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 چکیده 
بررس  نیا هدف  با  درمان    یاثربخش  نییتع  یاثربخش   یپژوهش 

  ی بدن  ریتصو  ( بر  MBCT)  ی بر ذهن اگاه  یمبتن  یشناخت درمان

به    ،یانگار   ختیسال مبتال به بدر  35تا    19و عزت نفس زنان  

دوماهه    یر یگیو با گروه کنترل و گواه و پ  یشیآزما  مهین  یوه یش

از زنان    20  شامل  . گروه نمونهد یانجام گرد سال    35تا    19نفر 

سال    11  یمنطقه   یمحله  یسراها در  تهران  )نام    1397شهر 

اسکندر انق  ،ی سراها:  قلمستان،  آگاهحر،  سالمت،    ،یالب، 

( بودند  هیریمخصوص، من  ،یهاد  خیحشمت الدوله، ش  ،ی جمهور

و گواه گمارده    شیآزما  یهاانتخاب و در گروه  یکه به طور تصادف

تصو نامه  طتوس  یبدن  ریشدند.  تصو  ینگران  یپرسش    بدن   ریاز 

(BICIو عزت نفس به وس )عزت نفس روزنبرگ،    اسیمق  یلهی

  ی جلسه شناخت درمان   8تحت    شیشدند، و گروه آزما  دهیسنج

  ی جلسه(. اجرا   کی  یا)هفته  قرار گرفت.   ،یبر ذهن اگاه  یمبتن

رو  انسیکوار  لیتحل طور  داده   یبر  به  نفس  عزت  داد  نشان  ها 

کاهش    یبه طور معنادار   یبدن   ریتصو  فیو تحر  شیاافز   یمعنادار 

کل  افتهی طور  به  درمان   توانی م  یبودند.  شناخت  درمان    ی گفت 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the 

effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy (MBCT) on body image and self-esteem of 

19-35 aged women with body dysmorphic disorder. 

The method of this study is semi-experimental 

method with control and two month-fallow up group 

The sample group contained 20 persons of 19-35 aged 

women from Sarai Mahalla (some local educational 

centers under municipality supervision) in 1397 

(2017).  The sample group was chosen and put in 

control and examination groups randomly . 

The body image was measured by Body Image 

Concern Inventory (BICI) (Littleton, Axsom & Pury, 

2005) and self-esteem was measured by self-esteem 

scale (Rosenberg, 1989). The examination group 

received 8  sessions of mindfulness-based cognitive 

therapy (one session per week). To study the 

effectiveness of the treatment, Analysis of covariance 

was used. The results showed that self-esteem raised 

and body image distortion reduced significantly . 
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و عزت نفس زنان    یبدن  ری( بر تصوMBCT)  یبر ذهن اگاه  یمبتن

 پژوهش اثربخش بوده است.   نیدر ا

  ،ی بر ذهن اگاه  یمبتن  یشناخت درمان   :کلیدی  هایواژه

 .انگاریی، بدریختربدنیعزت نفس، تصو

In conclusion, this study confirms the effectiveness of 

mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on 

body image and self-esteem of women with body 

dysmorphic disorder. 

Keywords: Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy, self-esteem, Body image. 

 1401 شهریور  پذیرش:             1401  تیر : دریافت                   پژوهشی : مقاله نوع

 

 مقدمه 
  شودیکوچک در بدن خود م اریبس ای یالینقص خ کیاست که در آن فرد به شدت نگران  یاختالل روان ینوع  یانگار ختیبدر

جود داشته باشد افراد مبتال آن را به شدت    واقعا  یکیزیاست اما اگر نقص ف  یالینقص معموال خ  نی. اکندیو دائما به آن فکر م

آن   یجسم  یهاشدت تفکر در مورد نقص  دی داده شود با  ص یاختالل تشخ  ن یمبتال به ا  سماکه فرد ر   نیا  ی. براکنند یبزرگ م

 [ 1] شود.  یزندگ یهانهیزم ریسا ایو   ،یشغل  ،ی در عملکرد اجتماع   یباشد که منجر به نابسامان دی قدر شد

از بدن و نگ هایش نسبت به بدن، ظاهر، وضعیت سالمت، عملکرد نرمال و تمایل  رشتصویربدنی به معنای تصویرذهنی فرد 

 [ 2]اش است. جنسی 

  شان یدارند برداشت ذهن  یانگار  ختیکه اختالل بدر  یافراد  ی از ظاهر مرتبط است. به عبارت  ی تیبا نارضا  یبدن  ریاختالل در تصو

 .[3]است.  یریسوگ یشده و دارا فیاز ظاهرشان تحر

 ج ی زنان را  انیخصوصا در م  یبدن  یتیوزن و شکل مربوط به زنان است. نارضا  یدرباره  ینگران  یبه طور کلگزارش کرده است که  

  ی ت ینارضا  ی هااز مردان جنبه   شتریآن دارند. زنان ب  یو ماندگار  یریگدر شکل  ی ها نقش پررنگرسد رسانه  ی است و به نظر م

 . [4]دهندینشان م  ی بدن

بین برای افسردگی، عزت نفس  پذیرترین عامل خطر)ریسک فاکتور( در اختالالت خوردن، است و متغیر پیشنی، اصالحتصویربد

 .  [5]های کاهش وزن ناسالم، آسیب به خود، سیگار کشیدن و نوشیدن الکل است پایین، روش

شخص از نظر خودش است.   یارزشمند  ینسبت به خود شخص دارد. و نشان دهنده  یمثبت و منف  یابینفس اشاره به ارزعزت

[6 ] 

افراط از طرف  یانگارختیمنجر به بدر  تواندیفرد در بدن و ظاهرش م  یکاوش    یبدن   ی تیبا نارضا  ترنییپاعزت نفس    یشود. 

 . [7]هم دارند. یکمتردارند، عزت نفس  یباالتر ی بدن  یتینارضا یانگارختیهمبسته است و چون افراد مبتال به بدر شتریب

 [ 8]دارد.  مثبت بدنی و رضایت از زندگی زنان، همبستگی  نفسعزت نفس،داشتن تصویربدنی مثبت، با عزت

بر کاهشدهد تحقیقاتی که هدفهای سیستماتیک و متاآنالیز نشان میبررسی بود،  تصویر بدنی  بهبود  عوامل خطر و    شان 

متمرکز بودند.   1(CBTرفتاری )   -افزایش عوامل حمایتی، توجه به اثرات رسانه، عزت نفس، آموزش روانی یا درمان شناختی

[8] 

  د. اننفس متمرکز بودند و منجر به نتایج اثربخش در بهبود تصویربدنی شدهبسیاری از مداخالت برای بهبود تصویر بدنی، بر عزت

[8] 

 
1 Cognitive-behavioral therapy 
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  ی تینارضا  انگرینما  یتا حدود  تواندیم   ، ییبایز  یهایجراح  یاما نرخ باال  ست،یدر دست ن  یانگار  ختیاز بدر  ی قیآمار دق  رانیدر ا

 [ 9] شودیدر کشور انجام م ینیب  ییبایز یهزار جراح  25باشد. ساالنه حدود  شانیربدنیمردم از تصو

می نظر  درمان  به  هزینهبدریخترسد  کاهش  به  شایانی  کمک  نفس،  عزت  و  تصویربدنی  بر  مداخله  با  عوارض  انگاری  و  ها 

 های زیبایی کند. جراحی 

نشان    یبوده است؛ در پژوهش  یرفتار  یدرمان شناخت  ی بدن  ریاصالح تصو  ،یانگار  ختیبدر  یدرمان به کار رفته برا  نیشتریب

 [1] بوده است.  رگذاریدر نوجوانان تاث یانگار ختیبدر ( در درمانCBT) یرفتار یداده شد درمان شناخت

عمل    یو عزت نفس زنان متقاض  ی منف  یبدن   ریبر تصو  یبطور کل  یرفتار  ینشان داد درمان شناخت  یپژوهش  جینتا  نیهمچن

   [10].  دارد ریتاث ییبایز یجراح

 [ 11]تصویربدنی مشخص شد. ، بر 2آگاهی در پژوهشی اثربخشی درمان شفقت با خود مبتنی بر ذهن

اثرات مثبت روانی و هیجانی مرتبط با تصویر بدنی در زنان مبتال به  ی ذهنرنامهسازی بدر پژوهشی، پیاده آگاهی در ایجاد 

 [12] سرطان سینه، نشان داده شد. 

قرار گرفته    د ییمورد تا   یا دوره  یو پرخور  یعصب  یمثل پرخور  یانگار  ختیراه بدردر درمان اختالالت هم  MBCT  یاثربخش

درمانچنین  هم  ؛ [13]است   شناخت  آگاه  یمبتن  ی آموزش  ذهن  مMBCT)  ی بر  تصو  ی (  بهبود  به  منجر  در    ی بدن  ریتواند 

تاکنون مورد    یانگار  ختی مبتال به بدر  مارانیو عزت نفس ب  ی بدن  ریآن بر بهبود تصو  یاما اثربخش  . [14]ورزشکاران بدنساز شود.  

به    یو ذهن آگاه   یشناخت  کردیدو رو  قیاز تلف  دی درمان جد  نیکه ا  نیبا توجه به ا  رسدی. به نظر ماستقرار نگرفته    یبررس

درمان جهت    نیبوده است، به کار بردن ا  د ییمورد تا  قاتیدر تحق  کرد یدو رو  نیا  یکه اثربخش  نیو با توجه به اوجود آمده است،  

 کارگر باشد.  یبدن ریبر عزت نفس و تصو یاثربخش

 

 طرح پژوهش 
به    یدرمان  یدوماهه است. مداخله  یریگیپس آزمون با گروه کنترل و پ   -آزمون  ش یو پ   یش یآزما  مهیپژوهش حاضر از نوع ن

 وابسته هستند. ی رهایمتغ یبدن  ریمستقل و عزت نفس و تصو ریعنوان متغ

 

 ی آماریو نمونه جامعه
پژوهش،  جامعه مورد  سراها  35تا    19  زنانی  سال  11  یمنطقه   یمحله  ی سال  در  تهران  سراها:  بودند  1397  شهر  )نام   .

 (.هیریمخصوص، من  ،یهاد خیحشمت الدوله، ش ،یسالمت، جمهور ،ی حر، قلمستان، انقالب، آگاه ،یاسکندر

به    کی: نزدردیگیسن صورت م  نیدر ا  ران،یدر ا  ییبایز  یجراح  یهاعمل  شتریاست که ب  ن یا  ،یسن  یرده  نیانتخاب ا  لیدل

 [15]سال انجام گرفته است.  35تا  19 نیدر سن ییبایز یجراح یهادرصد عمل 90

شد   عیذکر شده( توز  یمحله  یافراد جامعه )سراها  نیب  1397. پرسش نامه در سال  بود  در دسترس  یاز نوع نمونه   یرینمونه گ

 انتخاب شدند:  ریز طینفر با شرا 20و 

 سال  35تا  19: سن

در پرسش    15تر از  نییپا  ی( و نمرهیانگارختیبدر یها، )واجد مالکBICI  یدر پرسش نامه  42باالتر از    ینمرات نمره  کسب

 (. نییعزت نفس روزنبرگ )عزت نفس پا ینامه

 [ 16, 14, 8]نفر در نظر گرفته شد.   20نمونه با توجه به منابع مطالعه شده  حجم

 
2 Mindful Self-Compassion 
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 در گروه گواه قرار گرفتند.  زینفر ن 10و   شینفر در گروه آزما 10 یصورت تصادف به

 

 ابزار پژوهش 
 . عزت نفس روزنبرگ  اسیو مق 3( BICIبدن) ریاز تصو ینگران یپرسش نامه  -1ابزار پژوهش عبارتند از:

 (BICIبدن)  ر ی از تصو  ی نگران  ی نامه  پرسش

اکسام و    تلتون،یبار توسط ل  نینخست  یاست و شامل نوزده ماده است. و برا  یو از نوع خود گزارش  ی پرسش نامه مداد کاغذ  نیا

اعتبار  یپور بپاسخ  فیپاسخ بدهند که ط  یکرتیل  یاپنج درجه   اسیمق  کیبه    د یها بایآزمودن  شد.   ی ابیساخته و    کی  نیها 

  یانگار  ختیمثل بدر  یفرد از ظاهر خود در اختالالت   یتی نامه، سنجش نارضاپرسش  نیا( است. هدف  شهی)هرگز( تا پنج )هم

 بدن و اختالالت خوردن است.

پرسش نامه به روش   نیاعتبار ا . [17]برخوردار است  یمطلوب اریبس  ییایو پا   ییابزار از روا نی ، نشان دادند انو همکارا تلتونیل

از سواالت با   کیهر    یهمبستگ  بی/. به دست آمده است. ضر93کرونباخ    یآلفا  بیضرشده است. و    یبررس  یدرون   یهمسان

 ی همبستگ بیضر یمحاسبه  قی ابزار از طر نیا یهمگرا یی/. بوده است. روا62 نیانگی م ا/. ب32-/.73کل پرسش نامه از  ینمره

ابزار   نیآن با ا  یهمبستگ  بیشده و ضرا  یاختالالت خوردن بررس  یپادوآ و پرسش نامه  یاجبار -وسواس  یآن با پرسش نامه

 . [18](.P<./.1/. به دست آمده است. )4/. و 62 بیها به ترت

  نیا ییایپا   [19]شد. یابیاعتبار  ییدانشجو تیترجمه و در جمع یبه فارس یبار توسط بساک نژاد و غفار نیپرسش نامه اول نیا

  یی روا  بیگزارش شده است. ضرا  /. 95/. و  95/. ،93  برابر  انیدختر، پسر و کل دانشجو  انیدانشجو  یبرا  بیپرسش نامه به ترت

به دست آمد    /.43/. و  55  بیبه ترت  یمنف  یابیو ترس از ارز  ی ظاهر جسمان  اسیبا مق  یبستگهم  قیاز طر  زیپرسش نامه ن  نیا

 . [20]در نظر گرفته شد 42 یرانیا تیجمع یبرش آن برا یمعنادار بود. و نقطه 0.01که در 

  عزت نفس روزنبرگ: اسیمق

  ف یط  ک یاست که بر    یمنف   گری د  ی تا  5آن مثبت و    ی تا  5است. که    ی بر روش خودگزارش ده  یمبتن  یده سوال  اس یمق  کی

عزت نفس باالتر است.    یباالتر نشان دهنده    یاست و نمره  30تا    0از    ینمره گذار  یدامنه.  شودیم  ینمره گذار  ییتا  4  کرتیل

 [ 18]دهد.  یرا مورد گزارش قرار م ی ابزار عزت نفس کل نیا

گزارش شده است،   84/0  دو هفته  یزمان  یآن در فاصله  ییبازآزما  یهمبستگ  بیو ضر  84/0  اسیمق  نیاعتبار درون ا  بیضر

ا  نیهمچن   یخودپنداره    اسی( و مق-59/0)    یمانند افسردگ  ییها  ی ژگیعزت نفس روزنبرگ، با و   یهمبستگ   قی تحق  نیدر 

را در جامعه    اسیمق  نی ا  ییروا  یشاخص ها  یابزار هستند. محمد  نیامناسب    ییروا  ی(، نشان42/0( ، اضطراب )41/0آشکار )

 68/0و   78/0،  69/0: بیکردن؛ به ترت مهیو دون یی کرونباخ، بازآزما یرا از روش آلفا اسیمق  ن یه و اعتبار اکرد یبررس رانیا ی

و   اسیمق  نیا  نیمعنادار ب  ثبتم  یوجود همبستگ  لیبه دل  زین  اسیمق  نیهمزمان ا  ییروا  نیهم چن  .[18]گزارش کرده است.

(  54/0)  ی ( و افسردگ-43/0اضطراب )  یها  اسیمق  ریو معنادار آن ز  ی منف  ی( و همبستگ61/0)  تیعزت نفس کوپر اسم  اسیمق

  25-15  ف، ینشانگر عزت نفس ضع  15-0  یشده است. نمره    دیی(، تا Scl-90-R)  یسوال  90  ینظر شده    د یاز فهرست تجد

 [ 18].نشانگر عزت نفس باال هستند 25-20عزت نفس نرمال و 

بدن    ریتصو  یسوال  19آزمون نشان داد مقدار آلفا در پرسشنامه    ش یدر مرحله پ   یی تا  20نمونه    ک ی  یابزار بر مبنا  یی ای پا  یبررس

  دهد یمطالعه را نشان م  نیمناسب ابزار در ا  یی ای شده است. که پا  728/0عزت نفس  یسوال  10و مقدار آلفا در پرسشنامه    741/0

 اند. آمده ستبد 7/0باالتر از  ریمقاد رایز

 
3 Body Image Concern Inventory 
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 طرح درمان 

MBCT  کند    یکمک م   ی کند. ذهن آگاه  یم   بیرا ترک  یو شناخت درمان  یموج سوم است که ذهن آگاه دی جد  یاز درمان ها

 ب یبهتر آس  ت یریجهت مد  یی و مهارت ها  ابد ی ب  ی آگاه  یفرد بر احساسات تجربه شده در درون بدن، و تجارب و افکار درون 

 . ردیرا فرا بگ یریپذ

بار، به    ک ی  یجلسات هفته ا.  دو ساعته بر گروه کنترل صورت گرفت  یر هشت جلسهدرمان مطابق با پروتکل مطرح شده، د

 [ 21]شد. لیتشک یصورت گروه

 ی جلسات درمانی به قرار زیر است:خالصه 

 : در این جلسه، تفاوت رفتارهای خودکار و رفتارهای ذهن آگاهانه شرح داده شد. خودکار یاجرا اول: یهفته

 بدن  یمراقبه و وارسی، کشمش با آگاه کیخوردن  مداخالت:

 بررسی و شناخته شد. ذهن آگاهانه یرفتارها: موانع رفع موانع دوم: یهفته

 ذهن یو مراقبه یتنفس با ذهن آگاه  قهیده دق بدن، یوارس یدرمان مراقبه: مداخالت

 گاهانه با بدن ی ذهن آی: آموزش برقراری رابطه تنفس با ذهن آگاه سوم: یهفته

 گوش دادن  ای  دنی کوتاه مدت د  یمنبسط کردن و تنفس همراه با تفکر ذهن آگاه  نیتمر: مداخالت

 : آموزش تسلط بر ذهن از طریق تسلط بر بدن ماندن در لحظه چهارم: یهفته

با تمرکز    یانگار  ختیبدر  یمساله  فیکشف و تعر،  تنفس  قهیدق  3  ی،ذهن آگاه  یوهیبا ش  دنیشن  ای   دنید  قهیدق  مداخالت:

 ی گروه

 دادن: پذیرش احساسات و افکار.  و اجازه  رفتنیپذ پنجم: یهفته

به    توجه،  واکنش به تجارب حال  یبرا  یذهن آگاه  یهاشده و کاربرد مهارت  یعاد  یکشف واکنش به الگوها  نیمداخالت: تمر

 . احساس و افکار نسبت به هر قسمت انیمختلف بدن و ب یهاقسمت

 . ندارند ی تفکرات منشا واقع ششم: یهفته

و کشف    نیتمر  ی نسبت به تنفس و بدن به عالوه مطرح کردن افکار و احساسات ط  ی آگاه  شن،یتیمد  یهامداخالت: نشست

 تنفس قهیدق سه اثرات آن بر بدن و ذهن، 

 . میچگونه از خود مراقبت کن هفتم: یهفته

و  فکر خاص    کیتنفس به عالوه طرح    قهیدق  سه،  جاناتیبدن، اصوات، افکار و ه  یاز تنفس،اعضا  شن،یتیجلسات مد  مداخالت:

 ذهن و بدن و اصالح فکر یآن بر رو ریکشف تاث

 : ندهی آ یهایریگیمموارد در تصم نیاستفاده از ا یچگونگ هشتم: یهفته

پا  یمداخالت: مراقبه وارس افکار و احساسات،  ا،  درمان  انیبدن،    نات یدر تمر  راتییتغ  زانی که چگونه م  نیبحث در خصوص 

 .میرا حفظ کن یرسم ریو غ  یرسم

 ش یشدن پ  تیباشد، در صورت رعا می کنترل گروه با آزمون پس –آزمون   شیکه طرح پژوهش حاضر از نوع پ  نیبا توجه به ا

  ییپاسخگو  یمنظور برا  نیبه هم  ،باشد یم  لیو تحل  هیروش تجز  نیآزمون بهتر  ن یا  انسیکووار  لیتحل  یآزمون آمار  یهافرض

 ن یآزمون مستلزم رعایت چند پیش فرض اولیه است، ا  نیاستفاده شد. استفاده از ا  انسیوارک  لیپژوهش ازتحل  یها  هیبه فرض

مطالعه و وجود    یدر ط  هاانسیوار  یآزمون، همگن   شیدر پ   نیانگیم  ینمرات، همگن  عیفرض ها شامل نرمال بودن توز  شیپ 

 .  باشدیوابسته م ریو متغ یکمک ریمتغ نیب یرابطه خط
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و   یبدن   ریبر تصو  یبر ذهن آگاه   یمبتن  یشناخت درمان  یاثربخش  یبررس  یبرای ذکر شده بررسی و رعایت شد و  هافرضشیپ 

 ده یگرد  هیارا  لیآن در جداول ذ  جیاستفاده شد که نتا  رهیمتغ چند    انسیکوار  لیتحل  یهااز آزمون ،  35تا    19عزت نفس زنان  

 است.

 نفسو عزت  یربدنیبر تصو MBCTدرمان  یدراثربخش  ره یچندمتغ انسیکوار ل یتحل جی خالصه نتا -1جدول 

 منبع تغییرات 
مرحله 

 سنجش
 روش

مقدار 

 شاخص
 آماره فیشر

F 

درجه  

 آزادی 

 مقدار

 احتمال 

اندازه 

 اثر 
Box's 

Test 

تصویر 

 بدن)پیش( 

پس ازمون 

نسبت به 

 پیش ازمون

 0/840 0/000 2و15 509/39 0/840 پیالی

373/1 

751/0=p 

 0/840 0/000 2و15 509/39 160/0 المبدای ویکلز  

 0/840 0/000 2و15 509/39 268/5 هتلینگ 

 0/840 0/000 2و15 509/39 268/5 روی 

  عزت نفس

 پیش( )

 0/762 0/000 2و15 033/24 0/762 پیالی 

 0/762 0/000 2و15 033/24 238/0 المبدای ویکلز  

 0/762 0/000 2و15 033/24 204/3 هتلینگ 

 0/762 0/000 2و15 033/24 204/3 روی 

 اثر گروه

 0/957 0/000 2و15 924/197 0/957 پیالی 

 0/957 0/000 2و15 924/197 043/0 المبدای ویکلز  

 0/957 0/000 2و15 924/197 390/22 هتلینگ 

 0/957 0/000 2و15 924/197 390/22 روی 

تصویر 

 بدن)پیش( 

پیگیری 

 نسبت به

 پیش آزمون

 822/0 0/000 2و15 659/34 822/0 پیالی

586/1 

707/0=p 

 822/0 0/000 2و15 659/34 178/0 المبدای ویکلز  

 822/0 0/000 2و15 659/34 621/4 هتلینگ 

 822/0 0/000 2و15 659/34 621/4 روی 

  عزت نفس

 پیش( )

 565/0 0/002 2و15 737/9 565/0 پیالی 

 565/0 0/002 2و15 737/9 435/0 المبدای ویکلز  

 565/0 0/002 2و15 737/9 298/1 هتلینگ 

 565/0 0/002 2و15 737/9 298/1 روی 

 اثر گروه

 949/0 0/000 2و15 475/138 949/0 پیالی 

 949/0 0/000 2و15 475/138 051/0 المبدای ویکلز  

 949/0 0/000 2و15 475/138 463/18 هتلینگ 



78  

 یانگار ختیسال مبتال به بدر 19-35نفس زنان و عزت یربدنیبر تصو یآگاهبر ذهن یمبتن یشناخت درمان یاثربخش

 

 

 949/0 0/000000 2و15 475/138 463/18 روی 

تصویر 

 بدن)پس( 

پیگیری 

پس   نسبت

 ازمون 

 807/0 0/000 2و15 354/32 807/0 پیالی

586/1 

707/0=p 

 807/0 0/000 2و15 354/32 193/0 المبدای ویکلز  

 807/0 0/000 2و15 354/32 181/4 هتلینگ 

 807/0 0/000 2و15 354/32 181/4 روی 

  عزت نفس

 پس )

 847/0 0/000 2و15 558/41 847/0 پیالی 

 847/0 0/000 2و15 558/41 153/0 المبدای ویکلز  

 847/0 0/000 2و15 558/41 541/5 هتلینگ 

 847/0 0/000000 2و15 558/41 541/5 روی 

 اثر گروه

 046/0 0/701 2و15 364/0 046/0 پیالی 

 046/0 0/701 2و15 364/0 954/0 المبدای ویکلز  

 046/0 0/701 2و15 364/0 049/0 هتلینگ 

 046/0 0/701 2و15 364/0 049/0 روی 

 

آزمون   شینسبت به پ   یر یگیپ   آزمون،شیاز مرحله پس آزمون نسبت به پ   جینتا   شودیمشاهده م  12-4که در جدول    گونههمان

پ  آزمون مورد بررس  یریگیو  نتا  ینسبت به پس  پ   دهد ینشان م  جیقرار گرفت.  به  آزمون نسبت  آزمون،   شیدر مرحله پس 

 ( p ; 15, 2:df ; 924/197= F  <001/0و عزت نفس زنان موثر است. )  یبدن   ریبر تصو  ی بر ذهن آگاه  ی مبتن  ی شناخت درمان

بر    یمبتن  ی مالحظه شد شناخت درمان   زیآزمون ن  ش ینسبت به پ   یریگیبدست آمده است. در مرحله پ   957/0اندازه اثر گروه  

بدست آمده    949/0گروه    ثراندازه ا  (p ; 15, 2:df 475/138= F  <001/0و عزت نفس موثر است. )  یبدن   ریبر تصو  یذهن آگاه

  یدر دو گروه معن یبرهه زمان نیرخ داده در ا راتییتغ دینسبت به پس آزمون مالحظه گرد ی ریگیدر مرحله پ  نیاست . همچن

 ( p ; 15, 2:df 264/0= F= 701/0ثبات درمان اتفاق افتاده است. ) یدار نبوده است و به عبارت

 (p<001/0بوده است. ) داریمعن زین تیرکوو یرهایمطالعه اثر متغ یدر ط نیهمچن

بر ذهن    یمبتن  یشناخت درمان   ی بر اثر بخش  یمبن  قیداشت فرض تحق  انیب  توانیبدست آمده م  ج یبا توجه به نتا  نیبنابرا 

 . شودیم رفتهیسال شهر تهران، پذ  35تا  19و عزت نفس زنان   یبدن ریبر تصو ی آگاه

 

 ی ریگجهیبحث و نت
  شیدر پس آزمون گروه آزما  یتوانسته است تفاوت معنادار  ی بر ذهن آگاه  یمبتن یبه دست آمده، شناخت درمان   جیتوجه نتا با

مشاهده   و گروه کنترل شی نمرات پس آزمون گروه آزما سهی . با مقاد ینما  جادیا ی بدن ریتصو ری با گروه کنترل در متغ سهیدر مقا

مذکور که   یپرسشنامه  یگذارکاهش داشته است. با توجه به نمره   شیآزمون گروه آزماپس  رد  ریمتغ  نیکه نمرات ا  شودیم

 است.  یبدنریاز تصو تیرضا یبه معنا  باشد،یباالتر م  یبدنریاز تصو ت یرضا یتر به معنانیینمرات پا

قرار   دیی مورد تا یدوره ا ی و پرخور یعصب یمثل پرخور یانگار ختیدر درمان اختالالت همراه بدر MBCT یثربخشاگر چه ا

  یاما اثر بخش .[14]همچنین اثربخشی این درمان در بهبود تصویربدنی ورزشکاران مرد نیز، تایید شده است ؛[22]گرفته است 
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  نیقرار نگرفته است. با توجه به ا  یتاکنون مورد بررس  یانگار  ختیمبتال به بدر  مارانیو عزت نفس ب  ی بدن  ریآن بر بهبود تصو

( و ی)رفتاریدو درمان شناخت  ینه یشیده است، پ به وجود آم  یو ذهن آگاه  یشناخت  کردیدو رو  قیاز تلف  دیدرمان جد  نیکه ا

 قرار خواهد گرفت.  یمورد بررس یربدنیآن بر تصو ریو تاث ی ذهن آگاه

 است:  ریز  یهاپژوهش همسو با پژوهش نیا  ،ی بدن ریبر تصو ی و ذهن آگاهیدرمان شناخت  یاثر بخش د ییدر تا

یی را نشان  بایز  یعمل جراح  ی زنان متقاضی  منف  ی بدن  ریبر تصو   یرفتار  ی شناختدر پژوهش خود، اثربخشی درمان    هرمان، 

 . [10]داد

 . [11]ی را بر بهبود تصویربدنی نشان دادآگاه بر ذهن  یشفقت با خود مبتنپژوهش سیکیز و همکاران، اثربخشی درمان 

اثربخشی ذهن پژوهش خود  بهبود تصویربدنی را در بیماپینتادو و آندراد، نیز در  ران مبتال به سرطان سینه نشان  آگاهی بر 

 . [12]دادند

 ی ذهن  ریآن بر اصالح تصو  یکه بخش شناخت  چرا  رسد،یبه نظر م   ی مناسب  اریدرمان بس  ،یبدن  ریاصالح تصو  یدرمان، برا  نیا

ها، بهبود  آن رش یبر احساسات نسبت به بدن، پذ ی و بخش ذهن آگاه شود یغلط، موثر واقع م ی منحرف شده و متاثر از باورها

 . بر بدن استوار است تیو اهم و احترام شتریارتباط با بدن، توجه ب

بر ذهن    یمبتن  یآزمون، آموزش برنامه درمان  شیاثر پ   لیعدکه پس از ت  شودیشده در فصل چهار مالحظه م  هیارا  جیبا توجه نتا

  دی نما  جادیعزت نفس ا  زان یبا گروه کنترل در م  سهیدر مقا  شیدر پس آزمون گروه آزما  یتوانسته است، تفاوت معنادار  یآگاه

  (71/42    =F،01/0 > Pکه با مقا )ر یمتغ  نیشود که نمرات ا  ی مشاهده م  شیو گروه آزما   نمرات پس آزمون گروه کنترل  یسهی 

 و معنادار بود.  ا یهم چنان پا یری گیپس از دوماه پ  ج ینتا نیداشته است. ا شیدر پس آزمون گروه افزا

 در نتیجه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود عزت نفس زنان موثر واقع شد. 

 همخوان است:  یقبل  یهاپژوهش  جیبا نتااین یافته با 

 . [ 10] را نشان داد ییبایز یعمل جراح یزنان متقاض  عزت نفسبر   یرفتار یدرمان شناخت یدر پژوهش خود، اثربخش نهرما

مبتال به سندرم تخمدان   عزت نفس زناند را بر ی مبنی بر پذیرش و تعهمرادی و همکاران، در پژوهش خود، اثربخشی مشاوره

 [ 2]کستیک نشان دادند.  پلی

 . [23]را تایید کردند کودکانتاثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر عزت نفس ولی پور و حسینیان، 

شناختی درمان  اثربخشی  خود  متاآنالیز  تحقیق  در  تایید  -سودیکین  نفس  عزت  بر  را  ورزی  جرات  آموزش  با  همراه  رفتاری 

 . [16]کرد

  یآن اشاره دارد در حال  ی شان دربارهنقادانه  یافراد نسبت به بدنشان و باورها  یبدن   یتینارضا  ا ی  تیبه رضا  یربدنیتصو  یابیارز

بر    ، یبدن  یگذار  هی. سرما[24]  خود اشاره دارد  یابیارز  یبدن برا  یجانیو ه  یرفتار  ،یشناخت تیبه اهم  ،یبدن   یگذارهیکه سرما

)فشار    ی رواقعیو غ   یرونیب   ی ساختگ  ی هامتاثر از مالک  ، یبدن   یگذارهیکه سرما  ی زانیاست. به م  رگذاریتاث  یربدن یتصو  یابیارز

امر منجر به کاهش عزت نفس   ن یو ا  شود،یم  تریمنف  ،یبدن  ریتصو ی ابیها باشد، ارزخوان با آنهم  ریرسانه، همساالن و...(، و غ 

 . شودیفرد م

 دهد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود تصویربدنی و عزت نفس زنان موثر واقع شد.  نتایج این پژوهش نشان می

تفس  -هاشناخت افکار،  اسنادها  رهایباورها،  جنبه  - و  تصو  یهاشامل  از  ا  یربدنیخاص  موجب  که    ینگهدار  ای  جادیاست 

 ی ظاهر  یاستانداردها  ایظاهر    یدرباره  یی ممکن است در شکل باورها  ،یربدن یمرتبط با تصو  یها . شناختشودیم  یانگارختیبدر

شرکت کنندگان نسبت   دگاه یدرمان، به بهبود د   یعزت نفس باشد. بخش شناخت  رظاهر ب  تیاهم  زانیها در مورد مو طرحواره 

عزت نفس    شیبر افزا  ،یبدن   ریبهبود تصو  نیارزش به خود، منجر شد. هم چن  یرهدربا  یشناخت  یهاف یبه خود و اصالح تحر
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از ز  فیتعر  ریی از عوامل همبسته با عزت نفس است. با تغ  یک یاز بدن    تیو رضا  یبدن   ریموثر بود. چرا که تصو و    ییبایفرد 

با مثبت   جهی. در نتندیبیرسانه نم   ی محدود و ساختگ  یارهایرا تنها در مع  یی بایموضوع، فرد ز  نینسبت به ا  دگاهش یگسترش د

و احساس    یاجتماع   یها  تیفعال  شیامر در افزا  نیو ا  رودیباالتر م  زینسبت به ظاهرش، عزت نفسش ن  دگاهشیتر شدن د

 . شودیم انی نما ،مثبت به خود

  کندیخود و احساسات کار م رشیپذها و آن ییدرمان، بر احساسات فرد نسبت به خودش، شناسا  یبخش ذهن آگاه ،یطرف از

و با مثبت تر شدن    کندیم  تیاحساسات مثبت را تقو  ،یاحساسات، تمرکز بر لحظه، عملکرد بدن و آرام ساز  رشیپذ  قیو از طر

  ی خودارزشمند   شیاز بدن، موجب افزا  ی حس قدردان  شیو عملکرد آن و افزا  بدنبر    شتریاحساسات فرد نسبت به خودش، توجه ب

 . شودیو عزت نفس م

 

 پژوهش  یهاتیمحدود

 شرکت کنندگان، ممکن نبود.  یخانه فینظارت کامل بر انجام تکال -

 نقش داشته باشند.  یدر بهبود یگرینقص نبود و ممکن است عوامل مختلف د یکامل و ب   شیگروه آزما  طیکنترل بر شرا -

جداگانه بر هرکدام به طور   ی( و مداخلهیانگار  ختی)بدری( از امر بدن یو عزت نفس)امر شناخت  ی ربدنیجدا کردن کامل تصو  -

 کامل ممکن نبود. 
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