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آموزان دختر مقطع متوسطه کننده دانشهای زندگی بر تصویر تن و نشخوار افسردهبخشی آموزش مهارتاثر

 دوم بابل

 

 3پژمان بریمانی ،2زادهرمضان حسن ،*1مژگان اکبری ابتکار

 

 25/03/1396پذیرش:           18/01/1396دریافت: 
 

 

 چکيده

که قشر . و با توجه به اینهایشان اثرگذار باشدها و موفقیتتعامالت، هیجانات و پیشرفت تواند برخود دارند می نشخوار فکری، تصوری که افراد در مورد :زمینه و هدفپیش

ها از خود و پندارشان از جسم خود، ممکن است با میزان نشخواری که احتمال دارد منجر میزان رضایتمندی آنباشند و عنوان سازندگان کشور میآموزان متوسطه بهدانش

 د. باشکننده میهای زندگی بر تصویر تن و نشخوار افسردهبنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت ها شود در ارتباط باشد.به افسردگی و تخریب آن

در حال تحصیل  دختر مقطع متوسطه دومآموزان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشپس آزمون بود. -آزمونپیش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح ارمواد و روش ک

طور کالس به 6س و در مجموع سه مدرسه و در هر مدرسه دو کال نفر بوده است. از بین مدارس دخترانه متوسطه دوم 2878به تعداد  ،1394-1395شهرستان بابل در سال 

 نفر 15آزمایشی( و ) نفر 15عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه )نفراز افرادی که نمره باال دریافت کردند به 30ای به تعداد، از این جامعه آماری، نمونهتصادفی انتخاب شدند

ندبعدی های روابط چای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامهای مرحلهگیری تصادفی خوشهصورت روش نمونهنمونه پژوهشی به. قرار گرفتندکنترل( 

ای دقیقه 90جلسه  8ی طی های زندگی برای گروه آزمایشآموزش مهارت دورهما و مارو مورد استفاده شده است. سپس یولن هوکسنبدن توسط کش و مقیاس پاسخ نشخواری 

های آمار توصیفی ها از روشگروه پس آزمون به عمل آمد.جهت تحلیل داده 2هر  هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از نترلکاجرا شد ولی در مورد گروه 

 .( استفاده شدP < 05/0ری )دا( در سطح معنیANCOVAاریانس و)میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )نتایج تحلیل کو

ه میـانگین مؤلفه تصویر تن و نشخوار افسردهآموزش مهارتنشان داد  (ANCOVA) نتایج تحلیل کوواریانس: هایافته  آزمونکننده گروه آزمایش در پسهای زندگی با توجه ـب

خوار تصویر تن و نشهای زندگی، آموزش مهارتکننده گروه آزمایش شده است، بنابراین نسبت به میانگین گروه کنترل، موجب افزایش تصویر تن و کاهش نشخوار افسرده

 .آزمون نشان ندادندداری را در پسکه در گروه کنترل هیچ تغییر معنیداری در گروه آزمایشی بهبود داده، در حالیمثبت و معنیطور بهآموزان را کننده دانشهافسرد

مورد بدن وجسم خود و همچنین از آموزان دختر مورد مطالعه درهای زندگی موجب شده است تا از میزان درگیری ذهنی دانشآموزش مهارت: گیریبحث و نتیجه

ن و نشخوار تصویر تبهبود توان نتیجه گرفت که برای های پژوهش، میمیزان نشخوار فکری که موجب کاهش خلق وافزایش خلق منفی شده کاسته شود. بر اساس یافته

 .های زندگی استفاده نمودتوان از مداخله آموزش مهارتآموزان میکننده دانشافسرده

 کنندههای زندگی، تصویر تن، نشخوار افسردهآموزش مهارت :هاکلیدواژه

 
 1396، بهار 19-26، شماره دوم، ص اولهای نوین روانشناسی، دوره مجله ایده

 

 09118584563 تلفن:روانشناسی، دانشکده  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،مازندران آدرس مکاتبه:

Email: Mozhgan_akbari_n@yahoo.com 

 

 مقدمه
 مفهوم با همراه بشر تاریخ طی در که پایداری مفاهیم از یکی

است. جذابیت جسمانی از جمله  4شخصیت آمده است، صفات جسمانی

موضوعاتی است که در دوران مدرن استانداردهای جدیدی پیدا کرده 

                                                             
 مسئول( یسنده)نوواحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران ، دانشکده روانشناسیبالینی،  روانشناسیکارشناسی ارشد  1
  ساری، ایرانواحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ، دانشکده روانشناسی، روانشناسیاستاد گروه  2
 واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران، روانشناسی دانشکدهبالینی،  روانشناسیکارشناسی ارشد  3

4 Physical traits 

که طوریشود، بهدهنده روابط افراد محسوب میو از عوامل شکل

 مدیریت بدن در دوران مدرن اهمیت بیشتری پیدا کرده است و رفتارهای

 جهیزات ورزشیهای غذایی، تسازی، رژیمبدن گوناگون بهداشتی نظیر

 (. در جامعه 1و آرایشی مختلف برای مراقبت از بدن پدیدار شده است )

 مقاله پژوهشي
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عنوان یکی از عوامـل اصـلی دوران نوجوانی کنونی بدن و زیبایی آن به

تصویر ذهنی از خـود در واقـع نگرش، ادراک و  .شودمحسوب می

اصـلی این تصویر،  برداشتی است که شخص از خـود دارد و محور

احساسات وی نسبت به اندام و بدن خـود اسـت. تصـویر ذهنی از 

جسم، تجربه روانی و اجتماعی فرد از بدن خود اسـت. ایـن تصویر از 

کنـد، تکمیل طور که فرد رشد میزمان تولد شکل گرفته و همان

 (.2یابد )شود و طی مراحل زندگی، تغییر میمی

نمادهای ظاهری وکردارهای  با فرا رسیدن عصر جدید، بعضی از انواع

یابند. مدهای لباس درروزگار ما تحت تأثیر بدنی اهمیتی خاص می

اقتصادی و دیگر -های تجاری، امکانات اجتماعیهای فشار، آگهیگروه

های مروج معیارهای اجباری هستند تا تفاوت عواملی است که بیشتر

ا هتعامالت، هیجانتواند برخود دارند می تصوری که افراد در مورد .فردی

ها را هایشان اثرگذار بوده و به عبارتی زندگی آنو پیشرفت و موفقیت

اندیشه فرد نیز نقش  تحت تأثیر قرار دهد در این حین نوع نگاه، باور و

تصویر تن و مشغولیت ذهنی با تن در  (. لذا3) مؤثری خواهد داشت

نیز از لحاظ  ارتباط است، عالوه بر اهمیت یافتن جاذبه جنسی، بدن

 هایشود. مطابق با بررسیظاهری دچارتغییرات پیچیده و متنوعی می

انجام شده افرادی که از ظاهرخود رضایت کافی دارند، بدن خود را 

ختران د پذیرند.کنند و نقایص بدنی خود را میبصورت کارآمدتر درک می

ه حیطنوجوان دبیرستانی از جنبه میزان رضایت از تن به ظاهر در سه 

مشغولیت  های مختلف بدن وارزیابی وضع ظاهری، رضایت از قسمت

 (.4) رضایت داشتند اضافه وزن، از تن انگاره خود فکری با

 هکننداز جمله پیامدهای توجه به ظاهر و تصویر تن، نشخوار افسرده

شود کننده تعریف میعنوان افکاری مقاوم و عوداست. نشخوار فکری به

زند. این افکار به طریق غیرارادی، می که گرد یک موضوع معمول دور

شوند و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی وارد آگاهی می

سازند مطالعات بسیاری از رابطه تنگاتنگ بین افکار منحرف می

کند. با وجود انواع مختلف اختالالت هیجانی حکایت مینشخواری و 

این، رابطه افکارنشخواری با افسردگی نقطه شروع مهمی برای پرداختن 

( در نظریه 5) 1به مفهوم نشخوار فکری است نولن هاکسیما و مارو

های پاسخ به تبیین مفهوم نشخوار فکری در افسردگی پرداخته سبک

خ، تأثیر دو نوع سبک پاسخی، نشخواری های پاساست. در نظریه سبک

 .اندمقایسه شدهیکدیگر  خلق افسرده با کننده حواس درو منحرف

د و افتافسردگی در کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و پیری اتفاق می

امیدی ارزشی و ناپذیری، بیترکیبی از احساس غمگینی، تنهایی، تحریک

(. بیماران 6) جسمی به همراه داردهای ای از نشانهو گناه را با آرایه

 های بدنیشوند، نشانهمی های اولیه حاضرای که در مراکز مراقبتافسرده

مثل خستگی، مشکالت خواب، درد و از دست دادن عالقه جنسی و 

(. محققان، به تکرار از ارتباط 7کنند )های مبهم پایداری را توصیف مینشانه

  تمایل در به یادآوردن (.8اند )کرده نشخوارگری و افسردگی حمایت بین

                                                             
1 Nolen-Hoeksema & Morrow 
2 Smith 

منفی گذشته و بدبینی بیشتر در مورد آینده، ممکن  اطالعات هرچه بیشتر

ویژه این که نشخوارگری، (. به9است به توصیف این ارتباط کمک کند )

م طور مداوممکن است به حفظ افسردگی کمک کند زیرا نشخوارگران به

رند تا تالش کنند درک بهتری از مشکالت یافته تمرکز داروی حافظه تعمیم

 (.10گذشته و حال داشته باشند )

مطالعات، نشان داده است که افسردگی با نارضایتی از تصویر بدنی 

ارتباط دارد. این مطالعات، شواهدی مبنی بر همایندی بیشتربا 

افسردگی و اضطراب اجتماعی و اختالل وسواس فکری و عملی پیدا 

معلوم شده است که اختالل بدشکلی بدنی، با (. 11کرده است )

(. در نظریه افسردگی بک نیز، اختالل 12افسردگی ارتباط دارد )

(. بهداشت روانی 13های افسردگی همراه است )بدشکلی بدنی با نشانه

ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن الزم از جمله مهم

 ها ایجاددرک و روابط مؤثری با آن است فرد خود را بشناسد، دیگران را

های روزمره خود را شناسایی کند و های منفی و تنیدگیکند، هیجان

ها را تحت کنترل درآورد و با حل مشکالت خود به شیوه مؤثر، آن

های مناسبی اتخاذ کند. الزمه برآورده شدن این نیازها، تسلط تصمیم

 (.14های زندگی است )بر مهارت

های روانی و اجتماعی برای های زندگی، تواناییهارتمنظور از م

ثرتری ؤطور مسازند تا بهرفتار انطباقی که مؤثر هستند که افراد را قادر می

های زندگی روزمره مقابله کنند. افرد نیاز دارند با مقتضیات و چالش

 های سخت زندگی دفاعبتوانند از خودشان و عالیق شان در برابر موقعیت

های زندگی قرار گرفته اند نسبت افرادی که تحت آموزش مهارتکنند. 

تر هستند و با پذیرفتن خود و های خویش آگاهبه زندگی و توانایی

 تواننداطمینان به خویشتن مطمئن هستند که با سعی و تالش می

 (.15های ترقی را بپمایند و به سطح پیشرفت باالتری برسند )پله

ت های زندگی، داد آموزش مهارت ( نشان16) 2پژوهش اسمی

ها دهد. بسیاری از اختاللاضطراب و افسردگی را در نوجوانان کاهش می

ها در ناتوانی افراد در تحلیل مسائل شخصی، عدم احساس مهار و آسیب

های دشوار و عدم آمادگی برای و کفایت الزم برای رویارویی با موقعیت

(. 17سب ریشه دارد )حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوه منا

های زندگی های فراتحلیل حاکی از آن است که آگاهی از مهارتپژوهش

در تغییر و بهبودی سالمت روانی تأثیر داشته و در اغلب این مطالعات 

های افسردگی، اضطراب و های زندگی، در نشانهپس از آموزش مهارت

ی، (. نجف18دار مشاهده شده است )شکایت جسمانی کاهش معنی

( در پژوهشی 19) 3بیگدلی، دهشیری، رحیمیان بوگر و طباطبایی

ها، های زندگی مانند مهار هیجانهای مهارتدریافتند برخی از مؤلفه

گیری و همدلی نقش مهم و رویارویی با تنش، خودآگاهی، تصمیم

 آموزان دارند.بینی سالمت روانی و تصویر تن دانشمعناداری در پیش

رای جامعـه اسـت و دختـران نان، سرمایهاز آنجائی که ز ار ـب ای پـر ـب

نوجوان امروز، زنان و مادران فردا هستند. آسایش خـانواده و جامعـه به 

3 Najafi, Bigdelli, Dehshiri, Rahimian bogar, & Tabatabaei 
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یابد و سازمان سالمت جهـان، سالمت برکت وجود و طبیعت او تحقق می

های رشد یـافتگی کشـورها معرفـی نمـوده است، زنان را از شاخص

 این سازمان، سالمت، سه بعد جسمانی، روانی و همچنین طبق تعریف

اجتماعی دارد و تغییر در هر یک از این ابعاد، موجب تأثیر بر سایر ابعاد 

شود. تصویر بدنی بر سالمت جسمی و روحی دختـران مؤثر اسـت و می

دنی و اخـتالالت روحـی نظیـر افسردگی، اضطراب  نارضـایتی از تصـویر ـب

د منجـر بـه اخـتالالت جـدی تغذیهو تـنش، می ماد به ای و عدم اعتتواـن

ر عوارض جسمی ممکن است  نفـس گـردد. همچنـین چـاقی عـالوه ـب

دارای عوارض روحی نیز باشد و با توجه به این که نوجوانی یک دوره مهم 

 بلوغ جسمی و روحی است، توجـه به این دوره برای شناسایی تأثیر اختالالت

از خلق و خو، اضطراب روی وزن و کشف و درک بهتر درمان و جلوگیری 

لذا پژوهش حاضردر نظر دارد به بررسی اثر این آموزش چاقی ضروری است. 

آموزان دختر مقطع متوسطه پرداخته و در نهایت پیشنهادات و در دانش

هایی که در امر آموزش ها، ارگانورانی نظیر خانوادهبه بهره رهنمودهایی را

 ها وهمتخصصان امر درمان، دانشگا مشغول خدمت هستند، مشاوران و

ارایه نماید. لذا هدف پژوهش حاضر پاسخ به این  جامعه پژوهشی کشور

نشخوار های زندگی بر تصویر تن و سؤال است که آیا آموزش مهارت

 ؟است آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بابل مؤثردر دانشکننده افسرده

 های پژوهشفرضيه
 دختر مؤثر آموزانهای زندگی بر تصویر تن دانشآموزش مهارت -1

 است. 

آموزان دختر کننده دانشهای زندگی بر نشخوار افسردهآموزش مهارت -2

 مؤثر است.

 

 مواد و روش کار
پس آزمون بود. که -آزمونپیشروش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح 

و نشخوار  تصویر تن های زندگی برطی آن، به اثربخشی آموزش مهارت

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کننده پرداخته است. افسرده

در حال تحصیل شهرستان بابل در  دختر مقطع متوسطه دومآموزان دانش

نمونه آماری پژوهش  نفر بوده است. 2878، به تعداد 1394-1395سال 

د افت کردندرییی در پرسشنامه نفراز افرادی که نمره باال 30حاضر شامل 

 نفر 15نفر آزمایش( و ) 15گروه ) دو عنوان نمونه انتخاب شدند و دربه

فی گیری تصادصورت روش نمونهکنترل( قرار گرفتند. نمونه پژوهشی به

جلسه تحت آموزش  8آزمایشی ای انتخاب شدند. گروه ای مرحلهخوشه

 گرفتند. های زندگی قرارمهارت

 پژوهش ابزار
پرسشنامه : 1ماده 46 خود-چند بعدی بدنپرسشنامه روابط 

ماده است که  46شامل  (MBSRQروابط چندبعدی خود بدن )

باشد. مؤلفه می 6منظور ارزیابی تصویر تن طراحی شده است و شامل به

ها: . مؤلفه(20) نسخه نهایی این پرسشنامه توسط کش  تهیه شده است

                                                             
1 The Questionnaire Multidimensional Relationships Of The Body  

   Itself 46  
2 MacKean, Eskandari, Borjali, & Ghodsi 

گرایش  -4ارزیابی تناسب  -3گرایش به ظاهر  -2ارزیابی وضع ظاهری  -1

از نواحی رضایت  -6دل مشغولی با اضافه وزن یا وزن ذهنی  -5به تناسب 

سنجی این پرسشنامه از سوی سازنده پرسشنامه های روانمشخصه. بدنی

یک از خرده  های هرمورد تأیید قرار گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ ماده

، 86/0ترتیب آموزان بهنشنفری از دا 180ها در مورد یک نمونه مقیاس

گزارش شد که نشانه همسانی درونی 90/0و  89/0، 80/0، 85/0، 84/0

 2کین، اسکندری، بروجلی و قدسیمک ،یزندر ایران  .خوب پرسشنامه بود

در فرم فارسی این مقیاس  (.21ند )بررسی اعتبار و روایی آن پرداخت به

ها در مورد یک مقیاسهای هریک از خرده ضرایب آلفای کرونباخ ماده

، 79/0، 83/0، 85/0، 88/0ترتیب آموزان بهنفری از دانش 217نمونه 

 .گزارش شد که نشانه همسانی درونی خوب پرسشنامه بود94/0و  91/0

نفر از افراد این نمونه نیز در دو  67های ضرایب همبستگی بین نمره

برای  75/0یافه، برای ارزشیابی ق78/0ترتیب نوبت با فاصله دو هفته به

برای رضایت  89/0برای وزن ذهنی و  84/0گیری تناسب اندام، جهت

یاس بخش این مقدست آمد که نشانه پایایی بازآزمایی رضایتبدنی به

است. همچنین عرب قائنی و پروندی ضریب همبستگی این پرسشنامه 

دست آوردند. در پژوهش به 27/0را با مقیاس عزت نفس روزنبرگ 

 دست آمد.به 81/0پایایی مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ حاضر 

این مقیاس از پرسشنامه (: RRS) 3مقیاس پاسخ نشخواری

های پاسخ افسردگی ترین وسیله سبککه مهم (RSQ) سبک پاسخ

 (RSQ) 71 است، برگرفته شده است. پرسشنامه اصلی سبک پاسخ

ای چهار نوع راهبرد مقابلهگزینه دارد و برای شناسایی میزان استفاده از 

های حل مسئله، توجه برگردانی، نشخوار فکری و کاربرد فعالیت»

ند کنها استفاده میکه در پاسخ به خلق افسرده اشخاص از آن« خطرناک

گران به علت پایین بودن میزان های اخیر پژوهشرود. در سالبه کار می

های اربرد فعالیتحل مسئله و ک»های فرعی اعتبار و پایایی بخش

دهند که تنها از ترجیح می (RSQ) پرسشنامه سبک پاسخ« خطرناک

های فرعی نشخوار فکری و توجه برگردانی این پرسشنامه استفاده مقیاس

 (RSQ) های انجام شده روی پرسشنامه سبک پاسخنمایند. پژوهش

 نشان داده است که میزان ضرایب پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک پاسخ

(RSQ) در مقایسه با مقیاس فرعی نشخوار فکری (RSQ) تر پایین

( تدوین شده است 5این مقیاس توسط نولن هاکسیما و مارو ) .باشدمی

ای درجه 4های آن روی یک مقیاس سؤالی است و سؤال 22که مقیاسی 

عالوه شود. بهگذاری مینمره« تقریباً همیشه» 4تا « تقریباً هرگز» 1از

 :باشدسه خرده مقیاس به شرح زیر می متشکل از

 22، 19، 18، 17، 14، 9، 8، 6، 4، 3، 2، 1پرتی: خرده مقیاس حواس

 21، 20، 12، 11، 7خرده مقیاس تعمق: 

 16، 15، 13، 10، 5خرده مقیاس درفکر فرورفتن:  

نشان داده  92/0تا  88/0ای از با استفاده از آلفای کرونباخ دامنه

ای بقهطشد که این مقیاس پایایی درونی باالیی دارد. همبستگی درون 

3 Rudy Response Scale (RSQ) 
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گزارش گردید.  75/0گیری شد و این مقیاس نیز پنج مرتبه اندازه

 ( میزان ضریب پایایی22) 1مینین، ترک و هیمبرگ، فرانکلفرسکو، 

درصد برآورد نمودند. 89/0را حدود ( RRS) فکریدرونی نشخوار 

های نشخواری در سنجی نسخه فارسی مقیاس پاسخهای روانویژگی

چندین پژوهش بررسی و تأیید شده است. در پژوهش حاضر نیز این 

 که در  86/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  شاخص

 .بخش هستحدرضایت

 

 هایافته
نمره نشخوار فکری و  انحراف معیار، میانگین (1شماره ) جدول

را  آزمونپس آزمون وکنترل در پیش گروه آزمایشی و گروه تصویر تن

 دهد.نشان می

 آزمونپس آزمون وکنترل در پیش گروه آزمایشی و گروه فکری و تصویر تننمره نشخوار  انحراف معیار، میانگین (:1) جدول
 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها

 نشخوار فکری
 آزمونپیش

 62/4 90/55 15 آزمایشی

 01/4 26/55 15 کنترل

 پس آزمون
 62/5 53/54 15 آزمایشی

 94/3 53/47 15 کنترل

 تصویر تن
 آزمونپیش

 50/4 30/110 15 آزمایشی

 59/9 27/114 15 کنترل

 پس آزمون
 79/7 52/131 15 آزمایشی
 87/10 97/117 15 کنترل

 

مرحله  شود درمالحظه می (1شماره )که در جدول طوریهمان

 درگروهآزمون میانگین و انحراف معیار متغیر نشخوار فکری پیش

مرحله  ، در62/4 و 9/55 ، گروه آزمایشی01/4و  26/55کنترل

 و 53/54 گـروه آزمـایش و 94/3 و 53/47 آزمون درگروه کنتـرلپس

 رل آزمون، گروه کنتمتغیـر تصویر تن در مرحله پیش باشـد. درمـی 62/5

گروه  آزمون،و در مرحله پس 50/4 و 30/110 ، گروه آزمایشی59/9 

 باشد.می 87/10 و 97/117 کنترل و گروه 79/7و  52/131 آزمایشی

های متغیرهای ارزیابی تصویر تن و برای انجام همسانی واریانس

کنترل آزمون لون انجام  آزمون درگروه آزمایشی وفکری در پس نشخوار

 . شده است داده نشان (2شماره )جدول  در تحلیل این گرفت. نتایج

 
 های متغیر ارزیابی تصویر تننتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس: (2)جدول 

 متغیر
 آزمون لون

 داریسطح معنی F 1df 2df  مقدار

754/3 ارزیابی تصویر تن  1 28 063/0  
161/0 فکری نشخوار  1 28 691/0  

های لوین برای برابری واریانس F-، میزان(2شماره )توجه به جدول  با

گروه  در آزمونپس فکری در نشخوار متغیرهای ارزیابی تصویر تن و

دار ها معنیبین گروه در که این مقدار دهدکنترل نشان می آزمایشی و

های ارزیابی آزمون نمرهپس پژوهش درهای نیست. یعنی نمرات گروه

ب این ترتی برابری هستند.های آن دارای واریانس تصویر تن و شاخص

 .باشدمی شرط دیگر اجرای آزمون کوواریانس برقرار

برای انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیری، متغیرهای ارزیابی 

 این نتایجچهار آزمون انجام گرفت. کننده تصویر تن و نشخوار افسرده

 .شده است داده نشان (3شماره )جدول  در تحلیل

آزمون گروه آزمایشی و کنترل آزمون و پسداری پیشبرای انجام معنی

نجام اکننده تحلیل کوواریانس متغیر ارزیابی تصویر تن و نشخوار افسرده

 .شده است داده نشان (4شماره )جدول  در تحلیل این گرفت. نتایج

 

 کنندهنشخوارافسردهو های زندگی برتصویر تن آموزش مهارتتحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی اثر : (3)جدول 
 داریسطح معنی f میزان dfخطا  dfفرضیه  مقدار نام آزمون

ون
زم

س آ
پ

 

 000/0 569/18 25 2 598/0 پیالیی

 000/0 569/18 25 2 402/0 المبدای ویلکزآزمون 

 000/0 569/18 25 2 486/1 آزمون اثر هتلینگ

 000/0 569/18 25 2 486/1 آزمون بزرگترین ریشه روی
 

                                                             
 1 Fresco, Frankel, Mennin, Turk, & Heimberg 
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های حاصل شود یافتهمشاهده می (3شماره )که در جدول طورهمان

های زندگی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در فرضیه آموزش مهارت

 fآموزان مؤثر است و مقدار کننده دانشنشخوار افسردهو  برتصویر تن

باشد دار میآزمون از لحاظ آماری معنیچندمتغیری برای نمرات پس

(05/0 >Pیا به عبارتی می )درصد 95اطمینان  توان گفت در سطح 

کننده نشخوار افسردهو  تصویر تنآزمون های پستوان گفت بین نمرهمی

  داری وجود داردگروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنیآموزان دانش

(05/0 >P .)بردن به این نکته کـه از لحاظ کدام متغیر بین دوبرای پی 

راهـه )آنکـوا( انجام کواریـانس یـک گروه تفاوت وجود دارد، دو تحلیل

 های اول و دوم ارائه شده است. گرفت که نتایج حاصل در فرضیه

 
 (ANCOVA)نتایج تحلیل کوواریانس  (:4جدول )

 توان داریسطح معنی f (MS) میانگین مجذورات (df) درجه آزادی (SS) مجموع مجذورات متغیر

ن
ر ت

وی
ص

ت
 

 78/0 144/0 26/2 095/194 1 095/194 آزمونپیش

 405/0 001/0 35/18 820/1569 1 820/1569 گروه

    549/85 27 821/2309 خطا

     30 438/470695 مجموع

رده
فس

ار ا
خو

نش
ند

کن
 ه

 59/0 001/0 78/38 80/388 1 80/388 آزمونپیش

 42/0 001/0 02/20 77/200 1 77/200 گروه

    02/10 27 66/270 خطا

     30 00/68442 مجموع

 

شود در فرضیه اول ( مشاهده می4ره )شماکه در جدول طوریهمان

های آزمایشی و گروه کنترل از آموزان گروهآزمون بین دانشبا کنترل پیش

به ( F=35/18 و P<01/0داری وجود دارد )تفـاوت معنـیتصویر تن  لحاظ

صویر ت با توجه بـه میـانگین مؤلفه های زندگیآموزش مهارت عبارت دیگر،

آزمون نسبت به میانگین گروه کنترل، موجب گروه آزمایشی در پس تن

شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  افزایش تصویر تن گروه آزمایش

همی 41/0 های های فردی در نمرهتفاوتدرصد  41عبارت دیگر، باشد، ـب

ه تأثیر آموزان تصویر تن دانش آزمون مؤلفهپس وط ـب آموزش مرـب

ون آزمهمچنین در فرضیه دوم با کنترل پیش باشد.های زندگی میمهارت

های آزمایشی و گروه کنترل از لحاظ نشخوار آموزان گروهبین دانش

به (. F=028/20و  P<01/0داری وجود دارد )کننده تفـاوت معنـیافسرده

ه میـانگین های زندگی آموزش مهارتعبارت دیگر،  نشخوار با توجه ـب

نترل، گروه ک آزمون نسبت به میانگینگروه آزمایشی در پسکننده افسرده

گروه آزمایشی شده است. میزان تأثیر کننده نشخوار افسردهموجب کاهش 

های درصد تفاوت 43 دیگرباشد، بـه عبـارت می 43/0یا تفاوت برابر با 

وآموزان کننده دانشافسرده نشخوار آزمون مؤلفهنمرات پس فردی در ط مرـب

ه تأثیر   باشد.های زندگی میآموزش مهارتـب

 

 گيریبحث و نتيجه
، پذیریافسردگی ترکیبی از احساس غمگینی، تنهایی، تحریک

و ناامیدی و گناه، اضطراب، با نارضایتی نشخوارگرانه از تصویر ارزشی بی

نوان عبدنی است. نشخوارگری فکری و وسواسی، رضایت بدنی و شک، به

 های افسردگی شناخته شدند که همه ریشه اضطرابیبینبهترین پیش

                                                             
 

 

 

 هاییها با افسردگی، کامالً همسو با پژوهشداری ارتباط این متغیرمعنی دارند.

ها اشاره شده است. پژوهشگران است که در پیشینه پژوهشی به آن

عنوان یک عامل های اضطرابی بهمتعددی اشاره به این دارند که فعالیت

طور کند. این عقیده بههای افسردگی بعدی عمل میخطر برای نشانه

خالصه هم همایندی اضطراب و افسردگی و هم تقدم زمانی اضطراب به 

دهد. با این حال، تعداد کمی از پژوهشگران، توضیح میافسردگی را 

های هایی را که از طریق اضطراب ممکن است منجر به نشانهمکانیسم

افسردگی شود را مطرح ساختند و یا شرایطی را که تحت تأثیر آن، اضطراب 

به نظر  .های افسردگی منجر شود را تشخیص دادندممکن است به نشانه

شخواری مرتبط با مرور احساسات ناشی از مشکل و رسد که افکار نمی

اختیاری و بی-نگرانی در مورد عدم حل مشکل در هر دو اختالل وسواس

بدشکلی بدنی دخیل است ولی در بیماران افسرده، انتقاد از خود و مرور 

کند. مسایل ذهنی نیز درگیر است و به تشدید عالیم افسردگی کمک می

ند که در فرآیند درمان این دو اختالل، توجه به کها تصریح میاین یافته

 .(3اهمیت است ) های تفکری بیماران، حایزمحتوای فکر و سبک

آموزان های زندگی بر تصویر تن دانشآموزش مهارتفرضیه اول: 

های است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت مؤثر دختر

آموزان دختر ذهنی دانشزندگی موجب شده است تا از میزان درگیری 

 تصویر بهتر و مورد مطالعه درمورد بدن وتن خود کاسته شده و نیز

ی، کش ، پروزنسکبلوتنوهای تری از بدن خود داشته باشند. با یافتهمطلوب

( نشان دادند که بهبود قابل توجهی درخروجی تصور بدن 32) 1و پرسینگ

ایت ر کلیشان، میانگین رضکه شامل تغییرات مثبت و ارزیابی بیمار از ظاه

ن داد شان و اجتناب از در معرض قراربدنی شان و تجربه خودآگاهی تصویر

1 Bolton, Pruzinsky, Cash, & Persing 
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بینی شد، هیچ تغییری های جنسی. همچنین پیشطول فعالیت بدن در

بیمار  هایگذاری روانی برای ظاهر یا درگزارشهای سرمایهگیریاندازه در

از عملکرد روانی اجتماعی عمومی )اعتمادبنفس، رضایت از زندگی یا نگرانی 

( نشان دادند که افرادی 42) 1اجتماعی( دیده نشد. فریزن و هولم کویست

صورت کارآمدتردرک هخود رضایت کافی دارند، بدن خود را ب که از ظاهر

 د، جعفری اصل،، چهرزاپذیرند. دهقانیکنند و نقایص بدنی خود را میمی

به این نتایج رسیدند که دختران نوجوان  (4) 2نژادسلیمانی و کاظم

های شهر رشت بجز حیطه گرایش به ظاهر در سه حیطه ارزیابی دبیرستان

 های مختلف بدن و مشغولیت فکری باوضع ظاهری، رضایت از قسمت

 شناساییرضایت داشتند. سنین نوجوانی،  اضافه وزن، از تن انگاره خود

تواند منجر به ارتقای بهداشت روانی آنان مورد بدن خود می نگرش فرد در

 همخوان است. همسو و گردد

 کنندههای زندگی بر نشخوار افسردهآموزش مهارتفرضیه دوم: 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش  است. مؤثرآموزان دختر دانش

ز میزان نشخوار فکری که های زندگی موجب شده است تا حدودی امهارت

شود در موجب کاهش خلق و افزایش خلق منفی و لذا افسردگی می

 3دزو مول کینزهای واتآموزان دختر مورد مطالعه کاسته شود. با یافتهدانش

کننده هر دو ( نشان داد افکار یا تصاویر ذهنی مزاحم عامل اصلی ایجاد9)

باشند و ماهیت این افکار و یا تصاویر پدیده نگرانی و نشخوار فکری می

 4لعلی فازگیرد. ثمری و شناختی ریشه میمزاحم ذهنی از نوعی اجتناب

آموزش  ( نشان دادندکه62) 5، مؤذی، شاکری و برجیانخدیوی زندو ( 52)

های زندگی در زوجین عالوه بر تأثیر آن بر بهبود کیفیت روابط، مهارت

ارتقاء بهداشت روان و سالمت عمومی، کاهش استرس  ای درنقش عمده

خانوادگی، افزایش پذیرش اجتماعی ایشان و حتی جلوگیری از خودکشی 

فکری، ( نشان داد که نشخوار 72) 6نماید. یوسفی، بهرامی و مهرابیایفا می

گی کننده افسردبینیتوانند پیشباورهای مثبت و منفی فراشناخت می

( به این نتیجه رسیدند که 28) 7مقدمباشند. خسروی، مهرابی و عزیزی

های اختاللبایستی با در نظر گرفتن نقش نشخوارهای فکری در تداوم 

نی بر مبت درمانیهای روانافسردگی و وسواس، به درمان آن در قالب برنامه

های صحیح کنترل فکر و های ناکارآمد و آموزش شیوهاصالح نگرش

های حل مسئله توجه ویژه مبذول داشت. اسدی مجره، عبیدی، شیوه

( نشان دادند که بین عدم تحمل بالتکلیفی و 92) 8شریفی و نیکوکار

نشخوار فکری با نگرانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین 

مل بالتکلیفی و نشخوار فکری نیز همبستگی مثبت معنادار بین عدم تح

گیری نمودند هدف قراردادن سازه شناختی عدم مشاهده گردید و نتیجه

تواند شیوه مؤثری در تحمل بالتکلیفی و نشخوار فکری در درمان می

 همخوان است. کاهش نگرانی باشد همسو و

هایی مواجهه بود. ها محدودیتپژوهش حاضر نیز همانند دیگر پژوهش

دشواری درکسب اجازه و صدور مجوز از سوی آموزش وپرورش و حساسیت 

                                                             
1 Frisen & Holmqvis 
2 Dehghani, Chehrzad, Jafari asl Soleimani, & Kazemnejad 
3 Watkins & Moulds 
4 Samari & lalee Faz 

شنهاد باشد. بنابراین پیها مینشان دادن نسبت به برخی سؤاالت پرسشنامه

های زندگی، هایی نظیر آموزش مهارتگردد نسبت به برگزاری کالسمی

آموزان م برای دانشصورت هفتگی هه... ب های ارتباطی، حل مساله ومهارت

کنار  کوشا اقدام نماید چرا که در صورت فعال وهها بهای آنو هم خانواده

ها نیاز فراوانی وجود دارد. از آنجایی که تحصیل علم به این قبیل آموزش

آموزان درکنارخانواده ریشه در درس و دبیران های دانشاکثر دل نگرانی

ی آموزاننفوذ کردن دوستانه در دانش مشاوران است تا با تالش در دارد بر

ها نیجهت رفع نگرا رسند درگیر شده و نگران به نظر میکه به نوعی گوشه

 های اساسی بردارند.ها گامهای ذهنی آنو مشغله

 

 تشکر و قدردانی
اساتید محترم و باشد و از نامه میاین مقاله برگرفته از پایان

اند، همچنین از کسانی که در انجام این پژوهش همکاری الزم نموده

 .کمال تشـکر و قدردانی را داریم
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Abstract 

Background & Aims:  

Although the interior of studies done on the effectiveness of life skills training, but the body image and 

Depressive Champ of the few students there. Due to the importance of the topic, check the above two issues 

together. The purpose of this research is important to the effectiveness of life skills training on body image 

and Depressive Champ Two high school students of Babol. 

Materials & Methods: 

This is a quasi-experimental research with pretest design. The statistical population of this study includes all 

female secondary school students in the city of Babol in the year 2015-2016, with 2878 people. Of  the secondary 

schools of secondary schools, three schools and two schools in each school and six classes were randomly 

selected, a sample of 30 people who received high scores were selected as sample, and the pain group (15 

experimental) And (15 control). The research sample was selected using a cluster random sampling method. To 

measure the variables studied, the multidimensional body questionnaire was used by cache and Valen Hoeksma 

and Maro rumination response scale. The life skills training course for the experimental group was performed 

in 8 sessions of 90 minutes, but no training was performed in the control group. After completing the educational 

program, two groups of post-tests were used.For statistical analysis of descriptive statistics (mean, standard 

deviation) and inferential statistics analysis of covariance (ANCOVA) significant level (P< 0.05) was used. 

Results: 

Data were analyzed by covariance analysis. Analysis of covariance (ANCOVA) showed that life skills 

education, the body image and Depressive Champ improved positively and significantly in the experimental 

group, while in the control group no significant changes were observed in the post test. 

Conclusion: 

Life skills training has led to a reduction in the level of mental involvement of female students studying 

their body and body as well as the amount of rumination that reduces the mood and the increase in negative 

mood. Based on the findings of the research, it can be concluded that students can use life skills training 

intervention to improve their the body image and Depressive Champ. 

Key Words: Body image, Depressive Champ, Life skills training 
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