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 چکیده

و  رفیاری  بیاب خر تصرشیر خد  خر رضرایت - رااتیب هدف پژوهش حاضرر تییی  ثررخشیرب خرما آ و شی رب

وی ش  پس -وی ش عملکرد جاسب دثمیجشیا  ی   یأهل خشد. طرح پژوهش ثی مشع میمآ وی اییب خا طرح پیش

 معلش هایر یآ در  رالل  یأهل ی   را ل کلیآ دثمیرجشیا خا رد. جا یآ و اری پژوهش خا گروه کایرل  ب

تصشیر  ثی ( کآثجیماعب و ثقیصاد علشم های )روثمیااسب و علشم ترخییب،ها دثمیکدهخشد کآ ثی خی  و  ثمسامب

 ردمد. خا تشجآ خآ هدف پژوهش کسامب کآ خر طب  پرسیاا آ  ثمیشاب ممشمآ عاشث خد  تشد مارثضرب خشدمد، خآ

تر ثی و  رث دریافت ممشدمد، ثمیشاب و ثی ثی  خی  ثفرثدی کآ در تشد ممره  یشسرررا یا پایی  -د خچادخیدی 

 01های رضایت جاسب الرسش  و عملکرد جاسب یما  ممره  یشسا خآ پایی  رث کسب کردمد، تیدثد پرسیاا آ

ر خد ، رفیاری تصشی -بمفر گروه گشثه( مفر خرثی  رکت در خرما آ و شی ب  ااتی 51 -مفر گروه وی ایش 51)

روه گ  یخثسیفاده  د. میایج میا  دثد کآ  امسیکشوثر های پژوهش ثی روشخرثی تحلیل دثده ثمیشاب  دمد.

 (.P <115/1) وجشد دثرد یدثربتفاوت  یاثفزثیش رضایت و عملکرد جاسب  زث یدر   کایرلو  شیوی ا

شثمد  اجر خآ تتصرشیر خد  خا ثالر ح تصشیر خد   افب  برفیاری  بیاب خر  -خرما آ و شی رب  رااتیب خااخرثی 

 ثفزثیش عملکرد و رضایت جاسب دثمیجشیا  ی   یأهل گردد.

 اسبجرفتاری، تصویر بدن، رضایت جنسی، عملکرد  -برنامه آموزشی شناختیواژگان کلیدی: 
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شیر کآ تصرر دهادثی ثسررت. تحقیقات میررا   بتصررشیر خد  یم  فهشم فردی، نهاب و چادجابآ

ای خد ، هپذیرش خشد  خرتب ثی خشش، سرررایز خد ، قاخلظاهرخآخرد  ثدرث  و دیدگاه فرد مسررربت 

خاال رفی  سرر ، میروی خد ، چگشمگب عملکرد خد ، تمای ت جاسررب  ررشز و  ریهای خد  رث در 

 رثمدثیههکااد.  شیلف خد  تشد تل   ب هایجابآگیرد. ثفرثد تصرراویری ثی سررایز و  ررکل خر  ب

. دیگرث  خییریر خا رد  رفقت و دزسشیی مسبت خآ تشد میز خیییر تشثهد  د تشسرا خد  پذیرش کآ

 ثی خد  تشد خیییر ثست )ثمدرو، ک ر  رضرایت فرد کمیر، ثجیماعب ی  قایسرآآیسراهمچای  در 

آ ک(. در ثرتباط خا تأریر  ررفقت تشد خر تصررشیر خد  در پژوهیررب میررا  دثده  ررد 2152، 5و تیگما 

و شیش تشد  ررفقیب خا تأکید خر سررآ  ؛زفآر  هرخامب خا تشد، ث رریرثکات ثمسررامب و نه  وگاهب خر 

( ثجزثی 5091، بوقاخزرگخهبشد تصرشیر خدمب ثرر  ببت و  یاادثری دث ریآ ثسرت ) یشا ، قدم پشر، 

تشث  خا  دثت ت  شیلف روثمیررااسررب  رااتیب و هیجامب در  شرد تصررشیر خد  وجشد دثرد کآ  ب

(. جزء  ررااتیب تمرکز خر خد ، ثظهارثت 2152، 2ها رث تغییر دثد )رثدجری و دوخشیسو پز ررکب و 

گیرد. جزء هیجررامب ثی هررای خردمب رث در خر  بدر  شرد تشد، خراورهررای  رخشط خرآ خرد  و تجرخرآ

های رثحیب، مارثحیب، رضررایت و مارضرراییب کآ  ررشز در رثخبآ خا خد  تشد دثرد، خآ وجشد تجرخآ

ثیومجا کآ ظاهر خشش  همررررب ثی هشیررررت فرد ثست و در  (.5991، 0وید )پروییاسرکب و کش ب

  شد، خااخرثی  ثهمیررررت ثیرررر های ثجیماعب خ فااللآ در خرترررشرد خررررا دیگرث  ممایا   ب شقییت

 دهۀ چاد طشل در کآ ثست و  خیامگر  شثهد (.2152، 0سررررایخ  شصررررییب خسیار خاری ثست )ثوزس 

 جرررشث  و مشجرررشث  دتیرث   یا  در خدمب تصشیر ثی مارضررراییب  ررریشع دمیرررا، سرثسرررر در گذ یآ

 یحده ثی در ثیاالت. میایج  بازیآ(2112 وسیزث، و تزیسچیاسکب التزر،) ثسرررت یافیرررآ ثفرررزثیش

درالد پسرث   01درالررررد دتیرررررث  و  21میا  دثد کآ مارضاییب ثی تصشیر خد  در مزدیررررم خررررآ 

                                                                 
1. Andrew R, Tiggemann M, Clark 
2. Rodgers & DuBois 
3. Prozinsky & Kash 
4. Olsen 
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 رریشع مارضرراییب ثی تصررشیر خد ،  (.2110، 5)پرس مل، خیر   و ثسررییم ررشد مشجشث   یرراهده  ب

هرای روثمب  رامارد کاهش  رررشد، چرث کرآ خرا ثتی الت و مقزیرم مگرثمب عمرده  حسرررشب  ب

(، ثفسرررردگب، ثضررربرثب ثجیماعب، 2151، 2هرای ییبرایب )تیلکا و سررراخیممفس و جرثحبعزت

( در 2150، 0 شثد )کار، ثسررزیمامسررکب، تاها، وسررت و کاسرر و ثتی الت تشرد  و سررش  صرررف

 .ثرتباط ثست

 خآ تشثمد ب ثسررت فرد هر پادثره تشد و  ررشصرریت ثی ثسرراسررب عاصررری تصررشیر خد  کآ

 هایمگرش و روثمب یمدگب خر طری  ثی  ثی و  ررشد تبدیل  افب و  ببت هیجامات  ابیب خرثی

 فرد در ثری مادی حس ثیجاد سربب خا رد  ببت تصرشیر ثی  چاامچآ دروثقع .فرد تأریر خگذثرد

 تشد ثحسرراس در تغییر خآ  اجر خا ررد مارثضررب تصررشیر ثی  ثی  ررشز چاامچآ و  ررشد ب

 و جاسررب ثرتباطات فردی، خی  روثخا رویثمآ، تغییر، کارکردهای ثی  و  ررشدثری ررمادی  ب

 (. همچای 5992، 0و سررروث دهد )سرررو، پ    ب قرثر تأریر تحت رث یما ررشیب و  روثخا تبعخآ

تأریر  وثمبر و جسررمب سرر  ت مفس،عزت خهزیسرریب، کلب ثفرثد، عملکرد خد  خر تصررشیر ثتی ل

 و چادوجهب جاسرررب رثخبآ ثی خرد  زرذت کرآ ثیومجرا .(2151، 1رد )تیشثری و کش رارگرذث ب

 تصررشیر چاامچآ یما ررشیب، روثخا (، در2152، 2)پ یزر، تیگما  و ک ر  خا ررد ب چادخیدی

دهد و خر  ب ثفزثیش رث یوجی   یا  فاالررلآ روثمب  ررشد خردث ررت  افب فرد خد  ثی سررشی ثی

 ییرث ر(2152، 2گرذثرد )عزرث، ثوی را، هرارش و پریبهشرضرررایرت یمرا رررشیب ترأریر  یارادثری  ب

 رثخبآ  را  رریم کآ دثرمد  رم ثحیماال خییرریر دثرمد تشد خد  ثی  افب تصرشیر کآ یوجیاب

مآ و ثضرربرثب  یا پذیرد ب جاسررب ثیزحاظ رث هاو  یا و مآ یا دثد تشثهد ثدث آ هاو  خا رث تشد

                                                                 
1. Presnell, Bearman & Stice 
2. Tylka & Sabik 
3. Carr, Szymanski, Taha, West & Kaslow 
4. Sarw, Plok & Saran 
5. Tiwari & Kumar 

  6. Pellizzer, Tiggemann & Clark 
7. Azra, Uzma, Haresh & Pirbho 
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 وریی جرئت خآ  اجر خااخرثی  کاادر ب ثحسرراس تشد ر امییم رثخبآ خا رثخبآ در رث خییرریری

 خد  ثی  ببیب تصررشیر کآ یوجیاب و  ررشد ب جاسررب فیازیت کاهش فرثوثمب و پایی  جاسررب

 رث خییرریری جاسررب رضررایت  مک  ثسررت و  ررده جاسررب هایفیازیت وثرد خییرریر دثرمد تشد

، 5 رد ) لیزر و  م مشزیب تشثهد خییریر  را یما رشیب رثخبآ ثی رضرایت روثی  ثی و کااد تجرخآ

جاسرررب و  هایتشثمرد مقش  همب در فیازیتخاراخرثی  تصرررشیر نهاب فرد ثی خرد  تشد  ب (ر2151

کآ ثی  ث ر ضرورت تشجآ خآ  خشصرش  یما  دث ریآ خا رد یما رشیب در یوجی  و رضرایت ثی رثخبآ

 صررشیرت حفظ و ثیجاد خر تمرکز خا  دثت ت در امب مماید.در ا  تصررشیر خد   افب رث و ررکار  ب

سا  هسریاد )خریام، وزما ، ثسرمیت، ح  فید ترخششتیرضرا جاسرب یمدگب ثیجاد در خد   ببت

د تشثماکیرررامد  بب رث خآ چازش  بر ابقیلکآ خاورهای  های  رررااتیب(. در ا 2151، 2و ورتما 

 افب  رتبا خرا و   فیرد خرا رررد. خی وه،  0در للبرآ خر تصرررشیر خرد   شیرل  رررده و  فهشم تشد

  ؛ررترر و تقشی  رثتبخآ رررشمد، در امب در ا   رررااتیب خا فاش  رفیاری ترکیب  ب کرآبهاگرا 

(. در ثی  رثسررریا میایج 5912، 0)دورکی  و کر رررشد خرثی در را  ثتی ل تصرررشیر خد  پدیدثر  ب

( میررا  دثد کآ  دثت تب در جهت 2152) 1پژوهش ثسررییاسررکب، ریکب، دمیس، سررامدری و خاردیل

  رررشد.تکریم خرد   اجر خرآ ثفزثیش خرثمگیشیگب جاسرررب و رضرررایرت ثی کرارکرد جاسرررب  ب

 رثًیتثدر رامب خرثی کمرم خرآ ثفرثد خرثی للبرآ خر ثتی الت تصرررشیر خرد  فقا رویکردهرای روث 

گرثیب . علیرلم تشالرریفات رویکردهای روث  پشیایب، تجرخب، روث  خدمب و سررایهثمدافیآگسرریرش ی

در  (.5991، 2ثمد )فرید  های رفیاری  ررااتیب پردثتیآتحشزب، ثکبر  بازیات خآ ثری رریاخب در ا 

عاشث  در امب  هم در در ا  ثتی الت تشرد  ی در ا  تصرررشیر خد   افب خآث بازیآهمی  ثرتبراط 

 کآبیثیومجاخا ررراد. رفیراری دثرثی خییررریری  تأریر  ب-هرای  ررراراتیب رررشد و در را تلقب  ب

                                                                 
1. Meltzer & MacNulty 
2 .Brink, Vollmann, Smeets, Hessen & Woertman 
3. self-concept 
4. Dworkin & Kerr 
5. Stinsky, Reece, Dennis, Sanders & Bardzell 
6. Freedman 
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 شف   های خازیاب ردثت ت در ا   رررااتیب رفیاری در تغییر دثد  تصرررشیر خد   افب در جمییت

 ی خرثی ثتی التریپذبیوسرررتصرررشیر خرد   افب خرآ وجشد وورمده  کرآیبثیومجرات و خشده ثسررر

های پییرررگیری ثی ثتی الت تشرد  خرا رررد، هردف قرثر دثد  تصرررشیر خرد  در خرما آتشرد   ب

درخرگیرمده رویکردهای و شی رررب هسررریاد.  رثمآییرررگیپرسرررد. ثکبر  دثت ت  یاادثر خآ مظر  ب

، ثحیرثملقاخهای رسرررد چرث کآ خا وجشد میتتجرخب الیم خآ مظر  ب ظرثیمثرییراخب چای   دثت تب 

 ریپذبیوسرررها رث در خرتب ثفرثد تشثمارد کاجکراوی رث ثفزثیش دهارد و میرررامرآثی   ردثت ت  ب

 2( یا الرررفا هدر دثد  ی ا  و ت ش خا رراد )میکشزیاش5991و همکارث ،  5ثفزثیش دهاد ) ریسرر  

ثدی ثی خرثی کمم خآ ثفرعاشث  وسرریلآااتیب رفیاری تصررشیر خد  خآ(. در ا   رر2115و همکارث ، 

(. ثی  2112، 0خا راد، گسریرش یافیآ ثسرت )کش و ثسریرثچ کآ دثرثی مارضراییب تصرشیر خد   ب

و یزی خاعث خآ وجشد و د  تغییر تصرررشیر خد  در طشر  شفقیتدر را  دثرثی حمرایرت تجرخب، خرآ

های ا  رفیاری  ررااتیب تصررشیر خد  در خسرریاری ثی در ا  یا  ثفرثد چاق  ررده ثسررت. ثجزثی در 

 (.5992، 0)روی ، سازیزخر  و سرخایم ثمد دهثتی الت تشرد  وثرد 

خا تشجآ خآ رثخبآ تصرررشیر خد   افب خا حر ت تشد پائی ، ثضررربرثب، ثسررریرس، ثفسرررردگب، 

و خا تشجآ خآ   ررااتیبب عملکرد ما بلشب روث طشرکلخآمارضرراییب و عملکرد ضررییف جاسررب و 

 باب خر تأریر در ا   ررااتیب رفیاری  بیاب خر تصررشیر خد    رردهثمجام ررشثهد  شجشد در  بازیات 

رمده ی پدیدووها ؛زفآتری  خر عشث رل  رذکشر و همچای  تشجرآ خرآ ثی  مکیآ کآ ثی  عشث ل ثی  هم

ش حق  پیخرثی   سررر؛ثلخا ررراد، ثی  مارضررراییب در روثخا یما رررشیب خشصرررش  در  یا  یما   ب

ضرررایت و ررفیاری  بیاب خر تصرررشیر خد  خر ثفزثیش  -ی و شی ررب  رررااتیبوید کآ ویا خرما آ ب

 تأریر تشثهد دث ت؟عملکرد جاسب 

                                                                 
1. Shislak 
2. Nicolino 
3. Strachen 
4. Rosen, Saltzberg & Srebnik 
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 روش
شثه وی ش  خا گروه گوی ش ، پسروش پژوهش حاضرررر ثی مشع تحقی  میمآ وی اییرررب، خا طرح پیش

 هایر رریآ در  ررالل  یأهل ی  دثمیررجشیا جا یآ و اری پژوهش حاضررر  ررا ل کلیآ خا ررد.  ب

یاری رف -خرثی خرما آ و شی رررب  رررااتیب کآ ثی تصرررشیر خد  تشد مارثضرررب خشدمد وثمسرررامب  علشم

، های روثمیررااسررب و علشم ترخییبجا یآ و اری فشق دثمیررکده در تصررشیر خد   رثجیآ ممشدمد، خشد.

 در  رررکت خرثی دثوطلب 520 ا ی  ثی گیری در دسرریرس،علشم ثجیماعب و ثقیصرراد خآ روش ممشمآ

 پرسرریرراا آ طب  خر کآ کسررامب ثی مفر 21تیدثد  خد ، تصررشیر رفیاری - ررااتیب و شی ررب خرما آ

 رث  رردید خسرریار و  رردید ییاب و  ثی خییرریر یا  یشسررا ممره( MBSRQ) تشد -خد  چادخیدی

 ممره جاسررب عملکرد و رضررایت وی ش  در کآ ثفرثدی هاو  خی  ثی و ثمیشاب ممشدمد، دریافت

 گروه دو در تصررادفب الررشرت ردمد و خآ ثمیشاب مفر 01 کردمد، تیدثد کسررب رث پایی  خآ  یشسرا

در هر دو گروه وی رایش و کایرل درالرررد  گرفیارد. قرثر( =51n) گشثه و( = 51n) وی رایش

سرررال قرثر دثرمد و ثیمظر تحصرری ت میز درالرررد  21-21خییرریری ثی دثمیرررجشیا  در دث اآ سرراب 

گروه گشثه در ثمیظار  امد و خرما آ  خییررریری در  قبع کرار ررراراسرررب  یرررغشل خآ تحصررریل خشدمد.

جلسررآ خآ ثجرث گذث رریآ  ررد.  9رفیاری تصررشیر خد  خرثی گروه وی ایش در  -و شی ررب  ررااتیب

دقیقآ ثجرث  رررد و سرررپس در پایا  دوره  91خار خآ  دت ثی یمهرا، هفیرآجلسرررات خرثی وی شدمب

رضررایت و  هایهای دو گروه وی ایش و گشثه، تشسررا پرسرریرراا آوی شدمب و شی ررب، خار دیگر

 20SPSSثفزثر وتحلیرل دثده ثی مرمجهررت تجزیررآعملکرد جاسرررب  شرد ثرییراخب قرثر گرفیارد. 

د فرثوثمب و درالرر های و ار تشالریفب راتزهای پژوهش ثی وتحلیل دثدهثسریفاده  رد. در تجزیآ

و  هاجمییت  رررااتیب وی شدمبهرای ویژگب یرامگی  و ثمحرثف  ییرار خرثی تشالررریف  فرثوثمب،

رثهآ میتحلیل کشوثریامس و  مکشث( اتحلیرل کشوثریرامس چاد  یغیری ) یغیرهرای پژوهش و ثی 

 های پژوهش در خشش و ار ثسیاباطب ثسیفاده  د.خرثی  حاسبآ فرضیآ مکشث ا در  ی 
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 ابزار پژوهش

ــ   ی بدنپرسشنامه چندبعد ــ وـ ( ساتت و 5990کش ) ثیررر   قیررراس رث: (MBSRQ)ـ

ثی ثست کآ  اده 02گیرد. ثی   قیاس ثسیفاده قرثر  ب خرثی ساجش تصشر ثی خرررد  ترررشد  رررشرد

طیف زیکرت  پردثید کآ خرثسراستجرخۀ سراجیررب و هیجامب فرد ثی ظاهر تشد  ب خررررآ ثرییرررراخب

 رشد و دثرثی دو  قیاس  ا ل ییر قیاس  ب گذثریممره( 1و کا  ً  شثفرررر =  5)کا  ً  شازف= 

و  ثسررت 1/ 11ثی طری  پایایب خایوی ش  و وزفای کرومباخ  1/ 15پایایب  ثرییرررراخب ظرررراهری خررررا

ثسرررت  1/ 22وزفرررای کرومبررراخ  و 1/ 12های  شیلف خد  خا پایایب ییر قیاس رضایت ثی قسمت

تر ثی  یشسا ممره پایی کآ  خا د ب 201-02پرسیاا آ خی  (. ممره وی شدمب در ثی  5990)کررررش، 

ررررا ، رثیگ خا ررد. بتجرخۀ سرراجیررب و هیجامب فرد ثی ظاهر تشد تری ثی دهاده سرربپ پایی میررا 

های دثمیجشیب ممشمآ ثی روثیررب ثیر  پرسیراا آ رث در( در  بازیآ5011 قدم ) ثالغری  ررییری و

کردمد. همچای  در پژوهیرررب رقیبررررب و  یااتررررامب  زثرشگ 1/ 11مفس خی  تصشیر خدمب و عزت

وزفای  گزثرش کردمررررد. در ثیرررر  پررررژوهش 1/ 10کرومباخ ثی  پرسریاا آ رث  ( وزفررررای5091)

ثی:  ثمدعبارتس؛ثالت ثی   قیاس  دسرررت و رررد. دو ممشمرررآ ثی خرررآ 1/ 12کرومباخ ثی  پرسیررراا آ 

 «.گیرد بخدمب رث رثحت یاد  های هارت»ر «خاالست قردرت تحمرل جسرمامب  ر »

 مقل خآ ،5991) الرسش  تشسا پرسیاا آ ثی  (:LSSQپرسـشـنامه ریا ج سن ال سرس ن  

 خآ س؛ثل 21  ا ل کآ ثست  رده (سراتیآ5019تبرثیب،) و  حبب  فرحآ،  رمس  راه سریاه، ثی

 وزفای سرراجد. ب رث کلب الررشرتخآ جاسررب رضررایت و خا ررد ب پاسررشدهب زیکرت روش

 و  حبب  فرحآ،  مس ثست ) اه سیاه،  رده گزثرش 90/1 پرسریراا آ ثی  خرثی  رده حاسربآ

  ررمس  بازیآ در کرومباخ پرسریرراا آ خا روش وزفای ثی  (. همچای  قاخلیت ثعیماد5019تبرثیب،

 خی  طشرکلبخآ هاممره پرسرریرراا آ ثی  ثسرراس . خرثسررت  ررده گزثرش %91 (5012همکارث  ) و

 )ممرخ جاسررب رضررایت عدم سرربشح خآ جاسررب رضررایت خادیو طبقآ گیرد ب قرثر 521 تا 21
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ثی  خیش ییاد )ممرخ رضررایت (22-511(، رضررایت  یشسررا )11-21کم ) رضررایت (، 11 ثی کمیر

 .ثست ( 511

س؛ثل جهت خررسب ثفرثد  59ثی  پرسریاا آ  ا ل  (:FSFI  1پرسـشـنامه لکلدر  سن ال انان

درد  و خید  یل جاسرب، تحریم جاسرب، زغزمده سرایی یا رطشخت، ثرگاسرم، رضرایت جاسب 2در 

ثسررت و خا جمع ممرثت  1ها خر ثسرراس سرریسرریم ممره دهب ثی الررفر تا ممره دهب پرسررش ثسررت.

جاسرررب  عملکرد دهاده خاالتر میررراوید )ممره ب هرای هر خیرد، ممره و  خیرد خآ دسرررت پرسرررش

ممره خآ دسرت تشثهد و د. پرسریراا آ ثی مشع عمش ب ثسریامدثرد ثست  2خااخرثی  ر ثسرت( تر بلشب

( ثی ثی  قرثر گزثرش  ررده ثسررت: ضررریب 2111کآ ثعیبار و روثیب و  تشسررا روی  و همکارث  )

ترده وی ش   ، خرثی21/1 و 21/1ثعیبرار کلب وی ش  خرا دو روش تاصررریف و خرایوی ایب خآ ترتیب 

  حمدی، گزثرش  رررد. 15/1 ترا 21/1و خرا روش خرایوی رایب خی   21/1ترا  20/1خرا تاصررریف خی  

ها ثی طری   حاسررربآ ضرررریب  یزث  پرایرایب  قیاس و ترده  قیاس( 5012) فقیرآ یثدهو  حیردری

کآ میرررامگر پایایب  گردید حاسررربآ  21/1کآ خرثی کل ثفرثد  رث خررسرررب کردمدوزفرای کرومبراخ 

 .ثی  ثخزثر ثستتشب 

سررریآ خرفیاری  بیاب خر تصرررشیر خد  خرثسررراس  -طشر ت الرررآ خآ  رثحل در ا   رررااتیبدر ییر خآ

ث رراره ( 5919) روی ، سررازیزخر  و سرررخایم( و 2112کش و ثسرریارچ  )در امب  -و شی ررب

  شد: ب

در جلسررآ ثول خآ خرقرثری رثخبآ حسرراآ  یا   یرراور و ثعوررای گروه و همچای   یا  ثعوررای  -

و راایب ثعوررا خا  فهشم  تیدرمهاوی ش  و ها خا قشثعد گروه و ثجرثی پیشگروه و و راایب و 

  شد.تصشیر خد  پردثتیآ  ب

                                                                 
1. Female Sexual Function Index 
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 رثتیتأرآ خآ  ررشد و ثعوررا خا تشجطشر کا ل  رررح دثده  بدر جلسررآ دوم  فهشم تصررشیر خد  خآ -

فرهاگب و ثجیمراعب خر تصرررشیر خرد  رثجع خرآ خاورها و ثفکار  افب کآ در  شرد تصرررشیر خد  

 مییااد. ب مظرتبادلوجشد دثرد خآ خحث و 

ای  ثعوا خا د و همچجلسرآ سرشم  رخشط خآ  رااسرایب گفیگشهای  افب در  شرد تصشیر خد   ب -

ه اسررات  افب در  شرد تصررشیر خد  ثسرریفادی ور ید  خرثی للبآ خر ثفکار و ثحسررهامیتکاثی 

د های  ببت در  شرهرای تشمیاب قد و وی  و میز ثرتقاء تشدگشیبکاارد و همچای  قیراس ب

  شد.خد  میز ثرثئآ  ب

 ررشد و ثعوررا خا  ررااسررایب جلسررآ چهارم خآ خررسررب مقش خاورها در تصررشیر خد  پردثتیآ  ب -

 ها خا ثفکار  ببت و سررایگار، ثقدثم ررکااده در تصررشیر خد  و جایگزیاب و  –خاورهای تشد 

 کااد.خآ کایرل ثفکار و ثحساسات  افب تشد  ب

 پردثید.جلسآ پاجم خآ تیشیز تباهای  ااتیب در رثخبآ خا تصشیر خد   ب -

 دهو رکار ب  رااتیهای ثجیماعب و پردثیش تباهای جلسرآ  ریرم خآ خررسرب دالیل مارثحیب -

  شد.ثزگشی تصشیر خد  پردثتیآ  بدر 

فیاری و های ررفیاری تصرشیر خد   افب رث  ررح دثده و پیا دهای ثجیااب هایجابآجلسرآ هفیم  -

میز تیرررریفرات ثفرثطب کآ نه  رث خرثی خاال خرد  رضرررایت ثی تصرررشیر خد  خآ تشد  یرررغشل 

  شد.ها رث خررسب  بهای للبآ خر ثی  ثجیاابکاد و میز  یشه ب

و رثهبردهایب   شدآ هیریم خآ خررسرب  سرائل خی  فردی در رثخبآ خا تصرشیر خد  پردثتیآ  بجلسر -

در رثخبآ خا چگشمگب کاار و د  خا  سررائل خی  فردی و ثفرثدی کآ در تصررشیر خد  ثعوررا مقش 

  شد.کااد، ثرثئآ دثده  ب همب ثیفا  ب

و   ررردهیب رررااسرررایرررت در جلسرررآ مهم کآ  رحلآ پایامب خرما آ و شی رررب ثسرررت عشث ل خایگ -

وی ش  خی  ثعوررا های پسخرگآ تیدرمها ررشد و خایتشردهای سررایمده تشسررا ثعوررا ثرثئآ  ب

  شد.تشییع  ب
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 هاافته 

 الررشرت  یامگی ، ثمحرثف  ییار، کمیری  و خییرریری  ممره وهای تشالرریفب پژوهش حاضررر خآیافیآ

وی ش  و در  رحلررآ پیش خرآ تفکیرم دو گروه وی ررایش و کایرل هرای ممشمرآوی شدمب تیردثد

 ثرثئآ  ده ثست. 5خا د کآ در جدول  یغیرهای پژوهش  ب خرثیوی ش  پس

 
های متغيرها به تفکيکی گروه: ميانگين و انحراف معيار نمره1جدول   

 ميانگين گروه مرحله متغير
انحراف 

 معيار

کمترین 

 نمره

بيشترین 

 نمره

 تصویر

 بدن

 آزمونپيش
 111 13 43/1 06/161 آزمایش

 144 10 12/13 14/161 کنترل

 آزمونپس
 113 111 11/11 36/120 آزمایش

 141 11 31/11 34/116 کنترل

رضایت 

 جنسی

 آزمونپيش
 36 10 11/13 00/31 آزمایش

 36 41 62/11 16/21 کنترل

 آزمونپس
 161 21 11/13 10/11 آزمایش

 32 44 26/14 14/20 کنترل

عملکرد 

 جنسی

 
 
 

 آزمونپيش
 26 11 11/1 24/42 آزمایش

 21 11 34/11 14/40 کنترل

 آزمونپس
 13 21 21/1 13/01 آزمایش

 20 16 11/16 00/40 کنترل

وی ش   یامگی  و ثمحرثف  ییار تصررشیر در  رحلآ پیش  ررشد  حظآ  ب 5در جدول  طشریهما 

خرا ررررد وزب در  ب 21/50، 90/511و در گروه کایرل  00/9، 21/519خرد  در گروه وی ررایش 
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وی ش   یرامگی  و ثمحرثف  ییرار تصرررشیر خرد  در گروه وی رایش و کایرل خآ ترتیب  رحلرآ پس

یر رضرررایرت جاسرررب در  رحلررآ خررآ دسرررت و رد. خرثی  یغ 05/52، 20/551و  19/25، 01/512

یرل  55/50، 22/01وی ش   یررامگی  و ثمحرثف  ییررار در گروه وی ررایش پریش و در گروه کا

وی ش   یامگی  و ثمحرثف  ییار رضرررایت جاسرررب در خا رررد وزب در  رحلآ پس ب 11/52، 21/12

یت و درمها خرآ دسرررت و ردر 11/50، 50/12و  21/50، 22/12گروه وی رایش و کایرل خرآ ترتیرب 

وی ش   یرامگی  و ثمحرثف  ییرار در گروه وی ررایش خرثی  یغیر عملکرد جاسرررب در  رحلرآ پیش

وی ش   یرامگی  و خرا رررد وزب در  رحلررآ پس ب 00/52، 90/02و در گروه کایرل  19/9، 10/01

، 22/02و  15/1، 12/25ثمحرثف  ییررار عملکرد جاسرررب در گروه وی رایش و کایرل خررآ ترتیررب 

  د.خآ دست و 22/51

و وی ش  و راری  شرد ثسررریفراده در پژوهش پردثتیآ  هرادر ثی  خشش خرآ خررسرررب فرضررریرآ

 .فرضیات رث ثیمظر و اری  شرد خررسب قرثر دهیم وسرقمالرحتها،  رشد تا خیشث  خا تحلیل یافیآ ب

د ، تصرررشیر خ) یغیرهای پژوهش  ها در قایسررآ کلب گروهپژوهش خآ  هایآیفرضرروی ش  قبل ثی 

میایج تحلیل کشوثریامس چاد یغیری  2پردثییم. جدول  ب (و عملکرد جاسرررب رضررایت جاسررب

 (تصرشیر خد ، رضرایت جاسب و عملکرد جاسب) یغیرهای پژوهش  ها در قایسرآ کلب گروهخرثی 

 .دهدرث میا   ب

 آزموننتایج تحليل کوواریانس چند متغيری بر روی ميانگين نمرات پس: 1جدول 

 اندازه اثر F p آزادیدرجات  مقدار آزمون نام

 16/6 661/6 31/01 (14 و 4) 16/6 آزمون اثر پيالیی

 16/6 661/6 31/01 (14 و 4) 16/6 آزمون المبدای ویلکز

 16/6 661/6 31/01 (14 و 4) 14/1 آزمون اثر هتلينگ

 16/6 661/6 31/01 (14 و 4) 14/1 آزمون بزرگترین ریشه روی

دثری همررآ سررربشح  یابوی ش  خرا کایرل پیش ثسرررت، یرررشز  2کرآ در جردول  طشریهمرا 
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یغیرهای ثی   بیک های وی ایش و کایرل حدثقل ثیزحاظگروه و  هسرریاد کآ خی  ها، خیامگروی ش 

 =01/21)وجشد دثرد دثری ب( تفاوت  یاتصرشیر خد ، رضرایت جاسرب و عملکرد جاسب) وثخسریآ

F  115/1و>p) . درالرررد 91دیگر، عبررارتخررا رررد. خرآ ب 91/1 یزث  ترأریر یرا تفراوت خرثخر خرا 

 تصرررشیر خرد ، رضرررایرت جاسرررب و عملکرد جاسرررب وی ش هرای فردی در ممرثت پستفراوت

 شیر خد  بیاب خر تصررر رفیاری - رررااتیبخرما آ و شی رررب  رخشط خآ تأریر دثمیرررجشیا  ی   یأهل 

خرثی  رریآ ثسررت. ثسررت، خااخرثی  ث کا  تبای مشع دوم وجشد مدث 5تشث  و اری خرثخر خا  خا ررد. ب

خرد  خررآ ثی  مکیرآ کرآ ثیزحراظ کردثم  یغیر خی  دو گروه تفراوت وجشد دثرد، یرم تحلیررل  پب

رثهرآ در  ی   رامکشث ثمجام گرفت کآ میایج حاالرررل در جدثول ییر ثرثئآ  رررده کشوثریرامس یرم

 .ثست
 آزموندر متن مانکوا بر روی ميانگين نمرات پس راههکی: نتایج تحليل کوواریانس 4جدول 

 اندازه اثر F p مجذورات ميانگين DF مجموع مجذورات متغير

 30/6 661/6 13/31 11/13113 1 11/13113 تصویر بدن

وی ش  خی  گروه وی ایش و گروه خا کایرل پیش  یرررشز ثسرررت، 0کرآ در جدول  طشریهمرا 

 .وجشد دثرددثری ترفرراوت  ریاب (F=52/21 و p<115/1)تصرررشیرر خررد   ثیزرحرراظ کراریررل

تصررشیر  آ  یامگی خا تشجآ خ  بیاب خر تصررشیر خد  رفیاری -خرما آ و شی رب  ررااتیب، دیگرعبارتخآ

زثیش ثف،  شجب کایرلگروه وی ایش مسررربت خآ  یامگی  گروه خرد  در دثمیرررجشیرا  ی   یرأهل 

ر خا ثسررت.  یزث  تأریر یا تفاوت خرثخ  رده وی ایشگروه ممرثت تصرشیر خد  دثمیرجشیا  ی   یأهل 

تصرررشیر خد  وی ش  های فردی در ممرثت پسدرالرررد تفاوت 22خآ عبارت دیگر،  .خا رررد ب 22/1

 .خا د ب  بیاب خر تصشیر خد  رفیاری -خرما آ و شی ب  ااتیب رخشط خآ تأریر 

 

 



 

 

 

 

 03                                                 مبتنی بر تصویر بدن...          رفتاری شناختی آموزشی برنامه اثربخشی تعیین

 

ل جاسررب دثمیررجشیا  ی   یأهرفیاری  بیاب خر تصرشیر خد  خر رضررایت  - ررااتیبخرما آ و شی ررب : 1فرضییه 

 تأریرگذثر ثست.

 آزمونراهه در متن مانکوا بر روی ميانگين نمرات پس: نتایج تحليل کوواریانس یک3جدول 

 اندازه اثر F p مجذورات ميانگين DF مجموع مجذورات متغير

 33/6 661/6 13/11 13/0111 1 13/0111 رضایت جنسی

وی ش  خی  گروه وی ایش و گروه خا کایرل پیش  یرررشز ثسرررت، 0طشری کرآ در جدول همرا 

خررآ  .وجشد دثرددثری تفراوت  یاب (F=10/12 و p<115/1)رضرررایرت جاسرررب  ثیزحراظ کایرل

رضررایت  یامگی خا تشجآ خآ    بیاب خر تصررشیر خد  رفیاری -خرما آ و شی رب  ررااتیبعبارت دیگر، 

فزثیش ث،  شجب کایرلگروه وی ایش مسرربت خآ  یامگی  گروه جاسررب در دثمیررجشیا  ی   یأهل 

گروه وی ایش  ررده ثسررت.  یزث  تأریر یا تفاوت خرثخر خا رضررایت جاسررب دثمیررجشیا  ی   یأهل 

رضرررایت وی ش  های فردی در ممرثت پسدرالرررد تفاوت 22خرآ عبرارت دیگر،  .خرا رررد ب 22/1

خا ررد. خااخرثی  ب   بیاب خر تصررشیر خد  یرفیار -خرما آ و شی ررب  ررااتیب رخشط خآ تأریر جاسررب 

 گردد.تأیید  بثول فرضیآ 

رفیاری  بیاب خر تصررشیر خد  خر عملکرد جاسررب دثمیررجشیا   - ررااتیب: خرما آ و شی ررب 2فرضریآ 

 ی   یأهل تأریرگذثر ثست.

 آزمونراهه در متن مانکوا بر روی ميانگين نمرات پس: نتایج تحليل کوواریانس یک2جدول 

 اندازه اثر F p مجذورات ميانگين DF مجموع مجذورات متغير

 31/6 661/6 11/14 31/3113 1 31/3113 عملکرد جنسی

وی ش  خی  گروه وی ایش و گروه خا کایرل پیش  یرررشز ثسرررت، 1طشری کرآ در جدول همرا 

خررآ  .وجشد دثرددثری تفراوت  یاب (F=55/90 و p<115/1)عملکرد جاسرررب  ثیزحرراظ کایرل

عملکرد  یامگی خا تشجآ خآ    بیاب خر تصررشیر خد  رفیاری -خرما آ و شی ررب  ررااتیبعبارت دیگر، 

فزثیش ث،  شجب کایرلگروه وی ایش مسرربت خآ  یامگی  گروه جاسررب در دثمیررجشیا  ی   یأهل 
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گروه وی ایش  ررده ثسرررت.  یزث  تأریر یا تفاوت خرثخر خا عملکرد جاسررب دثمیررجشیا  ی   یأهل 

عملکرد وی ش  هرای فردی در ممرثت پسدرالرررد تفراوت 29خرآ عبرارت دیگر،  .خرا رررد ب 29/1

خا ررد. خااخرثی  ب   بیاب خر تصررشیر خد  رفیاری -خرما آ و شی ررب  ررااتیب رخشط خآ تأریر جاسررب 

 گردد.تأیید  بدوم فرضیآ 

گیرییجهتبحث و ن  

ی   یأهل  جاسرب دثمیررجشیا  رفیاری  بیاب خر تصرشیر خد  خر رضررایت - ررااتیبخرما آ و شی رب 

( و 2151) 5ثی  یرافیرآ خرا میرایج پژوهش خ مگر، الپشرترآ، الررربشریا  و رثیت .ترأریرگرذثر ثسرررت

 اجر خآ رفیاری  -در ا   رررااتیب( کآ میرررا  دثدمد 5090خشییاری،  ررریدثیب، خحریایا  و مشری )

( 5091خذری ) ارههمچای  خا میایج پژوهش . خا رد رشد، همسرش  ب ب رضرایت یما رشیب ثفزثیش

و رفیاری  اجر خآ خهبشد کلیآ  یغیرهای رضرایت یما  - باب خر ثیاکآ خرما آ و شی رب  رااتیب شیب 

ثی   درمهایت میایج خا د.همسرش  ب ، رشدهمچای  خهبشد تصرشر  شدوش در حی  رثخبآ جاسرب  ب

( 2152) 2کازشیامیافیآ پژوهش حاضررر خا میایج پژوهش کشی  میازز، خاسررش ،  یلهاسررش ، خشچلز و گ

 دثت تب در جهت تکریم خد   اجر خآ ثفزثیش  باب خر ثیاکآ ( 2152ثسررییاسررکب و همکارث  )و 

 خا د.، همسش  ب شدخرثمگیشیگب جاسب و رضایت ثی کارکرد جاسب  ب

 خآ تشثمد ب ثسررت فرد هر پادثره تشد و  ررشصرریت ثی ثسرراسررب عاصررری تصررشیر خد  کآ

 هایمگرش و روثمب یمدگب خر طری  ثی  ثی و  ررشد تبدیل  افب و  ببت هیجامات  ابیب خرثی

 چاامچآ وثقع در .(2152، 0فرد ترأریر خگرذثرد )مرایر، ثویکرا ، یشرکلب، دروث  ک یرم و ثوکایا

 ثی  ثی  شز چاامچآ و  شد ب فرد در ثری مادی حس ثیجاد سربب خا رد  ببت تصرشیر ثی 

تغییر،  ثی  و  ررشدثری ررمادی  ب تشد ثحسرراس در تغییر خآ  اجر خا ررد مارثضررب تصررشیر

 تحت رث یما ررشیب و  روثخا تبع خآ و جاسررب ثرتباطات فردی، خی  روثخا رویثمآ، کارکردهای

                                                                 
.1 Bélanger, Laporte,Sabourin & Wright  
.2 Quinn-Nilas, Benson, Milhausen, Buchholz, & Goncalves  
.3 Nayir, Uskun, Yürekli, Devran, Çelik, & Okyay 
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 ثوزی  ثسررت خدمب ثی تصررشیر  همب قسررمت کآ فیزیکب ظاهر دیگر خیا  خآ دهد. ب قرثر تأریر

 کااد. در ب  رشز ثسریفاده و  خا فردی خی  هایتیا ل خرثی دیگرث  کآ ثسرت ثط عاتب  ابع

  یا  فاالررلآ روثمب  ررشد خردث ررت  افب فرد سررشی ثی تصررشیر ثی  چاامچآ یما ررشیب، روثخا

 ثحیماال خییرریر دثرمد تشد خد  ثی  افب تصررشیر کآ یوجیاب ییرث ردهد ب ثفزثیش رث یوجی 

 ثیزحاظ رث هاو  یا و مآ یا دثد تشثهد ثدث آ هاو  خا رث تشد رثخبآ  ررا  ررریم کآ دثرمد  ررم

 رکااد ب ثحسراس تشد ر امییم رثخبآ خا رثخبآ در رث مآ و ثضرربرثب خییریری یا پذیرد ب جاسرب

 یوجیاب و  ررشدکم  ب جاسررب فیازیت فرثوثمب و پایی  جاسررب وریی جرئت خآ  اجر خااخرثی 

  مک  ثسررت و  ررده جاسررب هایفیازیت وثرد خییرریر دثرمد تشد خد  ثی  ببیب تصررشیر کآ

 تشثهد خیییر  ا یما شیب رثخبآ ثی رضایت روثی  ثی و کااد تجرخآ رث خییریری جاسرب رضرایت

 و خرراورهررای لیر ابقب رفیرراری خر - رررارراتیب در رویکرد (.2151، 5 ررررد ) لیزر و مشزیب

  رررشد. ثیومجایب کآ ب تمرکز ثسررت، خسرریآ نه  مقش در تصررشیر خد  کآ یث رردهفیتحر

 تأریر نهاب ثفرثد و خدمب تصررشیر خر ها ررااتت ثی  کاد و ب  ایکس رث ها ررااتت رفیارها،

 ررشد.  ب یما  در تصررشیر خدمب ثی مارضرراییب گیری ررکل خآ خاورها  اجر ثی  گذثرد. وجشد ب

  ررااتیب تباهای لیر ابقب و خاورهای  شرد در و شیش رفیاری خا– خرما آ و شی ررب  ررااتیب

 تحلیل فاش  ثی ثسرریفاده خا و قرثر دهد وی ایش  شرد رث هاوثقییت کآ  ررشز  ررشد ب  شجب

 ثی  ثی ما رب ثضربرثب و رفیارهای پرتا ررگرثمآ  سرئلآ حل  هارت و عیاب سرشد ادی، تحلیل

  ررشز ثظهارثت کاهش خر ع وه تشدگشیب  ببت ف  ثرثئآ خا همچای  دهد. رث کاهش ثفکار

ثظهارثت  کآ ممشد کمم ثفرثد خآ تشث کرد  ب ب ثیجاد ماسرررایگارثمآ هیجامب هایکآ پاسرررخ

پرورش دهاد.  کرد، ب تسرهیل حرکیب و و رکار ک  ب رفیار خر رث هاو  کایرل کآ رث  رشز

 لیر ابقب و ثفکار عقاید  شرد در ثفرثد وگاهب ثفزثیش خا (CBTرفیاری ) - ررااتیب رویکرد

 خا و کرده هاو  جایگزی   ابقب رث خاورهای  ررشد، ب ثضرربرثب کآ  شجب نهاب تصرشرثت و

                                                                 
1. Meltzer & MC Nulty 
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 خا رث  ااسرررب ثرتباط گیرمد کآ ب یراد ثفرثد تشد کایرل و هرای ثجیمراعب هرارت و شیش

 یا پرتا ررگرثمآ هایهیجا  رث خدو  حادرآ و ثتفاق ززوم الرررشرت در و خرقرثر کرده دیگرث 

رسررد کآ خرما آ و شی ررب رو  ابقب خآ مظر  ب(. ثی ثی 5090دهاد )الرربالیا ،   ورربرخامآ تشضرریپ

 بیاب خر تصرررشیر خرد  خا ثالررر ح خاورهای لیر ابقب درخاره ظاهر فیزیکب و رفیراری  - ررراراتیب

هرا خا ثفکار و عقاید  ابقب  اجر خآ ثیجاد تصرررشیر خد   ببت در یما   رررشد کآ ثی  جرایگزیاب و 

ثی و   در روثخا جاسررب، ثضرربرثب ما ررب مفسثعیمادخآتصررشیر خد   ببت خا تحت تأریر قرثر دثد  

 جاسب یما  رث خآ همرثه تشثهد دث ت. رث کاهش دثده و رضایت

رفیاری  بیاب خر تصررشیر خد  خر عملکرد جاسررب دثمیررجشیا  ی   - ررااتیبخرما آ و شی ررب 

کآ میررا   (5095یثده و فیرویی )ثی  یافیآ خا میایج پژوهش حمید، دهقامب  یأهل تأریرگذثر ثسررت.

 یسمشس بی  خآ ثتی ل وثژیا یما  جاسرب عملکرد  اجر خآ ثفزثیشرفیاری  -در ا   رااتیبدثدمد 

همچای  خا میایج پژوهش کامآ، دثوسرش ،  رشلاسب، ریزیا ، ثو یت و . خا رد رشد، همسرش  ب ب

در ا   رررااتیب رفیاری خر ثتی ل کاش  باب خر ثیاکرآ  (5091( و نوزفقراری )2159) 5و ررربرا 

گرفیآ تشسررا یثدهشش، میرراط خا رد. ع وه خر ثی   بازیآ ثمجامهمسررش  ب ،جاسرب یما   ؛ررثسررت

( کآ تأریر  ببت خرما آ  ررااتیب رفیاری 5091یثده طباطبایب و ک میری )دوسررت، حقیقت، رسررشل

ی  بازیآ و ده ثدسررتگیری  ذهبب رث خر رضررایت یما ررشیب خامشث  میررا  دثد،  ؛ید میایج خآخا جهت

دی  دثت ت  بیاب خر خرما آ  رررااتیب رفیاری خر عملکرد و رضرررایت حراضرررر در ی یاآ سرررشد ا

 سرریش ، درمهایت میایج ثی  یافیآ پژوهش حاضررر خا میایج پژوهش  خا ررد.جاسررب و یما ررشیب  ب

 در امب در ی ررریشه تری  یدثول و خهیری  باب خر ثیاکرآ  (2110سررریپسرررکب ) و زیش  هرال،

 ااتیب،  خایسرایی هایتکایم طری  ثی رفیاری - رااتیب رویکرد جاسرب، عملکرد ثتی الت

، خشد  اظم یدثیبحسراسیت و حسرب تمرکز جاسرب، دثمش یثرثئآ ثضربرثب، کاهش های ریشه

کااد، ثی  تصررشیر نهاب خد  تشد رث  افب ثرییاخب  ب تصررشیر کآ یما هاگا ب خا ررد.همسررش  ب

                                                                 
1. Kane, Dawson, Shaughnessy, Reissing, Ouimet  & Ashbaugh 
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گردمد )علیزثده و  وسررریب دچار جاسرررب های رررشد در فیرازیتثی تشد  اجر  ب  ررردهترثب

 تشد خد  ثی  افب تصرررشیر کآ طشر کآ ث ررراره گردید ثفرثدی(. در وثقع هما 5091همکارث ، 

 و مآ یا دثد تشثهد ثدث آ هاو  خا رث تشد رثخبآ  را  رریم کآ دثرمد  رم ثحیماال خییریر دثرمد

 ر امییم رثخبآ خا رثخبآ در رث مآ و ثضرربرثب خییرریری یا پذیرد ب جاسررب ثیزحاظ رث هاو  یا

 جاسررب فیازیت فرثوثمب و پایی  جاسررب وریی جرئت خآ  اجر خااخرثی  کاادر ب ثحسرراس تشد

 جاسررب هایفیازیت وثرد خییرریر دثرمد تشد خد  ثی  ببیب تصررشیر کآ ثفرثدی و  ررشدکم  ب

  ررااتیب – رفیاری های ررشمد و درمییجآ عملکرد جاسررب خاالتری تشثهاد دث ررت. تکایم ب

 خا یاخاد تسررلا تشد تصررشرثت نهاب و ع ئم خر ماتش ررایاد  رررثیا فرد در  ررشد ب  شجب

  شجب  وربرخامآ یا رفیارهای پرتا رگرثمآ خا و  ثرتباط و ماکارو د خاورهای خایادی   رااسرایب

تصررحیپ  و تغییر در سریب و خبرد پب رفیار ثحسرراس و و  رااتت خی  ثرتباط خآ فرد  رشد کآ ب

 -اتیب رراوسرریلآ خرما آ و شی ررب درمییجآ خا ثالرر ح تصررشیر خد   افب خآ .ممایید للا خاورهای

د رسررخآ مظر  ب خااخرثی  یاخدریما  ثفزثیش  ب جاسررب فیازیت فرثوثمبرفیاری  یزث   یررارکت و 

ی رفیار -ثسررریرس در سررربشح  رررااتیب ثضررربرثب و قرثر دثد  چرتآ تأریرتحت  ثی   دثتلآ خا

اهش کخهبشد تصررشیر نهاب ثی خد  و درمییجآ  کایررگر  اجر خآچرتآ مارسررا ثی  ثالرر ح  وثسرربآخآ

ا آ خا تشجآ خآ ثررخشش خشد  خرمرث خآ دمبال تشثهد دث ررت.  فیازیت جاسررب در ثسرریرسثضرربرثب و 

ثی و شی رب  رااتیب رفیاری تصرشیر خد  در ثفزثیش رضرایت و عملکرد جاسرب پییراهاد  ب  شد 

ویژه خرثی ثفرثدی کآ ثی تصرررشیر خد  یما رررشیب و ثیدوثه خآهای  یررراوره روش در کلیایم ثی 

های و شی ررب  ررااتیب رفیاری در  ررشد کارگاهپییرراهاد  ب خرمد، ثسرریفاده  ررشد. افب رمج  ب

فزثیش پییررگیری ثی ث  اظشرخآ ررشد پییرراهاد  بب خآ  سررئشال  و شی ررها تیررکیل  ررشد. دثمیررگاه

 تشد قرثر دهاد. هایخرما آ دررث  خد   رخشط خآ تصشیرهای ثتی الت رفیاری و شیش
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 تأریر(. 5090) مشری،  حمد عبدثزمجید و خحریایا ، سرررید  ررریدثیب، حاجیآر  ریمر خشییاری،

 رفیار، و ثمدییررآ. یما ررشیب رضررایت و کارکم جاسررب  یل خر رفیاری - ررااتیب در ا 
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 خر رفیاری - ررااتیب در ا  (. تأریر5095) ثالررغربعلیثده، یهرث و فیرویی، حمید، مجمآر دهقامب

  ،ثیرث  جلرآ یما ،  ا ایب و مایثیبوثژیایسرررمشس.  ثتی ل خرآ  بی  یمرا  جاسرررب عملکرد

51(21 ،)55-5. 

ثررخشیرب در ا   رااتیب رفیاری خر  یزث  ثتی الت جاسب (. خررسرب 5091آ )نوزفقاری،  یصرش 

 ما آ دکیری روثمیااسب خازیاب، دثمیگاه ثالفها .پایا  .یما 

(. ثررخشیرررب در ا  5011ب ) حمدعلو ثالرررغری  قدم،   حمردرضرررارثیگرا ، میلشفرر  رررییری، 

ثی کش خر تصرررشیر خدمب  افب دتیرث  دثمیرررجش.  رحلآ 1 رررااتیب رفیاری  بیاب خر ثزگشی 

 .55-22، 59 دثمیشر رفیار،

 .ثرتباط  دیریت خد  خا تصرررشیر خدمب و تشدپادثره(. 5091ا )ل  رضررر ، یااتامب و  هشش، رقیبب

 .22-15(، 02)0، کارخردی ب ااسپژوهش در روث  دثمش و

 کاظمر طباطبایب،یثده رسرررشل فر رریآر حقیقت، حمیدر دوسرررت،طاهرمیررراط سرررمیآر یثدهشش،

 گیریجهت خا رفیاری، - رااتیب بدر امگروه ثررخشیررب خررسرب(. 5091. ) هردثد ک میری،

 .02-25(, 0)5، خازیاب ب ااسروث   بازیات. خامشث  یما شیب رضایت خر  ذهبب

ر رفیاری خ -(. خررسررب ثررخشیررب و شیش خا رویکرد  ررااتیب5091 رراره، سرری  و خذری، فاطمآ )

همایش کاهش تصررشر  شدوش در حی  رثخبآ جاسرررب و خهبشدی رضرررایت یما رررشیب یما . 

 تامشثده و س  ت جاسب.

http://ijogi.mums.ac.ir/?_action=article&kw=294&_kw=%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://ijogi.mums.ac.ir/?_action=article&kw=294&_kw=%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=79664
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4209
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خررسرب تأریر  یراوره یما شیب خر رضایت "(. 5015)  لم تاه،  یرم خیدو  مس  فرحآ، یهرث ر

 ".5011در امب  ررهر  رریرثی سررال -کااده خآ یکب ثی  رثکز خهدث رریبجاسررب یوجی   رثجیآ

 .دثمیگاه علشم پز کب ثیرث . کار ااسب ثر د ما آا یپا

تأریر خررسررب (. 5019) تبرثیب، یاسررر و  رمس  فرحآ، یهرثر  راه سرریاه،  رضریآر  حبب، سریا م

 (،0)2  جلآ تحقیقات مظام س  ت، . یراوره یما رشیب خر رضرایت جاسب یوجی   هر  یرثی

020-052. 

(. ثرتباط 5091، ثحمد و گروس )دوسرتح ،  حمدر علب یثده،  حمدر یثده یزعز رمس، سرییدر 

 .00-00(، 51) 0،  جلآ تحقیقات پرسیاریتصشیر خد  و ثتی ل تشرد . 

 خر  رررفقیب تشد و شیش تأریر(. 5091. )رضرررا وقاخزرگب، ثزآرعزت پشر،قدم ریحامآر  ررریشا ،

. در امب ریمب حتت  یاسریای خدو  سریاآ سررطا  خآ  بی  یما  یمدگب کیفیت و خدمب تصرشیر

 501-505(, 01)9 ،خازیاب  ااسبروث   بازیات

یما آ رورفیاری خر تصررشیر نهاب در یما .  -(. ثررخشیررب رویکرد  ررااتیب5090الرربالیا ، یهرث )

 .55(، 2229)50، رثه  ردم

جلآ  . مقش طرحشثره های جاسررب و تصررشیر خدمب خر کارکرد جاسررب یما (. 5090علیزثده، عزیزه )

 .51-01(، 50)0، روثمیااسب س  ت

 ثعیبار مسررشآ فارسررب  قیاس(. 5012) سررقرثط ،فقیآ یثده و حیدری،  یصررش آ ر حمدی، تدیجآ

Female Sexual Function Index-FSFI عاشث   ررراتز عملکرد جاسرررب یما خآ .

 .229-221(، 0)2 میریآ پایش،
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