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Background and Objective: One of the major stressors for families, espe-
cially women, is a recurrent pregnancy loss that exposes them to many psycho-
logical problems. This research aimed to investigate the effectiveness of positiv-
ism training on rumination, body image and sexual satisfaction in women with 
recurrent pregnancy loss.

Methods: This was a semi-experimental research with a pre-test and post-test 
design and an experimental and control group. Research population was women 
with recurrent pregnancy loss referring to Imam Khomeini (Rah) and Razi hos-
pitals in Ahvaz city in spring of 2018. Sample research was 40 people that were 
selected by available sampling method and assigned into two equal groups. The 
experimental group was trained for 8 sessions of 90 minutes with positivism 
method and the control group didn’t receive any training. The groups completed 
the questionnaires of rumination, body image and sexual satisfaction in the pre-
test and post-test stages. Data was analyzed by multivariate analysis of covari-
ance method using SPSS 19.

Results: The findings showed that there was a significant difference between 
the experimental and control groups in terms of rumination, body image and 
sexual satisfaction. In the other words, positivism training led to a decrease in 
rumination and positive body image and sexual satisfaction in women with re-
current pregnancy loss (P<0/001).

Conclusion: The results indicated the effect of positivism training in improv-
ing rumination, body image and sexual satisfaction in women with recurrent 
pregnancy loss. Therefore, counselors and therapists can use positivism training 
to intervention in the field of rumination, body image and sexual satisfaction.
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اریان
تأثیر آموزش مثبت نگری بر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر

آزاده فلسفی1، زهرا دشت بزرگی2

کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ايران. 1
استاديار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ايران. 2

مقدمه
و  دارد  بسيار  ارزش  فرهنگ ها  اکثر  در  باروری  توانايی 
مواجه  شکست  با  فرزند  داشتن  و  باردارشدن  در  تالش  اگر 
شود، خانواده يک هيجان مخرب را تجربه می کند )1(. سقط 
مکرر )Recurrent pregnancy loss( جنين عامل ناخشنودی 
جدی برای خانواده های درگير، به ويژه زنان است و می تواند 
روانی گوناگون  را در معرض فشارها و مشکالت  افراد مبتال 
درماندگی،  استرس،  خشم،  و  تکانشی  رفتارهای  جمله  از 
منفی  باورهای  تشويش،  و  اضطراب  بی کفايتی،  و  بی ارزشی 
دربارۀ جذابيت جنسی، طردشدگی،  نگرانی  به خود،  نسبت 
نگرانی و عزت نفس پايين قرار دهد )2(. سقط مکرر به وقوع 
سه و يا تعداد بيشتر سقط جنين، قبل از هفتۀ بيستم حاملگی 
اطالق می شود که تقريبا 1درصد از جمعيت جهان را شامل 

می شود و اين آمار در ايران 2-1 است )3،4(.

فکری نشخوار  مکرر،  سقط  دچار  زنان  مشکالت  از   يکی 
مقاوم،  افکاری  به  فکری  نشخوار  است.   )Rumination(
عودکننده و کنترل ناپذير گفته می شود که دربارۀ يک موضوع 
معين تکرار می پذيرند. اين افکار به طور غيرارادی وارد آگاهی 
می شوند و توجه افراد را از اهداف و موضوعات مدنظر منحرف 
می سازند )5(. ويژگی های اصلی مرتبط با نشخوار فکری شامل 
عاطفۀ منفی، عالئم استرس و افسردگی، تفکر جهت دار منفی، 
حل مسئلۀ ضعيف، انگيزش آسيب ديده و بازداری رفتارهای 
و  آسيب ديده  اجتماعی  روابط  آسيب ديده،  تمرکز  سودمند، 
سازگاری هيجانی مختل است )6(. نشخوار فکری در برخی 
اختالل های هيجانی نظير افسردگی، وسواس، اضطراب فراگير 
و اختالل استرس پس از سانحه مشاهده می شود. همچنين 
اين اختالل زيربنای شناختی افراد را دچار ناهنجاری می کند 
احساس های  افزايش  و  روان شناختی  ناسازگاری ضعيف  با  و 
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زمینه و هدف: يکی از عوامل تنش زای شديد برای خانواده ها، به ويژه زنان، سقط مکرر است که آنان را در 
معرض مشکالت روانی متعددی قرار می دهد. اين پژوهش با هدف بررسی تأثير آموزش مثبت نگری بر نشخوار 

فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی در زنان با سقط مکرر انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر نيمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمايش و کنترل 
امام خمينی )ره( و رازی شهر  با سقط مکرر مراجعه کننده به بيمارستان های دولتی  بود. جامعۀ پژوهش، زنان 
اهواز در فصل بهار سال 1397 بودند. نمونۀ پژوهش 40 نفر بودند که با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب 
و به دو گروه مساوی تقسيم شدند. گروه آزمايش 8 جلسۀ 90دقيقه ای با روش مثبت نگری آموزش ديد و گروه 
کنترل آموزشی دريافت نکرد. گروه ها پرسش نامه  های نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی را در مراحل 
 SPSS پيش آزمون و پس آزمون تکميل کردند. داده ها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيری با استفاده از نرم افزار

نسخه 19، تحليل شدند.

یافته ها: يافته ها نشان داد که بين گروه های آزمايش و کنترل از نظر نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت 
جنسی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت ديگر، آموزش مثبت نگری باعث کاهش نشخوار فکری و افزايش 

.)P<0/001( تصوير بدن مثبت و رضايت جنسی در زنان با سقط مکرر شد

نتیجه گیری: نتايج حاکی از تأثير آموزش مثبت نگری در بهبود نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی 
در زنان با سقط مکرر بود. بنابراين مشاوران و درمانگران می توانند از روش آموزش مثبت نگری برای مداخله در 

زمينۀ نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی استفاده کنند.

واژه های کلیدی: مثبت نگری، نشخوار فکری، تصوير بدن، رضايت جنسی
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منفی مانند خشم و فشار روانی همراه است )7(.
تصوير  مکرر،  سقط  دارای  زنان  مشکالت  از  ديگر  يکی 
بدن  تصوير  است.   )Negative body image( منفی  بدن 
از  که  است  اجتماعی  و  ناپايدار  پويا،  چندبعدی،  سازۀ  يک 
اجتماعی  و  فردی  ارزش های  و  نگرش ها  احساس ها،  ترکيب 
شکل می گيرد )8(. تصوير بدن به عنوان ساختاری چندعاملی 
اندازه،  از  رفتاری  و  شناختی  ارزيابی های  به عنوان  متنوع  و 
و  برجستگی ها  نامناسب بودن  عملکرد،  ظاهر،  زيبايی، 
 .)۹( می شود  تعريف  بدن  مختلف  بخش های  سالم بودن 
تصوير بدن منفی، نتيجۀ ادراک متمايز و متفاوت بين شکل 
و اندازۀ واقعی و مطلوب اندام های مدنظر است و پيامدهای 

روان شناختی عميق و تحمل ناپذيری را در پی دارد )10(.
به  می توان  مکرر  سقط  دارای  زنان  مشکالت  ديگر  از 
اشاره   )Sexual satisfaction( جنسی  رضايت  پايين بودن 
کرد. رضايت جنسی يکی از نيازهای جسمی و روانی فردی و 
بين فردی است که با سالمت انسان و جامعه ارتباط نزديکی 
دارد و افراد را در برابر بسياری از اختالل ها و بيماری ها حفظ 
شادکامی  و  خرسندی  ميزان  جنسی  رضايت   .)11( می کند 
به  لذت دادن  و  لذت بردن  توانايی  و  جنسی  روابط  از  زوج ها 
يکديگر است و شامل احساس دربارۀ بدن خود و همسر، نياز 
به ارتباط جنسی با همسر و عالقه به فعاليت های جنسی با 
همسر است )12(. رضايت جنسی يکی از عوامل مهم رضايت 
از زندگی زناشويی است و افراد با رضايت جنسی بيشتر، از 

کيفيت زندگی مطلوب تری برخوردار هستند )13(.
زيادی  روش های  روان شناختی،  ويژگی های  بهبود  برای 
مثبت نگری  آموزش  مؤثر  روش های  از  يکی  که  دارد  وجود 
)Positivism training( است. اين روش بر شناسايی و پرورش 
توانمندی ها و نقاط قوت تأکيد دارد و باعث ارتقای سالمت و 
شادکامی انسان می شود )14(. اين رويکرد با تأکيد بر بنانهادن 
و گسترش هيجان های مثبت به دنبال ايجاد محافظی در برابر 
اختالل های روانی و افزايش ويژگی های مثبت روان شناختی 
پژوهش های  در  ريشه  مثبت نگر  روان شناسی   .)15(  است 
Seligman دارد و اصول به کاررفته در مداخله های مثبت نگر 
از طريق افزايش هيجان ها، افکار و رفتارهای مثبت و ارضای 
و  تعلق خاطر  عشق،  خودمختاری،  مثل  اساسی  نيازهای 
ارتباط باعث کاهش افسردگی، افزايش شادکامی و احساس 
به زيستی روان شناختی در افراد می شود )16(. افراد مثبت نگر 
راهبردهای  از  بهره گيری  با  و  و شادتر هستند  اغلب سالم تر 
کارگشايی، با تنش های روانی بهتر و کارآمدتر مقابله می کنند 

.)17(
تصوير  فکری،  نشخوار  بهبود  هدف  با  پژوهشی  اينکه  با 
انجام  مکرر  سقط  به  مبتال  زنان  جنسی  رضايت  و  بدن 
بر  مثبت نگری  آموزش  دربارۀ  اندکی  پژوهش های  اما  نشده؛ 
انجام شده که  نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی 
نتايج پژوهش برای مثال  آنها متناقض هستند.  نتايج   گاهی 

Venegas Ayala و Gonzalez Ramirez نشان داد که آموزش 
و  بهبود  باعث  مثبت  ديدگاه  داشتن  و  مثبت  روان شناسی 

ارتقای ادراک تصوير بدن مثبت در زنان جوان و بزرگ سال 
شد )Fahimi.)18 و Tarkhan ضمن پژوهشی به اين نتيجه 
باعث  مثبت  رويکرد  بر  مبتنی  گروه درمانی  که  رسيدند 
بيماران  افسردگی  و  بيماری  ادراک  فکری،  نشخوار  کاهش 
ديگر  پژوهشی  در   .)1۹( شد  اسکروزيس  مولتيپل  به   مبتال 
تفکر  آموزش  که  کردند  گزارش  همکاران  و   Nasiri Nejad
مثبت باعث بهبود صميميت جنسی، رضايت جنسی و عملکرد 
جنسی زنان خانه دار شد )Tylka .)20 ضمن پژوهشی به اين 
باعث  مثبت  روان شناسی  ديدگاه  آموزش  که  رسيد  نتيجه 
 Asgari بهبود تصوير بدن شد )21(. همچنين نتايج پژوهش
بر  Torkashvand نشان داد که آموزش فنون مثبت نگری  و 
بهبود رضايت زناشويی زنان و مؤلفه های آن از جمله رابطۀ 
Bolghan-Aba- و   Sarabandi  .)22( بو  مؤثر  دجنسی 

آموزش  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  پژوهشی  ضمن   di
بدن  تصوير  از  رضايت  افزايش  باعث  مثبت نگر  روان شناسی 
 دانش آموزان دختر شد )23(. در پژوهشی ديگر Bahrami و 
Mahmoudi گزارش کردند که هيجانات القاشدۀ مثبت باعث 
کاهش نگرانی و نشخوار فکری دانش آموزان دختر شد )24(. 
برخالف پژوهش های قبلی، نتايج پژوهش Afrooz و همکاران 
حاکی از آن بود که روان درمانی مثبت گرا باعث بهبود اميد به 
زندگی و شادکامی در زنان با تجربۀ جراحی پستان شد؛ اما 

باعث بهبود تصوير بدنی آنان نشد )25(.
در  مهمی  عامل  و  مخرب  و  تلخ  تجربۀ  يک  مکرر  سقط 
و  فشارها  معرض  در  را  افراد  و  است  خانواده ها  ناخشنودی 
تنش های زيادی قرار می دهد )2(؛ زيرا يکی از اساسی ترين 
عالوه  مکرر  سقط  است.  فرزند  داشتن  زندگی،  محرک های 
درمان  و  مراقبت  برای  گزافی  هزينه های  خاطر،  رنجش  بر 
روان شناختی  مشکالت  باعث  و  می کند  تحميل  خانواده  به 
زيادی از جمله نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی 
از  يکی  مثبت نگری  آموزش  اينکه  با  آن،  بر  عالوه  می شود. 
گاهی  است،  ويژگی های مختلف  بهبود  در  مؤثر  رويکردهای 
دربارۀ  اندکی  پژوهش های  و  است  متناقض  پژوهش ها  نتايج 
تأثير آن بر نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی انجام 
شده است. در نتيجه با توجه به مشکالت فراوان زنان دچار 
سقط مکرر، اهميت آموزش مثبت نگری در بهبود ويژگی های 
ويژگی های  بهبود  زمينۀ  در  پژوهش  کمبود  روان شناختی، 
روان شناختی زنان دچار سقط مکرر و گاه متناقض بودن نتايج، 
بر  آموزش مثبت نگری  تأثير  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی در زنان با سقط 

مکرر انجام شد.
مواد و روش ها

و  پيش آزمون  طرح  با  نيمه تجربی  حاضر،  پژوهش 
پس آزمون با گروه های آزمايش و کنترل بود. جامعۀ پژوهش 
بيمارستان های  به  مراجعه کننده  مکرر  سقط  دارای  زنان 
بهار  فصل  در  اهواز  شهر  رازی  و  )ره(  خمينی  امام  دولتی 
به مطالعه شامل داشتن  بودند. معيارهای ورود  سال 1397 
حاملگی،  بيستم  هفتۀ  از  پيش  بيشتر،  يا  سقط جنين   3
داشتن حداقل تحصيالت )ديپلم(، داشتن سن 40-31 سال، 
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نداشتن اعتياد و مصرف داروهای روان پزشکی، تجربه نکردن 
رخدادهای تنش زايی مانند طالق و مرگ نزديکان در سه ماه 
گذشته، نگذراندن دورۀ آموزشی مثبت نگری و استفاده نکردِن 
از  معيارهای خروج  بود.  ديگر  درمانی  روش های  از  هم زمان 
مطالعه شامل امتناع شرکت کنندگان از تکميل پرسش نامه  ها، 
يا  و  جلسه  دو  غيبت  و  ناقص  پرسش نامه  های  به  دستيابی 
زير  فرمول  از  نمونه  حجم  تعيين  برای  بود.  آن  از  بيشتر 

استفاده شد:

 ،𝝈=2/04  Maddahi براساس فرمول فوق و طبق پژوهش
شد  گرفته  نظر  در   α=0/95 و   Power=0/90  ،d2=4/507
برای  که  برآورد شد  نفر  نمونه 19/38  آن حجم  براساس  و 
اطمينان از حجم نمونه برای هر گروه 20 نفر در نظر گرفته 
روش  با  نفر   40 جامعه  اعضای  ميان  از  بنابراين   .)26( شد 
نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی به 
کمک قرعه کشی 20 نفر در گروه آموزش مثبت نگری و 20 
نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. نحوۀ اجرای پژوهش به اين 
انتخاب  و  از دانشگاه  اخذ مجوز الزم  از  بود که پس  صورت 
مداخله  و  تقسيم  مساوی  گروه  دو  به  نمونه ها  آزمودنی ها، 
نشخوار  نظر  از  گروه  دو  هر  شد.  انجام  آزمايش  گروه  در 
بدن و رضايت جنسی در مراحل پيش آزمون  فکری، تصوير 

و پس آزمون با ابزارهای زير ارزيابی شدند.
  Nolen-Hoeksemaپرسش نامۀ  نشخوار فکری: اين ابزار را
و Morrow ساختند و 22 گويه دارد که با استفاده از مقياس 
هميشه(  4=تقريبا  تا  هرگز  )1=تقريبا  ليکرت  چهاردرجه ای 
نمره گذاری می شود. نمرۀ اين ابزار با مجموع نمرۀ گويه ها به 
تا 88 است و نمرۀ  لذا دامنۀ نمرات بين 22   دست می آيد؛ 
باالتر به معنای نشخوار فکری بيشتر است. روايی ابزار با روش 
تحليل عاملی تأييد و پايايی آن با روش آلفای کرونباخ 0/91 
گزارش شد )7(. همچنين Fahimi و Tarkhan  پايايی را با 
روش آلفای کرونباخ 0/82 گزارش کردند )1۹(. در پژوهش 

حاضر پايايی با روش آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد.
که  را  ابزار  اين  بدنی:  تصوير  از  نگرانی   پرسش نامۀ 
با  که  است  گويه  دارای 19  و همکاران ساختند،   Littleton

تا  مخالفم  )1=کامال  ليکرت  پنج درجه ای  مقياس  از  استفاده 
5=کامال موافقم( نمره گذاری می شود. نمرۀ اين ابزار با مجموع 
نمرۀ گويه ها به دست می آيد؛ لذا دامنۀ نمرات بين 19 تا 95 
است و نمرۀ باالتر به معنای نگرانی بيشتر از تصوير بدن است. 
روايی محتوايی ابزار تأييد و پايايی آن با روش آلفای کرونباخ 
و   Golmohammadian همچنين   .)27( شد  گزارش   0/93
همکاران، پايايی را با روش آلفای کرونباخ 0/90 گزارش کرد 
)28(. در پژوهش حاضر، پايايی با روش آلفای کرونباخ 0/83 

به دست آمد.
را  ابزار  اين  زنان:  جنسی  رضايت   پرسش نامۀ  
Roshan Chesli و همکاران ساختند و دارای 30 گويه است 
که با استفاده از مقياس پنج درجه ای ليکرت )1=کامال مخالفم 
با  ابزار  اين  نمرۀ  می شود.  نمره گذاری  موافقم(  5=کامال  تا 
مجموع نمرۀ گويه ها به دست می آيد؛ لذا دامنۀ نمرات بين 
30 تا 150 است و نمرۀ باالتر به معنای رضايت جنسی بيشتر 
است. روايی سازۀ ابزار با روش تحليل عاملی تأييد و پايايی آن 
با روش آلفای کرونباخ 0/9۶ گزارش شد )2۹(. در پژوهش 

حاضر پايايی با روش آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد.
کرده  طراحی  همکاران  و   Seligman را  مداخله  محتوی 
)14( و Farnam و Madadizade )30( به کار بردند و تأييد 
کردند که محتوی آن به تفکيک جلسات در جدول 1 گزارش 

شده است.
روان شناسی  متخصص  يک  توسط  مثبت نگری  آموزش 
از  يکی  در  مثبت نگری  آموزش  دوره  مدرک  دارای  سالمت 
 90 جلسه   8 برای  اهواز  شهر  روان شناختی  خدمات  مراکز 
گروه  برای  جلسه(  دو  )هفته ای  ماه  يک  مدت  به  دقيقه ای 
انتظار برای آموزش  آزمايش انجام و گروه کنترل در ليست 
قرار گرفت. آموزش مثبت نگری به صورت گروهی و با روش های 
سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ انجام شد. الزم به ذکر است 
که در پايان هر جلسه تکليفی مرتبط با آن جلسه داده و در 

ابتدای جلسه بعد ضمن بررسی به افراد بازخورد داده شد.
داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه 19 با 
روش های آزمون تی، آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف، آزمون 
چندمتغيری  کوواريانس  تحليل  و  لوين  آزمون  باکس،   M
تحليل شدند. همچنين رعايت نکات اخالقی در انجام پژوهش 
با کد IR.IAUAHVAZ.REC.1397.15 از سوی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اهواز تأييد شد. 

جدول 1. محتوی روش آموزش مثبت نگری به تفکیک جلسات

محتوی آموزشیجلسات

برقراری ارتباط ميان اعضا، آشنايی با رويکرد مثبت نگری، شناخت خود و شناسايی نقاط قوتاول

آموزش فنون شادزيستن و داشتن رفتار نوع دوستانه، بررسی موانع توسعۀ روابط اجتماعی و چگونگی برطرف کردن آنهادوم

بحث و گفتگو دربارۀ بخشش، فرايند آن و تمرين نوشتن نامۀ بخششسوم
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یافته ها
مشخصات دموگرافيک شرکت کنندگان، شامل تعداد سقط 
مکرر و تحصيالت آنها به تفکيک گروه های آزمايش و کنترل 

در جدول 2 گزارش شده است.
انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون نشخوار  ميانگين و 
و  آزمايش  گروه های  جنسی  رضايت  و  بدن  تصوير  فکری، 
کنترل در زنان با سقط مکرر در جدول 3 گزارش شده است.

تبيين مفهوم قدردانی و سپاسگزاری در زندگی، روش های ابراز آنها و نوشتن نامۀ قدردانی و سپاسگزاریچهارم

بحث پيرامون خوش بينی در زندگی و بيان نقش و اهميت منبع کنترل و سبک های اسناد در موفقيت ها و شکست هاپنجم

ششم
بحث دربارۀ مفهوم و اهميت اميد، تقسيم کردن زندگی به حيطه های مختلف و ساختاربندی اهداف برای زندگی، شناسايی موانع 

رسيدن به اهداف و چگونگی برطرف کردن آنها

هفتم
تبيين مفهوم و فوايد عزت نفس و خودکارآمدی، ارتقای عزت نفس و خودکارآمدی، آموزش راهبردهای مقابلۀ مثبت مثل حل مسئله، 

حمايت اجتماعی و غيره و شناخت نقاط قوت و توانمندی ها و پرورش آنها

هشتم
تبيين مفهوم و اهميت توکل به خدا و معناداربودن زندگی، ترغيب افراد به يافتن معنا در زندگی، مرور و جمع بندی جلسات قبل و 

ارزيابی نتايج جلسات

محتوی آموزشیجلسات

جدول 2. فراوانی و درصد فراوانی مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان به تفکیک گروه های آزمایش و کنترل

جدول 3. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی گروه ها در زنان با سقط مکرر

طبقاتمتغيرها
گروه کنترلگروه آزمايش

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

تعداد سقط

3315420 بار

4840735 بار

5735۶30 بار

۶210315 بار

تحصيالت

315420ديپلم

525420کاردانی

1050945کارشناسی

210315کارشناسی ارشد

متغيرها/گروه ها

گروه کنترلگروه آزمايش

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

41/957/۶032/1۶5/7143/727/۶245/107/53نشخوار فکری

48/5۶8/1935/595/384۶/728/3047/858/24تصوير بدن

۶5/339/4882/0۶10/71۶7/149/85۶5/339/۶2رضايت جنسی
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انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون نشخوار  ميانگين و 
با  زنان  در  گروه ها  جنسی  رضايت  و  بدن  تصوير  فکری، 
نشان  تی  آزمون  نتايج   .)3 )جدول  گزارش شد  مکرر  سقط 
فکری  نشخوار  نظر  از  گروه ها  پيش آزمون  ميانگين   داد 
،P<  0/782( بدن  تصوير   ،)T=-0/439  ،P<  0/753( 

T=0/41۶( و رضايت جنسی )T=0/391 ،P< 0/805( تفاوت 
معناداری نداشتند. نتايج بررسی پيش فرض های پژوهش نشان 
داد که شرايط برای استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيری 
برای  اسميرنوف  ـ  کولموگروف  آزمون  چون  است.  برقرار 
رضايت  و  بدن  تصوير  فکری،  نشخوار  متغيرهای  از  هيچ يک 
جنسی در مراحل پيش آزمون و پس آزمون معنادار نبودند که 
اين يافته ها حاکی از نرمال بودن متغيرها است. همچنين نتايج 
آزمون های M باکس و لوين معنادار نبودند که اين يافته ها 
برابری  و  کوواريانس  ماتريس های  برابری  از  حاکی  به ترتيب 
واريانس ها هستند. نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيری برای 
تصوير  فکری،  نشخوار  بر  مثبت نگری  آموزش  تأثير  بررسی 
 4 جدول  در  مکرر  سقط  با  زنان  در  جنسی  رضايت  و  بدن 

گزارش شده است.
نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيری نشان داد که آموزش 

مثبت نگری حداقل بر يکی از متغيرهای نشخوار فکری، تصوير 
بدن و رضايت جنسی در زنان با سقط مکرر تأثير معنادار دارد 
)F=73/52 ،P< 0/001( )جدول 4(. نتايج تحليل کوواريانس 
برای  چندمتغيری  کوواريانس  تحليل  متن  در  تک متغيری 
متغيرهای  از  هريک  بر  مثبت نگری  آموزش  تأثير  بررسی 
نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی در زنان با سقط 

مکرر در جدول 5 گزارش شده است.
تحليل  متن  در  تک متغيری  کوواريانس  تحليل  نتايج 
کوواريانس چندمتغيری نشان داد که بين گروه های آموزش 
مثبت نگری و کنترل در هر سه متغير نشخوار فکری، تصوير 
بدن و رضايت جنسی در زنان با سقط مکرر تفاوت معناداری 
وجود دارد. با توجه به مجذور اتا 91درصد تغييرات نشخوار 
تغييرات  74درصد  و  بدن  تصوير  تغييرات  85درصد  فکری، 
در  است.  مثبت نگری  آموزش  تأثير  از  ناشی  رضايت جنسی 
نشخوار  معنادار  کاهش  باعث  مثبت نگری  آموزش  نتيجه 
تصوير  معنادار  افزايش  و   )F=7۶/84  ،P<  0/001( فکری 
جنسی  رضايت  و   )F=۶9/32  ،P<  0/001( مثبت   بدن 
شد  مکرر  سقط  با  زنان  در   )F=55/12  ،P<  0/001( 

)جدول 5(.

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر آموزش مثبت نگری بر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر آموزش مثبت نگری بر هریک از متغیرهای نشخوار 
فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر

توان آزمونمجذور اتامعنی داریآماره Fمقدارنوع آزمونمتغير مستقل

آموزش 
مثبت نگری

0/9173/520/0010/880/9۶اثر پياليی

0/4573/520/0010/880/9۶المبدای ويلکز

2/8473/520/0010/880/9۶اثر هاتلينگ

2/8473/520/0010/880/9۶بزرگ ترين ريشه روی

توان آزمونمجذور اتامعنی داریآمارۀ Fميانگين مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغيرهای وابسته

137/251137/257۶/840/0010/910/98گروهنشخوار فکری

122/۶11122/۶1۶9/320/0010/850/93گروهتصوير بدن

219/881219/8855/120/0010/740/82گروهرضايت جنسی

بحث
زنان دچار سقط مکرر با مشکالت بسياری مواجه هستند 
که اين امر سالمت روان آنها را تا حدود زيادی کاهش می دهد 
نتيجه  در  می گذارد.  منفی  تأثير  آنان  زندگی  کيفيت  بر  و 
بر  آموزش مثبت نگری  تأثير  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی در زنان با سقط 

مکرر انجام شد.

کاهش  باعث  مثبت نگری  آموزش  که  داد  نشان  يافته ها 
با  يافته  اين  شد.  مکرر  سقط  دچار  زنان  فکری  نشخوار 
و  Bahrami نيز  و   Tarkhan و   Fahimi پژوهش های   يافتۀ 

و   Fahimi مثال  برای   .)1۹،24( بود  همسو   Mahmoudi
Tarkhan ضمن پژوهشی به اين نتيجه رسيدند که گروه درمانی 
مبتنی بر رويکرد مثبت باعث کاهش نشخوار فکری بيماران 
ديگر   پژوهشی  در   .)1۹( اسکلروزيس شد  مولتيپل  به  مبتال 
Bahrami و Mahmoudi گزارش کردند که هيجانات القاشدۀ 
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شد  دختر  دانش آموزان  فکری  نشخوار  کاهش  باعث  مثبت، 
)24(. در تبيين تأثير آموزش مثبت نگری بر کاهش نشخوار 
فکری براساس نظر Seligman و همکاران می توان گفت که 
آموزش مثبت نگر با تمرکز و پرورش توانمندی ها، فضيلت ها 
و هيجان های مثبت و خوش بينی باعث ايجاد احساس مثبت 
در افراد و ارتقای سالمت روان آنان می شود و سبب می گردد 
با  و  فعاالنه  و  داشته  بيشتری  تعهد  خود  زندگی  به  آنها  تا 
انگيزه باال زندگی کنند. همچنين آموزش فنون و مهارت های 
خود،  با  مثبت  ارتباط  بهبود  و  تقويت  به منظور  مثبت نگری 
افراد  که  می شود  باعث  شادکامی  افزايش  و  دنيا  و  ديگران 
بازشناسی  بهتر  را  مثبت  تجربه های  بشناسند،  بهتر  را  خود 
کنند و به نقش تجربه های مثبت در ارتقای احترام به خود 
در  مؤثر  نقش  طريق  از  می توانند  عوامل  اين  که  ببرند  پی 
ديگران،  و  خود  بهتر  شناخت  مثبت،  افکار  افزايش  و  ايجاد 
برداشت های مثبت از خود و ديگران و ارتقای سالمت روان 

باعث کاهش نشخوار فکری شوند )14(.
مثبت نگری  آموزش  که  داد  نشان  يافته ها  همچنين 
مکرر  سقط  دچار  زنان  مثبت  بدن  تصوير  افزايش  باعث 
و   Venegas Ayala پژوهش های  نتايج  با  يافته  اين   شد. 
و   Sarabandi نيز  و   Gonzalez Ramirez ،Tylka 
نتايج پژوهش  با  و  Bolghan-Abadi همسو )23، 21، 18( 
 Venegas و همکاران ناهمسو بود )25(. برای مثال Afrooz
Ayala و Gonzalez Ramirez ضمن پژوهشی به اين نتيجه 
ديدگاه  داشتن  و  مثبت  روان شناسی  آموزش  که  رسيدند 
مثبت باعث بهبود و ارتقای ادراک تصوير بدن مثبت در زنان 
 Sarabandi جوان و بزرگ سال شد )18(. در پژوهشی ديگر
و  Bolghan-Abadi گزارش کردند که آموزش روان شناسی 
دانش آموزان  بدن  تصوير  از  رضايت  افزايش  باعث  مثبت نگر 
نتايج پژوهش  )23(. برخالف پژوهش های قبلی،  دختر شد 
مثبت گرا  روان درمانی  که  داد  نشان  همکاران  و   Afrooz
با تجربه جراحی  بر بهبود تصوير بدنی زنان  تأثير معناداری 
پستان نداشت )25(. دليل احتمالی ناهمسويی يافتۀ پژوهش 
متفاوت بودن  همکاران  و   Afrooz پژوهش  يافتۀ  با  حاضر 
زنان  روی  آنان  پژوهش  زيرا  )25(؛  است  پژوهش  جامعۀ 
دارای جراحی پستانی انجام شد که بخشی از يک يا هر دو 
اين  که  بود  شده  تخليه  سرطان  به دليل  آنها  کل  يا  پستان 
تأثير  تبيين  در  بدنی منفی می شود.  تصوير  ايجاد  باعث  امر 
 آموزش مثبت نگری بر افزايش تصوير بدن مثبت براساس نظر 
Tylka می توان گفت که آموزش های مثبت نگر می تواند از طريق 
احساس کنترل بيشتر بر زندگی باعث افزايش سالمت روان 
شود. اين شيوۀ آموزشی از طريق توجه به نقاط قوت و تجارب 
و  هيجانات، خودگويی ها  شناسايی  گذشته،  شيرين  و  خوب 
کشف و بررسی تحريف ها و خطاهای شناختی احتمال بروز 
برداشت های شخصی منفی را کاهش و برداشت های شخصی 
مثبت را افزايش می دهد. بنابراين آموزش مثبت نگری افراد را 
قادر به پذيرش مسئوليت بيشتر در قبال اعتبار و ارزش خود 
می کند و به افراد درک کامل تر و بهتری از خود ارائه می دهد 
که اين عوامل به طور کلی می توانند باعث ارتقای سالمت روان 

و به طور خاص باعث افزايش ادراک مثبت از تصوير بدن شوند 
.)21(

مثبت نگری  آموزش  که  داد  نشان  يافته ها  اين،  بر  عالوه 
شد.  مکرر  سقط  دچار  زنان  جنسی  رضايت  افزايش  باعث 
همکاران  و   NasiriNejad پژوهش های  نتايج  با  يافته  اين 
برای   .)20  ،  22( بود  همسو   Torkashvand و    Asgari و 
اين  به  پژوهشی  ضمن  همکاران  و   Nasiri Nejad مثال 
رضايت  بهبود  باعث  مثبت  تفکر  آموزش  که  رسيدند  نتيجه 
ديگری پژوهشی  در   .)20( شد  خانه دار  زنان   جنسی 

فنون  آموزش  که  کردند  Torkashvand و Asgari گزارش 
مثبت نگری بر بهبود رابطۀ جنسی مؤثر بود )22(. در تبيين 
تأثير آموزش مثبت نگری بر افزايش رضايت جنسی براساس 
نظر Morley می توان گفت که آموزش روان شناسی مثبت نگر 
روش نسبتا جديدی برای پردازش شناختی و تنظيم هيجان 
فراهم می کند و مشکالت درون فردی و ميان فردی را کاهش 
می شود.  زندگی  کيفيت  و  سالمت  ارتقای  باعث  و  می دهد 
عنصر اساسی مداخلۀ مثبت نگر شامل آموزش مراجعان برای 
هدايت توجه به سمت هيجان های مثبت و ايجاد منابع مثبت 
پاسخ های  ارائۀ  به  منجر  مثبت  هيجان های  افزايش  است. 
سازگارانه تر از سوی همسران به موقعيت های مختلف زندگی 
به ويژه روابط جنسی می شود. در نتيجه آموزش مثبت نگری 
زندگی،  کيفيت  روان،  سالمت  ارتقای  و  افزايش  طريق  از 
زناشويی  زندگی  به  مثبت  ديدگاه  و  و خوش بينی  شادکامی 

باعث افزايش لذت يا رضايت از روابط جنسی می شود )15(.
روش  از  استفاده  شامل  پژوهش  مهم  محدوديت های 
برای  پيگيری  نمونه گيری در دسترس، وجودنداشتن مرحلۀ 
از  استفاده  و  اندک  پژوهشی  پيشينۀ  نتايج،  تداوم  بررسی 
ابزارهای خودگزارش دهی بود. محدوديت يا نقطه ضعف ديگر 
ساير  با  مثبت نگری  آموزش  مقايسه نکردن  حاضر  پژوهش 
درمانی  طرحوارۀ  ذهن آگاهی،  جمله  از  درمانی  روش های 
يک  انجام  حاضر،  مطالعۀ  نقطه قوت  همچنين  بود.  غيره  و 
روان شناختی  ويژگی های  بهبود  برای  مداخله ای  پژوهش 
مرتبط با سالمت زنان با سقط مکرر بود. در نتيجه پيشنهاد 
می شود در پژوهش های آتی از مرحلۀ پيگيری استفاده شود. 
همچنين پيشنهاد می شود برای جمع آوری داده ها از مصاحبه 
انجام پژوهش های بيشتر دربارۀ تأثير آموزش  استفاده شود. 
مثبت نگر بر نشخوار فکری، تصوير بدن و رضايت جنسی در 
از جمله زنان دارای جراحی پستان، زنان  گروه های مختلف 
دچار سندرم قاعدگی و يا حتی مردان دارای سرطان و غيره 
و مقايسۀ نتايج آنها با نتايج پژوهش حاضر می تواند در ارائۀ 
راهکارهايی برای استفاده از روش مذکور به طور گسترده مفيد 

باشد.
نتیجه گیری

نتايج حاکی از تأثير آموزش مثبت نگری بر کاهش نشخوار 
فکری و افزايش تصوير بدن مثبت و رضايت جنسی در زنان 
و  بهبود  در  مثبت نگری  آموزش  بنابراين  مکرر شد.  با سقط 
ارتقای سالمت )کاهش نشخوار فکری و افزايش تصوير بدن 
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بود.  مؤثر  مکرر  سقط  با  زنان  در  جنسی(  رضايت  و  مثبت 
پس آموزش مثبت نگری به عنوان يکی از رويکردهای درمانی 
ارتقای  بر  افکار  پردازش  کنترل  و  اصالح  طريق  از  جديد 
سالمت زنان با سقط مکرر تأثير می گذارد. بنابراين مشاوران 
برای  مثبت نگری  آموزش  روش  از  می توانند  درمانگران  و 
مدخالت روان شناختی به ويژه برای کاهش نشخوار فکری و 

افزايش تصوير بدن مثبت و رضايت جنسی استفاده کنند.

سپاسگزاری
حاصل  و  ندارد  وجود  منافعی  تضاد  هيچ  مقاله  اين  در 
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همۀ زنان شرکت کننده در پژوهش تشکر می کنند.
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