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چکیده

Abstract

رضایت از تن پنداره از ارج باالیی برخوردار است ،بهطوریکه دگرگونی در آن
میتواند تأثیر فراوانی در شخصیت و سالمت روانی ،تنی و ارتباطی داشته باشد.
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی گروهدرمانی شناختی رفتاری هشت مرحلهای
کَش بر بهبود تن پنداره و تعهد زناشویی انجامشده است .پژوهش نیمه
آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه است .جامعه
موردپژوهش همه زنان متأهل مراجعهکننده به کلینیک دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  6931-6931بودند.
از میان داوطلبین  61نفر بهعنوان آزمودنی انتخاب و بهطور تصادفی در دو
گروه  8نفری گواه آزمایش قرار گرفتند پیش از اجرای گروهدرمانی ابزار
پژوهش (پیشآزمون) که دربرگیرنده پرسشنامه چندبعدی خود -بدن و تعهد
زناشویی آدامز و جونز بود از سوی آزمودنیها تکمیل گردید .در جلسه پایانی
پس از به پایان رساندن  61جلسه درمانی  31دقیقهای دوباره ابزار پژوهش
(پسآزمون) توسط آزمودنیها تکمیل گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
روش آماری کوواریانس استفاده گردید .برآیندهای بهدستآمده نشان داد که
گروه آزمایش پیش از مداخله برای تن پندارۀ و تعهد زناشویی به ترتیب با
میانگین  663/81 ،669/52و انحراف معیار  65/11 ،61/39و پس از دریافت
گروهدرمانی شناختی ـ رفتاری کش میانگین  616 ،635و انحراف معیار
 66/82 ،2/12را نشان دادند و بهبود معنیداری در تن پندارۀ و تعهد زناشویی
در سنجش با گروه گواه نشان دادند) .(P<0/05گروهدرمانی شناختی_ رفتاری
کش تأثیر معنیداری در بهبود تن پنداره و بهبود تن پنداره تأثیر معنیداری
در افزایش تعهد زناشویی دارد .همچنین برآیندها حاکی از این بود که بهبود
تن پندارۀ تأثیر معنیداری در بهبود تعهد زناشویی دارد.

Satisfaction with body image is of great
importance so that change in it can have a great
impact on personality and mental, physical and
communication health. The purpose of this study
was to investigate The Effectiveness CognitiveBehavioral Group Therapy, eight ˚ stage Cash
approach on improving the body image and
commitment marital. The present study was a
semi-experimental study that was conducted pre
and post-test. Statistic population included all
women who Clinic faculty of Psychology and
Educational Sciences, Ferdowsi University of
Mashhad in the 96-97 school year. Of the 16
candidates selected as subjects and controls were
tested in two groups of 8 people. At first, pre-test
was carried out in bath group and then post-test out
in both group and then post- test out in both group
was thought in ten ninety-minute session for 5
weeks. The data were analyzed by SPSS-20
software and use the covariate. Results showed
that Cash Cognitive-Behavioral Group Therapy
was significant affective on improving the body
image women in experimental group. Also result
showed that improving body image was significant
affective on improving commitment marital. Cash
Cognitive-Behavioral Therapy was significant
affective on body image and commitment marital.

کلیدواژهها :تن پنداره ،تعهد زناشویی ،گروهدرمانی شناختی رفتاری کش
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مقدمه
امروزه آدمی در معرض مشکالت روانی و اجتماعی بسیاری قرارگرفته است .مشکالتی که ذهن او را به خود مشغول
داشته و او را در پیشرفت امور اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره بازمیدارد .انسان بهعنوان یک موجود اجتماعی پیش
از حضور در جمع وارسیهایی را در وضعیت ظاهری خود انجام میدهد تا ازنظر اجتماعی موردقبول واقع شود .افرادی
که در تن پندارۀ منفی دارند در مواردی مانند حضور در جمع مشغولیت ذهنی زیادی در مورد ویژگیهای بدنیشان دارند
(ربیعی .)67 :0931،درونی سازی تن پندارۀ علل مختلف زیستی ،محیطی و روانشناختی دارد (خیاطا ،ریزک ،حسن،
دیدگاه سایرین نسبت به بدنش همراه میشود (گرگان .)91 :3107 ،3به بیانی دیگر تن پندارۀ عقاید و احساسات آگاهانه
و ناآگاهانه در مورد اندازه بدن ،جنس ،عملکرد و توانایی بدن جهت رسیدن به اهدافی است که ساختاری چندبعدی دارد،
ولی غالباً بهصورت درجهای از ظاهر فیزیکی (اندازه ،شکل و ظاهر عمومی) تعریف میگردد (جونز )711 :3110 ،9که
شامل اجزا قضاوتی ،احساساتی ،شناختی و رفتاری است (کراندول .)7 :3101 ،4این تصویر از زمان تولد شکلگرفته و
همزمان با رشد فرد کامل شده و در طی مراحل زندگی فرد تغییر میکند (کش.)9 :3101 ،1
رضایت از تن پنداره از اهمیت ویژهای برخورداراست (جونز717 :3110 ،؛ فیشر ،)93 :3104 ،7بهطوریکه تغییر در
آن میتواند تأثیر زیادی در شخصیت و سالمت روانی و تنی بگذارد (لیوایز و دوارج .)010 :3101 ،6ظاهر فیزیکی قسمت
مهمی از تن پندارۀ بشمار میرود ،زیرا اولین منبع اطالعاتی است که دیگران برای تعامالت اجتماعی با فرد از آن استفاده
میکنند؛ بنابراین چنین عاملی نقشِ اساسی در تعیین باورها و رفتارهای مرتبط با بدن فرد بازی میکند .تن پندارۀ ،بازنمایی
درونیِ ظاهر بیرونی فرد است که با ابعاد تنی و ادراک ،نگرش ما نسبت به آن را در برمیگیرد (دانیالی ،آزاد بخت و
مصطفوی )3109 ،نارضایتی کلی بدنی سبب رفتارهای معنیدار بررسی بدنی و افکار منفی نسبت به بدن میشود (استفانو،
هدسن ،هیسنهانت ،باچنان و لتنر)19 :3107 ،8
زنان و مردان هر دو بر تن پندارۀ تأکیددارند ،اما زنان بیشتر از مردان در معرض تن پندارۀ منفی قرار دارند (ترنتن،
ریکمن و گلد .)76 :3109 ،3تحقیقات نشان میدهد ،زنانی که از تن پندارۀ خود رضایت کمتری داشتند ،نسبت به
صمیمیت و نزدیکی در روابط زناشویی ،از خود ترس و هراس نشان میدادند (کش .)31 :3114 ،تن پندارۀ بهتر و مثبتتر
رضایت جنسی و رضایت زناشویی را به همراه میآورد بر این اساس زنانی که تن پندارۀ بهتری دارند ،احساس میکنند
که همسرشان به پذیرش آنها همچنان ادامه میدهند (ملتزر و مک نولتی)3101 ،؛ بنابراین زوجینی که تصویر مثبتتری
از بدن خود دارند بهتبع آن رضایت جنسی و زندگی زناشویی باکیفیتتری را تجربه میکنند و بلعکس تصور بدنی منفی
1. Khayata, Rizk, Hasan, Ghazal‐Aswad & Asaad
2. Grogan
3. Jones
4. Crandol
5. Cash
6. Fisher
7. Lewis & Devaraj
8. Stefano, Hudson, Whisenhunt, Buchanan & Latner
9. Thornton, Ryckman & Gold
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و ضعیف از خود میتواند کاهش در رضایت جنسی و به دنبال آن تحلیل تعهد در زوجین به همراه بیاورد (کورنلیوس و
آلسی.)7101 :3116 ،0
زندگی زناشویی از بنیادهای تقریباً جهانشمول بشری است و هیچ بنیادی اینچنین صمیمانه افراد بشر را تحت تأثیر
قرار نداده است .تاکنون عمده بحثهایی که در برای ازدواج سالم وجود داشته است ،باور بر این است که در واحدهای
زناشویی قوی عناصر زیر موجود است :صمیمیت ،تعهد ،ارتباط عاطفی ،مهارتهای حل تعارض و معنویت (شروود،3
18 :3118؛ فیشر )99 :3104 ،فهمیده شده است .تعهد زناشویی میان همسران یک پیشبینی کننده مهم برای ازدواجهای
به همسر خویش بهعنوان بهترین دوست و تعهد نسبت به وفاداری جنسی از ویژگیهای ازدواج رضایتبخش با عمری
بیش از  31سال است (پیرساقی ،زهراکار ،کیانوش ،محسن زاده و حسنی)0 :0937 ،
در روابط زناشویی ،تن پندارۀ از خود اگر بهصورت منفی تلقی شود ،منجر به فاصله روانی میان زوجین میشود .چراکه
زوجینی که تصویر منفی در مورد بدن خود دارند ،احتماالً بیشتر تردید دارند که همسرشان به رابطه با آنها ادامه میدهد
یا خیر؟ (ملتزر و مک نولتی.)017 :3101 ،9
از میان پیامدهای نامطلوب تن پندارۀ منفی ،عملکرد جنسی ضعیف است که به کاهش رضایت جنسی میانجامد
رضایت جنسی دارای مؤلفههایی است که از میان آنها میتوان به تعهد زناشویی اشاره کرد .مطالعات نشان داده است که
میان رضایت زناشویی و تعهد زناشویی همبستگی مثبتی وجود دارد (امیری و امیریان )0937 ،امروزه رضایت جنسی
بهعنوان شاخصی مناسب برای ثبات ازدواج مشخص گردیده است .از سوی دیگر سطح پایین تعهد زناشویی منجر به
نارضایتی زناشویی و سرانجام طالق میگردد (لوکاس-تامپسون و کالرک-استوارت.)3116 ،4
آمارها نشان میدهند که رضایت از تن پنداره و حمایت زناشویی میتواند  91درصد از رضایت جنسی در زنان
(سونگ و لیم )3113 ،1و تن پنداره بهتنهایی  7درصد رضایت زناشویی در مردان و  03در صد از رضایت زناشویی در
زنان را به همراه بیاورد (ملترز و مک نالتی )3101 ،تن پنداره مثبت نقش مهمی در افزایش اعتمادبهنفس و ارتباطات زناشویی
قویتر بازی میکند (سارور ،ودن ،پرتسچاک و ویتکر.)0338 ،7
رویکرد شناختی-رفتاری بر این فرض مبتنی است که افکار و باورهای غلط زمینهساز احساسات ،عواطف و رفتارهای
مشکلساز هستند .تأکید عمده در تمامی فنون آنها ،بر تغییر شناختهای سازش نایافته و جایگزینی شناختهای کارآمد
بهجای آنهاست (کش.)3103 ،
تصورات و باورهای ناکارآمد زوجین درباره ویژگیهای ظاهری خود بیانگر خطاهای شناختی آنهاست که دلیلی
برای کنارهگیری و فاصله زوجین از یکدیگر محسوب میشود (احمدی و باقری )3104 ،چرخه شناختی هنگامی شروع
1. Cornelius & Alessi
2. Sherwood
3. Meltzer, A. L., & McNulty
4. Lucas-Thompson & Clarke-Stewart
5. Sung & Lim
6. Sarwer, Wadden, Pertschuk & Whitaker
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میگردد که یک بازنمایی خارجی ،از ظاهر شخص (مثل نگاه در آینه) یک تصویر تحریفشده را در ذهن ایجاد میکند
(ویلی)3114 ،0
درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر الگویی  8مرحله کَش در سال  3113توسط توماس کش بهمنظور تغییر تن پندارۀ
منفی طراحیشده است (کش و پروزیسکی )0331 ،3و با توجه به اینکه منحصراً بر روی تن پندارۀ متمرکز است و در
مقایسه با سایر درمانهای سنتی در این زمینه از عملکرد بهتری برخوردار است شاید بتوان گفت الگویی منحصربهفرد
در تن پندارۀ میباشد (کش.)3103 ،
دقیقترین و مشمولترین برنامه مطالعه شده فنون شناختی-رفتاری بهمنظور تغییر تن پندارۀ منفی را دربر میگیرد .مداخالت
درمانی متمرکز بر بهبود چهار حوزه اصلی تن پنداره که اعم از :ادراکها ،شناختها ،نگرشها ،عواطف و رفتارها را
شامل میشود (کش و پروزیسکی .)3114 ،پژوهشهای بسیاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری را در بهبود تن پندارۀ
منفی نشان دادهاند (رسن ،اوروسن ،ریتر0331 ،9؛ کش)3103 ،
مطالعهای نشان داد درمان شناختی  -رفتاری ،مبتنی بر الگوی  8مرحلهای کش ،بر بهبود تصویر بدنی دختران مؤثر
است (رایگان ،شعیری و اصغری مقدم .)0981 ،حشمتی ،خداپرست کازرونی و کروغی پور ( )0937نشان دادند که تن
پندارۀ با رضایت زناشویی همبستگی باالیی دارند.
اگرچه تحقیقات زیادی رضایتمندی زناشویی و رابطه ابعاد آن با زندگی انسان (پیرساقی ،زهراکار ،محسن زاده و
حسنی )0937 ،را نشان میدهند اما متغیر تعهد زناشویی و تن پنداره موضوع مهم و قابلبحثی است که همچنان توجه به آن
الزم و ضروری به نظر میرسد .همچنین کمبود پژوهشهای داخلی در رابطه با تن پنداره و تعهد زناشویی اهمیت این
موضوع را دوچندان کرده است .لذا توجه به اولویت مهم بهداشت روانی در زوجها انگیزهای برای انجام تحقیق بهمنظور
پاسخگویی به این سؤال است که:
آیا با باال بردن رضایت از تن پنداره بهوسیله گروهدرمانی شناختی -رفتاری مبتنی بر الگوی هشت مرحلهای کش و
تعهد زناشویی زنان متأهل رابطهای وجود دارد و آیا با بهبود تن پنداره میتوان تعهد زناشویی را باال برد؟
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان متأهل در مشهد میباشد .اعضای نمونه شامل زنان متأهلی است که با مراجعه به
کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی در پرسشنامه روابط چندبعدی خود -بدن کش 0331 4نمره
پایینی را گزارش کرده بودند؛ از میان داوطلبین  31نفر بهعنوان آزمودنی انتخاب و در دو گروه  01نفری کنترل و آزمایش
گمارده شدند.

1. Veale
2. Pruzinsky
3. Rosen, Orosan & Reiter
4. Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire
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ابزار
گرداوری دادهها در پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه روابط خود-بدن صورت میگیرد .پرسشنامهی روابط چندبعدی
خود -بدن یک آزمون  47سؤالی است که برای سنجش روابط چندبعدی خود و بدن ساختهشده است .دارای شش خرده
مقیاس ارزیابی وضع ظاهری ( 6سؤال) ،گرایش بهظاهر ( 03سؤال) ،ارزیابی تناسب ( 9سؤال) ،دلمشغولی با اضافهوزن یا
وزن ذهنی ( 3سؤال) و رضایت از نواحی بدنی ( 3سؤال) میباشد .نمرهگذاری برحسب مقیاس  1درجهای لیکرت (= 0
کامالً مخالف تا  = 1کامالً موافق) میباشد که دامنه نمرات میان  61 -47است .نمره بیشتر در این آزمون بیانگر رضایت
مقیاس رضایت از نواحی بدنی  %66و پایایی در خرده مقیاس ارزیابی وضع ظاهری  ،%80خرده مقیاس رضایت از نواحی
بدنی  %87بود .راحتی 0به بررسی پایایی و روایی در نمونه ایرانی پرداخته است (مکین ،اسکندری ،بورجعلی و قدسی،
 .)0983آلفای کرونباخ در آزمودنیهای مؤنث به ترتیب  %81 ،%63 ،%47 ،%67 ،%71 ،%81و  %80و در آزمودنیهای
مذکر به ترتیب برابر  %84 ،%89 ،%89 ،%16 ،%63 ،%76 ،%88بوده است (جندا.)0337 ،3
پرسشنامه تعهد زناشویی مقیاس دیگری است که از آن بهره گرفته شد .پرسشنامه تعهد زناشویی 9شامل  44سؤال که
توسط آدامز و جونز ( )0336طراحیشده است و سه خرده آزمون تحت عنوان تعهد به همسر ،تعهد به ازدواج و احساس
تعهد (تعهد اجباری) دارد .نمرهگذاری پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز بر اساس یک مقیاس  1درجهای انجام
میگیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است :کامالً مخالف=  ،0مخالف=  ،3نه مخالف نه موافق=  ،9موافق=  ،4کامالً
موافق=  .1نمره باالتر در این مقیاس نشاندهنده تعهد زناشویی باالتر میباشد ،دامنه نمرات میان  71-44است .میزان روایی
آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برای کل نمونه  %81و ضریب پایایی  %87و میزان آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاسهای تعهد به همسر ،تعهد به ازدواج و تعهد اجباری به ترتیب  %83 ،%63و  %84بهدستآمده است .این پرسشنامه
توسط شاه سیاه ،بهرامی و محبی در سال  0988در ایران هنجاریابی شد.
شیوه اجرای پژوهش
آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل با پرسشنامه روابط خود -بدن و آزمون تعهد زناشویی موردبررسی قرار گرفتند.
سپس مداخله درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر الگوی هشت مرحلهای کش برای گروه آزمایش طی  01جلسه 031-31
دقیقهای انجام شد .این در حالی است که گروه گواه تحت هیچگونه رویکرد درمانی قرار نگرفتند .پس از اتمام آخرین
جلسهی اجرای برنامهی مداخله آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل مجدداً پرسشنامهها را تکمیل کردند و پس از
جمعآوری دادهها ،بهمنظور تحلیل آنها ،سطح معنیداری  1/11در نظر گرفته شد و برای تجزیهوتحلیل آماری دادههای
پژوهش ،از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس استفاده گردید بهعالوه
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .افزون بر روشهای آمار توصیفی ،جهت استنباط
1. Rahati
2. Janda
3. DCI
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دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید .در پایان پژوهشگر به جهت رعایت اصول اخالقی و حرفهای در پژوهش،
عالوه بر قدردانی از همکاری گروه گواه ،جلسات درمان شناختی رفتاری هشت مرحلهای کش را برای افراد داوطلب
برگزار نمود .بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،فرم موافقت برای همکاری در پژوهش توسط مراجعین تکمیل گردید و
پژوهشگر به مراجعین اطمینان داد که نتایج پرسشنامه و همه مطالب ارائهشده در جلسات آموزشی محرمانه خواهد بود.
مالکهای ورود آزمودنیها در این پژوهش عبارتاند از :جنسیت ،وضعیت تأهل و کسب نمره پایین (آزمون نقطه برش
ندارد) در پرسشنامه روابط چندبعدی خود -بدن( 0عدم رضایت از تن پندارۀ) .مالکهای خروج آزمودنیها در این
همزمان.
مداخله
جدول  1محتوای جلسات رفتاری-شناختی هشت مرحلهای کش ،جلسات درمانی منطبق بر
پروتکل است (کش1996 ،؛ ترجمه رایگان:)1991 ،
فرایند درمان

اهداف

محتوا

گام اول

آشنایی با قوانین گروه شناخت تن
پنداره
کسب خودآگاهی صحیح

معرفی و بیان قواعد بنیادین جلسات مشاوره شامل حضور منظم در ساعات مقرر،
انجام تکالیف ،بیان اصل رازداری ،ارائه پرسشنامه رضایت از نواحی بدن ،آرزوی مطلوب،
وضعیتهای پرشان کننده ،افکار تن پندارۀ و روابط چندبعدی خود -بدن

گام دوم

اشاره به فشارهای فرهنگی ،اجتماعی و
روانشناختی برای داشتن ظاهری مناسب

شناخت شکایتهای افراد از قسمتهای مختلف بدنشان ،ارزیابی بازتابهای
فرهنگی و اجتماعی و نیز تاریخچهی زندگی فرد در شکلگیری این تلقی از بدن

گام سوم

بهکارگیری دانش برای تغییر

موزش به افراد برای درک مشخص از تن پندارۀ خود آموزش رویکرد الیس درباره
(فعالکنندهها ،باورها و پیامدها)

گام چهارم

ایجاد واکنشهای رضایتبخش از میان
بردن پریشانی

آموزش آرامسازی ذهن و بدن ،آموزش حساسیتزدایی منظم،

گام پنجم

ایجاد تردیدهای منطقی ،درک تأثیر
افکار بر خلق و رفتار

آموزش تأثیر گفتگوی خصوصی بدنی بر خلق ،آموزش ده گمانه بنیادی منفی

گام ششم

اصالح گفتگوی خصوصی بدنی

گام هفتم

غلبه بر رفتارهای خودشکن خود

گام هشتم

روبرو شدن با نقصهای احتمالی بدن،
داشتن اوقات خوش با بدن ،بهبود رابطه با
بدن خود بهعنوان شریک

تالشهای هشیارانه برای اعاده حقوق بدن خویش ،تقویت تن پندارۀ خود باتجربه و
مهارت ،بهبود سالمت و تناسب ،حواس پنجگانه و ظاهر با استفاده از آرایش متعادل

گام نهم

لمس پیشرفت و بهبود در تن پندارۀ،
تالش برای تثبیت تغییرات

برگزاری آزمون برگزارشده ابتدایی ،تعیین مجدد نیازهای خود و تنظیم دوباره خود

گام دهم

شناخت ویژگیهای مثبت ،حفاظت از
تن پندارۀ مثبت خود برای زندگی

بحث در مورد تغییرات انجامشده ،رضایت افراد گروه

کشف و چالش تحریفهای شناختی مربوط به تن پندارۀ ،بهعنوان رویدادهای
فعالسازی که منجر به عواطف منفی تن پندارۀ میگردند
آموزش برای تغییر الگوهای رفتاری دردسرآفرین خاص

1. MBSRQ
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یافتهها
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها نشان داد ،وضعیت سنی آزمودنی به تفکیک ،گروه آزمایش  04تا 38
سال  7نفر و  33تا  94سال  3نفر و درمجموع  8نفر قرار دارند .همچنین از میان  8آزمودنی گروه گواه نیز 4
نفر در گروه  03تا  39سال 0 ،نفر در گروه  34تا  38سال و  9نفر در گروه  33تا  94سال میباشند .از میان 8
آزمودنی گروه آزمایش که در این پژوهش شرکت داشتند؛ از جهت وضعیت اشتغال  0نفر خانهدار و  6نفر
دانشجو میباشند همچنین همه آزمودنیهای گروه گواه نیز دانشجو میباشند .ازنظر تحصیلی گروه آزمایش
کارشناسی بودند.
نتایج حاصل از آمار توصیفی این پژوهش به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل و پیشآزمون و
پسآزمون در جدول  3آمده است).(p<0/05

جدول  2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها در پیشآزمون و
پسآزمون متغیر
پیشآزمون
گروه

متغیر

تن پندارۀ

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

669/52
611/65

61/39
66/85

635
661

2/12
66/19

آزمایش

663/81
695/12

65/11
69/62

616
692/12

66/82
61/51

کنترل

تعهد زناشویی

پسآزمون

کنترل

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش میانگینهای نمرات اختالفی پیشآزمون و پسآزمون دو گروه
آزمایشی و کنترل از طریق تجزیهوتحلیل کوواریانس تک متغیره موردبررسی قرار گرفت .پیش از اجرای
تحلیل کوواریانس (انکوا) مفروضههای برابر یک واریانس و همگنی شیبها (رگرسیون) موردبررسی قرار
گرفت .نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضه برابری کوواریانس مقدار  Fبهدستآمده معنیدار نیست؛
بنابراین تساوی واریانسها برقرار است و اجرای کوواریانس امکانپذیر است.
جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به نمرات تن پندارۀ
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

1/22

6

1/22

1/111

میان گروهها

9816/11

6

9816/11

36/31

درون گروهها

6611/33

69

31/15

کل

523535

61

منبع تغییرات

مقدارF

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

1/39

1/11

1/116

1/11
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همانطوری که در جدول  9مالحظه میشود ( ) F(0/09(= 40/31 ،p=1/110 ،Eta=1/67نشان میدهد
میان دو گروه اثر اختالفی وجود دارد .بهعبارتدیگر میان نمرات تن پنداره گروه آزمایش با گروه گواه
تفاوت معنیداری وجود دارد .اندازه اثر  1/67حاکی از این است که  %67از بهبود تن پندارۀ گروه آزمایش
را میتوان به تأثیر درمان شناختی رفتاری هشت مرحلهای کش نسبت داد؛ بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر
گروهدرمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هشت مرحلهای کش تأثیر معنیداری در بهبود تن پندارۀ زنان

جدول  6نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به نمرات تعهد زناشویی
منبع تغییرات
پیشآزمون
میان گروهها
درون گروهها
کل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

6153/83
9228/98
189/11
921211

6
6
69
61

6153/83
9228/98
25/28

مقدارF

63/28
11/11

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

1/116
1/116

1/11
1/89

همانطوری که در جدول  4مالحظه میشود ( )F=03/18 ،p<1/110 ،Eta=1/71نشان میدهد که اثر
نمرات پیشآزمون معنیدار میباشد .بدین معنا که میان نمرات پیشآزمون تعهد زناشویی و نمرات پسآزمون
این متغیر رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهد پس از کنترل نمرات
پیشآزمون ،اثر گروه بر نمرات پسآزمون تعهد زناشویی معنیدار میباشد (،p<1/110 ،Eta=1/89
 .)F=76/18بهعبارتدیگر ،میان آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمرات تعهد زناشویی
در مرحله پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد .اندازه اثر  1/89حاکی از این است که  %89از افزایش
تعهد زناشویی گروه آزمایش را میتوان به بهبود تن پندارۀ نسبت داد؛ بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر بهبود
تن پندارۀ در زنان متأهل گروه آزمایش تأثیر معنیداری در افزایش تعهد زناشویی آنها نسبت به گروه گواه
دارد ،تائید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که گروهدرمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هشت مرحلهای کش تأثیر
معنیداری در بهبود تن پندارۀ زنان متأهل گروه آزمایش نسبت به گروه گواه دارد .یافتههای این پژوهش با
نتایج پژوهشهای کش ()0336؛ کش ()3103؛ اسکوکواتز و برونل )3114( 0در مورد آزمودنیهای غیر
ایرانی تائید شده است.
1. Schwartz & Brownell
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نتایج بهدستآمده با پژوهشهای عابدی پریجا ،صادقی ،شالنی و صادقی ()0937؛ صداقت سروندانی،
مشهدی و حسنآبادی ()0937؛ بیات ،رحیمیان بوگر ،طالع پسند ،یوسفی چایجان و حمیدی ()0937؛ احمدی
و باقری ()3104؛ رایگان ،شعیری و اصغری مقدم ( )0981نیز همخوانی دارد.
برای تبیین این یافته میتوان گفت ،با در نظر گرفتن این امر که تن پندارۀ متشکل از نگرشها و افکار فرد
در مورد خودش و مخصوصاً با ظاهر فیزیکی مرتبط است میتوان از الگوی هشت مرحلهای کش که این
افراد کمک میکند تا با شناخت افکار ناکارآمد و باورهای غلط به درک صحیحتری از بدن خود برسند
(دوبسن و دوبسن .)11 :3108 ،0افراد ویژگیهای بدن خود را در مداخله گروهی بهتر میشناختند و در مورد
ویژگیهای بدنی خود با افراد دیگر گروه صحبت میکردند و از بزرگنمایی ایجادشده در ذهن خود
میکاستند .در گروه افر اد با فشارهایی که جامعه برای داشتن ظاهر جذاب و اینکه باورها و افکار آنان چقدر
تحت تأثیر این باورهاست آشنا میشدند .افراد تأثیر این افکار بر خلقشان را متوجه میشدند و با تغییر الگوی
رفتاری خود سعی در بهبود تن پندارۀ خودکرده و سعی در ایجاد تصویر بهتری از بدن میکردند.
آنچه در این الگو بر آن تأکید میشود تأکید بر رضایتمندی از بدن است و درواقع به آزمودنی آموخته
میشود که چگونه میتواند فرصتهایی برای لذت بردن از ظاهرش ایجاد کند برای این کار ،فعالیتهای
فیزیکی مثبت و فعالیتهایی در مورد پرداختن بهظاهر که سبب ایجاد احساس مثبت از ظاهر و بدن میشود به
او پیشنهاد میشود
اکثر افرادی که سطوح پایین رضایت از تن پنداره را تجربه میکنند در طی روز ساعات زیادی صرف
ارزیابی اندام و چهره خود در آیینه میکنند و مشغولت ذهنی در این رابطه میشود .افراد با دیدن اندامی که
از آنها خوششان نمی آید ریشه افکار را در خود تقویت کنند به همین دلیل در درمان این افراد پرهیز از
ارزیابی بیش از معمول خود در آیینه توصیه میشود.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،بهبود تن پندارۀ در زنان متأهل گروه آزمایش تأثیر معنیداری
در افزایش تعهد زناشویی آنها نسبت به گروه گواه دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای کش
()3114؛ سلیمی ،صفر بیگی ،صدیقی و شاه سیاه ()0939؛ بیات ،رحیمیان بوگر ،طالع پسند ،یوسفی چایجان
و حمیدی ()0937؛ حشمتی ،خداپرست کازرونی و کروغی پور ()0937؛ کریمیان ،کریمی و بهمنی ()0931
و زارعی و حسینقلی ( )3104همسو است.
نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای گذشته در این زمینه بیانگر این مهم است که رضایت از تن پنداره
عامل تعیینکننده مهمی در میزان تعهد زناشویی در زوجین میباشد .بهطوریکه هرچقدر این تصویر ذهنی در
1. Dobson & Dobso
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مورد بدن مثبتتر باشد میتواند تأثیر مثبتتری در روابط میان زوجین بگذارد و نهایتاً به سازگاری و رضایت
زناشویی بیشتر در زوجین بیانجامد .افراد دارای تن پندارۀ منفی دائماً در حال ارزیابی بدن و ویژگیهای بدنی
خود میباشند و نشخوار فکری منفی در مورد ظاهر خود میکنند که این نشخوار سبب کاهش اعتمادبهنفس
میشود (فیلیپس )33 :3113 ،0و ممکن است فرد را از حضور در مکانهایی که ممکن است ظاهر یا اندامش
در معرض دید قرار بگیرد منع کند .این احساس خجالت در روابط جنسی زن و شوهر خود را نشان میدهد و
که درنتیجه این عدم برآوری انتظارات جنسی از سوی هر یک از زوجین ممکن است نارضایتی جنسی را به
وجود آورد.
از مهمترین اختالالتی که با تن پندارۀ منفی و اختالل بدشکلی بدنی همراه است افسردگی و اضطراب
است (فیلیپس ) 3113 ،و طبیعتاً افراد که دچار افسردگی و اضطراب نیستند باالخره نه به شکل اختالل ولی
نگرانیهایی را در مورد بدن خود دارند که این میتواند در زندگی زناشویی آنان وارد شود و میتواند این
موضوع را تبیین کند که زنان دارای تن پندارۀ منفی نمیتوانند ارتباط خوبی با همسرانشان برقرار کنند و
درنتیجه رضایت زناشویی آنها کم میباشد و تعهد زناشویی آنان تحت تأثیر تن پندارهشان قرار میگیرد.
در این پژوهش هیچیک از آزمودنیها اقدام به رابطه نامشروع نکرده بودند و تنها احساس تعهد در آنها
در ابتدای درمان نسبت به انتهای درمان کمتر بود .محقق عدم تعهد کافی در آزمودنیها را به مورد تائید قرار
گرفتن آزمودنیها توسط همسرانشان و درنتیجه خدشهدار کردن تن پندارۀ آنها میداند .اکثر همسران
آزمودنی ها افرادی انتقادگر بودند که خود انتقاد ممکن است افراد در جستجوی رابطه بهتر با افراد دیگر غیر
از همسرانشان که افرادی انتقادگر نباشند بی اندازد.
محدودیتها
در تحقیق حاضر تعداد کمحجم نمونه و انجام تحقیق روی زنان ازجمله محدودیتهای تحقیق میتوان نام
برد.
پیشنهادها
تحقیق با نمونه بیشتری انجام گیرد .بر مشاوره پیش از ازدواج تأکید بیشتری صورت گیرد .پژوهشی با
حضور زوج مرد انجام گیرد.
تشکر و قدردانی
از همه زنان متأهل شرکتکننده در تحقیق که درروند اجرای تحقیق کمال همکاری را مبذول داشتند،
صمیمانه سپاس گذارم.
1. Philips
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