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 چکیده
 مدل نیتدو باهدفافراد جامعه، از اهداف مهم هر کشور است. پژوهش حاضر  یشناختروانبهزیستی ارتقاء 

 دختر انیودانشج در یبدن ریتصو و نفسعزت یانجیم با یشناختروان یستیبهز و یدلسوز -خود یساختار
 012ظور منبه این  بودند، دانشگاه شیرازدختر  دانشجویان حاضری پژوهش جامعهانجام شد.  رازیش دانشگاه

ی هااسیمقاز  هادادهی آورجمعی انتخاب شدند. برای امرحلهی یك اخوشهی ریگنمونهدانشجو با روش 
از  ستفادهبا ای پژوهش هادادهاستفاده شد.  نفسعزت ،یخود دلسوزی، شناختروانبهزیستی تصویر بدنی، 

ود خنتایج مدل ساختاری، مدل از برازش مناسبی برخورداراست. بر اساس که تحلیل مسیر نشان داد  روش
 یشناختروانهزیستی بی کنندهی نیبشیپتصویر بدنی  ،نفسعزتی تصویر بدنی و کنندهی نیبشیپی دلسوز

ی بر دلسوز خود ریتأثشامل  میرمستقیغ راتیتأث. استی تصویر بدنی کنندهی نیبشیپ نفسعزتو همچنین 
پژوهش حاضر  ذال. باشدیم یشناختروانبهزیستی ی بر تصویر بدنی و دلسوز خودتصویر بدنی و  ،نفسعزت

 .دهدیمنشان  یشناختروانبهزیستی دلسوزی را در  -و خود تصویر بدنی ،نفسعزتاهمیت 

  نفسعزتدلسوزی،  -تصویر بدنی، خود ی،شناختروانبهزیستی  کلیدی: واژگان
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 دمهمق
 التانز، آویلیو،نقل از شد ) مطرح همکارانش و گمنیسل توسط 8گرامثبت سیروانشنا مکتب

 3یتشناخروانبهزیستی  مفهوم مکتب، نیا در مطرح مسائل از یکی. (0222 ،0اوی و نورمن
 است دخو یزندگ از فرد یشناخت و یعاطف یابیارز ،ی شاملشناختروان یستیبهز. ستا
 جزو ،یروان یستیبهز(. 8398؛ شعبانی،دالور، بلوکی، مام شریفی 0229 4گوسن و کالرک)

 یفتارهار یطهیح در یزندگ از افراد درک عنوانبه که است یزندگ تیفیک یشناختروان
 نیلاو. است بخش دو شامل و شدهفیتعر یروان سالمت ابعاد و یروان یعملکردها ،یجانیه

 رفتشیپ حال در شانیزندگ در افراد چطور نکهیا یدرباره یشناخت یهاقضاوت آن بخش
 یهاشم و یخسروشاه یبهادراست ) ندیخوشا یهاتجربه سطح آن بخش نیدوم و هستند

 فیعرت فرد هر یواقع یاستعدادها رشد عنوانبه یشناختروان یستیبهز (.8398 آباد،نصرت
 یشناختروان یستیبهز ارتقاء . از سویی(0229 ،5گومز راهونا، هرواس، وازکوئز،) شودیم
 عوامل زیادی در ارتقاء (.0221 ،6الرسن و دیا) است حاضر قرن یروانشناس اهداف از یکی

موثرند، یکی از این عوامل که در پژوهش حاضر به آن پرداخته  یشناختروانبهزیستی 
 است. 2، خود دلسوزیشودیم

تعامالت بین افکار فلسفی شرقی مفاهیمی است که در اثر  ازجملهدلسوزی  -خود
بی در روانشناسی غر این مفهوم. است به وجود آمدهربی غو روانشناسی  سمیبودائ خصوصاً

 که به مفهوم خود و نگرش خوردیمبیشتر به چشم  ییهاپژوهشدر اما  شدهشناختهکمتر 
 9که شامل مهربانی با خود یامؤلفهسه  یاسازهزی خود دلسو(. 0282 ،1ریب) پردازندیمخود 

در  83و ذهن آگاهی 80در مقابل انزوا 88اشتراکات انسانی، 82قضاوت کردن خود در مقابل

                                                           
1. positive psychology oriented 

2. Luthans, Avolio, Avey, Norman 

3. wellbeing 

4. Clarke & Goosen 

5. Vazquez, Hervas, Rahona & Gomez 

6. Eid & Larsen 

7. self- compation 

8. Baer 

9. self-kindness 

10. self-judgment 

11. common humanity 

12. isolation 

13. mindfulness 
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قضاوت در  یجابهمهربانی با درک خود (. 0223، 0نف) باشدیم 8افراطی یهمانندسازمقابل 
 اشتراکات انسانی نیز پذیرش. خود است یهایتیکفایبو  هایکاست پذیرشمورد خود و 

 به ذهن آگاهی. شوندیمدارای نقض هستند و درگیر رفتارهای ناسالم  هاانسانتمام اینکه 
دردناک  یهاجنبهو نادیده گرفتن  انجامدیمآگاهی متعادل و روشن از تجارب زمان حال 

 .(0229، نف) باشدیمیك تجربه 
و  گیلبرت) شودیمزمان  باگذشتبهزیستی  بهبود باعث دلسوزی -خودافزایش 

دلسوزی باالیی برخوردارند  -بر اساس این مفهوم افرادی که از خود. (0226، 3پروکتر
 هانساناو معتقدند که تمامی  رندیپذیمرا که خود علت آن هستند  ییهایناکامو  هاشکست

 نیز فردی که خود دلسوز است. (0223، نف) دچار لغزش و اشتباهات شوند توانندیمنیز 
 طوربه دلسوزی -خود عالوهبه، کند دور درد و رنج یتجربهتا خود را از  کندیمتالش 

اط منفی با انتقاد تبرو ا باشدیم درونی یزهیانگپیشرفت و ، مثبت مرتبط با رضایت از زندگی
 همچنین .( دارد0222، 4و هانکوک آلن، آدام، تات، لری) اضطراب و افسردگی، از خود
 یهانشانه شدت بر یدلسوز خود ریتأث یبررس با( 0288) 5نیویارل و تیفورس شپارد، وندام،

 یروان متسال یبرا یقو یکننده ینیبشیپ یدلسوز -خود که افتندیدر مورد یروان بیآس
 .است یافسردگ ژهیوبه

 6بدنی رتصویمرتبط با  دلسوزی -خودکه  کنندیمتحقیقات زیادی از این ایده حمایت 
ت نسبت ارزیابی مثب خود ممکن است شاملداشتن دیدگاه دلسوزانه نسبت به . باشدیمزنان 

پذیرش  یجابه با پذیرش بدنشانخاص زنانی که تصویر بدنی مثبتی دارند  طوربه. به بدن باشد
نگرش ، رندیپذیمعیوب ظاهری  باوجودبدنشان را ، عیوبشان نسبت به خود دلسوز هستند

تایلکاو  ،بارکالو-وود) کنندیمرا رد  یرواقعیغ یهالآهدیامثبتی نسبت به بدنشان دارند و 
که  باشدیم  1ارزش خود یکننده ینیبشیپخود دلسوزی . (0282، 2هورواس-اگوستوس

های در برنامه عالوهبه. (0229، نف و ونك) استظاهری  یهاسهیمقاکمتر وابسته به 

                                                           
1. over-identification 

2. Neff 

3. Gilbert, Procter 

4. Leary, Tate, Adams ,Allen, & Hancock 

5. Van Dam, Sheppard, Forsyth & Earleywine 

6. body image 

7. Wood-Barcalow, Tylka, & Augustus-Horvath 

8. self-worth 
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آگاهی  ات شودیماستفاده  زنان جهت ارتقاء تصویر بدنی دلسوزی -خودمداخالتی از اصول 
آدیار و -استینر) دهند تا که هیچ شخصی کامل نیست افزایشرا در این راس فردو پذیرش 

تجربی در تحقیقات خود نشان دادند  طوربه (0222) 0ریس و لامدآ. (0226، 8اسجوستروم
 هاآنرا یز ابدییمبعد از خوردن کالری باال کاهش  یهاینگران دلسوزی -خود افزایش که با

خودشان  اشته باشندفاصله زیادی د شانیهاآرمانزمانی که با  و حتی کنندیمکمتر قضاوت 
 یزیکیف ارتباط منفی با اضطراب دلسوزی -تحقیقات اخیر نشان داده که خود. رندیپذیمرا 

، 4وگکهکوالسکی و م، گنوسما) کنندیممنظم ورزش  طوربهزنانی داد که  3اجتماعی
همچنین نشان دادند ، (0288)  5تریسی، سدویچ، سابیستون، کوالسکی، موسویچ. (0282
( 0288) 6دیجکسترا و بارلدس عالوهبه. دارد ارزیابی خوددلسوزی ارتباط منفی با  -خود

ایت مثبت مرتبط با رض طوربهدلسوزی( -خود یهاجنبهیکی از ) نشان دادند که ذهن آگاهی
 .باشدیمبدنی در بین زنان 

، ایی روانیپراشته، ییاشتهاکممنجر به مسائلی نظیر  تواندیماختالل در تصویر بدنی 
سرزنش خود و احساس گناه بدون دلیل ، فقدان نیرو، اختالل در خواب، تغییر متعادل وزن

. (0226، 2ریچاردسون) باشدیم یشناختروانبهزیستی گردد که همگی نشانگان اختالل در 
 ابدییمافزایش  ؛دنکن دیتأکو الغری  اندامتناسببر  وزنان که جامعهاین اختالالت زمانی 

 و نفسعزتموجب کاهش  اندامتناسبجامعه بر  داتیتأکاین . (0225، 1بلیندا و همکاران)
 .(0225، 9تاینرابین اس) شودیمافراد  خود پنداره
ت که مرتبط با نارضایتی یا رضای باشدیمیك ارزیابی کلی عمومی از خود  نفسعزت

ایت باشد رض ترنییپا نفسعزتدر زنان هرچه  خصوصبه باشدیماز ظاهر )بدن یا صورت( 
باالیی  نفسعزت(. در مقابل زنانی که 0220، 82دارند )کش، فلمینگ یترنییپااز ظاهر 

، لون چوهان مثبت ارزیابی کنند )اسوامی، آریس، صورتبهدارند گرایش دارند بدنشان را 
                                                           
1. Steiner-Adair, & Sjostrom 

2. Adams & Leary 

3. social physique anxiety 

4. Magnus, Kowalski & McHugh 

5. Mosewich, Kowalski, Sabiston, Sedgwick & Tracy 

6. Dijkstra & Barelds 

7. Richardson 

8. Belinda & et all.  

9. Robinstiein 

10. Cash, Fleming 
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شادکامی، خالقیت، آسودگی و احساس  ازجملهمزایایی دارد  نفسعزت(. 0229، 8و توول
. باوجود چنین مزایایی باشدیم( 0223، 0خشنودی )بامیستر، کمپ بل، کروگر و ووهز

و  یاهخودآگکه شامل تحریف در  باشدیمباال مرتبط با پیامدهای منفی نیز  نفسعزت
بستگی به استانداردها و  نفسعزت، زیرا هست( 0224، 3پارک پرخاشگری )کروکر و

معیاری است که مردم بر اساس آن  نفسعزت(. 0229خود با دیگران دارد )نف،  یسهیمقا
را با  هاآن(. اگر دیگران 8999، 4)لری شوندیم خودآگاهاز ارزیابی دیگران در مورد 

بزار ا نفسعزتبنابراین  ابد؛ییمکاهش  نفسعزتارزیابی کنند  ارزشکم یهایژگیو
 دهدیمجذابیت افراد نشان  یدربارهنظر دیگران  یدربارهسنجشی است که ادراکات افراد را 

ت ظاهر، ممکن اس یدربارهزنان. تطابق خود با استانداردهای فرهنگی  یدرباره خصوصبه
و  اشدبیم نفسعزتباشد زیرا این استانداردها مانعی برای  رممکنیغبرای خیلی از زنان 
 رویکردی نسبت به خود داشته باشیم که بر اساس کنندیم( پیشنهاد 0223محققانی مانند نف )

 کیفی باشد. یهاتفاوت
قرار دارد. افرادی که خود دلسوز هستند  نفسعزتدلسوزی در راستای  -خود

دود در ح نفسعزتدلسوزی و  -ضریب ارتباط بین خود درواقعباالیی دارند.  نفسعزت
مرتبط  نفسعزتدارند  باهم یهاتفاوت(. ولی 0222، 5)لری و همکاران باشدیم 56%-61%

 سنفعزت. باشدیمخود  باارزشدلسوزی مرتبط  -ولی خود باشدیمبا خودشیفتگی 
قایع منفی(، ود نسبت به و)با بهتر کردن دیدگاه خ باشدیمنسبت به وقایع منفی  العملعکس

نفی را اثرات وقایع م گریدعبارتبه ،باشدیمدلسوزی میانجی اثرات وقایع منفی  -ولی خود
 اما خود دلسوزی پذیرش دهدیمبقاء خود را انعکاس  نفسعزت عالوهبه. کندیمبر فرد کم 

 (.0229نف و وونك، ) دهدیمخود را انعکاس 
زنان  بخصوص، در مورد آن مشغله ذهنی بسیاری از افراد یتصویر بدنی و نگران یدامنه

و  گرین) کنندیمزیادی صرف تغییرات ظاهری در بدن  ینهیهزو روزانه زمان و  باشدیم
 وچهره  لحاظ ازاز تصویر بدنی الغرتر و ، در ارزیابی خود دوست دارند و (0223، 6چاردیر

                                                           
1. Swami, Airs, Chouhan, Leon & Towell 

2. Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs 

3. Crocker & Park 

4 . Leary 

5. Leary et al.  

6. Green & Pritchard 



 59 پاییز، و چهارم ، شماره بیستششمسال  ،ی بالینیشناسروانفصلنامه مطالعات                                       121

مطالعات نیز نشان . (0224، 8تامپسونکافری و ) کسب کنند مطلوبیارزشیابی ، صورت
؛ (0224، 0دوهنت و تیگمان) سالگی وجود دارد 6میل به الغری در بین دختران از  اندداده

تصویر  ؛ ودارند بیشتری نسبت به مردان تصویر بدنی مشغله ینهیزمبنابراین زنان در 
ل عام تواندیمدر تصویر بدنی  نارضایتی. دارند خوداز بدن  کمتری ایرضایتمندانه

اختالل  ینهیزمشیپیا  (0228، 3تورای، کولی) خوردن ی چون اختاللاختالالت یریگشکل
نانی که ز عالوهبه. باشدیم روابط اجتماعی و فوبی اجتماعی، افسردگی، بدشکلی بدنی

، 4الکاسمو) پایینی دارند نفسعزت دهندیمسطوح باالیی از نارضایتی از بدن را گزارش 
0224). 

مورد  و نگرانی در تصویر بدنی اهمیت خصوصبهاهمیت متغیرهای مذکور  با توجه به
مستقیم  طوربهپژوهشی که  کهییازآنجاهمچنین ، باشدیم مهم زنان یهامشغلهیکی از  کهآن

 تا آنجا که محقق بررسی نموده است و یا همزمان به ارتباط متغیرهای پژوهش حاضر بپردازد
 دلم نیتدو باهدفاین پژوهش بنابراین ؛ شودیماحساس  یپژوهش خأل لذا یافت نشد،

 در یبدن ریتصو و نفسعزت یانجیم با یشناختروان یستیبهز و یدلسوز -خود یساختار
اصلی پژوهش این است که آیا  سؤال رونیازا. انجام شد رازیش دانشگاه دختر انیدانشجو

و تصویر بدنی در ارتباط با  نفسعزتی حاصل از گروه نمونه با مدل نقش میانجی هاداده
 برازش دارد یا نه؟ یشناختروانبهزیستی دلسوزی و  -خود

 
 
 
 
 

بهزیستی دلسوزی و  -و تصویر بدنی در ارتباط با خود نفسعزتنقش میانجی  مدل. 1شکل 
 یشناختروان

  

                                                           
1. Cafri & Tompson 

2. Dohnt & Tiggemann 

3. Cooley, Toray 

4. Smolak 

 عزت نفس

دلسوزی -خود  

 تصویر بدن

  بهزیستی
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 روش پژوهش
 یجامعه. است ی از نوع مدل یابی ساختاریهمبستگ یهاپژوهش ازجمله حاضر پژوهش

بدین . ندبود 8393-8394 تحصیلی سال در دانشگاه شیراز دختر دانشجویان حاضرپژوهش 
د. انتخاب شدن یامرحلهیك  یاخوشهتصادفی  یریگنمونهروش  نفر به 012 تعدادمنظور 
 تاریمعادالت ساخ و یهمبستگ بیضر زین و اریمع انحراف ن،یانگیم از هاداده لیتحل جهت

ه به پرسشنام از چهار هادادهگردآوری  منظوربه .شد استفاده موسیا افزارنرم از استفاده با
 .شرح زیر استفاده شد

( ساخته 8916) این پرسشنامه توسط کش و همکاران: نبد -خود یچندبعد روابط
یك مقیاس . ردیگیمقرار  مورداستفادهارزیابی تصویر بدنی فرد  منظوربهاین پرسشنامه . شد

 8912و  8916 یهاسالدر وینستد و جاندا ، است که توسط کش یسؤال 46 یسنج خود
 دارد زیرمقیاس 6 ابزار این. (8398،علیایی و همکاران صومعه ازبه نقل ) است شدهساخته

 گرایش. 4تناسب  ارزیابی. 3 ظاهربه گرایش. 0ظاهری  وضع ارزیابی. 8از:  اندعبارت که

 یگذارنمره. بدنی نواحی از رضایت. 6ذهنی  یا وزن وزناضافه با یمشغولدل. 5 تناسببه
این ( 8313) برهمند .باشدیم یگذارنمره 5 تا 8 از لیکرت طیف اساس براین پرسشنامه 

ر این دکرده است.  مناسب ارزیابی ییروا وپایایی  ازنظرایرانی  یهانمونهپرسشنامه را در 
 .به دست آمد 25/2پژوهش آلفای کرونباخ 

 سال در و یطراح( 8919) 8فیر توسط :کوتاه فرم شناختیروان یستیبهز اسیمق
 است؛ سؤالی 802 فرم از برگرفته و سؤالی 81 کوتاه فرم. گرفت قرار دنظریتجد مورد 0220

 یشخص رشد ،(6 ،4 ،8 سؤاالت) طیمح بر تسلط ،(81 ،80 ،9 سؤاالت) استقالل عامل 6 که
 یزندگ در یهدفمند ،(86،82، 5،84) دیگران با مثبت ارتباط ،(82 ،85 ،2 سؤاالت)
 6 کرتیل فیط یرو بر در را( 82 ،1 ،0 سؤاالت) خود رشیپذ ،(83 ،88 ،3 سؤاالت)

 ،1 ،5 ،4 ،8 سؤاالت. سنجدمی( 6 نمره) موافقم کامالً تا( 8 نمره) مخالفم کامالً از ایدرجه
ریس و فیر. شوندمی گذارینمره معکوس صورتبه ،81 ،82 ،86 ،85 ( 0226)  0نگ

. نمودند گزارش 19/2 تا 22/2 از نامهپرسش نیا سؤالی 14 اسیمق با را آزمون نیا یهمبستگ
 آن یدرون یهمسان( 8393) یشکر و یمظاهر ،آبادیفتح لیجل ،یدیشه ،یخانجان رانیا در

                                                           
1. Ryff 

2. Ryff & Singer 
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 با مثبت طهراب ،یطیمح تسلط خود، رشیپذ هایمؤلفه یبرا کرونباخ یآلفا از استفاده با را
 ،26/2 ،58/2 برابر بیترت به استقالل و یشخص رشد ،یزندگ در هدف داشتن گران،ید

 .آمد دست به 28/2 کل کرونباخ یآلفا نیهمچن. آوردند دست به 20/2 ،23/2 ،53/2 ،25/2
 یاسبمن برازش از ا عامل یتمام که دادند نشان تأییدی یعامل لیتحل روش از استفاده با و

 آمد. دست به 21/2در پژوهش حاضر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ . برخوردارند
 است که توسط نف یسؤال 06 یگزارش خوداین مقیاس یك مقیاس : دلسوزی -خود

 دامنه یك در آن در هاپاسخ و( 0223،نف) خرده مقیاس 6این مقیاس . ساخته شد (0223)
 سه مقیاس این. رندیگیم همیشه قرار تقریباً 5 تا هرگز تقریباً 8 از لیکرت یادرجه

، ذهن آگاهی، خود قضاوت، خود با مهربانی مقیاس زیر 6 قالب در را قطبی 0 یمؤلفه
مطالعات . (0223،نف) کندیم یریگاندازه انزوا و انسانی اشتراکات ،فزاینده همانندسازی

ا مناسب این مقیاس ر ییآزما بازهمسانی درونی و پایایی ، روایی افتراقی روایی همگرا و
 قرارگرفته دییتأو پایایی آن مورد  رواییدر مطالعات ایرانی نیز . (0223نف،) انددادهنشان 
 13/2در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ . (8390، حیدری، موتابی، شهیدی، مومنی) است

 .است آمدهدستبه

کلی را  نفسعزتکه  یسؤالیك مقیاس ده : 1روزن برگ نفسعزت یپرسشنامه
 ییباز آزماضریب همبستگی ، (0222) 0نتایج تحقیق پالمن و الیك. دهدیمقرار  موردسنجش

. (8313، نقل از محمدیبه ) گزارش کرده است 14/2، زمانی دو هفته یفاصلهن را در آ
ایران بررسی  یجامعهاین مقیاس را در  یسنجروان یهاشاخص( 8313) همچنین محمدی

ردن به ک مهیدونو  ییباز آزما، کرده و اعتبار این مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ
 تیاسمکوپر  نفسعزتبا مقیاس  عالوهبه. گزارش کرده است 61/2و  21/2، 69/2 بیترت
 .به دست آمد کرون باخآلفای  25/2در این پژوهش . همبستگی معنادار مثبت دارد 68/2

 پژوهش یهاافتهی
موس ای افزارنرمدر این پژوهش جهت آزمون مدل نظری از روش معادالت ساختاری با استفاده از 

 –از آزمون کولموگروف ، حساس است هادادهاین روش به نرمال نبودن  ازآنجاکه. استفاده شد
 وهشپژ یهادادهنتایج این آزمون نشان داد . استفاده شد هادادهاسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن 

                                                           
1. Rosenberg’s 

2. Pullmann & Allik 
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 0و در جدول  شدهارائهنمونه  هگرو یشناستیجمعمشخصات  8در جدول . باشندیمنرمال 
 .است شدهارائه موردمطالعهیرهای توصیفی متغ یهاشاخص

 گروه نمونه یشناستیجمعمشخصات . 1جدول 
 درصد فراوانی  
 سن
 
 

81-08 
00-05 

 بیشتر و 06

882 
804 
46 

39/01 
44/01 
86/40 

 تأهلوضعیت 
 مجرد
 متأهل

021 
20 

69/33 
32 .66 

 تحقیق یهااسیخرده مقهای توصیفی یافته. 2جدول 
 انحراف استاندارد میانگین شاخص آماری مقیاس

 94/3 42/85 مهربانی با خود
 96/3 52/86 قضاوت از خود
 89/3 20/83 اشتراکات انسانی

 82/3 30/80 انزوا
 28/3 91/80 ذهن آگاهی

 82/3 22/83 همانندسازی فزاینده
 48/4 62/05 ارزشیابی قیافه

 89/2 62/48 قیافه یریگجهت
 91/4 39/45 ارزشیابی اندام

 2/3 22/60 اندامتناسب یریگجهت
 61/8 24/62 وزن ذهنی

 93/2 90/34 رضایت از اجزاء بدن
 93/2 90/34 استقالل

 62/3 22/84 تسلط بر محیط
 08/4 45/86 رشد شخصی

 20/5 03/85 گرانید با مثبت ارتباط
 40/3 21/83 هدفمندی در زندگی

 30/4 35/85 پذیرش خود
 55/83 04/04 نفسعزت
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میانجی  مدل بر اساس نقشآیا  نکهیااصلی پژوهش مبنی بر  سؤالدر ابتدا برای پاسخ به 
ز برازش ا یشناختروان بهزیستیو  دلسوزی -خودو تصویر بدنی در ارتباط با  نفسعزت

 .است شدهارائهبرازش برای مدل  یهاشاخص 3 .در جدولمناسبی برخوردار است یا نه؟ 

 تحلیل مسیر مدلبرازش  یهاشاخص. 3جدول 

 نام شاخص
 برازش یهاشاخص

 مجازحد  مقدار

𝝌𝟐

𝒅𝒇
 3از  کمتر 62/8 

 8/2 ازکمتر  RMSEA 25/2ریشه میانگین خطای برآورد()

CFI ( افتهیلیتعدبرازندگی) 9/2باالتر از  92/2 

NFI ()9/2باالتر از  93/2 برازندگی نرم شده 

NNFI ()9/2باالتر از  90/2 برازندگی نرم نشده 

GFI ()9/2باالتر از  90/2 نیکویی برازش 

AGFI ( شدهلیتعدنیکویی برازش) 9/2باالتر از  94/2 

 آمدهدستبهمقدار  دهدیمنشان  df /۲χ نسبتمجزور خی مدل ها به  یآمارهتبدیل 
. با مدل نظری پژوهش هماهنگی دارد احتماالًنتیجه گرفت  توانیمبنابراین ؛ باشدیم 62/8

که به یك  به دست آمد 92/2و  94/2، 90/2به ترتیب  GFI ،AGFI ،CFI یهاآماره
 5/2برابر  نیز RMSEAآماره ی . باشدیمبرازش مناسب مدل  ینشانهکه  باشدیمنزدیك 

نیز مقدار  ،NFI ،NNFI یهاشاخص. رودیمکه مقدار مناسبی به شمار  به دست آمد
 هاادهدبررسی مدل پیشنهادی با  در این آمدهدستبه یهادادهبر اساس  جهیدرنت. مناسبی دارند

اثرات مستقیم و در ادامه به بررسی . است دییتأو مورد  باشدیمبرازش دارد و مناسب 
 و اثرات مستقیم 4در جدول شد. با مدل پژوهش پرداخته  مرتبط یرهایمتغ میرمستقیغ
 .است شدهارائهمتغیرهای پژوهش در مدل  میرمستقیغ
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 مدل کلیمقادیر اثرات مستقیم و ضرایب مسیر در . 4جدول 

 نیبشیپمتغیر   متغیر مالک
ضریب 

 استاندارد نشده

β 
 t Sig استانداردشده

بهزیستی 
 شناختیروان

 28/2 29/85 40/2 38/2 دلسوزی -خود مستقیم

 28/2 23/00 42/2 08/2 دلسوزی -خود مستقیم نفسعزت
 23/2 35/9 08/2 80/2 دلسوزی -خود مستقیم تصویر بدنی

 یستیبهز
 یشناختروان

 23/2 26/2 56/2 86/2 بدنی تصویر مستقیم

 24/2 25/84 34/2 00/2 نفسعزت مستقیم تصویر بدنی

 مغیرمستقی دلسوزی-خود
بدنی از  ریتصو بر

 نفسعزتطریق 
08/2 85/2 22/38 25/2 

 میرمستقیغ لسوزید-خود
ق از طری بهزیستی بر

 تصویر بدنی
88/2 84/2 22/81 25/2 

 -خود مستقیم اثر یرابطهدر خصوص  4 یشمارهبر اساس اطالعات مندرج در جدول 
آن  t( و ارزش >p 28/2 و β: 40/2) مقدار ضریب مسیر یشناختروانبهزیستی بر  دلسوزی

اثر  یشناختروانبهزیستی بر  دلسوزی -خودگفت  توانیمیعنی  ؛می باشد 29/85برابر 
 و β: 42/2) مقدار ضریب مسیر نفسعزتبر  دلسوزی -خوددر خصوص اثر . معنادار دارد

28/2 p< )و ارزش t  بر  دلسوزی -خودگفت  توانیمیعنی ؛ باشدیم 23/00آن برابر
 بر تصویر بدنی مقدار ضریب مسیر یخو دلسوزدر مورد اثرات . اثر معنادار دارد نفسعزت

(08/2 :β 23/2 و p< و ارزش )t  اثر معنادار بر  یدلسوز خوبنابراین  ؛باشدیم 35/9آن برابر
 ریب مسیردارای مقدار ض یشناختروانبهزیستی همچنین تصویر بدنی بر . تصویر بدنی دارد

(56/2 :β 23/2 و p< )یشناختوانربهزیستی تصویر بدنی بر  داریمعنبنابراین اثر ؛ باشدیم 
 و β: 34/2) بر تصویر بدنی دارای مقدار ضریب مسیر نفسعزت عالوهبه. شودیمثابت 

24/2p<) طورهبدلسوزی  -خود .باشدیمبنابراین اثر این دو متغیر نیز معنادار ؛ باشدیم 
هزیستی ب برهمچنین  و نفسعزت از طریق متغیر میانجی تصویر بدنی بر میرمستقیغ

 یود دلسوزخت که به این صوردارد.  ریتأثاز طریق متغیر میانجی تصویر بدنی  یشناختروان
دنی باعث و از طریق بهبود تصویر ب بخشدیمتصویر بدنی را بهبود  نفسعزتاز طریق بهبود 

 .شودیم یشناختروانبهزیستی ارتقای 
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 یریگجهینتبحث و 
 با یشناختروان یستیبهز و یدلسوز -خود یساختار مدل نیتدو باهدف پژوهش حاضر

تایج حاکی نانجام شد.  رازیش دانشگاه دختر انیدانشجو در یبدن ریتصو و نفسعزت یانجیم
 دلسوزی -بودن خود با توجه به جدید. است شدهمشاهده یهادادهاز برازش خوب نهایی با 

 یهیرضفنتایج . است شدهگزارشهمسو  صورتبهتحقیقاتی که ارتباط اندکی با آن دارد 
 دلسوزی -خودزنانی که . بر تصویر بدنی دارد داریمعندلسوزی اثر مثبت  -نشان داد خود اول

یافته  این. گرایش دارند رضایت از تصویر بدنی را گزارش دهند دهندیمباالیی را گزارش 
و  بارکالو-وود، 0220، 0؛ استیس و شاو0220، 8پولیوی و هرمان) یافتهیهماهنگ با 

دلسوزی -خود یهاجنبهیکی . می باشد (0288،دیجکسترا و بارلدس ؛0282،همکاران
، ورتشکل ص، از سایز بدن نظرصرف رسدیمبه نظر . باشدیمخود  یدربارهقضاوت کمتر 

ت دلسوزی باال پذیرش بیشتری نسب -زنان با خود، اجتماعی یهادئالیایا متفاوت بودن با 
لکه با ب کندینمدلسوز از احساسات دردناک اجتناب  -فرد خود. خوددارندفیزیکی  ظاهربه

 سوزیدل -خود عالوهبه. شودیمنزدیك  هاآنبه ، مهربانی و فهم و احساس اشتراکات انسانی
 .(0282، مگنوس و همکاران) دهدیمزنان را برای ورزش افزایش  یزهیانگ

 تحقیق دارد که در راستای ریتأث نفسعزت بر یدوم نشان داد خود دلسوز یهیفرضنتایج 
نیز در  (0222همکاران )لری و  هست (0202) 3و فیکن واسیلکیو ( و0222همکاران )لری و 

باالیی  نفسعزتدلسوزی باالیی دارند -تحقیق خود به این نتیجه رسیدند افرادی که خود
 یخود انتقادخود باال و  شباالی دارند با توجه به پذیر دلسوزی -خودافرادی که . دارند

دارند  دلسوزی باالیی -افرادی که خود عالوهبه. کنندیمپایینی که دارند احساس ارزشمندی 
ر گرفتن با در نظ، وقایع ناخوشایند که متضمن ارزیابی و مقایسه اجتماعی است یدر تجربه

 ،شوندیمباه مرتکب اشت هاانسان یهمهو  ممکن است خطا کنند هاانسان یهمه کهنیا
 شودیمب این موارد سب. اشتراکات انسانی( یمؤلفه) کنندیماحساسات منفی کمتری تجربه 

غرق شدن در هیجانات منفی و مقصر دانستن خود و احساس انزوا و تنها بودن به  یجابهفرد 
 .دهندینمخود را از دست  نفسعزتبنابراین  دیبرآدر جبران آن  یو سع هاآنپذیرش 

                                                           
1. Polivy & Herman 

2. Stice & Shaw 

3. Wasylkiw & Fekken 
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افزایش . دارد ریتأث یشناختروانبهزیستی بر  دلسوزی -خودسوم نشان داد  یهیفرضنتایج 
گیلبرت ) یهاافتهیکه مطابق با ؛ شودیم یشناختروانبهزیستی بهبود  باعث دلسوزی -خود

یکی  یخود دلسوز. باشدیم( 0229،؛ نف و وونك0222و همکاران، لری ؛0226 ،و پروکتر
خود . (0282، 8نف ومك گهی) زندگی است یزااسترسسازگاری با شرایط  یهاروشاز 

، ودکه نتایج منفی مانند قضاوت از خ باشدیمنگرش عاطفی مثبت نسبت به خود  یدلسوز
 ،همچنین ارتباط مثبتی با شادکامی. (0223، نف) نشخوار فکری و افسردگی را در برندارد

رود، ، نف) سازگاری و وجدان دارد، برونگرایی، نگرش مثبت، عاطفه مثبت، ینیبخوش
افراد ترس کمتری از شکست داشته  شودیمدلسوزی باعث -خود. (0222 ،0کیرک پاتریك

بر اساس . (0225، 3سیه و دیجیرات، نف) باشند و شایستگی خود را درک و مالحظه کنند
و  هاشکستدلسوزی باالیی برخوردارند در مواجهه با  -این مفهوم افرادی که از خود

 توانندیمنیز  هاانسانو معتقدند که تمامی  رندیپذیمرا که خود علت آن هستند  ییهایناکام
تری را هستند سالمت روانی بیش خو دلسوزبنابراین افرادی که  دچار لغزش و اشتباهات شوند

ی لسوزکه خود د زنانی. ندینمایمدلسوزی کمتری دارند تجربه  -نسبت به افرادی که خود
 عیوقا ،دهندیمرا مورد داوری قرار  کمتر خودش یریگسختبا  کهییازآنجابیشتری دارند 

 اشیواقعبر اساس عملکرد  شانیهاواکنشو  هایابیخودارزو  ردیپذیم ترراحتدردناک را 
کالت خواب مش، افسردگی، با توجه به پذیرش باالی این افراد کمتر دچار اضطراب. باشدیم
در جهت حفظ و ارتقای ی دلسوزی باعث بروز رفتارهای -بنابراین خود؛ شوندیم ...و

 هایامناکو  هاشکستمیانجی  دلسوزی -خودبه عبارتی . شودیم یشناختروانبهزیستی 
 .کندیمو اثرات آن را بر فرد کم  شودیم

بهزیستی  یندهکن ینیبشیپ تواندیممتغیر تصویر بدنی چهارم نشان داد  یهیفرضآزمون 
، ییاشتهاکممنجر به مسائلی نظیر  تواندیماختالل در تصویر بدنی . باشد یشناختروان

، ردگیافس، اضطراب، فقدان نیرو، اختالل در خواب، تغییر متعادل وزن، پراشتهایی روانی
ه در این زمینه تحقیقات ب. اختالالت خوردن باشد، سرزنش خود و احساس گناه بدون دلیل

، ارانبه نقل از کش وهمک) و اضطراب فوبی اجتماعی، ارتباط تصویر بدنی با افسردگی
تماعی که اج یهاسهیمقاد کمتر به نکه تصویر بدنی مطلوب دارزنانی . اندکردهاشاره، (0224

                                                           
1. Neff & McGehee 

2. Neff & Rude & Kirkpatrick 

3. Neff, K., Hseih & Dejitthirat 
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که  زنانی یشناختروانبهزیستی بنابراین ؛ پردازدیم شودیممنجر به اضطراب و افسردگی 
 .است که تصویر بدنی نامطلوب دارد است زنانی تصویر بدنی مطلوب دارد بیشتر از

زنانی که . اردد ریتأثبر تصویر بدنی  نفسعزتنتایج نشان داد  پنجم یهیفرضدر آزمون 
اجتماعی  یهالآهدیاو بر اساس  خوددارندباالیی دارند پذیرش بیشتری نسبت به  نفسعزت
دیویس ، میرزا) و تصویر بدنی باالیی دارند که این یافته در راستای تحقیقات کنندینمرفتار 

ی یچمك کب و ری؛ 8،0225و یانووسک جانسون و ؛ 0224، اسموالک ؛3022 ،0اردل
( در تحقیق خود نشان 0225) 5تیگمان. می باشد (4022 ،4دوهنت و تیگمان؛ 3،0225واردل

یینی پا نفسعزتاست  ممکنظاهرشان ناراضی هستند  ازداد زنانی که وزن باالیی دارند و 
 رضایتید در مطالعه خود به این نتیجه رسیدن( 0225) همچنین جانسون و واردل. داشته باشند

 هاافتهین این در تبیی. کندیم ینیبشیپپایین را  نفسعزتمعناداری  طوربهاز تصویر بدنی 
 دیآیماحساس توانمندی و ارزشمندی در فرد به وجود ، نفسعزتبا افزایش  گفت توانیم

رد بودن و تمایل به داشتن سالمت بهتر در ف بلندهمت، باال نفساعتمادبهو تغییراتی چون 
. باشدیمبدن یا صورت( ) مرتبط با نارضایتی یا رضایت از ظاهر نفسعزت شودیمپدیدار 

باشد رضایت از ظاهر کمتر است در مقابل زنانی که  ترنییپا نفسعزتدر زنان هرچه 
 .مثبت ارزیابی کنند صورتبهباالیی دارند گرایش دارند بدنشان را  نفسعزت

 و خوددارند ازمنفی  از ارزش کمی برخوردارند تصویر کنندیمزنانی که احساس 
 شودیمهای منفی زیادی داده وقتی به افراد بازخورد. کنندیم ینیبخودکماحساس 

ز تا با تمرک کنندیمتالش  هاآنو  شودیمتهدید  هاآنو احساس خود ارزشمندی  نفسعزت
مکن م کهییازآنجا. زیاد بر بدن و ظاهر خود احساس ارزشمندی خود را حفظ کنند دیتأکو 

 ،است فرد نقض بدنی را حس کند و یا به هر دلیلی از تصویر بدنی خود ناراضی باشد
این  وجود ندارد و نفسعزتو مبنایی برای به دست آوردن مجدد  دیآیمپایین  نفسشعزت

 طورهمانباالیی دارند خود و بدنشان را  نفسعزتولی افرادی که . ابدییمدور معیوب ادامه 
ست به اقدام د نفسشانعزتکه هست پذیرفته و در جهت ارتقای تصویر بدنی برای افزایش 

 .زنندینم
                                                           
1. Mirza, Davis & Yanovski 

2. McCabe & Ricciardelli 

3. Johnson & Wardle 

4. Dohnt & Tiggemann 

5. Tiggemann 
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از طریق متغیر  یمیرمستقیغ اثرات مستقیم بر تصویر بدنی ریتأثعالوه بر  یخود دلسوز
 دارد و ریتأث نفسعزتدلسوزی بر  -خود کهییازآنجا، بر آن دارد نفسعزتمیانجی 

دنی مثبت باعث بهبود تصویر ب نفسعزتبا بهبود  یخود دلسوز. بر تصویر بدنی نفسعزت
میانجی ق متغیر یاز طر بهزیستی روانشناختی برمستقیم  ریتأثعالوه بر  دلسوزی -خود. شودیم

 صویر بدنیبر ت دلسوزی -خود این صورت که به. نیز دارد یمیرمستقیغاثرات تصویر بدنی 
با بهبود  یخود دلسوزدر این صورت . دارد ریتأث بهزیستی روانشناختیو تصویر بدنی بر 
ضر به بررسی پژوهش حا یطورکلبه. شودیم یروان شاختبهبود بهزیستی تصویر بدنی باعث 

 یشناختوانربهزیستی دلسوزی و  -و تصویر بدنی در ارتباط با خود نفسعزتنقش میانجی 
تی بهزیسبر  مؤثرشناخت عوامل  در جهتاین پژوهش گامی . پرداخت دختر در دانشجویان

پژوهش  یاهتیمحدوددر پایان با توجه به . باشدیم نفسعزتتصویر بدنی و  ،یشناختروان
جود تنها وو  با سوگیری همراه باشد تواندیمکه  یخود گزارشاز قبیل استفاده از ابزارهای 

ذکر م کنندگانمشارکتاز  شودیمآتی پیشنهاد  یهاپژوهشدر ، مؤنث کنندگانمشارکت
 میرمستقیغبا توجه به اثرات مستقیم و . فراهم شود یاسهیمقا یهایبررساستفاده شود تا امکان 

دین به ان علوم تربیتی و والتوجه متخصص یموردبررس یرهایمتغپژوهش و اهمیت  یرهایمتغ
وهشگران پژ شودیمو پیشنهاد  رسدیمبه نظر تقویت این مولفه ها از دوران کودکی ضروری 

 با توجه به اهمیت تصویر بدنی برای همچنین. و میانجی را بررسی نمایند مؤثرسایر عوامل 
 -از رویکرد خود شودیمبه مشاوران پیشنهاد  دانشجویان دختر مخصوصاًدانشجویان 

 .نمایندو تصویر بدنی مثبت استفاده  نفسعزتدلسوزی جهت افزایش 

 منابع

(. بررسی شیوع اختالالت بد شکلی بدن و عوامل روانشناختی مرتبط 8312برهمند، ا وشا. )
 با آن در نوجوانان و بزرگساالن جوان، طرح پژوهشی، دانشگاه محقق اردبیلی.

 و امیدواری رابطه(. 8398) .تورج آباد،نصرت هاشمی جعفر؛ خسروشاهی، بهادری
-52(،0)03، رفتار و اندیشه فصلنامه. دانشجویان در شناختیروان بهزیستی با آوریتاب
48 

 .دامی شکری، علی؛ مظاهری، محمد آبادی، جلیل؛ فتح شهیدی، شهریار؛ خانجانی، مهدی؛
 مقیاس( سوالی 81) کوتاه فرم سنجیروان هایویژگی و عاملی (. ساختار8393)
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-36(، 30)1، اندیشه و رفتار پسر، و دختر دانشجویان در ریف شناختی روان بهزیستی
02. 

بررسی روابط (. 8398شعبانی، سمیه؛ دالور، علی؛ بلوکی، آزاده؛ مام شریفی، اسماعیل )
هنی ذکنندگی بهزیستیبینیبینی در پیشاجتماعی و خوشخودکارآمدی، حمایت

شناسی فصلنامه مطالعات روان، ساختاری در دانشجویانجهت تدوین مدل
 .93-882(،1)3بالینی

صومعه علیایی، راحله؛ خدابخش کوالیی، آناهیتا؛ اکبری، محمد اسماعیل؛ کوهساریان، 
(. تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دوگروه از 8398) .مهدی؛ گلهرنیا گلکار، مهدی

 .86-09(، 3 و 0)5، های پستان ایرانبیماریزنان مبتال به سرطان پستان، 
بررسی مقدماتی اعتبار و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ، (. 8314محمدی، نوراهلل. )

 .383-302(: 4) 8، ی روانشناسان ایرانیفصلنامه
های (. ویژگی8390مومنی، فرشته. شهیدی، شهریار. موتابی، فرشته. حیدری، محمود. )

 .02-42، 1(0) ،روانشناسی معاصرروانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودشفقت ورزی، 

Adams, C. E., & Leary, M. R. (2007). Promoting self-compassionate attitudes 
toward eating among restrictive and guilty eaters. Journal of Social and 
Clinical Psychology, 26(10), 1120–1144. 

Baer, R. A. (2010). Self-compassion as a mechanism of change in mindfulness 
and acceptance based treatments. In R. A. Baer (Ed.), Assessing 
mindfulness & acceptance processes in clients (pp. 135–154). Oakland: 
New Harbinger. 

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does 
high selfesteem cause better performance, interpersonal success, 
happiness, or healthier lifestyles?, Psychological Science in the Public 
Interest, 4(1), 1–44. 

Belinda., L. Needham, M. A., & Crosnoer. (2005). Overweight status and 
depressive symptoms during adolescence. Journal of Adolescent Health, 
36(1), 48-55. 

Cafri, G., Thompson, J., Ricciadelli, L., Mccabe, M., Smolake, L. & Yesalis, 
c. (2004). Pursuit of the muscular ideal: Physical and Psychological 
consequences and putative risk factors. Clinical Psychology Review, 
25(2), 215-239. 

Cash, T. F., & Fleming, E. C. (2002). Body image and social relations. In T. 
F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body image: A handbook of theory, 
research, and clinical practice (pp. 277–286). New York: Guilford Press. 



 131                                                ...یانجیم با یشناختروان یستیبهز و یدلسوز -خود یساختار مدل ارائه

 
 

Cash, T. F., Theriault, J. & Milkewicz-Annis, N. (2004). Body Image in an 
Interpersonal Context: Adult Attachment, Fear of Intimacy and Social 
Anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology. 23(1), 89- 103. 

Clarke, D. & Goosen, T. (2009). The mediating effects of coping strategies in 
the relationship between automatic negative thoughts and depression in 
a clinical sample of diabetes patients. Personality and Individual 
Differences, 46(4), 460-464. 

Cooley, E., & Toray, T. (2001). Body image and personality predictors of 
eating disordersymptoms during the college years. International Journal 
of Eating Disorders, 30(1), 28–36. 

Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. 
Psychological Bulletin, 130(3), 393–414. 

Dijkstra, P., & Barelds, D. P. H. (2011). Examining a model of dispositional 
mindfulness, body comparison, and body satisfaction. Body Image, 8(4), 
419–422. 

Dohent, H., & Tiggmann, M. (2006). The Contribution of Peer and Media 
Influences to the Development of Body Satisfaction and Self-Esteem in 
Young Girls: A Prospective Study. Developmental Psychology, 42 (5), 
929–936. 

Dohnt, H. K., & Tiggemann, M. (2004). The development of perceived body 
size and dieting awareness in young girls. Perceptual and Motor Skills, 
99(3), 790–792. 

Eid, M. & Larsen, R. J. (2008). The science of subjective well-being: Guilford 
Press 

Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with 
high shame and selfcriticism: A pilot study of a group therapy approach. 
Clinical Psychology and Psychotherapy, 13(6), 353–379. 

Green, P, Pritchard, M. (2003). Predictors of body image dissatisfaction in 
adult men and women. Social Behavior Personality. 31(3), 215-222. 

Johnson, F., & Wardle, J. (2005). Dietary restraint, body dissatisfaction, and 
psychological distress: A prospective analysis. Journal of Abnormal 
Psychology, 114(1), 119–125. 

Leary, M. R. (1999). Making sense of self-esteem. Current Directions in 
Psychological Science, 8(1), 32–35. 

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, J. (2007). 
Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The 
implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social 
Psychology, 92(5), 887–904. 

Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. (2007). Positive psychological 
capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. 
Personnel psychology. 60(3):541-72. 

Magnus, C. M. R., Kowalski, K. C., & McHugh, T. F. (2010). The role of self-
compassion in women’s self-determined motives to exercise and 
exercise-related outcomes. Self and Identity, 9(4), 363–382. 



 59 پاییز، و چهارم ، شماره بیستششمسال  ،ی بالینیشناسروانفصلنامه مطالعات                                       132

McCabe, M. P., & Ricciardelli, L. A. (2003). Body image and strategies to 
lose weight and increase muscle among boys and girls. Health 
Psychology, 22(1), 39–46. 

Mirza, N. M., Davis, D. & Yanovski, J. A. (2005). Body dissatisfaction, self-
esteem and overweight among inner - city Hispanic children and 
adolescents, Journal of Adolescent Health, 36 (3):267 - 283. 

Mosewich, A. D., Kowalski, K. C., Sabiston, C. M., Sedgwick, W. A., & 
Tracy, J. L. (2011). Self-compassion: A potential resource for young 
women athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33(1), 103–
123. 

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure 
selfcompassion. Self and Identity, 2, 223–250. 

Neff, K. D. (2009). Self-compassion. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds), 
Handbook of individual differences in social behavior (pp. 561-573). 
New York: Guilford Press. 

Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological 
resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 
225–240. 

Neff, K. D., & Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-
compassion in relation to positive psychological functioning and 
personality traits. Journal of Research in Personality, 41, 908-916. 

Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-esteem: 
Two different ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77(1), 
23–50. 

Neff, K. D., Hseih, Y., & Dejitthirat, K. (2005). Self-compassion, 
achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 
4, 263-287. 

Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). Causes of eating disorders. Annual Review 
of Psychology, 53, 187–213. 

Pullmann, H. & Allik, J. (2000). The Rosenberg SelfEsteem Scale: Its 
dimensionality, stability and personality correlates in Estonian. 
Personality and Individual Differences, 28(4), 701-715. 

Richardson, L. Pl G Arison, M. M., Drangsholt, M., Manol, L., & leresch, L. 
(2006). Association between depressive symptoms and obesity during 
puberty. General Hospital Psychiatry. 28(4), 313-320. 

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the 
meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social 

Psychology, 57, 1069-1081 
Ryff. C. D. & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of 

well-being. Social 
Smolak, L., Levine, M. P., & Schermer, F. (1999). Parental input in weight 

concerns among elementary school children. International Journal of 
Eating Disorders, 25(3), 263–272. 

Steiner-Adair, C., & Sjostrom, L. (2006). Full of ourselves: A wellness 
program to advance girl power, health and leadership. New York, NY: 
Teachers College Press. 



 133                                                ...یانجیم با یشناختروان یستیبهز و یدلسوز -خود یساختار مدل ارائه

 
 

Stice, E., & Shaw, H. E. (2002). Role of body dissatisfaction in the onset of 
and maintenance of eating pathology: A synthesis of research findings. 
Journal of Psychometric Research, 53(5), 985–993. 

Swami, V., Airs, N., Chouhan, B., Leon, M. A. P., & Towell, T. (2009). Are 
there ethnic differences in positive body image among female British 
undergraduates? European Psychologist, 14(4), 288–296. 

Tiggemann, M. (2005). Body dissatisfaction and adolescent self-esteem: 
Prospective findings. Body Image, 2(2), 129–135. 

Van Dam, N.T. Sheppard, S.C. Forsyth, J. P. & Earleywine, M. (2011). Self-
compassion is a better pre dictor than mindfulness of symptom severity 
and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety 
Disorders, 25(1), 123-130. 

Vazquez, C. Hervas, G. Rahona, J. J. & Gomez, D. (2009). Psychological 
well-being and health. Contributions of positive psychology. Annuary of 
Clinical and Health Psychology, 5, 15-27. 

Wasylkiw, L., & Fekken, G. C. (2002). Personality and self-reported health: 
Matching predictors and criteria. Personality and Individual Differences, 
33(4), 607–620. 

Wood-Barcalow, N. L., Tylka, T., & Augustus-Horvath, C. L. (2010). ‘But I 
like my body’: Positive body image characteristics and a holistic model 
for young adult women. Body Image, 7(2), 106–116. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08876185
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08876185
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S0887618510X00093&_cid=271804&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=01160099557e980e0a8479e91991d268

