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بررسي تأثير مداخلهی رفتاری-ذهنآگاهي -پذيرش در اصالح روانبنهی خود و
آزاده زمزمي* ،1مژگان آگاههريس ،2مسعود جانبزرگي

3

 .1مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2استادیار روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،گرمسار ،ایران
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :استانداردهای اجتماعی و فرهنگی کنونی ،بر جذابیت و الغری زناان تککیاد دارناد ،باط راوری کاط مساکهطی جهاانی و
عمدهی زنان ،نارضایتمندی بدنی است کط باعث فراخوانی روانبنطهای ناکارآمد خود میشود و همین امر میتواناد روابا میاانفاردی،
وضعیت اجتماعی -هیجانی و خود-ارزشمندی ادراک شده را در بین جوانان ،تحت تکثیر قرار دهد .بنابراین ،پاژوه حاضار باط منواور
بررسی اثربخشی مداخلطی رفتاری -ذهنآگاهی -پذیرش بر تصویر بدنی منفی و روانبنطی خاود ،در گروهای از دانشاجویان دختار ،در
سال  1390انجام گرفتط است.
مواد و روشها :این پژوه

بط روش کارآزمایی باهینی انجام شد .تعداد  26آزمودنی دختر کط پس از اجرای پرسشنامطی چناد بعادی

رواب بدن-خود ،مشخص گردید کط دارای تصویر بدنی منفی هستند ،انتخاب شده و بط رور تصادفی در دو گاروه  13نفاره (آزماای و
کنترل) قرار گرفتند .گروه کنترل در هیست انتوار قرار گرفت و گروه آزمای تحت آموزش کاربست رفتاری-ذهنآگااهی باط مادت 12
جلسط (هر جلسط  70دقیقط) قرار گرفتند .آزمودنیهای هر دو گروه بط تمامی گویطهای پرس نامطی چند بعادی روابا بادن -خاود و
روانبنطی ظاهر ،قبل و پس از مداخلط ،پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها از آزمون مانویتنییو استفاده شد.
يافتهها :تحلیل یافتطها نشان داد کط تفاوت رتبطی میانگین در تصویر بدنی در گروه آزمای

برابر با  9/1و در گاروه کنتارل  17/8و در

مؤهفطی روانبنطی خود در گروه آزمای برابر با  19/5و در گروه کنترل  7/5بود کط بیانگر تفااوت معناادار باین گاروههاای آزماای
کنترل در زمینطی تصویر بدنی و روانبنطی خود بود (.)P<0/05
نتيجهگيری :بط نور میرسد مداخلطی رفتاری -ذهنآگاهی -پذیرش با اصالح مؤهفطهای رفتاری و شناختی باعث افزای

و

رضاایتمندی

بدنی و اصالح روانبنطی خود در افراد میشود .هذا با توجط بط پژوه های انجام گرفتط در این زمینط ،نگارش مقاهاطی ماروری پیشانهاد
میشود.
واژگان كليدی :مداخلهی رفتاری ،ذهنآگاهی ،پذیرش ،تصویر بدنی منفی ،روانبنه خود
هطفاً بط این مقاهط بط صورت زیر استناد نمایید:
Zamzami A, Agahheris M, Janbozorgi M. The investigation efficacy of behavioral-mindfulness-acceptance intervention
on modifying negative body image and self-schema among female students. Pejouhandeh 2015;19(6):304-311.

مقدمه

1

نارضایتمندی بدنی ،یکی از مشکالتی است کط زنان سراسار
جهان از آن رنج میبرند ،باط راوری کاط  %63از زناان ایااالت
متحده دربارهی وزن فعلی خود ،احساس نارضایتمندی و %49
از آنها نسبت بط تصویر بادنی خاود ، ،دلمشاووهی دارناد (.)1
*نويسنده مسؤول مکاتبات :آزاده زمزمي؛ مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهاران،
ایران ؛ پست الکترونيكazade.zamzami@gmail.com :

بدن ایدهآل ،بط صورت زنی الغار و باریا  ،از سانین ابتادایی
شکل میگیرد ( )2و در دوران جاوانی پایاطگاذاری مایشاود.
تصویر بدنی ،ی سااختار چناد وجهای اسات ( )3کاط شاامل
جنبطهاای باازخوردی (شاامل ارزشایابی پاساخهاا) ،جنباطی
ادراکی (روشهای ادراک فرد دربارهی بادن ) و بعاد رفتااری
(رفتارهای فرد در ارتباط با ظاهرش) است (.)4-6
تصویر بدنی منفی ،بر رواب میاانفاردی ،رشاد اجتمااعی-
هیجااانی و خااود-ارزشاامندی ادراکشاادهی زنااان ،تااکثیر دارد
( ،)8،7بط روری کط  Nezlekنشان داد تصویر بدنی زنان کاهج،
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تصوير بدني منفي

شماره  ،6پیدرپی  ،102بهمن و اسفند 1393

ارتباط ،مشکالت تصویر بدنی در دهطهای اخیار ،ماورد توجاط
متخصصان قرارگرفتاط و شایوههاای درماانی نیاز بارای آنهاا،
رراحی شده است ( .)15در حال حاضر ،توجط گساتردهای باط
درمان شناختی -رفتاری معطوف شاده اسات ،زیارا ایان ناو
درمان ،روشهاای واضاح و کااملی بارای سانج و مداخلاط،
فراهم میسازد ( .)22،18بط عناوان مثاال ،پاژوه هاا نشاان
دادهاند کط قرار گرفتن در معارض آییناط ،همگاام باا توییارات
شناختی ،موجب اصالح تصویر بدنی در افراد با اختالل خوردن
میشوند ( .)23پژوه ها نیز نشان داد کاط اثربخشای درماان
شناختی -رفتاری مبتنای بار اهگاوی هشات مرحلاطای کا ،
تصویر بدنی منفی دانشجویان دختر دانشاگاه شااهد را بهباود
بخشیده است ( .)24همچنین نتاایج فراتحلیال نشاان داد کاط
تکثیر درمانهای رفتاری -شناختی کط از مؤهفاطهاای رفتااری،
نگرشی و ادراکی استفاده کردهاند ،بیشتر از روشهای دیگر ،در
بهبود تصویر بدنی منفی مؤثر می باشد (.)25
از آنجااا کااط امااروزه کاااربرد راهبردهااای اهتقاااری ،بی اانگر
اثربخشی بیشتر مداخلطهاست ،بنابراین در این پاژوه گاروه
پژوهشگران از رویکرد اهتقااری و ترکیبای کاط توسا  Bellو
 Rushforthمعرفی شده ( ،)26استفاده کردهاناد .ایان برناماط
ساختار یافتط و ترکیب شده باا راهبردهاای درماان شاناختی-
رفتاری یعنی خود-نوارتگری ،تکاهیف خانگی ،مواجطساازی و
جلوگیری از پاسخها اسات .عاالوه بار ایان ،برناماطی درماانی
حاضر ،از این هحاظ کط مبتنی بر فنون ذهانآگااهی اسات ،باا
برنامااطهااای گذشااتط موااایر اساات ( .)26در دهااطهااای اخیاار،
شواهدی در مورد تکثیر مداخلطهای مبتنی بر ذهنآگااهی روی
سالمت روانشناختی فراهم شده است کط ربق این پژوه ها،
بین افزای سطح ذهنآگاهی و بهبود عملکارد روانشاناختی،
ارتباط وجود دارد (.)27
ذهنآگاهی ،بط روشی کط شخص را نسابت باط زماان حاال
هوشیار میکند ،اشاره دارد .توصایف ذهانآگااهی روی ابقاای
آگاهی در ارتباط با تجارب فاوری فارد بادون انحاراف توجاط،
توس فکرهای مرتب با گذشتط یا آینده یا اجتناب از تجاارب
فردی ،تککید دارد کط همچنین شامل مانادن و ابقاای نگرشای
"بدون قضاوت" است ( .)29،28بر اساس یافتطهاای Sherlyn
و همکاران ،سطوح باالتر آمادگی ذهنآگاهی باا ساطوح بااالی
عوارااف مثباات ،انتوااارات خلقاای ماانوم و پااذیرش خااود،
همبستگی مثبت و با اختاللهای افسردگی ،همبستگی منفای
دارد ( .)30از آنجا کط در ایران در ارتباط با درمان تصویر بدنی
و روانبنطی خود منفی ،مطاهعات محدودی انجام شاده اسات،
هذا این پژوه رراحی شد تا بط این سؤال پاسخ دهد کاط آیاا
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بر تعامالت اجتماعی روزمرهی آنها ،اثر منفای گذاشاتط اسات.
همچنین ،ادراک خود زنان کاهج از جذابیت اجتماعی ،با اعتماد
بط نفس آنها در تعامالت اجتماعی و همچنین با ادراکاتی کط بر
تعامالتشان اثر میگذارد ،رابططی مثبت داشت (.)9
مطاهعات نشان دادهاند کط عواملی مانند جوان بودن ،جانس
(مؤنث) و تبلیوات رسانطها ،با تصویر بدنی منفی ارتبااط دارناد
( .)10در حاااهی کااط فشااارهای فرهنگاای-اجتماااعی (ماننااد
رسانطها) در ارتباط با زیبایی و الغری ،باطراور برجساتطای در
تصویر بدنی فردی دخاهت دارند ،عوامل فردی (مانناد باورهاا)،
تعیینکنندهی چگونگی و محتاوای اثارات ایان اساتانداردهای
اجتماعی روی افکار ،احساسات و رفتارها هستند (.)11-13
عالوه بر موارد فوق ،روانبنطهای ظاهر بدنی نیز در رابطاطی
با این فشاااارهای اجتمااااعی-فرهنگا ای زیباااایی ،الغاااری و
نارضایتمندی بدنی ،مداخلط میکنند ( .)14روانبنطهای ظااهر
بدنی ،باورهای اصلی اهمیت ظاهر بادنی بارای تعریاف فارد از
خود هستند ( .)15در واقع ی سطح باالتر از سااختار تصاویر
بدنی ،روانبنطی خود است کط با ظااهر فاردی مارتب اسات.
مارکوس نخستین بار ،روانبنطی خود را اینگونط تعریاف کارد:
"شناخت فراگیر دربارهی خود ،کط از تجارب گذشتط سرچشمط
گرفتط ،کط پردازش ارالعات مربوط بط خاود را کاط مبتنای بار
تجربطی اجتماعی فردی است ،فراهم و هدایت میکناد" (.)16
روانبنطها در پردازش ارالعات درباارهی خاود در حاوزههاایی
مانند شخصیت ،خود اجتماعی و وزن /شکل /ظاهر بدن ،تاکثیر
دارند ( .)17شخصی کاط در ماورد ابعااد خاود (ظااهر و بادن
فردی) روانبنطای است ،ارالعات مربوط بط این موضاو را باط
روش متفاوتی از فردی کط روانبنطای نیست ،پاردازش خواهاد
کرد (.)18
در زنان ،بین باورهای تصاویر بادنی باا روانبناطهاای خاود
منفی ،ارتباط وجود دارد ( ،)19بطروری کط این افاراد توجاط و
پردازش ارالعاات بیشاتری در ارتبااط باا ظااهر دارناد (.)20
تساال اسااتانداردهای غیاار واقعاای زیبااایی در فرهناا  ،در
پیوستگی با فرآینادهایی مانناد درونای شادن ،هویاتیاابی و
برنامطریزی ،بط گسترش روانبنطی خود منفی منجر مایشاود.
هنگامی کط ی روانبناطی خاود منفای شاکل مایگیارد ،بار
احساسها ،فکرها ،رفتارها و ادراکهای بدنی ،تکثیر مایگاذارد.
همچنین ،روانبنطی خود منفی ،عملکرد قوی در ابقای اختالل
تصویر بدنی دارد ،زیرا آنچط را کط فرد باط آن توجاط مایکناد،
تمایل دارد و تجاربی کط بط یاد میآورد ،تعیین میکند (.)21
همانگونط کط عنوان شد ،زنان بط سادگی در معرض عوامال
مستعدکنندهی اختالل تصویر بدنی قرار میگیرناد .در هماین

آزاده زمزمی و همکاران 305 /

تکثیر مداخلطی رفتاری-ذهنآگاهی بر روانبنط خود و تصویر بدنی منفی

 / 306دوماهنامط پژوهنده

مدیریت تصویر بدنی (مداخلطی رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی)،
روی اصالح تصویر بدنی منفی و روانبنطی خود ،کارآمد اسات
یا خیر؟ این پژوه روی دانشجویان دختر دانشگاه پیاام ناور
مرکز تهران در سال تحصیلی  1389-1390انجام گرفت.

این پژوه از نو کارآزمایی باهینی باود .جامعاطی آمااری
شامل کلیطی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان تهاران
بود .نمونطگیری ،از نو نمونطگیری در دسترس بود بط گوناطای
کاااط پااس از درج آگهاای در باردهاااای دانشاااکدههاااا و
واحادهاای استاان تهااران ،کلیااطی دانشجویااان داورلباای
کاط باط آزمایشاگاه روانشناسای مرکاز تهاران مراجعاط کارده
باودناد (حادود  200نفار) ،پرسشانامطی چناد بعادی روابا
بادن -خاود ( Multidimensional body-self relations
 )questionnaire- MBSRQرا کامااال کااارده و پاااس از
محاسبطی نمرات آنها ،کلیطی افرادی کط نمرهی کل آنها کمتر
از میااانگین گاازارش شااده ( )M=160بااود و در زیرمقیاااس
رضایت از نواحی بادنی ()Body areas satisfaction- BAS
نمرهی کمتر از میانگین گزارش شاده ( )M=33کساب کارده
( )24و تعداد آنها  62نفر بود ،بط مصاحبط دعوت شدند .پس از
مصاحبط ،تعداد  26نفر کط واجد شرای معیارهای ورود -خروج
بودند ،بط رور تصادفی انتخاب شاده و در دو گاروه آزماای و
کنترل (هر گروه  13نفار) باط صاورت تصاادفی قارار گرفتناد.
معیارهای ورود بط پژوه عبارت بودند از :مؤنث بودن ،کساب
نمرهی کمتر از  160در پرسشنامطی چند بعدی روابا بادن-
خود و نمرهی کمتر از  33در زیرمقیاس رضایت از اجزای بدن.

جدول  .1پروتکل درمان رفتاری -ذهنآگاهي.
جلسه

عنوان جلسه

توصيف

اول

ارزیابی و معرفی برنامط

دوم

مقیاسهای ارزیابی روانی و
فرمولبندی شخصی

چگونگی مدیریت افکار و احساسات آزمودنی دربارهی بدن  ،چگونگی پیشرفت تصویر بدنی ،فرمولبندی شخصی در مورد
چگونگی باقی ماندن نگرانی درباره تصویربدنی

اجرای پی آزمون ،تعریف تحریف در تصویر بدنی ،محتوای برنامطی درمانی ،چگونگی افکار و احساسات مراجع دربارهی بدن

سوم

ذهنآگاهی 1

بررسی تکاهیف خانگی ،معرفی مفهوم ذهنآگاهی ،انجام تمرینهای ذهنآگاهی ،برنامط برای تمرین ذهنآگاهی در رول روز

چهارم

ذهنآگاهی 2

دوره کردن تمرینهای ذهنآگاهی ،ایجاد تمرین ذهنآگاهی در وارسی کامل بدن ()body sweep

پنجم

توییر عادتهای نامطلوب

دوره کردن تمرینها ،یکی کردن اهداف برای توییر تصویر بدنی

ششم

موضع بیررفانط
()non-judgmental stance

بررسی دوباره اهداف و موافقت دوررفط ،معرفی مفهوم موضع بیررفانط و عدم قضاوت

هشتم

آمادگی برای مواجطسازی

تالش برای توییر و تعهد آزمودنی ،توضیح قواعد اصلی در درمان مواجطسازی ،برنامط و آمادگی آزمودنی برای تمرین
مواجطسازی

نهم

مواجطسازی با آیینط 1

تمرین مواجطسازی با آیینط ،برنامط برای تمرین مواجطسازی در هفتط بعدی

دهم

مواجطسازی با آیینط 2

مرور تمرین مواجطسازی ،تمرین مواجطسازی با منارق بدنی خاص

یازدهم

مرور ،توییر تحکیم و عیبیابی

کارهای گزینشی اضافط بر روی خود ارزشمداری و سرمایطگذاری روی تصویر بدنی
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مواد و روشها

معیارهای خروج از پژوه  ،شاامل اباتال باط هرگوناط اخاتالل
شخصیت (نویر پارانویید و شخصیت ضاداجتماعی) و هرگوناط
بیماری روانشناختی بارز (نویر وسواس-جبری ،دو قطبی) بار
اسااااس مصااااحبطی بااااهینی و معیارهاااای  DSM-Ⅳ-TRو
اختاللهای ربی بارز (گزارش مراجع) بود.
پس از انتخاب آزمودنیها بر اسااس معیارهاای ورود و اخاذ
موافقت اخالقی از آزمودنیهای هار دو گاروه ،گاروه آزماای
تحت کاربست رفتاری-ذهنآگاهی اصالح تصاویر بادنی منفای
کط توس  Bellو  Rushforthارایط شاده ( )26و باطوسایلطی
گروه پژوهشگران این پژوه  ،ابتادا کارآزماایی آن روی یا
گااروه  5نفااره اعتباریاابی شااد ،قاارار گرفتنااد .راااوس مطاهااب
جلسات این مداخلط کط ری  12جلسط (رول مدت هار جلساط
 70دقیقط) انجام شد ،در جادول شاماره  1ارایاط شاده اسات.
اعضای گروه کنترل ،هیچ مداخلطای دریافت نکرده و در هیست
انتوار قرار گرفتند .پس از برگزاری  12جلسط آموزش کاربست
رفتاری-ذهنآگاهی برای گروه آزمای  ،کلیطی آزماودنیهاای
گروه آزمای و کنتارل مجادداً پرسا ناماطهاای پاژوه را
تکمیل کردند (پس-آزمون).
در این پژوه  ،از پرس نامطی چناد بعادی روابا بادن-
خود ( )MBSRQبرای سنج تصویر بدنی و از پرس نامطی
روانبنطی ظاهر ()Appearance schema inventory- ASI
برای اندازهگیری روانبنط ی خود ،اساتفاده شاد .پرسشانامط ی
چند بعدی روابا بادن-خاود ،یا مقیااس خودسانجی 46
مادهای است کط توس  Cashو همکاران ،برای ارزیابی تصاویر
بدنی ساختط شده و دارای  6زیرمقیااس ارزیاابی وضاع ظااهر
( ،)Appearance evaluation- AEگااارای باااط ظااااهر
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( ،)Appearance orientation- AOارزیاااابی تناساااب
( ،)Fitness evaluation- FEگرای باط تناساب ( Fitness
 ،)Orientation- FOدلمشووهی با اضافط وزن یاا وزن ذهنای
( )Subjective weight- SWو رضااایت از نااواحی باادنی
( )BASاست ( .)31مشخصطهای روانسانجی پرسا ناماطی
رواب چند بعدی بدن-خاود در پاژوه هاای خاارجی ماورد
تکیید قرار گرفتط است ( .)32روایای و اعتباار ایان پرسشانامط
توسا  Brownو همکاااران تکییااد شااده و ضااریب همسااانی
گویطهای آن در مردان و زنان بطترتیب برای  AEبرابر با 0/88
و  ،0/88برای  AOبرابر باا  0/88و  ،0/88بارای  FEبرابار باا
 0/80و  ،0/79بارای  FOبرابار باا  0/73و  ،0/76باارای BAS
براباار بااا  0/73و  0/77و باارای  SWبراباار بااا  0/88و 0/88
گزارش شده است ( .)33همچنین در ایران ،در مطاهعاطای کاط
راحتی انجام داد ،بین تصویر بدنی و عزت نفس در نموناطهاای
دانشجویی ،همبستگی  %55بطدست آمد و آهفای کرونباخ کال
و خاارده مقیاااسهااای  BAS ،SW ،FO ،FE ،AO ،AEدر
آزمودنیهای دانشجویی باط ترتیاب 0/57، 0/79 ،0/67 ،0/88
 0/83 ،0/83،و  0/84بود ( .)34هر پرس دارای پنج گزینطی
کامالً مخاهف ،غاهباً مخاهف ،ممتنع ،غاهباً موافاق ،کاامالً موافاق
بود کط برحسب مقیاس  5درجطای هیکرت بط ترتیب نمارات 1
تاا  5باط آنها تعلق میگارفت ،Cash .پرسشنامطی روانبناطی

يافتهها
این پژوه روی  26نفر در  2گروه  13نفره انجام شاد .در
جدول  ،2نتایج آزمون مانویتنییو مربوط بط روانبناطی خاود
در پی آزمون-پسآزمون بط تفکی گروه آزماای و کنتارل،
منعکس شده است.

جدول  .2آزمون مانويتنييو برای بررسي معناداری تفاوت نمرات روانبنهی خود در دو گروه آزمايش و كنترل.
روانبنه خود
کنترل ()n=13

رتبط میانگین
آزمای ()n=13
نتیجط آزمون (مان ویتنی یو)
سطح معناداری ()P-value

پيش آزمون

پس آزمون

تفاوت پيش -پسآزمون

13/04
13/9
78/5
0/7

19/8
7/1
2/5
0/0001

7/5

روان بنه خود پيشآزمون
روان بنه خود پسآزمون

ميانگين

همانرور کط مشاهده میشود ،نتایج آزمون ماانویتناییاو
برای بررسی معناداری تفاوت نمرات دو گروه آزمای و کنترل
در مقیاس روانبنطی خود ،بیانگر آن است کاط تفااوت نمارات
روانبنطی خاود در گاروه آزماای نسابت باط گاروه کنتارل،
معنیدار بوده است ( .)P>0/05نمای تصویری ایان توییارات
در نمودار  1نیز نمای داده شده است.
در جدول  ،3نتایج آزمون مانویتنییو برای تصویر بادنی در
پی آزمون -پسآزمون در گروههای آزمای و کنتارل ،نشاان
داده شده است .نتایج این آزمون برای بررسی معناداری تفاوت
نمرات دو گروه آزمای و کنترل در مقیاس تصویر بدنی بیانگر
آن است کط نمرات تصویر بدنی در گروه آزماای نسابت بااط
گاروه کنترل در سطح معنادار باوده است (.)P<0/05

19/5
6/5
0/0001

گروه كنترل

گروه آزمايش

نمودار  .1تغيير نمرات روانبنهی خود پيش آزمون و پس آزموون بوه
تفکيك دو گروه آزمايش و كنترل.
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ظاهر ( )ASIرا برای سنج فرضایطهاای شاناختی بنیاادین
مربوط بط ظاهر ،بط وجود آورد .او مشخص کارد کاط همساانی
درونی  ASIروی  171دانشجوی زن و مرد ،بط ترتیب  0/82و
 0/79میباشد ( .)35پایایی آزمون ی ماهط برای دانشاجویان
زن 0/71 ،بود .روایی و اعتبار این پرس نامط ،نخستین باار در
ایااران توساا صااادقی ارزیااابی شااد .روایاای محتااوایی ایاان
پرس نامط 0/99 ،گزارش شده است .ضرایب همساانی درونای
با محاسبطی آهفاای کرونبااخ ،بازآزماایی و دو نیماطساازی باط
ترتیب  0/82 ،0/75و  0/78بط دست آمد ( .)36روایی افتراقای
این پرسشنامط نیز با بهرهگیری از پرسا ناماطی روابا چناد
بعدی بدن -خود ( )32محاسبط شاد و همبساتگی  -0/88باط
دست آمد ( .)P<0/05جهت تجزیط و تحلیل دادههاا از نساخط
 16ناارم افاازار آماااری  SPSSدر دو سااطح آمااار توصاایفی و
استنباری استفاده شد .باا توجاط باط برقاراری مفروضاطهاا ،از
آزمون مان-ویتنییو استفاده شد.

تکثیر مداخلطی رفتاری-ذهنآگاهی بر روانبنط خود و تصویر بدنی منفی
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جدول  .3آزمون مانويتنييو برای بررسي معناداری تفاوت نمرات تصوير بدني در دو گروه كنترل و آزمايش.

کنترل ()n=13
رتبط میانگین
آزمای ()n=13
نتیجط آزمون (مان ویتنی یو)
سطح معناداری ()P-value

15/2
11/7
62
0/24

7/9
19/08
12
0/0001

17/8

بحث
نتااایج ایاان پااژوه نشااان داد کااط تصااویر باادنی کل ای و
مؤهفطهای آن شاامل ارزیاابی وضاع ظااهر ،ارزیاابی تناساب و
رضایت از نواحی بدنی ،در آزمودنیهای گروه آزماای نسابت
بط گروه کنترل پس از مداخلطی رفتاری-ذهنآگاهی-پاذیرش،
بط رور معنادار بهبود یافتطاناد .بناابراین در مجماو مایتاوان
گفاات کااط مداخلااطی رفتاااری -ذهاانآگاااهی-پااذیرش در
آزمودنیهایی کط تصویر بدنی منفی دارند ،باعث بهباود تصاویر
بدنی میشود .این یافتاط باا اعتقااد  Sarwerمبنای بار اینکاط
مداخلطی شناختی-رفتاری باعث بهبود اختالالت تصویر بادنی
میشود ،مطابقت دارد ،بط روری کط یکی از بروندادهای شایع
متعاقب درمانگری شناختی-رفتاری ،بهبود اختالل باد شاکلی
تصویر بدنی و تصویر بدنی منفای اسات ( .)37همچناین ایان
یاافتط ،باا نتایج جیمز و همکاران کاط از بارنامطی  CBTبرای

تصوير بدني پيش آزمون
تصوير بدني پس آزمون

ميانگين

نمای تصویری این توییرات نیز در نماودار  2نماای داده
شده است .همچنین ،در مورد تصویر بدنی کط شاامل  6مؤهفاط
میباشد ،نتایج آزمون مانویتنییو نشان داد کط تفاوت رتباطی
میانگین در مقیاس ارزیابی وضع ظاهر ،در گروه آزمای برابار
با  10/1و در گروه کنترل برابر با  ،)P=0/02( 16/8در مقیاس
گرای بط ظاهر ،در گاروه آزماای برابار باا  13/2و در گاروه
کنترل برابر با  ،)P=0/8( 13/7در مقیاس ارزیاابی تناساب ،در
گروه آزمای برابر باا  9/8و در گاروه کنتارل برابار باا ،17/1
( ،)P=0/01در مقیاس گرای باط تناساب ،در گاروه آزماای
برابر باا  11/1و در گاروه کنتارل برابار باا  ،)P=0/1( 15/8در
مقیاس دلمشووهی بط اضافط وزن ،در گاروه آزماای برابار باا
 14/6و در گروه کنترل برابار باا  )P=0/4( 12/3و در مقیااس
رضایت از نواحی بدنی ،در گروه آزمای برابر با  9/5و در گروه
کنترل برابر باا  )P=0/007( 17/5مایباشاد .هماانراور کاط
مشاااهده ماایشااود ،نماارات دو گااروه آزمااای و کنتاارل در
مؤهفطهای ارزیابی وضاع ظااهر ،ارزیاابی تناساب و رضاایت از
نواحی بدنی ،تفاوت معناداری دارند (.)P>0/05

9/1
28
0/004

گروه كنترل

گروه آزمايش

نمودار  .2تغيير نمرات تصوير بدني كلي پيشآزمون و پسآزمون به تفکيك
دو گروه آزمايش و كنترل.

درمان اختالالت نارضایتمندی بدنی انجام شاد ،مطابقات دارد
( Hilbert .)38و  Tuschen-Caffierنیز باا مواجاطساازی باا
آیینط و ایجاد توییرات شاناختی ،باط درماانگری تصاویر بادنی
پرداختند ( Jarry .)23و  Ipنیز در فراتحلیال درماانگریهاای
شناختی-رفتاری روی اختالل تصویر بدنی ،نشان دادند کاط در
مداخلطهایی کط مؤهفطهای رفتاری ،نگرشای و ادراکای اصاالح
میشوند ،تصویر بدنی بهبود معنیداری داشتط اسات ( .)25در
پژوه رایگان و همکاران و نوحی نیز مداخلطهاای رفتااری و
 CBTباعااث بهبااود تصااویر باادنی و خودانگاااره شااده اساات
( Stewart .)39،24نیز نشان داد کط مداخلطهاای مبتنای بار
ذهنآگاهی میتواند بط بهبود تصویر بدنی بیانجاماد ( .)40ایان
یافتطها همگی با یافتاطی پاژوه حاضار ،همساو مایباشاند
(.)40
بر اساس اهگوی مفهومی  ،Vealeتوجط افراری متمرکاز باط
خاود در اخااتالل تصاویر باادنی و همچناین ارزیاابی منفای از
تصاویر ،منجر بط نشخوارگری فکری ،توییرات خلقی و استفاده
از رفتارهای جستجوی ایمنی میشاود کاط ایان ماوارد باعاث
گسترش اختالل تصویر بدنی میشود ( .)41پژوه حاضار باا
بطکارگیری فناون ذهانآگااهی برگرفتاط از مداخلاطی اصاالح

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:42 +0430 on Tuesday July 7th 2020

تصوير بدني

پيش آزمون

پس آزمون

تفاوت پيش -پس آزمون
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شناختی دربارهی خاود هستند کط ناشی از تجربیاات گذشاتط
بوده ( )16و پردازش ارالعات مرتب با خاود را ساازماندهی و
هدایت میکنند .بنابراین ،افرادی کط ظاهر بدنی برایشان مهام
است ،فرض میشاود کاط شابکطهاای ارالعااتی پیچیادهتار و
مرتب تر و هیجاانهاای ظااهر بادنی و اناوا ساوگیریهاای
پردازش ارالعات مرتب با روانبنطی خود را نشاان مایدهناد
(.)46
بر اساس رویکرد پردازش ارالعات ،فرض بار آن اسات کاط
تعامل هیجانی منفی با روانبنطی خود ،احتمال سوگیریهاای
شناختی و جنبطهایی از اختالل تصاویر بادنی را افازای مای
دهد .عالوه بر این ،با فعالشادن ساوگیری شاناختی ،هیجاان
منفی نیز فعال میشود .بناابراین ،در ساوگیریهاای شاناختی
ممکن است کط هیجان منفی و روانبنطی خود در مورد انادازه
و شکل بدنی یا خوردن ،فعال شوند کط در نتیجط ،باعث تسریع
سوگیری شناختی میشاوند .ایان حلقاطی باازخوردی ممکان
است بط صورت اشتوال ذهنی تجربط شود.
از آنجا کط در این پژوه  ،از مؤهفطی شناختی ذهنآگااهی
استفاده شده است و بنا بر نور  Baerو همکاران کط معتقدناد
ذهنآگاهی شامل پنج مؤهفطی مشاهده ،توصیف ،کن هماراه
با آگاهی ،عدم قضاوت و عدم واکن میباشد ،انتواار مایرود
این موارد منجر بط اصالح ساوگیریهاای شاناختی و شکساتط
شدن حلقطی بازخوردی فوق شده و از ایان رریاق روانبناطی
خود-آزمودنیها را اصالح کند (.)47
از محدودیتهای پژوه حاضر میتوان باط محادود شادن
نمونطها بط دختران و محدود بودن زمان بارای پیگیاری نتاایج
اشاره کرد کط امید است در مطاهعات آینده ،موارد فوق مد نور
قرار گیرد .با توجط بط اهمیات موضاو  ،پیشانهاد مایشاود در
پااژوه هااای آتاای ،از ایاان مداخلااط در اصااالح باورهااا و
سوگیریهای شناختی مرتب با تصویر بادنی در اضاافط وزن و
چاقی ،اختاللهای خاوردن ،بیمااریهاای پوساتی ،سارران و
سایر موارد ،استفاده شود .همچنین نگاارش مقاهاط ماروری در
این زمینط پیشنهاد میشود.

تشکر و قدرداني
در پایان ،از مرکز تحقیقاات علاوم رفتااری دانشاگاه شاهید
بهشتی جهت همکاری در پیشبرد این پاژوه و همچناین از
تمامی آزمودنیهایی کاط در ایان پاژوه شارکت کارده و در
کلیطی مراحل ،پژوهشگران را یاری کردند ،تشکر میشود.
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مؤهفطهای رفتاری  Bellو  Rushforthروی مؤهفطهاای فاوق،
تکثیر گذاشتط و باعث بهبود تصویر بدنی شده است (.)26
 Buttersو  Cashنیااز معتقدنااد مداخلااطهااایی کااط روی
مؤهفطهای مختلاف شاناختی مارتب باا تصاویر بادنی اعماال
میشوند ،عالوه بر بهبود قضاوت افراد نسابت باط بادن خاود و
ادراک بهتر و نزدی تار آن در حاهات واقعای ،موجاب کااه
نشخوار فکری نسبت بط ظاهر و توجط افراری بط خود میشوند.
این مداخلطها همچناین باعاث بهباود احساساات و ارزشایابی
مثبت در مورد تناسب اندام میشود ( .)42همچنین  Jansenو
همکاران نشان دادند کط مواجطسازی باا آییناط (از مؤهفاطهاای
رفتاری) بط همراه موضاع بایررفاناط نسابت باط بادن ،باعاث
افزای رضایت بدنی افراد میشود ( .)43از ررفی ،نتاایج ایان
پژوه نشان داد کط عالوه بار درماانگری شاناختی-رفتااری،
مداخلطی رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی و پذیرش نیاز تواناایی
توییر و اصالح این رفتارها را دارد و از ایان رریاق باط اصاالح
تصویر بدنی منجر شده است.
همچنین نتایج ،بیاانگر تفااوت معناادار نمارات روانبناطی
خود-آزمودنیهای گروه آزمای نسبت بط گروه کنترل پاس از
مداخلطی رفتاری-ذهنآگاهی است ،بدین معنا کاط روانبناطی
خود-آزمودنیهای گاروه آزماای نسابت باط گاروه کنتارل و
نسبت بط پی -آزماون ،اصاالح شاده اسات .مطاابق پاژوه
 Tiggemannو  ،Slaterبین مواجطسازی با تصااویر ویادیویی
مربوط بط ظاهر بدنی و فعال شدن روانبناطهاای ظااهر بادنی،
ارتباط وجود دارد و نیز مقایسطی اجتماعی ،متویار مهمای در
نارضایتمندی بدنی و ظهور روانبنطی خود است ( .)44در این
پژوه  ،بط اصالح مؤهفطهای رفتاری و شناختی پرداختط شاده
است؛ مؤهفطهایی کط میتوانند از رریق مواجطسازی ،مانع فعال
شدن روانبنطهاا یاا مقایساطی اجتمااعی شاوند .هماین امار،
توضیحی برای یافتطی پژوه حاضر نیز محساوب مایشاود.
همچناین مطااابق پااژوه  Tiggemannو  ،)44( Slaterباط
واسطط ی اصالح نارضایتمندی بدنی ،تصویر فرد از خود ،ادراک
فرد از خود ،نگرش فرد از خود و افکار فرد از خود بطواساططی
ذهنآگاهی و پذیرش نیز میتوان انتوار داشات روانبناطهاای
خود نیز اصالح شود.
 Leungو همکاران نیز نشان دادند کط در زنان ،اختاللهای
خوردن و باورهای منفی از تصویر بدنی ،با روانبناطهاای خاود
منفی در ارتباط باوده و خاود-ارزشامندی در آنهاا باط ظااهر
بدنیشان بسیار وابستط است و بر همین اساس ،آسیبشناسای
روانی بیشتری در این زنان مشاهده میگاردد ( .)45از ررفای،
 Markusهم معتقد اسات روانبنااطهاای خاود ،تعمایمهاای

آزاده زمزمی و همکاران 309 /

ذهنآگاهی بر روانبنط خود و تصویر بدنی منفی-تکثیر مداخلطی رفتاری

 دوماهنامط پژوهنده/ 310

REFERENCES
1. Cash TF, Henry PE. Women’s body images: the results of a national survey in the U.S.A. Sex Roles 1995; 33: 19-28.

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:42 +0430 on Tuesday July 7th 2020

2. Dittmar H, Halliwell E, Ive S. Does Barbie make girls want to be thin? The effect of experimental exposure to images
of dolls on the body image of 5- to 8-year-old girls. Dev Psychol 2006; 42: 283-92.
3. Thompson JK, van den Berg P. Measuring body image attitudes among adolescents and adults. In: Cash TF,
Pruzinsky T, editors. Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. Psychodynamic Psychiatry.
New York: Guilford Press; 2002. p. 142-54.
4. Cash TF, Pruzinsky T. Body Image: A handbook of theory, research and clinical practice. New York: Guilford Press;
2002.
5. Cash TF, Deagle EA. The nature and extent of body-image disturbances in anorexia nervosa and bulimia nervosa: A
meta-analysis. Int J Eat Disord 1997; 22(2): 107-26.
6. McCabe M, Ricciardelli L. A prospective study of extreme weight change behaviors among adolescent boys and
girls. J Child Adolesc Behav 2006; 35(3): 425-34.
7. Cullari S, Rohrer J, Bahm C. Body-image perceptions across sex and age groups. Percept Mot Skills 1998; 87: 83947.
8. Tiggemann M, Williamson S. The effect of exercise on body satisfaction and the role of self-objectification. Dev
Psychol 2000; 37: 243-53.
9. Nezlek J. Body image and day-to-day social interaction. J Pers Psychol 1999; 67: 793-817.
10. Swami V, Hadji-Michael M, Furnhamb A. Personality and individual difference correlates of positive body image.
Body Image 2008; 5: 322-5.
11. Cafri G, Yamamiya Y, Brannick M, Thompson J. The influence of sociocultural factors on body image: A metaanalysis. Clin Psychol Sci Pract 2005; 12: 421-33.
12. Grabe S, Ward LM, Hyde JS. The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of
experimental and correlational studies. Bull Br Psychol Soc 2008; 134: 460-76.
13. Myers TA, Crowther JH. Social comparison as a predictor of body dissatisfaction: A meta-analytic review. J
Abnorm Psychol 2009; 118: 683-98.
14. Ip K, Jarry JL. Investment in body image for self-definition results in greater vulnerability to the thin media than
does investment in appearance management. Body Image. New York: Guilford Press; 2008. p. 220-8.
15. Cash Tf, Melnyk SE, Harbosky JI. The assessmen of body image investement: An extensive revision of the
appearance schemas inventory international. J Eat Disord 2004; 35(3): 305-16.
16. Markus H. Self-schemata and processing information about the self. J Pers Soc Psychol 1977; 35: 63-78.
17. Bruch MA, Kaflowitz NG, Berger P. Self-schema for assertiveness: Extending the validity of the self-schema
construct. J Res Pers 1988; 22(4): 424-44.
18. Cash TF. Cognitive-behavioral perspectives on body image. In: Cash TF, Pruzinsky T, editors. Body image: A
handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guilford Press; 2002. p. 305-9.
19. Stein KF, Corte C. The identity impairment model: A longitudinal study of self-schemas as predictors of disordered
eating behaviors. Nurs Res 2008; 57: 182-90.
20. Williamson DA, Stewart TM, White MA, York-Crowe E. An information-processing perspective on body image.
In: Cash TF, Pruzinsky T, editors. Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York:
Guilford Press; 2002. p. 47-55.
21. Kearney-Cooke A. Familial influences on body image development. In: Cash TF, Pruzinsky T, editors. Body image:
A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guilford Press; 2002. p. 99-107.
22. Cash TF. Body image: past, present, and future. Body Image 2004; 1: 1-5.
23. Hilbert A, Tuschen-Caffier B. Body image interventions in cognitive-behavioural therapy of bingeeating disorder: a
component analysis. Behav Res Ther 2004; 42(11): 1325-39.
24. Rayegan N, Shaieeri MR, Asghari Moghaddam MA. The investigation of cognitive-behavioral therapy influence
based on Cash’s eight stage model on negative body image of female college students. Daneshvar Raftar 2006; 1(19):
11-22. (Full Text in Persian)
25. Jarry JL, Ip K. The effectiveness of stand-alone cognitive-behavioural therapy for body image: A meta-analysis.
Body Image 2005; 2(4): 317-31.
26. Bell L, Rushforth J. Overcoming body image disturbance, a programe for people with eating disorders. London:
Routledge, Taylor & Francis; 2008.

311 / آزاده زمزمی و همکاران

1393  بهمن و اسفند،102  پیدرپی،6 شماره

27. Nyklicek I, Kuijpers KF. Effects of mindfulness-based stress reduction intervention on psychological well-being
and quality of life: Is increased mindfulness indeed the mechanism? Ann Behav Med 2008; 35: 331-40.
28. Bishop SR, Lau M, Shapiro S, Carlson L, Anderson ND, Carmody J, et al. Mindfulness: A proposed operational
definition. Clin Psychol Sci Pract 2004; 11(3): 230-41.

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:42 +0430 on Tuesday July 7th 2020

29. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clin Psychol Sci Pract 2003;
10(2): 144-56.
30. Jimenez SS, Niles BL, Park CL. A mindfulness model of affect regulation and depressive symptoms: Positive
emotions, mood regulation expectancies, and self-acceptance as regulatory mechanisms. Pers Individ Differ 2010;
49(6), 645-50.
31. Cash TF, Lewis RJ, Keeton P. Development and validation of the body-image automatic thoughts questionnaire: A
measure of body-related cognitions. Paper presented at the meeting of the Southeastern Psychological Association,
Atlanta, GA; 1987.
32. Cash TF. The body image work book (an 8-step program for learning to like your looks). Oakland, CA: New
Harbinger Publications; 1997.
33. Brown TA, Cash TF, Milulka PJ. Attitudinal body image assessment: Factor analysis of the body self-relations
questionnaire. J Pers Assess 1990; 55: 135-44.
34. Rahati A. Investigating the effectiveness of cognitive-behavior strategies on modifying the negative body image
among female adolescents (A Dissertation for Master of Psychology), Tehran: Tehran University; 2007. (In Persian)
35. Cash TF. Body-image attitudes: Evaluation, investment, and affect. Percept Mot Skills 1994; 78: 1168-70.
36. Sadeghi K, Gharraee B, Fata L, Mazhari SZ. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy in treating patients with
obesity. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2010; 16(2): 107-17. (Full Text in Persian)
37. Sarwer DB. Special series: Cognitive behavioral therapy for body image disorders. Cogn Behav Pract 2010; 17:
278-82.
38. Rosen JC, Reiter J, Orosan P. Cognitive-behavioral body image therapy for body dysmorphic disorder (BDD). J
Consult Clin Psychol 1995; 63(2): 263-6.
39. Nuhi S. The effectiveness of nutritional-behavioral consultation on modifying obesity components (eg. weight, body
mass index, eating habits), body-image, and subjective well- being among 19-45 years old obese females (A
Dissertation for Master of Psychology), Tehran: Payame Noor University; 2009. (In Persian)
40. Stewart TM. Light on body image treatment: acceptance through mindfulness. Behav Modif 2004; 28(6): 783-811.
41. Veale D. Advances in a cognitive behavioural model of body dysmorphic disorder. Body Image 2003; 1(1): 113-25.
42. Butters JW, Cash TF. Cognitive-behavioral treatment of women’s body image dissatisfaction. J Consult Clin
Psychol 1987; 55(6): 889-97.
43. Jansen A, Bollen D, Tuschen-Caffier B, Roefs A, Tanghe C, Braet A. Mirror exposure reduces body dissatisfaction
and anxiety in obese adolescents: A pilot study. Appetite 2008; 51(1): 214-7.
44. Tiggemann M, Slater A. Thin ideals in music television: A source of social comparison and body dissatisfaction. Int
J Eat Disord 2004; 35: 48-58.
45. Leung N, Waller G, Thomas G. Core beliefs in anorexic and bulimic women. J Nerv Ment Disord 1999; 187: 73641.
46. Markus H, Hamill R, Sentis KP. Thinking fat: Selfschemas for body weight and the processing of weight relevant
information. J Appl Soc Psychol 1987; 17(1): 50-71.
47. Baer RA, Smith GT, Hopkins J, Krietemeyer J, Toney L. Using self-report assessment methods to explore facets of
mindfulness. Assessment 2006; 13(1): 27-45.

