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در دانشگاه علوم پنشکی کرمان بود.
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پیشآزمون و پ آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شرد .دادههرای پرژوهش برا روح تحلیرل کوواریران
تجنیهوتحلیل شدند.
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بیشتر از مردان است[ .]7ویژگی اصلی افسردگی ،یک دوره
زمانی حداقل  2هفته است که در ضمن آن یا خلق افسرده
یا بیعالقگی و یا فقدان احساس لذت تقریباً در همه
فعالیتها وجود دارد .همچنین در کنار این نشانهها در فرد،
نشانههاي دیگري مثل احساس بیارزشی ،تصویر بدنی
تحریفشده ،نشخوار فکري ،کاهش انرژي ،اشکال در تفکر
یا تصمیمگیري ،تغییر در اشتها ،تغییر وزن و پرخوري
افراطی دیده میشود [.]10 ،9 ،8
بنابراین میتوان گفت فاکتورهاي مشترک زیادي را
میتوان بین افراد افسرده یافت .یکی از این عوامل رضایت
زناشویی است که در بین افراد مبتال به افسردگی بهشدت
کاهش مییابد [ .]11رضایت یکی از عوامل بسیار مهم در
زندگی زناشویی است .در حقیقت رضایت زناشویی در بین
زوجین باعث میشود که آنها آرامش را در زندگی احساس
کرده و با رضایت و آرامش آنها فرزندان نیز بهخوبی در
خانواده تربیت شوند [ .]12رضایت زناشویی با توجه به
اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزي ،ارتباط آن با کیفیت
زندگی و تأثیرگذاري بر جنبههاي مختلف زندگی ازجمله
سالمت جسمی و روانی از دهه  1990موردتوجه
پژوهشگران قرار گرفته است .یکی از عواملی که به نظر
میرسد بر رضایت زناشویی اثرگذار باشد نگرشی است که
اشخاص از خود بهعنوان یک انسان جذاب و قابلپذیرش
دارند .تحقیقات نشان داد که بسیاري از زنان تردید نسبت
به زیبایی بدن و جذابیت خود را یکی از نگرانیهاي انجام
فعل جنسی میدانند .تصویر بدن 5و تصور ذهنی که افراد از
بدن خود دارند نیز میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر
رضایتمندي زناشویی باشد [ .]13تصویر بدن تصویري روانی
است که فرد از ظاهر فیزیکی خود دارد .بهعبارتدیگر
احساسات منفی و مثبتی است که فرد درباره شکل و اندازه
بدن خود دارد [ .]14میتوان گفت هر فرد داراي دو تصویر
از بدن خود است که یکی معرف وضع موجود و دیگري
مبین وضع مطلوب یا بدن آرمانی است [ .]15اختالف بین
تصویر موجود از بدن با تصویر آرمانی از آن میتواند به
درجات مختلفی براي فرد دردسرساز یا مشکلآفرین گردد و
بهتبع آن امکان بروز انواع اختالالت روانی را نیز پیش آورد
[ .]16پژوهشهاي فراوانی به تأثیر تصویر بدن بر رضایت
زناشویی اشاره کردهاند ،در پژوهشی نشان داده شد که
تصویر بدن با رضایت زناشویی در زوجین رابطه مثبت
معنیداري دارد[.]17
عواملی چون تصویر بدنی ،رضایت زناشویی و رضایت
جنسی که همگی طبق تحقیقات با افسردگی در تعامل و

مقدمه
افسردگی1

یکی از شایعترین اختالالت روانی است []1
که شیوع رو به رشد آن به یک نگرانی جهانی تبدیل شده و
تخمین زده میشود که تا سال  2020به دومین بیماري
رایج در دنیا تبدیل شود [ .]2پژوهشگران علوم بهداشت
روانی  -رفتاري بر این باور هستند که بر طبق آمارهاي
بینالمللی بین  15درصد از افراد سنین  15تا  74سال که
به پزشکان مراجعه میکنند ،داراي عالئم بارز افسردگی
مانند عدم توانایی تفکر ،تمرکز ،یا تصمیمگیري هستند،
تصویر بدنی منفی 2دارند ،دچار تضاد شناختی 3میشوند،
نیاز به کنترل افکار 4در آنها دیده میشود ،از زندگی خود
راضی نیستند ،به نیازهاي همجنس خود پاسخ مثبت
نمیدهند ،احتمال دارد بهآسانی دچار حواسپرتی و یا
مشکالت حافظه شوند [ .]3،2فشار سنگین عاطفی،
اجتماعی و اقتصادي ،براي مبتالیان به اختالل افسردگی،
خانواده آنها و اجتماع از یک سو و شیوع فزاینده ساالنه
 2/9تا  6/12درصد در جمعیت عمومی باعث شده است که
توجه به درمان و یا کاهش میزان نشانگان این اختالل در
افراد مبتال بیشتر از گذشته شود [ .]4از دیگر پیامدهاي
ناخوشایند افسردگی ،کاهش رضایت زناشویی و کاهش
کیفیت زندگی است که میتواند تأثیرات عمدهاي بر زندگی
فرد بگذارد [ .]5افسردگی یک عامل پیشبین قوي است که
باعث آسیبهایی مانند تضاد شناختی ،نشخوار فکري،
نگرانی از تصویر بدنی میشود [ .]6یافتههاي پژوهشی جدید
حاکی از آن است که حتی سطوح خفیف افسردگی با
افزایش معنیدار عدم گرایش به نیازهاي جنسی در زنان
همراه است [ .]7از طرفی احساس تنهایی ،سرخوردگی و در
نهایت اقدام به خودکشی؛ معضالتی که بهجرئت میتوان
گفت در بین زنان و دختران روند افزایشی را طی میکنند و
طبق بررسیهاي انجامشده ،در آنها عوامل سببسازي مثل
اختالفات خانوادگی و زناشویی ،بیکاري و اختالالت
روانشناختی که در بسیاري از موارد نادیده گرفته میشوند،
نقش اساسی دارند .افسردگی یکی از اختالالت روانشناختی
ست که شیوع بیشتري دارد ،که البته طبق نظر پزشکان این
حوزه ،اختاللی مانند افسردگی در تمام جنبههاي زندگی
تأثیرگذار خواهد بود و میتواند شرایط فردي ،اجتماعی،
شغلی و خانوادگی افراد را تحتالشعاع قرار دهد .از طرفی
تحقیقات ثابت کرده است که شیوع افسردگی در بین زنان
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چه بسا ارتباطی دوطرفه هستند براي تعدیل و رسیدن به
حالت مطلوب نیاز به درمان دارند .با توجه به اینکه این
عوامل همگی میتوانند ناشی از افسردگی باشند استفاده از
رویکرد درمانی که بتواند هم بر افسردگی تأثیر داشته و هم
طبق مبانی نظري و پژوهشی بهطور مستقل بر این متغیرها
تأثیر داشته باشد ضروري است [ .]18رویکردهاي درمانی
مختلفی براي کاهش یا از بین بردن افسردگی و نشانگان آن
استفاده میشود .یکی از این رویکردهاي درمانی ،درمان
فراشناختی 1است که براي درمان انواع بیماران افسرده
مطرح شده و سودمندي آن در برخی از پژوهشها تأیید
شده است [ .]19ولز در درمان فراشـناختی بـراي
افــسردگی اساســی روي فهــم علــل نــشخوار فکــري
متمرکزشده است و درمان او شامل راهبردهـایی اسـت که
مستقیماً نشخوار فکـري را هـدف قـرار مـیدهنـد و
همچنین درمـان مـشتمل بـر فنـونی بـراي چـالش بـا
باورهاي فراشناختی منفی (در مورد غیرقابلکنترل بودن
افکار افسرده کننده) و باورهاي فراشناختی مثبـت (در مورد
ضرورت انجام نشخوار فکري بـراي مقابلـه و یافتن پاسخ)
اسـت و بـا تکنیـکهـاي آمـوزش توجـه ترکیب میشود
[ .]20همسو با مـدل فراشـناختی ،تعـداد زیادي از
مطالعات ارتباط قابل اطمینانی بین تفکر منفی به شکل
نـشخوار و عالئـم افـسردگی در آزمودنیهـاي دیسفوریک،
نشان دادهاند و پیشبینیهاي مدل فراشناختی بهطور
تجربی و فواید درمانی این مدل براي بیماران افسرده مورد
ارزیابی قرار گرفته است [ .]21همچنین ابعاد عقاید
فراشناختی ،همبـستگی مثبتـی بـا عالئم افسردگی در
نمونه غیـر کلینیکـی و در بیمـاران افسرده نـشان داده
اسـت .در درمـان فراشـناختی تکنیکی به نام آموزش توجه
براي کاهش نشخوار فکري و نگرانی ،افزایش کنترل
انعطاف پذیر توجـه و افزایش آگاهی فراشناختی مطرح شد و
نتـایج مطالعـات اولیه ،در استفاده از این تکنیـک
امیدوارکننده بودهانـد .تکنیک آموزش توجـه بهتنهایی
تـأثیرات مفیـدي در درمــان اخــتالالت مختلــف ازجمله
افــسردگی عمــده نــشان داده اســت .درزمینهي اختالل
افسردگی اساسی ،شـواهد مقـدماتی در مورد اثرات درمان
فراشناختی فراهم شـده اسـت [.]20
یکی از بررسیهاي مهم درزمینه درمان افسردگی به
روش درمان فراشناختی (ام سی تی) توسط گاملی صورت
گرفت [ .]17او به این نتیجه دست یافت که درمان
فراشناختی بهطور معنیداري باعث کاهش نگرانی از تصویر
بدنی در دختران و پسران شده است .مطالعه دیگري نیز
Metacognitive therapy

علی ااضلی و علی اصسر ارخنادیان

نشان داد که درمان فراشناختی باعث افزایش باورهاي مثبت
و کاهش باورهاي منفی زنان افسرده میشود [.]21
همچنین در پژوهش دیگري به این نتیجه دست پیدا شد
که درمان فراشناختی با شناخت عقاید منفی و بدبینانه
باعث کاهش نگرانی از تصویر بدنی و رضایت جنسی میشود
[ .]16پژوهشگران دیگري در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که درمان فراشناختی باعث کاهش نگرانی بیماران
افسرده از تصویر بدنی خودشان میشود .این مطالعه به این
نتیجه نیز دست یافت که درمان فراشناختی نسبت به
درمان رفتاري چون بر مؤلفه شناخت و آگاهی بیمار تأکید
بیشتري دارد به نسبت باالتري باعث بهبود نگرانی از تصویر
بدنی میشود و رضایت زناشویی آنها میشود [ .]22برخی
از مطالعات نیز نشان دادهاند که استفاده از روش درمان
فراشناختی میتواند بهصورت معنیداري باعث کاهش
باورهاي فراشناختی منفی مانند تضاد شناختی ،نیاز به
کنترل افکار و تضاد شناختی و نگرانی از تصویر بدنی شود.
از طرفی نتایج دیگر این مطالعات این بوده است که درمان
فراشناختی باعث افزایش رضایت جنسی ،کاهش نگرانی از
تصویر بدنی و افزایش باورهاي مثبت میشود [، 18 ،16
 .]21با توجه به نتایج پژوهشهاي انجام شده ،به نظر می-
رسد روش درمان فراشناختی در درمان افسردگی و نشانگان
این اختالل مؤثر باشد .مطالعات مختلفی به بررسی تأثیر
این نوع از درمان بر روي این متغیرها بهصورت مجزا
پرداختهاند اما هنوز تاکنون مطالعهاي که بهصورت جامع
تمامی متغیرهاي گفتهشده و تحت درمان باورهاي
فراشناختی بر این متغیرها را بررسی کرده باشد وجود ندارد
یا حداقل توسط محقق مشاهده نشده است .بنابراین
پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی درمان فراشناختی
در کاهش نگرانی از تصویر بدنی و افزایش رضایت جنسی و
زناشویی زنان کارمند متأهل مبتال به افسردگی
است جامعه و نمونه آماري پژوهش نیز به این دلیل از
کارمندان زن انتخاب شد که تأثیر عامل اشتغال
(علیالخصوص اشتغال به شغل کارمندي) درنتیجه پژوهش
حذف شود.
فرضیههاي پژوهش حاضر عبارتند از:
 .1درمان فراشناختی در تغییر سطح رضایت جنسی
کارمندان زن متأهل مبتال به افسردگی تأثیر مثبت دارد.
 .2درمان فراشناختی در تغییر سطح رضایت زناشویی
کارمندان زن متأهل مبتال به افسردگی تأثیر مثبت دارد.
 .3درمان فراشناختی در تغییر سطح نگرانی از تصویر
بدنی کارمندان زن متأهل مبتال به افسردگی تأثیر مثبت
دارد.
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روانگردان ،شرکت همزمان در سایر برنامههـاي درمـانی و
دریافت مشاوره فردي یا دارودرمانی .الزم به ذکر است
افرادي که در لیست انتظار بودند بعد از انجام پژوهش
بهصورت داوطلبانه تحت درمان قـرار گرفتند.

روش
نوع پژوهش

این پژوهش بهصورت شبه تجربی بود که در آن از طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه گـواه اسـتفاده شد .در این
پژوهش درمان بهعنوان متغیر مستقل محسوب میشود که
سطوح آن درمان فراشناخت و عدم مداخله است .متغیرهاي
تصویر بدنی ،رضایت جنسی و رضایت زناشویی بهعنوان
متغیرهاي وابسته در نظر گرفته شدهاند.

ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس تصویر تن فیشر( 1اف.بی.آی.اس):
پرسشنامه تصویرتن ،در سال  1979توسط فیشر ساخته
شده و داراي  46ماده است .که هر ماده داراي ارزشی بین 1
تا (5خیلی ناراضی= ،1ناراضی= ،2متوسط= ،3راضی=،4
خیلی راضی= )5است .کسب نمره  46در این آزمون
نشاندهنده اختالل و نمره باالتر از  46عدم اختالل است.
اعتبار این آزمون در ایران موردبررسی قرار گرفته است.
پژوهشهاي داخلی ضرایب اعتبار  0/66و  0/84را براي این
پرسشنامه به دست آوردهاند [ .]16همچنین در پژوهشهاي
خارجی نیز اعتبار این پرسشنامه به روش همسانی درونی
بررسیشده و ضریب آلفاي کرونباخ  0/93به دست آمده
است[.]13
 )2پرسشنامه افسردگی بک – ویرایش دوم :این
پرسشنامه شکل بازنگري شده پرسشنامه افسردگی بک
است که در سال  1988جهت سنجش شدت افسردگی
تدوین شده است [ .]1این ویرایش در مقایسه با ویرایش
اول بیشتر با (دي.اس.ام )4-همخوان است و همانند
پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه افسردگی بک 2-نیز
 21سؤالی است و تمام عناصر افسردگی را بر اساس رویکرد
شناختی پوشش میدهد .نمره افراد افسرده از نظر بالینی در
دامنه بین  12تا  40قرار میگیرد .نتایج برخی مطالعات
خارجی نشان داده است که این پرسشنامه داراي روایی
درونی باالیی ( )0/87است [.]20در مطالعات دیگري ضریب
آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  0/96گزارش شده است [.]2
 )3پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :1این
پرسشنامه ،براي بررسی میزان رضایت زناشویی استفاده
میشود .فرم اصلی پرسشنامه رضامندي زناشویی انریچ از
 115سؤال و  12مقیاس تشکیلشده است که به جزء
مقیاس اول آنکه  5سؤال دارد ،بقیه مقیاسها شامل 10
سؤال است .با توجه به طوالنی بودن آن فرمهاي متعددي از
آن استخراج شده است .اولین بار اولسون ،فرم  15سؤالی آن
را معرفی کرد و سپس فرم  47سؤالی آن ساخته شد و در
اواخر فرم  25سؤالی آن ایجاد گردید .پاسخ به سؤال
بهصورت  5گزینهاي (کامالً موافق -موافق -نه موافق و نه

آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماري مطالعه حاضر را کلیه

کارمندان زن متأهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل
میدهند.
ب) نمونه پژوهش :روش نمونهگیري  ،روش تصادفی
ساده می باشد .روال انجام کار به این صورت بود که ابتدا
هماهنگیهاي الزم و مکاتبات اداري با معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت سپس با مراجعه
به دانشگاه کارکنان ،مسئولین حراست و  ...توجیه شدند .در
مرحله اول 400 ،کارمند زن متأهل از بین کلیه کارمندان
زن متأهل بهصورت تصادفی ساده و مبتنی بر لیستی که
معاونت آموزشی در اختیار قرار داد انتخاب شدند .سپس از
میان کارمندان زن متأهلی که نمـره بـاالیی (نقطه برش
 )10در مقیاس افسردگی روانـی کسـب کردنـد که
تعدادشان به  53نفر میرسید 40 ،نفر مجدداً به صوت
تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه بالینی (طبق مالکهاي
راهنمـاي تشخیصی آماري نسخه چهارم) قرار گرفتند.
آزمودنیهاي داراي افسردگی بهصورت تصـادفی بـه دو گروه
به شرح زیـر گمـارده شـدند 20 :نفـر بـراي درمان
فراشناختی (گروه آزمایش) و  20نفـر بـراي لیسـت انتظار
(گروه گواه) .سپس هـر دو گــروه در مرحلــه پیشآزمون
مقیــاس رضایت جنسی ،رضایت زناشویی و نگرانی از
تصویر بدنی (بی.آي.سی.آي) را تکمیـل کردنـد .دو هفته
پـس از درمـان مجـدداً از آزمودنیهاي دو گروه پسآزمون
به عمل آمد و سرانجام دادههـاي حاصله با روشهاي آماري
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .مالکهـاي شـمول عبـارت
بودنـد از :کارمند زن متأهل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی
کرمان بودن ،عدم مصـرف داروهـاي روانگـردان ،عـدم ابتال
به اختالالت روانی و شخصیتی (بـا مصـاحبه بـالینی)،
نداشتن بیماريهاي حـاد و مـزمن جسـمی ،عـدم شـرکت
همزمان در سایر برنامههاي درمانی و عدم دریافت مشـاوره
فردي یا دارودرمانی .مالکهـاي خـروج عبـارت بودنـد از:
ابتال به اختالالت روانی و شخصیتی (بـا مصـاحبه بـالینی)،
داشتن بیماريهاي حاد و مزمن جسمی ،مصـرف داروهـاي

Enrich

116

1

بررسی اثربخشی درمان اراشناختی ( )MCTدر تسییر ست ر ای جنسی ،ر ای زناشویی و ........

مخالف -مخالف و کامالً مخالف) ،است .نمرههاي کمتر از
 30نشانگر نارضایتی شدید همسران ،نمرههاي بین  30تا
 40نشانگر عدم رضایت همسران ،نمرههاي بین  40تا 60
نشانگر رضایت نسبی و متوسط همسران ،نمرههاي بین 60
تا  70نشانگر رضایت زیاد همسران و نمرههاي باالتر از 70
نشانگر رضایت فوقالعاده همسران از روابط زناشویی است.
اولسون 1و همکاران ،پایایی این پرسشنامه را با ضریب آلفاي
 %92گزارش کردهاند .همچنین ،پس از انجام یک پژوهش
مقدماتی در مورد  50نفر از افرادي که ویژگیهاي جامعه
آماري را داشتند ،پایایی به روش آلفاي کرونباخ برابر با %95
مشاهده گردید [ .]12در پژوهش فعلی نیز ضریب آلفاي
براي کل مقیاس ( )0/77به دست آمد.
 )4پرسشنامه رضایت جنسی هادسون
(آی.اس.اس) :براي سنجش رضایت جنسی از آزمون
رضایت جنسی هادسون ،2استفاده شد که شامل  25پرسش
است که پاسخگو جهت اندازهگیري رضایت جنسی باید از
بین گزینههاي هرگز ،خیلی بهندرت ،اوقات بسیار کمی،
گاهی اوقات ،غالباً ،اکثر اوقات و همیشه یکی را انتخاب کند.
اعتبار این مقیاس در یک پژوهش خارجی  0/87بود که
مطلوب میباشد [ .]3در پژوهشی ضریب آلفاي این
پرسشنامه در پژوهش حاضر ( )0/70به دست آمد.

تکالیف خانگی.
جلسه چهارم :بازبینی تکالیف خانگی ،بررسی سطوح
فعالیت و سبکهاي مقابلهاي غیر سودمند ،چالش با عقاید
مثبت در مورد نشخوار ذهنی ،تکلیف خانگی.
جلسه پنجم :بازبینی تکالیف خانگی ،بررسی عقاید
مثبت و سطح فعالیت ،ادامه دادن به چالش با عقاید مثبت
در مورد نشخوار ذهنی ،بازبینی سطوح فعالیت و افزایش
زمان تأمل تا واکنش (به فکر فرورفتن) کشف و مانعشدن از
رفتار مقابلهاي مضر (براي مثال خواب) و تکلیف خانگی.
جلسه ششم :بازبینی تکالیف خانگی ،عقاید مثبت و
سطح فعالیت ،شناسایی عقاید منفی و چالش با آنان در
مورد هیجان و افسردگی ،تکلیف خانگی.
جلسه هفتم :بازبینی تکالیف خانگی ،شروع نوشتن
طرحهاي جدید ،کشف و اصالح ترسهاي عودکننده ،تمرین
تکنیک افزایش توجه ،تکلیف خانگی.
جلسه هشتم :بازبینی تکلیف خانگی ،پیشگیري از عود،
کار روي عقاید فراشناختی باقیمانده ،انتظار ماشهچکانهاي
آینده و برنامهریزي جلسات بعدي براي بهبود بیشتر [.]23
شیوه تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر از روشهاي آمار توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون لوین ،تحلیل
واریانس یکراهه ،تحلیل کوواریانس تک متغیري و تحلیل
کوواریانس چنـد متغیـري) استفاده شده است.

شیوه انجام پژوهش
پروتکل درمان فراشناختی که در پژوهش حاضر استفاده
شده است بر اساس نظریه ولز [ ]7که بنیانگذار مدل
فراشناختی اختالالت هیجانی است طراحی شده که طی آن
افراد  8جلسه  45دقیقهاي و هر هفته دو جلسه تحت این
درمان قرار میگیرد .فرایند جلسات بهطور خالصه در زیر
آورده شده است:
جلسه اول :فرمولبندي کلی مراجع ،معرفی مدل،
شناسایی دورههاي نشخوار ذهنی ،تمرین تکنیک افزایش
توجه ،ارائه تکالیف خانگی.
جلسه دوم :بررسی تکالیف خانگی ،معرفی و تمرین ذهن
آگاهی انفصالی ،نشان دادن به تعویق انداختن نشخوار ذهنی
به شکل آزمایشی ،تمرین تکنیک افزایش توجه ،تکلیف
خانگی.
جلسه سوم :شناسایی ماشه چکانهاي نشخوار ذهنی و
تمرین تکنیکها ،بررسی نشخوار فکري و تمرین به تعویق
انداختن نشخوار ذهنی در جلسه ،چالش با فراشناختهاي
غیرقابلکنترل ،شناسایی سطوح فعالیت و مقابله ،ارائه
Olson
Hudson

علی ااضلی و علی اصسر ارخنادیان

نتایج
اکنون با توجه به موارد ذکرشده در بخشهاي قبلی ،به
بررسی یافتههاي حاصل از تجزیهوتحلیل دادههاي پژوهش
میپردازیم.
بر اساس یافتههاي جدول  1میانگین کل و انحراف
معیار گروه گواه در پیشآزمون به ترتیب براي متغیرهاي
نگرانی از تصویر بدنی ( 114/25و  ،)8/54رضایت جنسی
( )8/24 ،50/89و رضایت زناشویی ( 100/24و )9/74
میباشد .میانگین کل و انحراف معیار گروه آزمایش در
پیشآزمون به ترتیب براي متغیرهاي نگرانی از تصویر بدنی
( 110/18و  ،)9/51رضایت جنسی ( )7/02 ،52/69و
رضایت زناشویی ( 109/50و  )9/70میباشد .میانگین کل و
انحراف معیار گروه گواه در پسآزمون به ترتیب براي
متغیرهاي نگرانی از تصویر بدنی ( 115/63و  ،)9/96رضایت
جنسی ( )8/14 ،52/63و رضایت زناشویی ( 112/68و
 )10/85میباشد .میانگین کل و انحراف معیار گروه آزمایش
در پسآزمون به ترتیب براي متغیرهاي نگرانی از تصویر
بدنی ( 85/42و  ،)6/07رضایت جنسی ( )7/17 ،79/84و
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رضایت زناشویی ( 147/70و  )8/56میباشد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای موردمطالعه به تفكیک پیشآزمون و پسآزمون
گروه
موقعیت
متغیرها
نگرانی از تصویر بدنی
رضایت جنسی
رضایت زناشویی

گواه
پیشآزمون
میانگین انحراف استاندارد
8/54
114/25
8/24
50/89
9/74
100/24

آزمایش
میانگین
115/63
52/63
112/68

پسآزمون
انحراف استاندارد
9/96
8/14
10/85

پیشآزمون
میانگین انحراف استاندارد
9/51
110/18
7/02
52/69
9/70
109/50

میانگین
85/42
79/84
147/70

پسآزمون
انحراف استاندارد
6/07
7/17
8/56

جدول  .2نتایج آزمون پیشفرض آماری همگنی شیب رگرسیون
متغیرها
رضایت جنسی

رضایت زناشویی

نگرانی از تصویر بدنی

منابع تغییر
بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل

Df
1
38
39
1
38
39
1
38
39

SS
87/05
13415/61
13502/66
20/41
10043/95
10064/36
146/90
4310/21
6396/12

MS
43/52
212/94
10/20
159/42
358/40
89/94
-

F

سطح معناداري

0/204

0/93

0/064

0/76

0/89

0/32

*p<0/05

بر اساس مندرجات جدول  ،2با محاسبۀ  Fو با
 α= 0/05مشخص شد که تفاوتهاي اولیه بین دو گروه در پیش-
آزمونِ متغیرهاي نگرانی از تصویر بدنی ،رضایت جنسی و رضایت
زناشویی معنادار نیست .نتایج آزمون لوین براي برابري واریانسها
نشـان داد کـه در تمام متغیرهاي موردمطالعه تساوي واریانسها
برقرار بـود.

نتایج تحلیل کوواریانس چنـد متغیـري نیـز نشـان داد کـه
ترکیب خطی متغیرهاي موردمطالعه بـا توجـه بـه تعلـق گروهی
تفاوت معنیداري دارنـد ( F=20/51 ، P <0/001و
=0/039المبداي ویکلز) .براي مشخص شدن اینکه ازلحاظ کدام
متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،تحلیلهاي کوواریانس یک
متغیري انجام گرفت.

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری متغیرهای نگرانی از تصویر بدنی ،رضایت جنسی و رضایت زناشویی
منبع  /شاخص

SS

Df

F

P

اندازه
اثر

توان آماري

رضایت جنسی

87/05

1

21/96

0/001

0/39

99

رضایت زناشویی

248/13

1

27/84

0/001

0/42

95

نگرانی از تصویر بدنی

541/59

1

129/24

0/001

0/47

95

وجـود دارد ( )F=27/84 ، P <0/001بهعبارتدیگر،
درمــان فراشناختی باعث افزایش رضایت زناشویی
آزمودنیهاي گـروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحلـه
پسآزمون شـده است .تأثیر این مداخله درمانی بر افزایش
رضایت زناشویی  %42است .یعنی  42درصد نمرات کل
واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله درمانی است.
توان آماري  95درصـد هم حاکی از دقت آمـاري بـاال مـی-
باشـد؛ و اینکه بین زنان متأهل مبتال بـه افسردگی در دو
گروه آزمایش و گواه ازنظر نگرانی از تصویر بدنی تفـاوت
معنیداري وجـود دارد ()F=129/24 ، P <0/001
بهعبارتدیگر ،درمــان فراشناختی باعث کاهش نگرانی از
تصویر بدنی آزمودنیهاي گـروه آزمایش نسبت به گروه گواه

با توجه به یافتههاي جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس
یـک متغیـري نشان داد که بین زنان متأهل مبتال بـه
افسردگی در دو گروه آزمایش و گواه از رضایت جنسی
تفـاوت معنیداري وجـود دارد ()F=21/96 ، P <0/001
بهعبارتدیگر ،درمــان فراشناختی باعث افزایش رضایت
جنسی آزمودنیهاي گـروه آزمایش نسبت به گروه گواه در
مرحلـه پسآزمون شـده است .تأثیر این مداخله درمانی
برافزایش رضایت جنسی  %39است .یعنی  39درصد نمرات
کل واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله درمانی
است .توان آماري  99درصـد هم حاکی از دقت آمـاري بـاال
مـیباشـد؛ بین زنان متأهل مبتال بـه افسردگی در دو گروه
آزمایش و گواه ازنظر رضایت زناشویی تفـاوت معنیداري
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در مرحلـه پسآزمون شـده است .تأثیر این مداخله درمانی
بر کاهش نگرانی از تصویر بدنی  %47است .یعنی  47درصد
نمرات کل واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله
درمانی است .توان آماري  95درصـد هم حاکی از دقت
آمـاري بـاال مـیباشـد.

علی ااضلی و علی اصسر ارخنادیان

را نیز میتوان اینگونه تفسیر کرد که یکی از عوامل مهم در
شکلگیري افسردگی اخـتالل در تصور از تن و نگرش منفی
در مورد تصویر بـدنی اسـت .بـا توجه به اینکه در درمان
فوق روي تغییر افکار منفی و نشخوارهاي فکري در مورد
نگرش مثبت بـه بدن تأکید میشود ،این روش میتواند در
بهبـود تصـاویر بدنی مؤثر واقع شود [.]16
همچنین میتوان گفت که درمان فراشناختی از طریق
راهبردهایی چـون تمرین ذهن آگاهی انفصالی ،تمرین به
تعویق انداختن نشخوار ذهنی ،بررسی عقاید مثبت ،ادامه
دادن به چالش با عقاید مثبت ،شناسایی عقاید منفی،
شناسـایی باورهاي فراشناختی منفی و نحوه مقابله با آنها و
برنامـههـاي درمـانی اخـتالل افسردگی که شامل
راهبردهاي مقابله فراشناخت محور از قبیـل ارائــه پاســخ
هــاي شناختی مناســب در برابــر اضــطراب ،افسردگی،
سرزنش خود ،تضاد شناختی ،افکار مزاحم ،خـوداشـتغالی و
خیالپردازي بـراي تعــدیل موقعیــت اســتفاده مــی-
شــود ،موجــب افزایش رضایت زناشویی و جنسی می-
گردد.
از طرف دیگـر ،ایـن یافتهها را میتوان اینگونه تبیین کرد
کـه نارضایتی جنسی و زناشویی بـا افسردگی روانی ارتباط
قوي داشته و افراد داراي نارضایتی جنسی و زناشویی زیاد،
احتمال بیشتري دارد که به افسردگی روانـی مبتال شوند.
لـذا ایـن روش بـا افـزایش تســلط و توانمنــدي افــراد
مبــتال ،میتواند در ارتقــاء رضایت جنسی و زناشویی آنان
مؤثر باشـد .همچنـین در ایـن روش بـه چگــونگی
ادراکــات فــرد از توانــایی تغییــر رفتــار ،ســطح
انگیختگی ،الگوهاي فکري و واکنشهاي احساسی پرداخته
میشـود و از باورهاي فراشناختی بهعنوان عامـل اثرگـذار
بـر پذیرش ،حفـظ و تغییـر شناخت مـرتبط بـا دامنـۀ
وسـیعی از رفتارهاي موردنیاز در کـاهش افسردگی
اسـتفاده میشود .با استفاده از مؤلفه آموزش مهارتهـا و
جـایگزینی باورهاي فراشناختی منفی ،ناکارآمد و
ناسـازگارانه بـا باورهاي فراشناختی مثبت ،منطقـی و
هدفمند به کاهش سطح افسردگی و گرایش بیشتر به یک
رابطه زناشویی و جنسی مثبت در افراد کمک میشود .در
این روش به افراد در تنظـیم شناخت بـه روشهـاي کارآمد
و سـالم آمـوزش داده مـیشـود .در طـول آمـوزش اکتساب
مهارتها ،درمانگر نقایص مربوط به توانـاییهـاي معطوف به
هدف را موردسنجش قـرار داده و بـه مراجعـان مهارتهاي
الزم را از طریق آموزش و سرمشـق دهـی یـاد میدهد .در
این مرحله درمانگر از مهارتهاي کسبشده مراجع حمایت
و احتمال استفاده از این مهارتها را افـزایش میدهد و با

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هـدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی
در تغییر سطح رضایت جنسی ،رضایت زناشویی و نگرانی از
تصویر بدنی زنان متأهل شاغل در مرکز علوم پزشکی شهر
کرمان انجام شده اسـت.
یافتـههـاي پـژوهش حاضر نشان داد که درمان فراشناختی
باعث افزایش رضایت جنسی و رضایت زناشویی گروه
آزمایش نسبت بـه گـروه گواه شده است .بهعبارتدیگر
رضایت جنسی و رضایت زناشویی در افرادي که در جلسات
درمان فراشناختی شرکت کـرده بودنـد در مقایسه با گروه
گواه افزایش معنیداري داشته است .این یافتهها با نتایج
مطالعات [ ]16 ، 25 ،24همسو است.
عالوه بر این ،یافتـههـا نشان داد که درمان فراشناختی
باعث کاهش نگرانی از تصویر بدنی گروه آزمایش نسبت بـه
گـروه گواه شده است .بهعبارتدیگر ،نگرانی از تصویر بدنی
در افرادي که در جلسات درمان فراشناختی شرکت کـرده
بودنـد در مقایسه با گروه گواه کاهش معنیداري داشته
است .این یافته با نتایج مطالعات [  ]16،3همسو است.
در تبیین یافتههاي این مطالعه میتوان گفـت کـه در
درمان فراشناختی از شـیوههـاي شـناختی نظیر تن آرامـی،
آمـوزش تنظـیم هیجانـات بـراي بهبـود تحریفـات شناختی
و فراشناختی و باورهاي مربوط به تصویر بدن ،خطاهاي
شـناختی و نحوه مقابله با این شناختها ،فنون مقابله با
استرس و افکار منفی اسـتفاده میشود .همچنین در درمان
فـوق از فنـون رفتـاري نظیـر مواجهـه خیالی و واقعی براي
تعـدیل تصـویر بـدنی منفـی اسـتفاده میشود .در
بهکارگیري مواجهـه بـا اسـتفاده از حساسیتزدایی منظم
به مراجع آموزش داده میشود که بهصورت تدریجی با
قسمتهایی از بدن خود که موجب ناراحتیشان میشود
همراه با فن تنآرامی مواجه شوند و بهمرور تـنش ،ناراحتی
و اضطراب خود را کم کنند و از این طریق احساس رضایت
و کامـل بـودن را دریافـت نماینـد .بنـابراین درمان
فراشناختی از طریق راهبردهاي فراشناختی و هیجـانی
موجب تصحیح و کاهش تصویر بدنی منفی شده و متعاقـب
آن باعـث ایجـاد تصـویر بـدنی مثبـت در افـراد مـیشـود.
اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش تصـویر بـدنی منفی
119

دواصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور راتار) ،دوره  ،16شماره  ،2پیاپی  ،31پائین و زمستان  ،1397صص.113-121 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.2, Serial 31, Autumn & Winter 2018-2019, pp.:113-121.

6- Papageorgiou C, Wells A. (2003). An Empirical
Test of a Clinical Meta-cognitive Model of
Rumination and Depression. Cognitive Therapy
and Research. 27(3): pp. 261-273.

این کار زمینه را براي ارتقاي رضایت جنسی و زناشویی را
در افـراد تحـت درمان باال میبرد [.]19،8
محدودیتهاي پژوهش :در این پژوهش با محدودیتهایی
مواجه بودیم که میتواند نتایج پژوهش را محدود یا
خدشهدار کند یکی از این محدودیتها این بود که نمونه
موردنظر همگی زن بوده و از جنس مرد در نمونهگیري
استفاده نشده که اگر در نمونهگیري از جنس مذکر نیز
استفاده میشد این احتمال وجود داشت که به نتایج
متفاوتی دست پیدا کنیم.

7- Wells & Cater – Haiten. (2004). Predictors of
middle school students’ use of self-handicapping
strategies. Journal of Early Adolescence, 15, pp.
389-411.
8- Quattropani Maria C., Lenzo Vittorio, Massimo
Mucciardi, Mary Ellen Toffle. (2015). The Role
of Metacognitions in Predicting Anxiety and
Depression Levels in Cancer Patients Ongoing
Chemotherapy .Procedia - Social and Behavioral
Sciences, Volume 205, pp. 463-473

پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی
 .1استفاده از این درمان براي ایجاد تغییر در متغیرهاي
دیگر روانشناختی
 .2انجام پژوهش مشابه با نمونه مردان

 -9ابوالقاسمی ،عباس؛کیامرثی ،آذر؛ سهرابی ،زهره.)1391( .
ارتباط تصویر بدن و رفتار دوستانه با رضایت زناشویی در
زوجین .مشاوره کاربردي .)2(2 .صص.28-15.

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی همکارانی که پژوهشگران را در انجام
این مطالعه یاري رساندند صمیمانه تشکر میگردد.

10- Hatice Odacıa, Çiğdem Berber Çelik. (2016).
Does internet dependence affect young people's
psycho-social status? Intrafamilial and social
relations, impulse control, coping ability and
body image. Computers in Human Behavior.
Volume 57. pp. 343–347.

منابع
1- Beck AT, Steer RA, Brown GK. (1988). Beck
depression Inventory for measuring depression.
Archives of General Psychology – vol 4: pp. 561571.

 -11بنی فاطمه ،حسین؛ طاهري تیمورلویی ،طاهره.)1388( .
تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از
زندگی زناشویی در میان زنان متاهل شهر آذرشهر .مجله
مطالعات جامعه شناسی .)2(1 .صص.30-7

 -2نظامیپور الهام ،ضرغام حاجبی مجید ،عبدالمنافی عاطفه.
( .)1394نقش تعدیلکننده شیوههاي حل مسئله در رابطه
بین نشخوار فکري و افسردگی دانشجویان .روانشناسی
بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،)12( 2 .صص.24-15 .

 -12حجت پناه ،مینا؛ رنجبر کهن ،زهره .)1392( .رابطه رضایت
جنسی،رضایت زناشویی و رضایت زندگی زوجین .فصلنامه
چشم انداز امین .)1(1 .صص .63-56

3- Jeong Sun Kim, Sook Kang. (2015). A Study on
Body Image, Sexual Quality of Life, Depression,
and Quality of Life in Middle-aged Adults. Asian
Nursing Research, Volume 9, Issue 2, pp. 96103.

13- David A. Frederick, Mackenzie C. Kelly, Janet
D. Latner, Gaganjyot Sandhu, Yuying Tsong.
(2016). Body image and face image in Asian
American and white women: Examining
associations with surveillance, construal of self,
perfectionism, and sociocultural pressures.
Volume 16, pp. 113-125.

4- Lima M. Foulce.T. (2016). Over general
autobiographical memory at baseline predicts
depressive symptoms at follow-up in patients
with
first-episode
depression.
Psychiatry
Research, Volume 243, 30, pp. 123-127

 -14عسکري ،پرویز؛ پاشا ،غالمرضا؛ امینیان ،مریم.)1388( .
رابطه ي تنظیم هیجانی ،فشارزاهاي روانی زندگی و تصویر
بدن با اختالالت خوردن در زنان .مجله اندیشه و رفتار.
 .)13(4صص 78-65

 -5ملیانی ،مهدیه؛ اللهیاري ،عباس علی؛ آزادفالح ،پرویز؛ فتحی
آشتیانی ،علی؛ طاولی ،آزاده .)1393( .مقایسه اثربخشی
درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی-
رفتاري بر پیش بین هاي عود در مبتالیان به افسردگی
اساسی عود کننده .روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور
رفتار) .)10(2 .صص. 86-75 .

 -15محمدي ،نوراهلل؛ سجادي نژاد ،مرضیه .)1386( .ارزیابی
شاخص هاي روان سنجی پرسش نامه نگرانی درباره تصویر
بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص توده بدنی ،نارضایتی از
تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان .مجله مطالعات

120

علی ااضلی و علی اصسر ارخنادیان

........  ر ای زناشویی و،) در تسییر ست ر ای جنسیMCT( بررسی اثربخشی درمان اراشناختی

Depression Levels in Cancer Patients Ongoing
Chemotherapy .Procedia - Social and Behavioral
Sciences, Volume 205, 9. pp. 463-473

.101-85  صص.)3(1 .روانشناختی
16- Rabiei Mehdi, Sandra Mulkens, Kalantari
Mehrdad, Molavi Hossein, Bahrami Fatemeh.
(2012). Metacognitive therapy for body image
concern dysmorphic disorder patients in Iran:
Acceptability and proof of concept. Journal of
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,
Volume 43, Issue 2, pp. 724-729.
17- Gumley Andrew. (2011). Metacognitive therapy,
affect regulation and symptom expression and
deprission: A transdiagnostic perspective.
Psychiatry Research, Volume 190(1)., pp. 72-78

، پروین؛ نجفی، سمیه؛ رفیعی نیا، شفیعی سنگ آتش-18
 اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و.)1391( .محمود
.مؤلفه هاي فراشناختی مبتالیان به اختالل اضطراب فراگیر
.30-19  صص.)16(4 .مجله روانشناسی بالینی
19- Hjemdal Odin, Hagen Roger, Nordahl Hans M.,
Wells,
Adrian.
(2013).
Metacognitive Therapy for
Deprission
and
Generalized Anxiety Disorder: Nature, Evidence
and an Individual Case Illustration. Cognitive and
Behavioral Practice, Volume 20, Issue 3, pp. 301313
20- Beck AT, Epstein N, Brown G. (1996). Steer
RA. An inventory for measuring clinical anxiety:
psychometric properties. Journal of Consulting
and Clinical Psychology 56: pp. 893-897.
21- Wells A, Fisher P, Samuel M. (2007).
Trishnapatel. Chris and brew in Meta- cognitive
therapy in Recurrent and persistent Depression.
Cogn Ther Res; 2, pp. 100-108
22- Vohs J.L., Lysaker P.H., Francis M.M., Hamm
J., Buck K.D., Olesek K., Outcalt J., Dimaggio
G., Leonhardt B., Liffick E., Mehdiyoun N.,
Breier A. (2014). Metacognitive therapy, social
cognition, and symptoms in patients with first
episode and prolonged psychoses. Schizophrenia
Research, Volume 153, Issues 1–3, pp. 54-59.
23- Thielsch Carolin, Andor Tanja, Ehring Thomas.
(2015).
Do Metacognitive
therapy and
Intolerance of Uncertainty Predict Worry in
Everyday Life? An Ecological Momentary
Assessment Study. Behavior Therapy, Volume
46, Issue 4, pp. 532-543
24- Papageorgiou C, Wells A. (2003). An Empirical
Test of a Clinical Meta-cognitive Model of
Rumination and Depression. Cognitive Therapy
and Research. 27(3):pp. 261-273
25- Quattropani Maria C., Lenzo Vittorio, Massimo
Mucciardi, Mary Ellen Toffle. (2015). The Role
of Metacognitions in Predicting Anxiety and

121

