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 دختران نوجوانتن  رضایت از تصویربر نگر  شناسی مثبت روانآموزش  اثربخشی
 

 2آبادی مصطفي بلقان، 1ملیحه سرابندی
 

 چكيده

آموزان نوجوان دختر شهرستان  ( دانشBody imageنگر بر رضايت از تصوير تن ) شناسي مثبت گروهي روانهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تأثير آموزش  :زمینه و هدف

 .کوهدشت بود

دشت آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان کوه آزمون و همراه با گروه شاهد انجام شد. از ميان دانش پس -آزمون اين تحقيق به روش نيمه آزمايشي، با طرح پيش ها: مواد و روش

ژوهش،  نفر(. ابزار پ 16نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند )در هر گروه  32که رضايت پاييني را از تصوير تن خود گزارش نمودند، 

جلسه يک ساعته  14نگری در  آزمون گرفته شد. آموزش مثبت پيش ( بود. ابتدا از دو گروهSWBISيا  Satisfaction with Body Image Scaleنامه رضايت از تصوير تن ) پرسش

ها با استفاده از آزمون  آزمون به عمل آمد. داده و به صورت دو بار در هفته برای گروه آزمايش به اجرا درآمد و گروه شاهد هيچ آموزشي دريافت نکرد. در پايان، از دو گروه پس

 .ر گرفتتحليل کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرا

 .(P < 001/0آزمون بهبود يافت ) نگر را دريافت کرده بودند، در مرحله پس شناسي مثبت آموزاني که مداخله آموزش گروهي روان رضايت از تصوير تن دانش ها: یافته

تواند نگرش وی را نسبت به خود و  های فرد، مي فضايل و توانايينگر با تکيه بر  شناسي مثبت گيری کرد که آموزش روان توان نتيجه از نتايج به دست آمده چنين مي گیري: نتیجه

 .ها اثربخش بوده است نگر به دختران نوجوان، بر بهبود تصوير تن آن شناسي مثبت رو، آموزش روان تصوير تن خود تغيير دهد. از اين

 آموزان، نوجوان، دختران نگر، تصوير تن، دانش شناسي مثبت روان هاي کلیدي: واژه

 

(: 2) 15؛ 1396 مجله تحقیقات علوم رفتاری. دختران نوجوانتن  رضایت از تصویربر نگر  شناسی مثبت روانآموزش  اثربخشی .آبادی مصطفی سرابندی ملیحه، بلقان ارجاع:
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 30/2/1396 پذيرش مقاله: 27/12/1395 مقاله: دريافت

 

 مقدمه
( Embodiment) بهه تجهارا انسهان از تجسه      (،Body imageتن )تصویر 

های افراد در مهورد   ای چند وجهی، مرکب از ادراک و نگرش کند و سازه اشاره می
 ،. تصهویر ههنهی بهدنی   (1) باشهد  شان مهی  ظاهر فیزیکی به خصوصبدن خود و 

گهااری شهناختی،    شهامل ارزیهابی تصهویر بهدنی، سهرمایه      وچند بعدی  یساختار
 مؤلفهه  باشد؛ می ه سه مؤلفهدر برگیرند . ظاهر فیزیکی(2) رفتاری و عاطفی است

که به ادراک دقیه  بهرآورد انهدازه بهدن     ( Perceptual component) ادراکی
ههایی ماننهد    که به جنبه( Subjective component) مؤلفه ههنی ،گردد برمی

 و شهود  رضایتمندی، توجه و نگرانی و ارزیابی شهناختی و اضهطراا مربهوي مهی    
)بهه   هها  که به اجتناا از موقعیهت ( Behavioral component) مؤلفه رفتاری

شوند فرد ظاهر فیزیکی خود را به عنهوان عهاملی    های که سبب می موقعیت ویژه
 .(3) گردد باز می( تجربه کند ،که مایه شرمندگی است

ویر بدنی در سنین نوجوانی به دلیل اثرات پیچیده روانی بر مفهوم خهود،  تص
. (4) شهود  عامل اساسی تعیین چگونگی تعامل نوجوان با دیگهران محسهوا مهی   

امها   ،دنه دار تهثثیر  دختر و پسر نسبر هر دو جهای فرهنگی  ها و پیام اگرچه رسانه

گیرنهد   های بدنی اجتماعی قرار می ها و ایده هستند که هدف رسانه ناغلب دخترا
 ،بدن از به دلیل عدم سالمتی مرتبط با عدم رضایت ها و احتمال آسیب دیدن آن

تصویر بدن با خودکارامدی دختران نوجوان رابطه مثبهت و   به مراتب بیشتر است.
. نتایج تحقیقی نشان داد که رضایت از تصویر ههنی بهدنی در  (5)ارد داری د معنی

داری بها نمایهه    باشد و رابطه مثبت و معنهی  دختران، به مراتب کمتر از پسران می
. عمیدی و همکهاران در  (6)( داشت BMIیا  Body mass indexتوده بدنی )

و رضایت از تصهویر بهدن رابطهه     BMIمطالعه خود نتیجه گرفتند با این که بین 
داری وجود دارد، اما رضایت از ظهاهر دختهران نشهان داد کهه تنهها       مثبت و معنی

دختران الغر و بلند قد از ظاهر خود راضی بودند و بیشتر دختران با این که قهد و  
وزن طبیعی داشتند، باز ه  از ظاهر خود رضایت نداشتند و تمایل به قد کشهیدن  

خود، تصویر ههنی مناسهبی ندارنهد و    BMI. دختران جدای از وزن و (4)داشتند 
 .(7)تحت فشارهای اجتماعی، به الغر شدن تمایل دارند 

 رویکردههای بدنی، متخصصهان بهالینی    به منظور افزایش رضایت از تصویر
 نگهر  مثبهت  شناسهی  یکی از این رویکردها، روان اند. را ارایه کرده درمانی مختلفی

مطهر    1990که در اواخهر دههه    ای است رشته تازه نگر شناسی مثبت روان .است

 مقاله پژوهشی
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هها   های فرد است تا جستجو در ضعف ها و توانایی شد و تمرکز آن بیشتر بر قدرت
نگهر، تحقیه  دربهاره تجربیهات      شناسی مثبت های او. موضوع اصلی روان و نقص

بینی، خودمختهاری،   ههنی مثبت مانند خشنودی، رضایت خاطر، لات، امید، خوش
لیت میهان  وابتکار، عش ، دوراندیشی، خرد، وجدان کاری، مسؤخالقیت، استعداد، 

 .(8)باشد  میدوستی و پرورش دیگران  فردی، نوع
مختلهف   ههای  مؤلفه مطالعاتی پیرامون اثربخشی آموزش ،های اخیر در سال

پیشگیری و درمان مشهکالت روانهی صهورت گرفتهه اسهت.       با هدف ینگر مثبت
 ،نگری در روان درمانگری را با تثکید بر دیدگاه اسالمی کاربرد مثبت، فرد خدایاری
ه خهانواد  12دانشهجو و   5رویکرد درمانی )مطالعه موردی( بر روی یک به عنوان 

مبتنی بهر تقویهت    تکه مداخالداد  نشانمطالعه وی  مورد بررسی قرار داد. نتایج
خهود   های مثبت فهرد از  تواند به افزایش توصیف می ،های مثبت شخصی برداشت

های جدیهد باعهس سهازگاری مهؤثرتر و رفتهار بهتهر فهرد         بینجامد و این برداشت
نگری به  تثثیر آموزش مثبت   خود،در تحقی فرد و همکاران . خدایاری(9)شود  می

زنهدانیان   در را ههای دینهی   های درمانی بهر اسهاآ آمهوزه    عنوان بخشی از شیوه
های درمهانی   که شیوهو به این نتیجه رسیدند  شهر مورد بررسی قرار دادند رجایی

در  یدار تهثثیر معنهی   ،نگهری  های دینی و آموزش مثبت  زمان با تثکید بر آموزه  ه
آمهوزش  ، . پژوهش عبهادی و همکهاران  (10) سالمت روان عمومی داشت یارتقا
دگی زنهان مطلقهه شههر    نگری با تثکید بر آیات قرآن بر افزایش امید به زنه  مثبت

تحقیه  خهود نشهان     آبادی و همکهاران در  بلقان. (11)اثربخش هکر کرد اهواز را 
نگر بر بهبود امیدواری مهادران کودکهان بها نیازههای      دادند که زوج درمانی مثبت

و پسهر   دختهر  894در مطالعهه خهود،    امیهدوار و همکهاران  . (12)ویژه، تثثیر دارد 
های شههر تههران را    های اول تا سوم دبیرستان ساله در پایه 18تا  14آموز  دانش
 نشهان داد کهه تصهویر ههنهی غیهر     هها   پژوهش آنقرار دادند. نتایج  بررسیمورد 

های وزنهی   از سایر گروه تربیش ،واقعی از وزن خویش در نوجوانان با وزن متناسب
وزن  که   درصهد  22گروه خود را چاق و دختران این درصد  21که  طوریه ب؛ بود
درصد بود. سهابقه   23و  10ها در پسران به ترتیب  دانستند و فراوانی این تلقی می

در پسران چاق بهه   و همچنین، وزن و چاق اقدام برای کنترل وزن در دختران ک 
 .(13) بود آنانجنسان  از سایر ه  ترداری بیش یمعن طور

ها  نگر، چالش با افکار منفی و جایگزینی آن شناسی مثبت قسمت عمده روان
کهاهش  اندیشهی در   با افکار مثبت است. در مطالعاتی بر اثربخشی آموزش مثبهت 

، افزایش عهزت نفهس و کهاهش    (17-20)کاهش افسردگی  ،(14-16)اا اضطر
 تثکید شده است.  (21)ناامیدی 

بهر   نگهر  شناسی مثبهت  های روان مؤلفهها نشان داده است که  نتایج پژوهش
تههثثیر دارد.  (23)و کههاهش فرسههودگی شهه لی  (22)افههزایش رضههایت زناشههویی 

مهومی، موفقیهت تحصهیلی، ورزشهی،     بینی با پشتکار، شههرت ع  همچنین، خوش
ههای   نظامی، ش لی، سیاسی و خانوادگی، سالمت و طهول عمهر و فقهدان ضهربه    

   داری دارد. ت و معنیرابطه مثب (1، 25، 26)و سالمت عمومی  (24)عاطفی 
شهناختی و   ههای روان  با توجه به تثثیر گسترده تصویر بدنی منفی بر ایجاد نارسایی

 بههر شههیوع طیههف گسههترده اخههتالالت خههوردن و بدشههکلی هراسههی       آن تههثثیر
(Dysmorphobia )  و اضطراا هیکهل اجتمهاعی (Social physique anxiety) 
مبنی بر شیوع اخهتالالت خهوردن    ه شده در تحقی  نوبختیو نیز گزارش ارا (3)

که قابهل مقایسهه بها میهزان شهیوع       (27)تهران  شهر در میان نوجوانان دختر در
هها   گزارش شده در مطالعات بر روی جوامع غربی است و تا حدودی بهاالتر از آن 

درصهد پراشهتهایی    3/23اشهتهایی روانهی،    درصد بی 0/9نیز گزارش شده است )

ضهرورت مطالعهه بهر روی     ،درصد سندرم خفیف اختالل خهوردن(  6/63روانی و 
شهود. دختهران نوجهوان بیشهتر از پسهران در معهر         جمعیت ایرانی احساآ می

، تحقی  حاضر بنابراین و نارضایتی قرار دارند.خطرات ناشی از تصویر بدنی منفی 
بررسی اثربخشهی آمهوزش   ، مطالعهانجام این هدف از روی دختران متمرکز شد. 

نوجهوان  آمهوزان دختهر    دانش نگر بر بهبود تصویر بدنی مثبتشناسی  روانگروهی 
گروههی کهه مداخلهه     نمهود، . فرضیه تحقی  نیهز بیهان   بودشهرستان کوهدشت 

را دریافهت نکردنهد،    نسبت به گروهی که این مداخلهه  نگر را دریافت کردند مثبت
 .تری دارند تصویر بدنی مثبت

 

 ها مواد و روش
کاربردی و به لحاظ روش نیمه آزمایشی بها طهر     ،به لحاظ هدف حاضر تحقی 

 راآمهاری پهژوهش     . جامعهه شهاهد بهود  بها گهروه    همراه آزمون پس -آزمون پیش

در شهرسهتان کوهدشهت    ساله دو آموزشگاه 16تا  12 نوجوان آموزان دختر دانش

 انجهام شهد؛   نامهه  و بر اساآ پرسهش  هدفمند به صورتگیری  . نمونهتشکیل داد

رضهایت از تصهویر   نامهه   آموز با استفاده از پرسش دانش 275ابتدا بدین ترتیب که 

تر از میهانگین کسهب    ها نمره پایین نفر از آن 82که  مورد بررسی قرار گرفتند تن

تصهادفی در دو   صهورت بهه  و  شهدند  نفر انتخاا 32نفر،  82کردند. از میان این 

بها  ها در سطح توصیفی  نفر(. داده 16 )هر گروه قرار گرفتند شاهدگروه آزمایش و 

از آزمهون   بها اسهتفاده   میانگین و انحراف معیار و در سهطح اسهتنباطی   استفاده از

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتانس یارکوتحلیل 

یها   Body Image Rating Scaleبنهدی تصهویر تهن )    مقیهاآ درجهه  

BIRS:)  توسط  2002این مقیاآ در سالSoto  وGarcia   ساخته شد. نسهخه

هایی که معنای یکسهانی داشهتند،    ماده داشت که با کار بر روی ماده 81اولیه آن 

بهه چنهد تهن از از     BIRSسهؤالی   43ماده تقلیل یافت. مقیاآ  43تعدادشان به 

شناسان و متخصصان بهداشت روان ارایه گردیهد و   پزشکان، روان پرستاران، روان

مهاده   39حتوا با مؤلفه مورد مطالعه، مقیاآ به با بررسی محتوایی آن و تناسب م

سهؤال آن توسهط پاسهه دهنهدگان      3تبدیل شد. در اجرای اولیهه ایهن مقیهاآ،    

نامفهوم تشخیص داده شد و از مقیاآ حاف گردیهد. بها اجهرای بهار اول روایهی      

ماده از این مقیاآ ضریب همبستگی پایینی را کسب نمهود   10عاملی اکتشافی، 

ماده دیگر حاف گردید و  3اجرای دوم روایی عاملی اکتشافی نیز و حاف شد. در 

در جامعه ایرانی توسهط طهاهری و    BIRSماده باقی ماند. مقیاآ  23در نهایت، 

نشان  Independent tجمشیدی اعتباریابی شد و نتایج به دست آمده از آزمون 

انهدام   روه خهوش تواند بین دو گ داد که این مقیاآ روایی افتراقی خوبی دارد و می

، P ،98 ( =df )Degree of freedom < 001/0و بداندام تفکیک قایل شود )

35/27  =t )(18) ضریب .Cronbachs alpha  نیز حاکی از پایایی قابل قبول

همبسهتگی بهین نمهرات دو     75/0(. روش بازآزمایی نیز α = 91/0این ابزار بود )

ن را نشان داد. یکی از سؤاالت نیز به لحاظ مطاب  نبودن بها معیارهها   مرحله آزمو

 نامه حاف شد. و هنجارهای ایرانی از پرسش

، از تحلیههل عههاملی بههه روش BIRSبههرای بررسههی روایههی عههاملی مقیههاآ  
( اسهتفاده شهد.   Varimax rotationههای اصهلی بها چهرخش واریمهاکس )      مؤلفه

 Bartlettو ضهریب کرویهت    Kaiser-Meyer-Olkin (KMO ،)89/0شاخص 
(Bartlett’s test of sphericity ،)3/2293   بههه دسههت آمههد کههه در سههطح 

001/0 > P جایی که مقیاآ  دار بود. از آن معنیBIRS   دههی   از نهوع خهودگزارش
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 و همکار مليحه سرابندی 

 1396/ 2/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  137

شود؛ بنهابراین،   جویا می BMIاست و بیشتر نظر فرد را در رابطه با وضعیت بدنی و 
بندی تصویر تن به مقیاآ رضایت  خصصان، نام مقیاآ از درجهبا استفاده از نظر مت
  (SWBIS یهها Satisfaction with Body Image Scaleاز تصههویر تههن )

 ت ییر یافت.
برای هر دو گروه، نگر بود.  شناسی مثبت مت یر مستقل، آموزش گروهی روان

آزمون بعد از پایان جلسهات بهه    ای و پس آزمون قبل از اجرای روش مشاوره پیش
اجهرا   هساعت یکجلسه  14در  ینگر برای گروه آزمایش، آموزش مثبتعمل آمد. 

محتهوای جلسهات از    هیچ آموزشهی دریافهت نکهرد.    شاهدو گروه  (1)جدول  شد
 Seligman، شهادمانی درونهی   Seligman (28)بینی آموخته شده  منابع خوش

نگر )فنون خالق و ابزارهای عملی برای هدایت ت ییر  درمانی مثبت ، خانواده (29)
 Argyle شناسی شادی و روان Conoley (30)و  Conoleyو باال بردن رشد( 

استخراج گردید. در حین اجرای آزمایش، دو شرکت کننده ریزش داشهتند و   (31)
تها تعهداد   ها حاف گردید  گروه شاهد نیز همتاسازی شد و دو شرکت کننده از آن

 .شرکت کنندگان در هر دو گروه مساوی شود
 

 نگر شناسی مثبت محتوای جلسات آموزش روان. 1جدول 

ها،  ،تعریف تصویر بدن و ارتباي آن با هویت، بستن قرارداد با اعضا و گرفتن تعهد همکاری از آنینگر آشنایی اعضا با یکدیگر، بیان منط  و اهداف آموزش مثبت جلسه اول
 ه تکلیفیدریافت بازخورد و ارا

 نقاي قوت خود را توصیف کنند. ،تکلیف: اعضای گروه در قالب یک داستان یا هر تصویر نمادین دیگر
 ه تکلیفیشناسایی نقاي قوت، خود مثبت و عزت نفس، دریافت بازخورد و ارا ،های درونی تثکید بر استعدادها و تواناییمرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف،  جلسه دوم

 را تکمیل کنند. «توانایی تجس  بصری عالی  و استعدادها»تکلیف: اعضای گروه، کاربرگ 
مثبت و منفی، نقش عواطف مثبت در بهزیستی، رابطه هیجانات مثبت با نقاي قوت و رفتارهای  مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، شناسایی هیجانات و احساسات جلسه سوم

 ه تکلیفیعینی و موف  روزمره، دریافت بازخورد و ارا

 بنویسند. ،های کوچک و بزرگی را که از آن برخوردارند ها و موهبت تکلیف: اعضای گروه فهرستی از نعمت
ها بر تصویر بدنی، تثثیر عدم بیان احساسات ناخوشایند بر  های مثبت و منفی و تثثیر آن قبلی، بررسی تکلیف، نقش خاطرات خوا و بد و خودگوییمرور نکات مه   جلسه چهارم

 ه تکلیفیتصویر بدنی و بهزیستی، تشوی  اعضا به بیان احساسات ناخوشایندی مانند خش ، دریافت بازخورد و ارا

 نویسند. و تثثیرشان را بر تصور بدنی می دهند میها ارتباي  نویسند، سپس خش  خود را به آن خاطره بد می سهتکلیف: اعضا راجع به 
رفتار(، شناخت افکار مثبت و منفی، چگونگی اصال  افکار منفی و جایگزینی  و احساآ -مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، آشنایی با منط  ایجاد خل  منفی )فکر جلسه پنج 

 ه تکلیفیها با افکار مثبت، دریافت بازخورد و ارا آن

 کنند. موقعیت ناخوشایند روزمره تکمیل می پنجرا بر اساآ  «یند منفیاشناسایی افکار خود»تکلیف: اعضا کاربرگ 
، رابطه (سازی شخصیو  اساآ ابعاد تداوم، فراگیر بودن )بر های تبیین، چگونگی ت ییر سبک تبیین مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، مفهوم اسناد و انواع سبک جلسه شش 

 فه تکلییبینی و امیدواری، دریافت بازخورد و ارا خوش

 .بینانه ت ییر دهند ها را به سبک خوش آن ،اند اسنادهای بدبینانه خود را مشخص کنند و سپس بر اساآ آنچه آموخته بگیرند وموقعیت را در نظر  چهاراعضا باید  :تکلیف
تواند هیجانات ناخوشایند را به هیجانات خنثی و حتی مثبت تبدیل  مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، تعریف بخشش و معرفی آن به عنوان ابزار نیرومندی که می جلسه هفت 

 ه تکلیفیکند، دریافت بازخورد و ارا

 .بخشند می سپس شخص گناهکار را و نویسند با عواطف خود میتکلیف: اعضا یک نامه بخشش را با شر  گناه و ل زش و ارتباي دادن آن 
های مثبت و منفی با  مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، بحس در مورد قدردانی و رابطه آن با شکیبایی، بحس مجدد در مورد نقش خاطرات خوا و بد و خودگویی جلسه هشت 

 ه تکلیفیتثکید بر قدردانی، دریافت بازخورد و ارا

 .کنند تقدی  می ،اند نویسند و به کسی که تاکنون او را شایسته قدردانی ندانسته تکلیف: اعضا یک نامه قدردانی و تشکر را می
 ه تکلیفیارا طلبی با مفهوم رضایت، دریافت بازخورد و طلبی و تثثیر آن بر تصویر بدنی، جایگزین کردن کمال مفهوم کمال مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، جلسه نه 

 .کنند بخشی شخصی را تهیه می نویسند و بر اساآ آن یک طر  رضایت های افزایش رضایت را می اعضا راه تکلیف:
هدف، دریافت بینانه بودن هدف و راهکارهای برخورد با موانع برای رسیدن به  مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، هدفمندی و ضرورت داشتن هدف در زندگی، واقع جلسه ده 

 ه تکلیفیبازخورد و ارا

 .نمایندبندی  ها را اولویت و سپس آن کنند میاعضا لیستی از اهداف خود را تعیین  :تکلیف
دادن بازخوردهای  مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، تشریح مفاهی  دلبستگی و وابستگی و تفاوت هر کدام، اهمیت شناسایی نقاي قوت خانواده، دادن چگونگی جلسه یازده 

 ه تکلیفیخانواده، نقش مناسک خانوادگی در ایجاد دلبستگی و تعل  خاطر نسبت به یکدیگر، دریافت بازخورد و ارا یمثبت و سازنده به اعضا

 .ها به بحس بپردازند شوند و در مورد آنخواست شد تا نقاي قوت خانواده خود را به صورت یک درخت رس  کنند و ترتیبی دهند تا اعضا دور ه  جمع درتکلیف: از اعضا 
 ه تکلیفیدالنه، گوش دادن، حرف زدن(، دریافت بازخورد و ارا های ارتباطی مؤثر )درک ه  مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، آموزش مهارت جلسه دوازده 

 کنند؟ و بنویسند که برای شروع، ادامه و خاتمه یک گفتگو چگونه عمل می کنندتکلیف: اعضا باید دو موقعیت جدید را تصور 
شناختی، بیان و تثکید بر  گیری هویت، رابطه معنویت و شادمانی، معنویت و نگرش زیبایی مرور نکات مه  قبلی، بررسی تکلیف، تعریف معنویت و نقش آن در شکل جلسه سیزده 

ها، امیدوار بودن به آینده، ترویج  ها، تکری  فضیلت و هدف در زندگی، حاکمیت عدالت الهی، موقتی بودن سختی )وجود معنا های دینی از جمله ای از آموزه پاره
 (نیکوکاری و دوست داشتن دیگران

 .صمیمانه تشکر کنند ،ها داده است هایی که به آن ای صمیمی بنویسند و در آن با خدای خود حرف بزنند واز زیبایی نوشته شود تا دل خواست میدراز اعضا  :تکلیف
 آزمون ها، اجرای پس داری(، مرور فرایند آموزش، دستاوردها و نگهدارنده یمعن و تعهد -)لات بررسی تکلیف، مفهوم زندگی کامل بر اساآ عناصر جلسه چهارده 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

2.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.2.1.2
https://rbs.mui.ac.ir/article-1-525-en.html


 

 
 

www.mui.ac.ir 

  نگر و تصوير تنشناسي مثبتروان

 1396/ 2/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  138

 آزمون آزمون و پس های آزمایش و شاهد در مرحله پيش های توصيفی گروه . یافته2جدول 

 گروه متغير

 ها ارزیابی

 آزمون پس آزمون پيش

 انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين 

 50/43 ± 32/19 75/41 ± 08/7 شاهد رضایت از تصویر تن

 12/50 ± 51/5 00/43 ± 13/5 آزمایش

 

 ها يافته
  سهههال بهههود )میهههانگین 16تههها  12دامنهههه سهههنی شهههرکت کننهههدگان بهههین 

 نفهر  14(، درصهد  5/12وضهعیت اقتصهادی ضهعیف )    نفر 4 (.680/13 ± 873/0
 ینیز وضهعیت اقتصهادی خهوب    نفر 14( و درصد 8/43وضعیت اقتصادی متوسط )

 سههواد  شههرکت کننههده بههی 12(. میههزان تحصههیالت پههدر درصههد 8/43) داشههتند
 فهوق دیهپل     نفهر  2(، درصهد  8/43تهر )  سهیکل یها پهایین    نفر 14(، درصد 5/37)
بهود   کارشناسهی ارشهد   دیگر هه   نفر 2( و درصد 2/6دیپل  ) نفر 2(، درصد 2/6)
 (، درصهد  8/43سهواد )  شرکت کننهده بهی   14(. میزان تحصیالت مادر درصد 2/6)

 شهرکت کننهده دیهپل      4(، درصهد  2/31تهر )  شرکت کننده سهیکل یها پهایین    10
 .(درصد 5/12) شرکت کننده ه  فوق دیپل  بود 4( و درصد 5/12)

های میانگین و انحراف معیهار بهه بررسهی توصهیفی      ابتدا با استفاده از آماره
ها پرداخته شد و در ادامه، به منظور بررسهی اثربخشهی مت یهر مسهتقل )اثهر       داده

آزمهون، از آزمهون تحلیهل کواریهانس      نگری( و با حهاف اثهر پهیش    آموزش مثبت
 د.استفاده ش

میانگین و انحراف معیار به دسهت آمهده از گهروه آزمهایش و شهاهد در ههر       
 ارایه شده است. 2آزمون( در جدول  آزمون و پس مرحله از پژوهش )پیش

ههای آن مهورد بررسهی قهرار      فهر   قبل از اجرای آزمون تحلیل کواریانس، پیش
هها،   واریهانس های مورد نظر شامل همگنهی   فر  گرفت. نتایج نشان داد که تمام پیش

خطی رگرسیونی رعایت شده اسهت.   ها و ه  همگنی رگرسیونی، نرمال بودن توزیع داده
 طرفه استفاده گردید. رو، در ادامه از روش تحلیل کوواریانس یک از این

آزمون، از آزمون تحلیهل کواریهانس    جهت مقایسه دو گروه و حاف اثر پیش
تحلیل کواریهانس را بهرای مت یهر     نتایج تجزیه و 3. جدول طرفه استفاده شد یک

 دهد. تصویر تن نشان می
، تفاوت میانگین مت یر رضایت از تصویر تهن در  3های جدول  بر اساآ داده

، P < 001/0)دار بهود   آزمهون، معنهی   دو گروه آزمایش و شاهد با حاف اثر پهیش 
15/35  =(29،1)F)را ههای دو گهروه    کهه میهانگین   2های جهدول   . با توجه به داده

دهد و با توجه به این که نمره باالتر در مقیاآ رضایت از تصویر تن به  نشان می
توان گفت که مداخلهه توانسهته اسهت     باشد، می تر می معنای تصویر بدنی مطلوا

شناسهی مثبهت را    منجر به بهبود تصویر تن افرادی شود که مداخله آموزش روان
بهه دسهت آمهد و ایهن نشهان       80/0 اند. توان مشاهده شده بیشتر از دریافت کرده

 دهنده کفایت نمونه بود.

 گیری بحث و نتیجه
نگری بر رضهایت از   هدف از انجام تحقی  حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مثبت

آموزان دختر نوجوان شهرستان کوهدشت بهود. نتهایج نشهان داد     تصویر تن دانش
ر ایهن زمینهه   که این رویکرد بر بهبهود تصهویر بهدنی اثهربخش اسهت. اگرچهه د      

های به دست آمهده   پژوهشی در داخل و خارج از ایران در دسترآ نبود، اما یافته
، (9)، خهدایاری فهرد   (32)شهاهی   ههای مطالعهات حسهن    از تحقی  حاضر با یافته
گلهزاری   خهرام و  خهوش  ،(11)عبادی و همکاران  ،(10)خدایاری فرد و همکاران 

 Segerstrom، (25)و همکهاران   Scheier، (12)آبادی و همکاران  بلقان ،(22)
(26) ،McBeth (20) و همکهههههاران ،Forman (15) و همکهههههاران ،Ost  و

   .داشت یهمخوان (19) و همکاران Freedlandو  (16) همکاران

بها  شهناختی   یدیهدگاه نگر که به طور عمهده   شناسی مثبت بر اساآ رویکرد روان
شهوند، در حهل    دچار درماندگی آموختهه شهده مهی    افرادی که ،استمحتوای مشخص 

دهنهد و   ای را نشهان مهی   مسایل شهناختی کنهدتر هسهتند و توانهایی یهادگیری آشهفته      
نمایند. بنهابراین، ایهن    ار میهای آشفتگی هیجانی مانند ناکامی و اضطراا را آشک نشان

توانهد احسهاآ    نگر مهی  های مثبت افراد احساآ کنترل کمتری بر زندگی دارند. آموزش
کنترل بیشتر را بر زندگی افزایش دهد؛ به این صورت که توجه به نقاي قوت و تجهارا  

ها، آموزش منط  ایجهاد خله  و    خوا و شیرین گاشته، شناسایی هیجانات، خودگویی
ههای شخصهی    ها و خطاهای شناختی، احتمهال بهروز برداشهت    ررسی تحریفکشف و ب

دهد. بنابراین، برخهورداری تصهویر مثبهت از خویشهتن،      تر از خویش را افزایش می مثبت
شود که افراد قادر به پایرش مسؤولیت بیشتر در قبهال اعتبهار و ارزش خهود     موجب می

   .شوند و به درک کامل و بهتری از خویشتن نایل آیند
در تفسهیر   نیهز  اندیشهی  مثبهت  نگهر یعنهی   شناسهی مثبهت   روانشناختی  بعد

در تمهام ابعهاد    اطالعات محیط و جلوگیری از افکار منفی و اعتقادات غیر واقعهی 
بهر کهاهش    زندگی مؤثر است. تحقیقات مشهابه، اثربخشهی آمهوزش شهناختی را    

، کهاهش افسهردگی   (14)اضطراا دختران نوجوان با اخهتالل اضهطراا فراگیهر    
، افزایش عزت نفهس و کهاهش ناامیهدی نوجوانهان مبهتال بهه       (17)آموزان  دانش

بهبود وضعیت جسمی و روانی ، (18)، کاهش نشانگان افسردگی (21)بتاتاالسمی 
، کهاهش اضهطراا و افسهردگی بیمهاران     (20)بیماران مبتال به دردههای مهزمن   

، افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراا و افسردگی (15)ها  سرپایی بیمارستان
، بهبود احساآ خفگی هنگهام خهواا و کهاهش    (16)آموزان دوره متوسطه  دانش

 اند. نشان داده، (19)اند  افسردگی بیماران قلبی که دچار انفارکتوآ حاد شده

 
 آزمون برای متغير رضایت از تصویر تن با حذف اثر پيش. تحليل کواریانس 3جدول 

 توان مشاهده شده P ƞ2مقدار  F ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغييرات متغير

 00/1 89/0 < 001/0 52/124 70/404 1 70/404 آزمون پیش رضایت از تصویر تن

 96/0 65/0 < 001/0 15/35 49/117 1 49/117 گروه

  25/3 29 18/94 خطا

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

2.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.2.1.2
https://rbs.mui.ac.ir/article-1-525-en.html


 

 
 

www.mui.ac.ir 

 و همکار مليحه سرابندی 

 1396/ 2/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  139

توانهد در   نگر با ت ییر سبک تبیینهی افهراد، مهی    شناسی مثبت همچنین، روان

ها و در نتیجه، احساآ کنترل بیشتر و احسهاآ رضهایتمندی در    ت ییر نگرش آن

یافتن علل دایمی و عام برای رویدادهای خوا و علل مهوقتی  زندگی مؤثر باشد. 

دهد و نسبت دادن رویدادهای خوا  ، امید را تشکیل میاتفاقات بدو خاص برای 

بینی و امیهد باعهس مقاومهت     خوش. به علل موقتی و خاص، همان ناامیدی است

سهمی  عملکرد بهتر در کار و سهالمت ج  در مواقع برخورد با رویدادهای بد، بیشتر

، (25)و همکههاران  Scheierهههای  هههای پههژوهش  شههود. یافتههه  مههیبهتههر 

Segerstrom (26)، کهه   نشهان داد  (1)و آقهایی و همکهاران    (32)شاهی  حسن

ردی، بینی بیشتر باعس جلب حمایت اجتماعی و اسهتفاده بهتهر از منهابع فه     خوش

 راسهتا بهود.   ههای پهژوهش حاضهر هه      شود که بها یافتهه   اجتماعی و موقعیتی می

اندیشهی،   نگر با تثکید بر مفاهی  مهمی همچون مثبت شناسی مثبت بنابراین، روان

داری زنهدگی، قهدردانی، بخشهش و شهکیبایی در برابهر       بینی، امیهد، معنهی   خوش

تواند  میجتماعی انسان دارد و ثیر بسزایی در تفکر، احساآ و روابط اثتها،  سختی

 .ارتقا بخشدد را افراسالمت جسمانی و بهداشت روانی 

توان به اندک بودن حج  نمونهه اشهاره    های تحقی  می در زمینه محدودیت
بهرای محققهان،   و زمهان و هزینهه    کرد که به علت محدودیت آمهوزش گروههی  

نفر وجود نداشت. همچنین، کمبهود وقهت    16امکان افزایش حج  نمونه بیش از 

برای پیگیری و در نهایت، داشتن گروه انتظار برای کنترل اثر آزمهونگر، از جملهه   
شود در تحقیقهات آینهده    رود. پیشنهاد می های این تحقی  به شمار می محدودیت

ع آماری دیگر مانند پسران و مقایسه این شیوه به بررسی تثثیر این شیوه در جوام
ههای   گردد از طهر   های درمانی دیگر پرداخته شود. همچنین، پیشنهاد می با شیوه
تر اثر ایهن   برای بررسی دقی  Solomonتری همچون طر  چهار گروهی  دقی 

 روش استفاده شود.
 ههای  تهوان گفهت کهه آمهوزش مؤلفهه      باتوجه به نتایج به دست آمهده، مهی  

نگر، بر نگرش دختران نوجوان تهثثیر مثبتهی گااشهت و باعهس      شناسی مثبت روان
نگهر بهر فضهایل، معنویهت،      شناسی مثبهت  ها شد. تثکید روان بهبود تصویر تن آن

ها که از نظر دور مانده اسهت و   های افراد، استعدادهای هاتی و اکتسابی آن توانایی
هها بهه عنهوان تبیینهی بهر       از آن تهوان  مواردی از این قبیل، عواملی است که مهی 

 .نگر استناد کرد شناسی مثبت اثربخشی روان
 

 سپاسگزاری
این پژوهش با هزینه شخصی انجام شده است. بدین وسیله از کلیه افهرادی کهه   

آموزانی که در جلسهات   در انجام مطالعه حاضر همکاری نمودند و همچنین، دانش
 .آید به عمل می آموزش گروهی شرکت کردند، تشکر و قدردانی
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The Effectiveness of the Positive Psychology Instruction on Satisfaction with Body 

Image in Adolescent Girls 
 

Maliheh Sarabandi
1
, Mustafa Bolghan-Abadi

2 

 

Abstract 
Aim and Background: The aim of this research was to examine the effect of positive psychology group training on 

body image satisfaction in adolescent girl students of Kuhdasht, Iran. 

Methods and Materials: This was a quasi-experimental research with pre-/post-test design and control group. 

Applying researcher-made Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS), from high Scholl girls with low body 

image satisfactory, 32 were randomly chosen and divided into two equal groups of experimental and control. Positive 

psychology group training was presented to experimental group one hour and two times a week during 14 sessions. 

The control group received no training. The data were analyzed using ANCOVA test.  

Findings: Body image scores improved at post-test stage in those who received the intervention (P < 0.001). 

Conclusions: It can be concluded that positive psychology group training was effective on improving body image in 

adolescent girl students of Kuhdasht. 

Keywords: Positive psychology, Body image, Students, Adolescent, Girls 
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