود شامل ارزشیابی قیافه،  -آزمون شش بعد روابط بدن

گیری تناسب اندام، گیری قیافه، ارزشیابی تناسب اندام، جهتجهت

ای لیكرت درجه 5وزن ذهنی و رضایت بدنی را بر حسب مقیاس 

سنجد. این پرسشنامه = کامالا موافق( می 5= کامالا مخالف تا  1)

ای نمرات وارونه سواالت متنوع و شش زیر مقیاس است. دار

خود در پژوهش  -مشخصه های روانسنجی روابط چند بعدی بدن

های داخلی و خارخی  مورد تایید قرار گرفته است. از جمله در 

 (  همسانی درونی همه زیر مقیاس های1994پژوهش کش )

 و 77/۰کرونباخ  با آلفای بدن مختلف های قسمت از رضایت

 ( از1385) شعیری بود. همچنین در  پژوهش رایگان، 86/۰پایایی 

 81۰/پایایی  88/ 0کرونباخ آلفای و بازآزمون پایایی طریق

پرسشنامه   :یانگ ناسازگار طرحواره گزارش کردند. پرسشنامه

آیتمی  75طرحواره های ناسازگار اولیه )فرم کوتاه( یک پرسشنامه 

( برای 1386طفی و همكاران، ، نقل از ل1988که توسط یانگ)

ارزیابی پانزده طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شد. این پانزده 

طرد/ رهاشدگی،  -2محرومیت هیجانی،  -1طرحواره عبارتند از: 

نقص/شرم، -5انزوای اجتماعی،  -4بی اعتمادی/ بدرفتاری،  -3

آسیب پذیری نسبت به  -8وابستگی/ بی کفایتی،  -7شكست،  -6

 -11اطاعت،  -1۰گرفتاری/ در دام افتادگی،  -9بیماری،  ضرر یا

 -14معیارهای نامنعطف،  -13بازداری هیجانی،  -12ایثار، 

 15خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی. این  -15استحقاق و 

حوزه مطابق با حوزه های تحولی اولیه قرار  5طرحواره در درون 

درجه ای  5لیكرت  می گیرند. که برای پاسخ خود از یک مقیاس

(. 139۰)نقل از مودب،  (1995)اشمیت و همكاران،  . استفاده کنند

( مورد 1389روایی این ابزار در پژوهش آقایوسفی و لی پور )

 با آن مجدد اعتبار نیز تحقیق این در بررسی قرار گرفت و تأئید شد

 88/۰ تحقیق این در آن اجرای از پس آلفای کرونباخ از استفاده

                                                           
1 MBSRQ 

 

 روان های ویژگی به راجع جامع پژوهش اولین نتایج شد مشاهده

،  جوینر ، اسمیت توسط که یانگ، واره طرح نامه سنجی پرسش

 واره طرح هر کهبرای داد نشان شد، انجام (1994) تلچ و یانگ

 – آزمون ضریب و آمد بدست 088/ آلفایی ضریب اولیه، ناسازگار

 خرده .بود  089/ تا 059/ بین جمعیت غیربالینی در بازآزمون

 باالیی درونی ثبات و بازآزمون  – آزمون اولیه پایایی های مقیاس

پرسشنامه مقیاس سطوح خودانتقادی: مقیاس سطوح  .دادند نشان

به عنوان مفهوم خودانتقادی دو بعدی به وسیله  3خودانتقادی

(تهیه شده است. این مقیاس دو سطح 2۰۰4تامپسون و زوروف)

ادی را که عبارتند از خودانتقادی مقایسه ای و خودانتقادی خود انتق

درونی شده اندازه گیری می کند. مقیاس سطوح خودانتقادی شامل 

گزینه ای است که از  7آیتم است که بر روی یک مقیاس  22

به شدت موافق اندازگیری می  7به شدت مخالف تا دامنه  1دامنه 

 استفاده متعددی های شپژوه در ایران پرسشنامه در شود. این

و  رجبی پژوهش در (138۰) همكاران، و فرد است. پرویزی شده

 468 روی بر اجرا با مقیاس روایی (1391) کارجوکسمایی

 ها با گویه همبستگی ضریب و عوامل تحلیل روش با و دانشجو

 روش آلفای با مقیاس پایایی همچنین .است بوده مطلوب کل نمرة

 اعتبار نیز تحقیق این در است. شده برآورد  0/89   کرونباخ

  .شد مشاهده 91/۰آلفای کرونباخ  از استفاده با آن مجدد

 هاآوری دادهروش گرد

که از نظر  می باشد، همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش روش

  هدف کاربردی می باشد.

 تحلیل داده  

تصوبر و  اولیه ناسازگار های طرحواره بین رابطه بررسی منظور به

 برای گردید و استفاده همبستگی آزمون از بدن و خود انتقادی

 پیش در آن های حوزه و ناسازگار اولیه های طرحواره سهم ارزیابی

 گام رگرسیون تحلیل از تصوبر بدن و خود انتقادی کل نمره بینی

اسمیرنوف برای بررسی  -شد. آزمون کولموگروف استفاده گام به

 ، خودانتقادیبدن ریتصو ،ناسازگار یهاوارهطرحنرمال بودن نمره 

 است.

 نتایج

                                                           
3 LOSC 
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ناسازگار اولیه  طرحواره معیار انحراف و میانگین 1 شماره جدول در

 گذاری محاسبه نمره  ای درجه 6 مقیاس یک اساس بر آن ابعاد و

 طرح دهنده نشان باال نمره پرسشنامه، این در  است. شده ارائه و

  است. ناسازگارانه اولیه های واره

 مشخص شده است که در 1با توجه به نتایج ارائه شده در جدول

 مقدار با میانگین بیشترین ناسازگار اولیه ، طرحواره ابعاد بین

 می بریدگی و طردحوزه  به مربوط 88/15معیار انحراف و 51/52

 انحراف و32/26مقدار با میانگین کمترین باشد و 

 بازداری گوش به زنگی بیش از حد و حوزه به مربوط92/6معیار

 باشد. می

 دهد یرا نشان م ناسازگار اولیه آماری طرحواره معیارهای .1 شماره جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 200 88/15 51/52 بریدگی و طرد

 200 66/10 28/40 خودگردانی و عملکرد مختل

 200 15/7 11/28 محدویت های مختل

جهت مندی حوزه  32/26 92/6 200 

 200 55/7 42/30 بازداری گوش به زنگی بیش از حد و

 200 66/34 46/177 ها واره طرح کل

 آن ابعاد و تصویر بدن معیار انحراف و میانگین2 شماره جدول در

 2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول   است. شده ارائه و محاسبه

میانگین  ، بیشترین ابعاد تصویر بدن بین مشخص شده است که در

گیری جهت به مربوط  6/73معیار انحراف و47/02مقدار  با

 معیار انحراف و 99/5مقدار با میانگین کمترین و باشد قیافه می

 باشد. می وزن ذهنی و رضایت بدنی به مربوط  1/67

 دهد یرا نشان م تصویر بدن آماری معیارهای .2جدول شماره 

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر
 200 73/4 98/22 ارزشیابی قیافه

 200 73/6 02/47 گیری قیافهجهت
 200 73/4 68/11 ارزشیابی تناسب اندام

 200 64/7 14/43 گیری تناسب اندامجهت
 200 67/1 99/5 رضایت بدنیوزن ذهنی و 

 200 86/12 79/129 بدنی تصویر کلی نمره

 

 آن ابعاد وخودانتقادیمعیار انحراف و میانگین3 شماره جدول در

 3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول   است. شده ارائه و محاسبه

میانگین  ابعاد خودانتقادی ، بیشترین بین مشخص شده است که در

به خودانتقادی  مربوط  65/۰معیار انحراف و13/80مقدار  با

 انحراف و 15/11مقدار با میانگین کمترین و باشد می مقایسه ای

 باشد. می خودانتقادی درونی به مربوط6۰/۰ معیار

 دهد یرا نشان م سطوح خودانتقادی آماری معیارهای  .3 شماره جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 200 65/0 80/13 مقایسه ای  خودانتقادی

 200 60/0 15/11 درونی  خودانتقادی

 200 125/0 95/24 کل  خودانتقادی
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گردد آزمون کولموگروف همانگونه که در جدول باال مشاهده می

( و p=555/۰معنادار نیست )اسمیرنوف برای تمام متغیر  ها 

های توان از تحلیلبنابراین متغیر  ها دارای توزع نرمالی است و می

 .پارامتریک برای آن استفاده کرد

 ریتصو ،ناسازگار یهاوارهطرحآزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمره  .4جدول جدول شماره 

 دهد یرا نشان م ، خودانتقادیبدن

 کولموگروف اسمیرنوف انحراف استاندارد میانگین متغیر

Z 

P 

 555/0 245/21 66/34 79/177 ناسازگار یهاوارهطرح

 026/0 265/14 86/12 79/129 بدن ریتصو

 027/0 20/26 125/0 95/24 خودانتقادی

بدن را  ریتصوبا  هیناسازگار اول یهاوارهطرح ینب یرسونپ یهمبستگ یبضر ینب یهمبستگ یبضر. 5جدول شماره 

 دهد ینشان م

گیری جهت ارزشیابی قیافه متغیر

 قیافه

ارزشیابی 

 تناسب اندام

گیری جهت

 تناسب اندام

وزن ذهنی و 

 رضایت بدنی

 تصویر کلی نمره

 بدنی

 -132/0 -199/0** -028/0 -113/0** -308/0** **574/0 بریدگی و طرد

خودگردانی و 

 عملکرد مختل

**617/0 **308/0- 043/0 013/0 *133/0- 118/0- 

محدویت های 

 مختل

**475/0 **411/0- **188/0- 045/0- **239/0- 195/0- 

 جهت مندی 

 

**575/0 **404/0- 026/0- 014/0- **287/0- 117/0- 

گوش به زنگی 

بیش از حد و 

 بازداری

**672/0 *430/0- 063/0- 012/0- **285/0- 148/0- 

 

 یهمبستگ یبدهد مقدار ضر ینشان م5که جدول همانگونه

با  هیناسازگار اول یهاوارهطرح زیرمقیاس تمامی بین یرسونپ

خودگردانی و (-132/0) بریدگی و طرد حوزه یعنیبدن  ریتصو

جهت (-195/0)محدویت های مختل(-118/0)عملکرد مختل

 ( با-148/0)بیش از حد و بازداریگوش به زنگی (-117/0)مندی 

لذا فرض زیرمقیاس های تصویر بدن رابطه مثبت داشتند.  تمامی

 یهاوارهطرح یرهایمتغ ینبر عدم وجود رابطه ب یصفر مبن

شود.  یرفته میبدن رد و فرض پژوهش پذ ریتصوبا  هیناسازگار اول

 یبدن رابطه معن ریتصوبا  هیناسازگار اول یهاوارهطرح و ینب یعنی

ناسازگار  یهاوارهطرح)توضیح اینکه در پرسشنامه دار وجود دارد. .

می  هیناسازگار اول یهاوارهطرحروان نمرات باال نشان دهنده  هیاول

 باشد و بنابراین در تفسیر همبستگی ها باید به این امر توجه شود.

 دهد یرا نشان م یسطوح خودانتقادبا  هیناسازگار اول یهاوارهطرح ینب یرسونپ یهمبستگ یبضر .6 جدول شماره

 خودانتقادی کل خودانتقادی درونی خودانتقادی مقایسه ای  متغیر

 773/۰ -199/۰** /. **574 بریدگی و طرد

 -75۰/۰ -133/۰* 617/۰** خودگردانی و عملكرد مختل

 -714/۰ -239/۰** 475/۰** محدویت های مختل

 -862/۰ -287/۰** 575/۰** جهت مندی
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گوش به زنگی بیش از حد و 
 بازداری

**672/۰ **285/۰- 957/۰- 

 همبستگی ضریب مقدار دهد می نشان6جدول که همانگونه

 حوزه یعنی اولیه ناسازگار هایوارهطرح زیرمقیاس تمامی پیرسون

-750/0)مختل عملکرد و خودگردانی(-773/0) طرد و بریدگی

 به گوش(-862/0) مندی جهت(-714/0)مختل های محدویت(

 های زیرمقیاس تمامی با( -957/0)بازداری و حد از بیش زنگی

 بر مبنی صفر فرض لذا. داشتند مثبت رابطه خودانتقادی سطوح

 با اولیه ناسازگار هایوارهطرح متغیرهای بین رابطه وجود عدم

 یعنی. شود می پذیرفته پژوهش فرض و رد انتقادی خود سطوح

  رابطه انتقادی خود سطوح با اولیه ناسازگار هایوارهطرح و بین

 .دارد وجود دار معنی

 دهد یبدن را نشان م ریتصو و ناسازگار یهاوارهطرحرگرسیون خطی  . - 4 -7 جدول

 بدن ریتصو و ناسازگار یهاوارهطرحرگرسیون خطی 

P T β B F 2r r  مدل متغیر ها 

 بریدگی و طردگام اول،  385/0 128/0 36/51 7/50 358/0 16/7 -001/0

 خودگردانی و عملکرد مختلو  بریدگی و طردگام دوم،  427/0 182/0 77/38 -447/0 -233/0 -79/4 -001/0

،  خودگردانی و عملکرد مختل، بریدگی و طردگام سوم،  455/0 207/0 12/30 -379/0 -173/0 -26/3 -001/0

 محدویت های مختل

، خودگردانی و عملکرد مختل، بریدگی و طرد گام چهارم، 473/0 223/0 89/24 -279/0 -102/0 15/0 -001/0

 جهت مندیو  محدویت های مختل

و  خودگردانی و عملکرد مختل،  بریدگی و طردگام پنجم ،  491/0 241/0 93/21 -743/0 -138/0 -83/2 -001/0

گوش به زنگی بیش و  جهت مندی، محدویت های مختل

 از حد و بازداری

 

نشان میدهد که طی پنج گام تمام مولفه  -4-7مندرجات جدول 

های متغیر های پزوهش داری همبستگی چند گانه است. در 

با ضریب  بریدگی و طردتحلیل رگرسیون گام به گام در اولین گام 

است. در گام  بدن ریتصودرصد قادر به پیش بینی   128/0تعیین 

با ضریب تعیین  رد مختلخودگردانی و عملک،  بریدگی و طرددوم، 

را پیش بینی می  بدن ریتصودرصد به صورت مشترک  182/0

و  خودگردانی و عملکرد مختل، بریدگی و طردکند. در گام سوم، 

را  بدن ریتصودرصد  207/0با ضریب تعیین  محدویت های مختل

خودگردانی و ،  بریدگی و طرد پیش بینی می کند. در گام چهارم،

با ضریب  جهت مندیو  محدویت های مختل،  عملکرد مختل

را پیش بینی می کند.در گام پنجم  بدن ریتصودرصد 223/0 تعیین

محدویت های ،  خودگردانی و عملکرد مختل،  بریدگی و طرد، 

با  حد و بازداریدر گوش به زنگی بیش از و  جهت مندی،  مختل

 را پیش بینی می کند. بدن ریتصو درصد 241/0ضریب تعیین

 دهد یرا نشان م یسطوح خود انتقاد ،ناسازگار یهاوارهطرحرگرسیون خطی  . -4- 8  جدول

 سطوح خودانتقادی ،ناسازگار یهاوارهطرحرگرسیون خطی 

P T β B F 2r r  مدل متغیر ها 

 بریدگی و طرد، گام اول 503/0 253/0 39/19 235/0 113/0 26/2 -001/0

خودگردانی و عملکرد و  بریدگی و طرد، گام دوم 0/.501 251/0 19/18 212/0 101/0 20/2 -001/0
 مختل

خودگردانی و عملکرد ، بریدگی و طرد گام سوم، 425/0 201/0 18/26 442/0 231/0 81/4 -001/0
 محدویت های مختل،  مختل

خودگردانی و عملکرد ، بریدگی و طرد ،گام چهارم 441/0 214/0 89/22 444/0 232/0 87/4 -001/0
 جهت مندیو  محدویت های مختل، مختل
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خودگردانی و عملکرد ،  بریدگی و طرد،  گام پنجم 415/0 203/0 78/20 438/0 229/0 85/4 -001/0
گوش و  جهت مندی، محدویت های مختلو  مختل

 به زنگی بیش از حد و بازداری

نشان میدهد که طی پنج گام تمام مولفه  4-8مندرجات جدول 

های متغیر های پزوهش داری همبستگی چند گانه است. در 

با ضریب  بریدگی و طردتحلیل رگرسیون گام به گام در اولین گام 

است. در گام  خودانتقادیدرصد قادر به پیش بینی   253/0تعیین 

 با ضریب تعیین رد مختلخودگردانی و عملک،  بریدگی و طرددوم، 

را پیش بینی  سطوح خودانتقادی به صورت مشترک درصد 251/0

 خودگردانی و عملکرد مختل، بریدگی و طرد می کند. در گام سوم،

 خودانتقادی درصد 201/0با ضریب تعیین  محدویت های مختل و

خودگردانی ،  و طرد بریدگی گام چهارم، را پیش بینی می کند. در

با ضریب  جهت مندیو  مختل محدویت های،  مختلو عملکرد 

گام پنجم  کند.در می را پیش بینی خودانتقادیدرصد 214/0 تعیین

محدویت های ،  مختل خودگردانی و عملکرد،  بریدگی و طرد، 

با  حد و بازداری در بیش از گوش به زنگی و جهت مندی،  مختل

نی می پیش بی را سطوح خودانتقادی درصد 203/0ضریب تعیین

 .کند

 گیریبحث و نتیجه

نتایج حاصل از ضریب همبستگی  و رگرسیون نشان می دهد که 

 یهاوارهبدن طرح ریتصوبا  هیناسازگار اول یهاوارهطرحبین 

 تبیین رابطه معناداری وجود دارد. در بدن ریتصوبا  هیناسازگار اول

 نگاهبه  توجه با کرد  اشاره  نکته این به توان می فرضیه این

نگرانی فیزیکی  دانشجویان متاهل، مورد در مختلف فرهنگهای

 قدرتمندترین و رسانترین آسیب یانگ، نظر دانشجو از و شود، می

  / اعتمادی بی ثباتی، بی /رهاشدگی طرحواره ها، چهار طرحواره

 که در باشند می شرم  /نقص و هیجانی محرومیت بدرفتاری،

 نشان داده نیز پژوهش  از حاصل نتایج که  دارند. قرار اول حوزه

 و )و طرد بریدگی ( اول حوزه ناسازگار های طرحواره بین که

 بدن تصویر از دارد. وجود رابطه دانشجویان متأهل در بدن ریتصو

 عدم جمله از زیادی باعث مشکالت بیشتر بوده و گروه این در

شده  اندام به نسبت منفی دید حتی و جسمانی ظاهر از رضایت

 است.

 نتیجه گیری

 در بدن ریتصو اهمیت و پژوهش نتایج و ها یافته به توجه با

 گیری شکل زمان و و  نحوه ها طرحواره اهمیت همچنین زندگی،

 ها طرحواره اینکه به توجه با نوجوانی  و و کودکی دوران در آنها

 مهمی نقش خود درباره افراد و اورهای انتظارات گیری شکل در

 افراد، روان بهداشت ارتقاء جهت می رسد نظر به می کنند ایفا

 و شخصیت گیری شکل منبع که بدن ریتصوبه  خاصی توجه باید

داشت.  مبذول باشد می دنیا و دیگران خود، فرد درباره باورهای

 و رسانه روانشناسان مشاوران، طریق از توان می منظور بدین

 تربیت نحوهمورد  در ها خانواده به بخشی آگاهی با ارتباطی های

 طرحواره شکل گیری محیط مهمترین و اولین عنوان به فرزندان

مشکالت   بروز از اطالعات افراد، و آگاهی سطح بردن باال با ، ها

 .کرد پیشگیری آینده تصور بدنی و خود انتقادی در

 قدردانی و تشکر

ی روانشناسکارشناسی ارشد  پایان نامه از برگرفته مطالعه، این

 پژوهشی دانشکده علوم انسانی در معاونت که باشد می  ینیبال
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