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 دختر دبیرستانی  آموزانرابطه ابعاد کمال گرایی با اضطراب اجتماعی اندام در دانش

 4، احمد رحمانی3، غالمحسین انتصار فومنی2، مژگان امامی1جواد صالحی

 چکیده 

شهرر   آموزان دختر مقطع متوسطهاجتماعی اندام دربین دانش اضطراب و گراییكمالابعاد بین رابطه تعیینهدف از پژوهش حاضر 

 گرایهی كمهال توسه  پرسنهنامه    1343-44در سهال تحصهی ی   مقطع متوسهطه شهرر زنجهان   آموز دختر دانش 353تعداد . بود زنجان

-مورد سنجش قرارگرفتند  تح یل رگرسیون داده (1494همكاران) و هارت اجتماعی اندام اضطراب و  (1441فراست ) چندبعدی

 ،=p<33/1(r , 111/1) اسهتاندارد فهردی   =p<39/1 (r , 111/1والهدین )  شههای نكهوه  خرده مقیها  های حاصل ننان داد كه 

 , 111/1و تردیهد بهه اعمهال )   ( =p<19/1  r , 111/1) ، انتظهارات والهدین  =p<34/1( r , 111/1نگرانهی نسه ت بهه اشهت اهات )    

p<39/1 (r= 111/1سازماندهی ) ارت اطاجتماعی اندام دارند اما  اضطراب ی با رابطه مستقیم, p=32/1 ( r=   ابعاد  است.معكو

نتهای  ننهان داد كهه     در مجمهو   غییرات اضطراب اجتماعی اندام را ت یهین كننهد.  از ت درصد9/14ند توانسترفته همرویگرایی كمال

-سهازماندهی، یعنهی دانهش    همراه است، ال تهه بهه جهز   اضطراب اجتماعی اندام  با افزایش آموزاندر دانش گراییكمالسطوح باالی 

 شوند.آموازانی كه سازماندهی، نظم و انض اط باالئی دارند كمتر دچار اضطراب اجتماعی اندام می

 آموزان، دختران  ی ، دانشگرایطراب اجتماعی اندام، كمالاضها: کلیدواژه

                                                           
 نویسنده مسئول زنجان، داننگاه رواننناسی گروه . استادیار 1

 . كارشنا  ارشد رواننناسی 2

 آزاد اسالمی واحد زنجان داننگاه رواننناسی گروه . استادیار 3

 زنجان داننگاه ربیت بدنیت گروه . استادیار 4
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 مقدمه 

ای از اضهطراب  جموعهه ایهن نهو  اضهطراب، بهه عنهوان زیرم      اسهت.  «1انهدام  اجتمهاعی  اضهطراب » اجتماعی اضطراب انوا  از یكی

 از یكی عنوان به اندام ظاهری (. شكل1494 ،هارت و همكاران)خویش دارد  اندامهای منفی هر فرد از اجتماعی، داللت برارزیابی

درهرمواجرهه    شهود. مهی  محسهوب  گهری  خودارائهه  از مرمهی  حهوزه  رودررو، اجتمهاعی  تعامالت اغ ب در ناپذیراجتناب عناصر

 شده تجربه دارد. ناراحتی وجود یكدیگر توس  طرفین بدنی ساختار و شكل دوجان ه ارزیابی احتمال صشخ به اجتماعی شخص

 (. 1494و همكاران، 2شود )هارتمی نامیده« اندام اجتماعی اضطراب»هایی موقعیت در چنین

 زمینه در بینتر نگرانی و ناراحتی دربردارنده بدن از تصورمنفی .است جسمانی ظاهردر مورد  نوجوانان رای  هاینگرانی از یكی

 از را خهود  شهود كهه  می ظاهر افرادی در معموالً اندام اضطراب اجتماعی (.3،1441)لنتز است اجتماعی تعامالت در پذیرش و تأیید

ین )بهاالخص در به   نوجهوانی  دوره در (. 4،2115ه م یه   و اَمهرزز ) هستند ناراحت خود از ظاهر یا و دانندنمی جذاب جسمی لحاظ

 مرت   جسمانی تحوالت به باتوجه دوره، این درطول. است بدنی تصویركیفیت  پرینانی، و ناراحتی اص ی عمناب از یكیدختران( 

 اهمیهت  از ظهاهری  ههای ویژگهی  بهه  توجه جتماعی،ا هایسازگاری اهمیت افزایش و اجتماعی هایمقایسه افزایش ب وغ، بادوران

 معیارهای از ایمجموعه اجتماعی، و فرهنگی تأثیرگذار عمناب دیگر و گروهی هایرسانه ان،می این در شود.می برخوردار خاصی

 معیارههای  میهان  تفهاوت  نماینهد. مهی  ارزیهابی  معیارهها  این به توجه با را خود ظاهر ،كه نوجوانان كنندمی ارائه را زی ایی غیرواقعی

 (.1342شود)احمد و باقری،می بدنی تصویر از رضایت كاهش به منجر واقعیت موجود، و شده ارائه غیرواقعی

اند كه تغییهرات جسهمی، شهناختی و اجتمهاعی ایجهاد شهده در ایهن        ( اظرار كرده2115و همكاران) 5در این خصوص بروزكوفسكی

ونگی دوران، نگرانی درباره جذابیت جسمانی و عدم اطمینان راجع به ارت اطات اجتماعی است كه نوجوانان را به شدت نگران چگه 

كند. وقتی فرد تجربه ارزیابی منفی و مسخره شدن توس  دیگران را داشته باشد ی  تصهویر بهدنی   ارزیابی دیگران از اندام خود می

گیرد كه این مسأله به نوبه خود س ب مراق ت مفرط، تفسهیرمنفی رفتهار دیگهران، رفتهار اجتنهابی، تهالش بهرای        منفی در او شكل می

گونه رفتارها زمینه ایجاد تجارب منفی درباره اندام و نگرانی در این مهورد را فهراهم   شود اینبدن خود میپوشانیدن و مخفی كردن 

 كند. می

بهه ع هارت    .خواهدشد بینتر نیز بدنی از ناهماهنگی حاصل نارضایتی این احتمال باشد آل بینترایده و واقعی بدن میان تفاوت هرچه

تری در زمینه شكل بدن خود داشته باشد احتمهال بهروز اضهطراب اجتمهاعی انهدام در او      لگرایانهدیگر، هرچه فرد استانداردهای كما

                                                           
1 . Social Physique anxiety  

2 . Hart 

3. Lantz  

4 . Amoroze and Holembeak 

5. Brozekowski  
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 عم كردبسیار با را خود كارهای دارند انتظار افراد آن براسا  كه است حسا  و دقیق ارزیابی نوعی ،1گراییكمالبینتر است. 

خود تحمی ی  و . وابستگی شدید به ارزیابی ازخود (2،1441مكارانوه  دهند)فراست انجام پین رنده ای گونه به و استاندارد عالی،

 های افراد كمالگراست.از ویژگی استانداردهای بسیار باال

ای از تفكرات غیرمنطقی و رفتارههایی  گرایی توس  چرخهكه كمالمعتقدند( 2119نقل از هانگ،  ؛2112)  3شافران، كوپر و فایربم

ای از استانداردهای سطح باال را برای خود تدوین نمهوده و  گرایان مجموعهشود. كمالكنند ابقا میكه آنرا را همینگی و دائمی می

كنند و یا از تر  شكست در تكالیف از آن اجتناب می كنند. اگر وی از تكالیف اجتناب كرده سپس برای رسیدن به آنرا تالش می

 . (2119هانگ، ) دهدبخورد به این شكست با خود انتقادگری پاسخ می وآنان را به تعویق بیندازد و دررسیدن به اهدافش شكست

گرایی را چنین شرح داده است: پذیرش این باور كه فرد باید كامالً با هوش، الیق و شایسته بوده و در تمام امهور  كمال آل رت الیس

های عمومی انسان روبه نی موجودی كه بامحدودیتممكن پینرو باشد به جای این باور كه خود را به عنوان فردی ناسالم بپذیرد. یع

عنهوان  بهه  و هگرایی ازحالت ت  بعدی خارج گردیهد كمال (. امروزه1399)خسروی و ع یزاده صحرایی،  روست و جایز الخطاست

 ، نكهوهش 5، اسهتانداردهای شخصهی  4(، شش عامل نگرانی نس ت بهه اشهت اهات  1441فراست )ه است. ای چند بعدی مطرح شدسازه

كنهد. احتمهال دارد   گرایی معرفی میرا به عنوان ابعاد تعیین كننده كمال 4و سازماندهی 9، انتظارات والدین1، تردید به اعمال3والدین

 انهدام اجتمهاعی  اضهطراب  ، اضطرابی را تجربه كنند كه محققان این نو  اضهطراب را،  نیز خود اندامگرا در ارت اط با كه افراد كمال

تواند مسئول این نو  اضطراب باشد)آلدن ست و میوااز شكل بدن هایی از من فرد، نگران ارزیابی دیگران جن ه قدندمعتنامند و می

 (.1444و همكاران، 

انهدام در بهین    اجتمهاعی اضهطراب  و گرایهی كمال ابعاد مخت ف بین رابطه تعیینبر اسا  آنچه گفته شد هدف از اجرای این تحقیق 

  رستانی  بود .آموزان دختر دبیدانش

 روش

بین و گرایی به عنوان متغیر پیش: پژوهش حاضرتوصیفی و ازنو  تحقیقات هم ستگی است، ابعادكمالنوع و طرح پژوهش

  اضطراب اجتماعی اندام به عنوان متغیر مالک پژوهش حاضر درنظرگرفته شد.

                                                           
1 . Perfectionism  

2 . Frost 

3 . Shaffer, Cooper and Fayrbem 

4 . Concern over mistakes 

5 . Personal standards 

3 . Parental criticism 

1 . Doubts about actions 

9 . Parental expectations 

4 . Organization 
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مقطع متوسطه ناحیه  آموزان دختردانش ك یه پژوهش شاملجامعه آماری این : گیریی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر از جامعه مذكور برای  353بود، كه بر اسا  روش كوكران تعداد  نفر 4119تعداد  با 1343-44درسال تحصی ی دو شرر زنجان 

ت كننده آموزان شرك( انتخاب شدند. دامنه سنی دانشهای تحصی یپایهای با رعایت سرمیه )شركت در مطالعه به صورت خوشه

 بود. 3/2و  34/13سال و میانگین و انحراف معیار سنی به ترتیب  14-19

 ابزار پژوهش:

 1مقیاس اضطراب اجتماعی اندام -

 5 تها  كامالًمخالف=1) لیكرت ارزشی پن  مقیا  براسا  (1494) همكاران و هارت اندام اجتماعی اضطراب ایگزینه12مقیا 

پایایی زمانی   (2114) 2گیرد. اسكات وهمكارانمیاندازه را اضطراب میزان ،31امتیاز و حداكثر 21حداقل امتیاز ( باموافق كامالً =

 و ط اط ائیهان  توسه   این پیش از مقیا ، این سازه روایی و درونی ث اتاند. گزارش كرده 44/1این آزمون را براسا  بازآزمائی 

ر حاضه  پهژوهش  در مقیها   ایهن  درونی ث ات؛ است آمده دست به آن برای 93/1 كرون اخ وآلفای شده بررسی (1391)همكاران

محاس ه شد. 41/1
 

 2گراییمقیاس کمال -

 شهش  دارای (،كهه 1441فراسهت)  چندبعهدی  گرایهی كمهال  ارزشی 5 لیكرت ایگزینه 35مقیا  از گراییكمال سنجش به منظور

 گویه(،4اعمال) به تردید گویه(،4والدین) یه(، نكوهشگو1فردی) استانداردهای گویه (،4اشت اهات) به نس تنگرانی مقیا  خرده

 استفاده مورد بسیاری تحقیقات در این از پیش مذكور ابزار .شد استفادهاست،  گویه( 3سازماندهی) گویه( و5والدین ) انتظارات

 پهژوهش  در مقیها   این درونی (. پایایی4،2114وی رز) است شده گزارش آن برای 43/1تا 11/1كرون اخ آلفای ودامنه قرارگرفته

 محاس ه شد. 99/1 كرون اخ آلفایبراسا   رحاض

 از استفاده با متغیرها كه بودن توزیع نرمال به توجه برای تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش باها: روش تجزیه و تحلیل و داده

 شد.  یل رگرسیون استفادههم ستگی پیرسون و تحآماری ضریب شد، از آزمون تعیین اسمیرنوف – كولموگروف آزمون

 نتایج

 شود.مالحظه می 1اطالعات توصیفی حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش در جدول 

 اضطراب اجتماعی اندامگرایی و .  میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد کمال1جدول 

                                                           
1 . Social Physique Anxiety Scale 

2 . Scott et al  

3 . perfectionism scale 

4 . Valliers 
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اضطراب 

اندام اجتماعی  

نكوهش 

 والدین

استانداردهای 

 فردی

ت نگرانی نس 

 به اشت اهات

دهیزمانسا انتظارات  

 والدین

تردید به 

 اعمال

32/34 میانگین  99/11  11/24  23/31  42/21  91/15  23/12  

11/1 انحراف معیار  35/3  19/4  33/5  33/3  14/3  34/3  

های حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش است )تمهام  حاكی از نرمال بودن توزیع تمام داده اسمیرنف –كولموگروف اجرای آزمون 

 (.15/1داری باالتر از  معنی سطوح

 با برابرارت اطی آموزان دانش اضطراب اجتماعی اندام و كل گراییبین متغیرهای كمالپیرسون ننان داد كه هم ستگی  اجراینتای  

شههامل نكههوهش والههدین   گرایههیكمههالو ابعههاد مخت ههف  اضههطراب اجتمههاعی انههدام همچنههین بههین (.p<111/1وجههود دارد ) 31/1

(111/1>p ،39/1=r ،) اسهتانداردهای فههردی (111/1>p ،33/1=r ،)نگرانههی نسهه ت بههه اشههت اهات (111/1>p ،34/1=r انتظههارات ،)

داری وجود دارد. ال ته هم ستگی ( هم ستگی مث ت معنیp ،39/1=r<111/1) به اعمالنس ت تردید (، و p ،19/1=r<111/1والدین )

 (،.p ،32/1- =r<111/1معكو  است ) سازماندهیاندام و بعد اضطراب اجتماعی بین 

 پیش بینی اضطراب اجتماعی اندام بر اساس ابعاد کمال گرایی -

به منظور پیش بینی اضطراب اجتماعی اندام بر اسا  ابعاد كمال گرایی از روش رگرسیون گام به گهام اسهتفاده شهد. نتهای  تح یهل      

داری بینی اضطراب اجتماعی اندام نقهش معنهی  دهی سایر متغیرها در پیشننان داد كه به جز متغیرهای استانداردهای فردی و سازمان

دار این دو متغیر با اضطراب اجتماعی حاكی از ارت اط معنی  Fهای معنادار نداشتند، بنابراین از معادله حذف شدند. درمقابل، نس ت

اعی انهدام رابطهه مسهتقیم وسهازماندهی ارت هاط      (. این درحالی است كه استانداردهای فردی با اضطراب اجتمه p<111/1اندام است)

 معكو  داشتند.

 گرایی: نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب اجتماعی اندام بر روی ابعاد کمال3جدول 

بینمتغیر پیش تمیانگین مجذورا مجمو  مجذورات شاخص من ع   Df F P 

 استانداردهای فردی
12/2925 رگرسیون  12/2925  1 

12/53  111/1  
هباقیماند  42/19111  29/53  351 

 سازماندهی
39/3114 رگرسیون  34/1594  2 

33/31  111/1  
31/19341 باقیمانده  42/52  351 

درصهد از واریهانس اضهطراب    13توان نتیجه گرفهت كهه متغیهر اسهتانداردهای فهردی بهه تنرهایی       موجود در جدول می 2Rباتوجه به 

درصد گردید. ال ته باتوجهه بهه تفاضهل     9/14ن متغیر سازماندهی میزان ت یین این دو متغیر كند. اما با افزوداجتماعی اندام را ت یین می

توان گفت استانداردهای فردی سرم بینتری در ت یین تغییرات متغیر مالک دارد و افزودن سهازماندهی بهه ایهن    مقدار ت یین شده می

 درصد افزایش داده است.9/14درصدی را به 13متغیر، ضریب تعیین 

 : نتایج مربوط به ضریب تعیین و ضرائب استاندارد و غیر استاندارد 2جدول 
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ینبمتغیرهای پیش متغیر مالک  R2 β B R t p 

اضطراب 

اجتماعی 

 اندام

131/1 استانداردهای فردی  332/1  344/1  332/1  292/1  111/1  

 استانداردهای فردی

 سازماندهی
149/1  

911/1  339/1  
394/1  

313/4  111/1  

525/1-  231/1-  311/2  111/1  

انهد. كهه بها افهزایش یه       شود استانداردهای فردی در گام اول و سازماندهی در گام دوم وارد معادله شدههمانگونه كه مالحظه می

واحهد از   52/1یابد وبها افهزایش یه  واحهدی سهازماندهی      واحد اضطراب اجتماعی افزایش می 91/1واحدی استانداردهای فردی 

 یابد.اجتماعی اندام در نوجوانان كاهش می اضطراب

 گیریبحث و نتیجه

؛ 1415). فروید گرایی و اضطراب اجتماعی اندام رابطه مستقیم وجود داردبین كمال اص ی پژوهش حاضر حاكی از آن بود كه یافته

اص ی در زندگی این افراد، رسیدن به محرک  كه كندگرا بیان می( در توصیف افراد كمال1319،  زاده هنرمندمررابیبه نقل از 

آن را انجام دهند وگرنه  وبه برترین نحو باشندكاری به حدكمال  خوش ختی نیست ب كه تكامل و برتری یافتن است، آنرا باید درهر

 این امر در مورد شكل اندام هم صادق است. كند.شد. نرسیدن به كمال، آنرا را دچار اضطراب شدید می راضی نخواهند

 دوران در والدین مداوم انتقادات و هاها، مقایسهدر ارزیابی توانمی را اضطراب اجتماعی اندام و والدین نكوهش بینارت اط 

( 1451) عقیده هورنایبهدارد.  این راستا در مؤثری نقش والدین تربیت دانیم  كیفیتهمانطوركه می كرد. وجو جست نوجوانی

به  مصنوعی و غیرمصنوعی های مدام و دیگر رفتارهایی ازاین ق یل كه نیازجوئیها و عیبده گیریدهی موشكافانه و دقیق، خرنظم

شود كه اگر نوجوان نتواند مطابق نظر والدین پیش رود مس ماً دچار اضطراب می -كند الزامی میكسب باالترین درجه از برتری را 

 شود.تواند باعث بروز نگرانی هایی در مورد شكل بدن می -

گرایان كسانی برنزعقیده داشت كه كمالاضطراب اجتماعی اندام بر اسا  نظر برنز قابل ت یین است.  با ارت اط استانداردهای فردی

. بنابر این، كنند تا به آن اهداف غیرممكن برسندگیرند، به سختی تالش میمیر نظ واقعی برای خود در غیر هستند كه استانداردهای

عیب جسمانی ادراک شده باعث دوری وضعیت فیزیكی فرد از این استانداردها شده باعث نارضایتی او از شكل  هرگونه نقص یا

 شود.اندامش و در نتیجه اضطراب اجتماعی اندام می

تی ارت اط عمیق آن با طیف وسیعی ازمنكالت آسیب شناخ كه منظوراست  شده نیز شناخته "است داد بایدها "عنوان ا گرایی بكمال

پذیری است. دارنده این نیازپیوسته بیمناک است كه م ادا مرتكب اشت اهی شود و نامیل به كمال و انتقاد بایدهااست. یكی از این 

كوشد هیچ نقطه ضعفی ازخود ننان ندهد و می شود اماكه بیش از دیگران دچار اشت اه نمیبا این موردانتقاد قرارگیرد. چنین فردی

طور كامل از میان ب رد یا از نظر دیگران مخفی بدارد، بی اندازه به انتقاد و ایراد حسا  است ص ومعایب خود را بهكه نقایبرای این

در نتیجه، گمان فرد در مورد وجود هرگونه عیب و نقص یا بدشك ی در اندامرا باعث نگرانی او كند. و كمال مط وب را جستجو می

 خواهد شد
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سازماندهی )نظم  دارد رابطه معكو  وجود سازماندهی واضطراب اجتماعی اندام بین ش این است كههای پژوهیكی دیگر ازیافته

ها حاكی از آن هستند كه با اهمیت دادن جوانان به نظم و انض اط گرایی است. پژوهشكمالهای مث تو انض اط( یكی ازجن ه

ازماندهی با سطوح پایین اضطراب اجتماعی همراه است. وجود یابد. یعنی سطوح باالی ساضطراب اجتماعی در بین آنرا كاهش می

 شود.نظم در امور شخصی با ایجاد آرامش در فرد باعث دوری او از انوا  اضطراب، از جم ه اضطراب اجتماعی اندام می

 را باالیی استانداردهای و انتظارات همواره كه والدینی .دارد رابطه اضطراب اجتماعی اندام نیز با سطوح باالی والدین انتظارات

رشد  زمینه ناخودآگاه صورت به دهند،قرارمی خود شدید نظارت تحت را آنان كودكی از و كنندمی تعیین فرزندان خود برای

-می آنرا برجای بعدسالمت در حداقل را ناپذیریآثار ج ران و سازندمی فراهم را خود فرزندان افراطی گرایینگرانی و كمال

 گذارند. 
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