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Abstract
Background and purpose: Body dysmorphic disorder is one of the common disorders in which
adolescents pay excessive attention to their appearances. It causes disruptions to both individual and
social life. This study investigated the efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) on body
dissatisfaction and fear of negative evaluation in high school girls with body dysmorphic disorder.
Materials and methods: An experimental study (pre-test, post-test design) was performed in
which 30 female high school students with body dysmorphic disorder were recruited. The participants
were selected using multistage random sampling and divided into experimental (n=15) and control (n=15)
groups. The experimental group attended an eight-week ACT programme (1.5 hr) while the control group
received no intervention. Structured Clinical Interview for DSM IV (SCID-I), body dissatisfaction
questionnaire, and fear of negative evaluation questionnaire were used in pre-test and posttest stages.
Results: ACT produced significant reductions in body dissatisfaction (P<0.01) and fear of
negative evaluation (P<0.01) in post-test.
Conclusion: Based on this study, ACT therapy could be used as an efficient intervention for
reduction of body dissatisfaction and fear of negative evaluation in high school girls with body
dysmorphic disorder.

Keywords: acceptance and commitment therapy, body dissatisfaction, fear of negative evaluation, body
dysmorphic disorder
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چكیده
سابقه و هدف :اختالل بدشکلی بدن یکی از اختالالت شایع دوران نوجوانی است که در آن نوجوانان بیش از اندداز
به ظاهر تمرکز دارند که باعث مختل شدن زندگی فردی و اجتمداعی آنهدا میگدردد هدد

از ژدهوهش ضا،درر بررسدی

اثربخشی درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهدر بر نار،ایتی بدنی و ترس از ارزیابی منفی در دانش آموزان دختر دبیرستانی مبدتال
به اختالل بدشکلی بدن بود
مواد و روشها :جامعه ژهوهش در ژهوهش مداخلهای ضا،ر (ژیشآزمون -ژسآزمون)ر شدامل داندشآمدوزان دختدر
دبیرستانی مبتال اختالل بدشکلی بدن شهرستان نجفآباد بودند از میان آنها تعداد  03نفر ( 51نفر آزمایش؛  51نفر کنترل)
به روش نمونهگیری تصادفی چندمرضلهای بهعنوان نمونه ژهوهشر انتخاب شدند گرو آزمایشر  8جلسه یک و نیمساعتهر
درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهد دریافت کردند درضالیکه گرو کنترلر هدی مداخلدهای دریافدت نکردندد مصداضبه بدالینی
ساختاریافته برای محور یک )(SCID-Iر مقیاس اصالح شد وسواس فکری -عملی بل براون بدرای اخدتالل بدشدکلی بددن
( )YBOCS-BDDژرسشددنامه نار،ددایتی بدددنی و ژرسشددنامهی تددرس از ارزیددابی منفددی بددهعنوان ابددزار ژددهوهش در مراضددل
ژیشآزمون و ژسآزمونر برای دو گرو استفاد شد
یافتهها :نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهدر منجر به کاهش معنادار نار،ایتی بددنی ( )p <3/35و تدرس
از ارزیابی منفی ( )p <3/35در مرضله ژسآزمون شد
استنتاج :بر اساس نتایج ژهوهش ضا،رر درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهددر میتواندبدهعنوان یدک مداخلده اثدربخش در
کاهش نار،ایتی بدنی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اختالل بدشکلی بدن محسوب گردد
واژه های کلیدی :درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهدر نار،ایتی بدنیر ترس از ارزیابی منفیر اختالل بدشکلی بدن

مقدمه
اختالل بدشکلی بددن )(Body dysmorphic disorderر

مشخص میشود این اشتلال نهنی دربار ی ظاهرر عمدتاً

اختالل شدیداً ناتوانکنندد اسدت کده ابلدر درمدان آن

مربوط به صورتر ژوست و مو است اگرچه ایدن نقدص

مشکل است()5ر این اختالل بدا اشدتلال نهندی شددید بده

از نظر دیگران قابلقبول نیستر ولی افراد مبتال به اختالل

یک نقص یا عیر نداچیز و ضدس فر،دی در ظداهر فدرد
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر نارضایتی بدنی و ترس از
ارزیابی منفی در دختران نوجوان مبتال به اختالل بدشکلی بدن

کردن و رنج بردن از ایدن نقدص بده سدر مدیبرندد( )2بدا

شددت عالئدم اخدتالل بدشدکلی بددن درسدنین ژدایینتدر

اینکه افراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن نقص ندارند یا

بیشتر است و اضتمال اقدام به خودکشی نیز بیشتر است

اگر نقصی هم دارندر خیلی جزئی است ایدن افدراد فکدر

سن ژایین در شروع اختالل با تاریخچده خشدونت بددنیر

میکنند که نقص آنها خیلی بارز وبرای دیگران روشن

بستری روانشناختیر تعداد بیشتری از اختالالت همبدود

وقابلرؤیت است به عبارت دیگرر افراد مبتال به اختالل

در محور 5و2ر اختالالت خوردنر سدو مصدر

مدوادر

بدشکلی بدنر یک مشکل تصویر بدنی دارند که چطور

اختالالت شخصیتر ا،طراب وهراس در ارتبداط اسدت()3

ظاهر فیزیکیشدان را میبیننددر نده ایدنکده واقعداً چطدور

شددیوع اخددتالل بدشددکی بدددنی در جامعدده بددین  5تددا 1/2

هستند( )0تحقیق بر روی تصویر بدنی ایدن افدراد نشدان داد

درصد برآورد شد است .میزان این اخدتالل در دانشدجویان

است که تصویرموجود در نهن این افراد با تصویری که

بین 2/2تا  50درصد است همچندین شدیوع ایدن اخدتالل

دیگران در نهن دارنددر منطبدق نیسدت اضساسداتی م دل

بین بیماران روانپزشدکی50تدا  56درصدد مدی باشدد()53

نومیدی یا شرمندگیر فرایندهایی م ل نشدخوار نهندی و

شیوع اختالل بدشکلی بدنی اضتمداالً زیداد اسدت امدا بده

افکدار خودکدار از دیگددر ویهگیهدای ایددن افدراد اسددت

دالیل مختلفی شیوع این اختالل کم برآورد میشدود از

تصور میشود که ارزیابی منفی از تصدویر بددنیر باعدث

جمله دالیدل ایدن امدرر شدرم و تردیدد بدرای درمدان ایدن

ایجداد اضسدداس شددرمر تنفددر و افسددردگی میشددود( )1در

کردن

اختالل()55ر انجام عمل های زیبایی برای بریر

مبتالیان به اختالل بدشکلی بدنر ترس از ارزیدابی منفدیر

نقص ادراک شد

نار،ایتی بددنی و عدزتنفس ،دعیف بدرای شدرکت در

است افراد زیدادی از متخصصدین بهداشدت روان هندوز

فعالیتهددای روزاندده و اجتندداب از فعالیتهددای اجتمدداعی

آگا نیستند که اختالل بدشکلی بدنریک اختالل واقعی

م ل تعامل با همساالن یا همکاران در محیط کارمیتواند

است و ابلر با درمان روانشناختی بهبدود مییابدد ایدن

منجددر بدده انددزوای اجتمدداعی شدددید گددردد( )1اخددتالل

افرادر عالو بر اختالل بدشکلی ممکدن اسدت ا،دطراب

بدشکلی بدن معموالً در دوران نوجوانی آباز میشود()6

اجتماعیر افسردگی یا عالئم دیگدری داشدته باشدند کده

و می تواند با رشدد بهنجدار تدداخل ژیددا کندد( )7دوران

برای بیان آنهدا کدمتدر خجالدتزد میشدوند بندابراین

نوجوانی با ویهگیهای جسمانیر روانشناختیر هیجدانی

ممکن است که سایر تشخیصها را دریافدت کنندد ولدی

و تلییرات اجتماعی مشخص میشود داد های مربوط به

اختالل بدشکلی بدن تشخیص داد نشود بهعالو ر ضتی

رشد بدنر در بیشتدر نوجواندان نشدان از عددم ر،دایت

در صورت تشخیص مناسرر ژذیرش و ادامه درمان ایدن

آنها است و به نظر میرسددکه اخدتالل بدشدکلی بددنر

بیمددارانر فرآیندددی ضسدداس و دشددوار اسددت( )51بددرای

ژاسخ آسیرشدناختی بده تلییدرات جسدمانی و هورمدونی

درمددان ایددن اخددتالل عددالو بددر درمددانهددای دارویددیر

است کده در یدی بلدوخ ری میدهدد نوجواندان مبدتال بده

درمددانهددای روانشددناختی متعددددی نیددز دریددول سددالیان

اختالل بدشکلی بدن بهیور مکرر ساعاتی را جلوی آینه

متمادی ابداع شد است نسل اول رویکردهدای رفتداری

میایستند و به وارسی و آراستن خود میژردازندد آنهدا

درتقابل با رویکرد اولیه روان تحلیلی برژایه دیدگا هدای

ابلر در تمرکز برای انجام تکالیف درسدی خدود دچدار

شددریی کالسددیک وعدداملی در دهددههددای  5313و5363

مشکل میشوندر در فعالیتهای اجتماعی دچدار اندزوای

مطرح شدند نسل دوم این درمانها تحت عندوان درمدان

اجتماعی میشوند و همچندین افسدردگی و نشدخوارهای

"رفتاری شناختی"ر تدا دهده 5333بدا تاکیدد بدیشتدر بدر

فکری و اقدام به خودکشی در آنها دید
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میشود()8

( )52و عدم تشخیص ایدن اخدتالل()50

جنبههای شناختی بوجود آمدند که تاکید این درمدانهدا
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تفسیر میکنند و ساعات بسیاری از روز را در ضال فکدر

 Bjornssonوهمکدداران درژهوهشددی نشددان دادنددد

پژوهشی

اعظم حبیب اللهی و همکاران

ایالعات درایجاد اختالالت روانی بود امدروز بدا نسدل

موقتی مؤثر است و به یور منفی تقویت میشودر ابلدر

سوم این نوع درمانهدا مواجده هسدتیم کده عبارتاندد از

منجر به ایجاد مشکالت بیشتر برای فرد مدی شدود و در

رفتاردرمانی دیالکتیکر رواندرمانی تحلیلی عملکردیر

نتیجه رنج بیشتری را ایجاد میکند در این اختالل فدرد

شناخت درمانی مبتنی بر نهن آگاهی و درمان مبتندی بدر

بدده دنبددال افکدداری خددود ارزیابیکننددد در مددورد ظدداهرر

ژذیرش و تعهد درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهدر ازجملده

عوایف آزاردهند ای را تجربه مدیکندد و بده دنبدال آن

درمانهددای مددوس سددوم رفتاردرمددانی اسددت کدده توسددط

تالش میکند تا از این رویداد درون فردی فرار کند اما

 Hayesوهمکارانش از ابتددای دهده  5383معرفدی شدد

این تالشها منجر به کاهش وقوع آن افکار یدا عوایدف

این رویکدردر ریشده در نظریدهی فلسدفی عمیقدی بده ندام

نمی شود و ضتی ممکن است در یول زمان افزایش یابد

"زمینهگرایی عملکردی" دارد درمان مبتنی بر ژذیرش و

در نتیجه راهبرد اجتناب تجربهایناکارآمد اسدت و مدیتواندد

تعهدر اساساً درمانی زمینهگرا است و میکوشدد بده جدای

رفتارهای مشکلزای دیگری ایجاد کند بر اساس نظریده

تلییر محتوای بالینی رفتارر زمینهی اجتمداعی کالمدی آن

چارچوب رابطهای که درمان مبتنی برژذیرش و تعهد بدر

را تلییر دهد( )51در این درمانر به جای تلییر شناختها

آن استوار استر افراد به فرایندهای درونی خود برچسر

وچالش با آنهار سعی میشدود تدا ارتبداط روانشدناختی

آزارند میدهند و تدالش هدای بیرمدؤثری بدرای تلییدر

فرد با افکار و اضساسداتش افدزایش یابدد یعندی افکدار و

آنها انجام مدیدهندد( )51بندابراین بده نظدر مدیرسدد در

اضساسددات رنددجآور از شددکل قدددیمیر یعنددی نشددانههای

مفهوم سازی اختالل بدشکلی بدنر میتوان به نقش ایدن

آسیرزای نابهنجاری کده مدانع زنددگی معندادار و بندی

عوامل درون فردی اشار داشت درمان مبتنی بر ژذیرش

میشوندر به شکل جدیدتریعنی تجارب انسانی یبیعی که

و تعهد در مورد افراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن نشان

بخشهایی از یدک زنددگی بندی و معندادار هسدتندر تلییدر

میدهد که این افراد ارزش زیادی برای جدذابیت فدردی

اصدددلی درمدددانر ایجددداد انعطا ژدددذیری

قائددل شددد انددد و همددین منجددر بدده از دسددت دادن دیگددر

روانشناختی است انعطا ژذیری روانشناختی عبدارت

ارزشهای مهم زندگیآنها شد است براساس این درمدان

است از افزایش توانایی مراجع برای ایجاد ارتباط کامدل

از افراد خواسته میشود تا دیگر ارزشهای مهم زنددگی

با زمان ضال به عنوان یک انسان و تلییر یدا ضفدر رفتدارر

خود را مشخص کنند و متعهد به دنبال کردن آنها باشند

یابدددد هدددد

ارزشدمند باشدد

از آنجا که نوجوانانر قشدر آسدیرژذیر و ضسداس

زمانیکه چنین کاری در خدمت اهدا

انعطا ژذیری روانشناختی در درمان مبتنی بر ژذیرش و

جامعه در ابتال به بیماریهای روانی به خصوص نسبت به

تعهددد از یریددق شددش فراینددد اصددلی و زیربنددایی ایجدداد

اخددتالل بدشددکلی بدددن هسددتند درمددان موفقیددتآمیز در

میشود که عبارتاندد از :ژدذیرشر گسدلشر ارتبداط بدا

مورد این اختالل در جمعیت نوجواندانر میتواندد نقدش

زمان ضالر خود به عنوان زمینهر روشنسازی ارزشهدا و

مهمی در ارتقا بهداشت و سالمت رواندی افدراد جامعده

عمل متعهدانه هریدک از ایدن فراینددها بدر عمدل زبدانی

داشته باشد در جستجو بر روی ژهوهشهدای انجامشدد

انسان تأثیرگذارندر این فرایندها به یکدیگر ربط دارند و

در ایران و خارس از کشور ژهوهشی که دقیقاً با مو،دوع

بددرای تقویددت انعطا ژددذیری روانشددناختی از یکدددیگر

ژهوهش ضا،در انجامشدد باشددر یافدت نشدد از جملده

تأثیر میژذیرندد( )56از ایدن دیددگا ر نداتوانی در تجربده

نزدیددکترین ژهوهشهددار بدده مو،ددوع ژددهوهش ضا،ددر

فرایندددهای درون فددردی م ددل ضدداالت هیجددانی ژریشددان

میتوان به ژهوهشهای Pearsonر  Formanو همکاران با

کنند ر منجر به انجام رفتارهای جهت رهدایی یدا نادیدد
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بر نقش باورهار شناختهار یرح وار ها ونظدام ژدردازش

گرفتن آنها میشود( )57با اینکه این راهبردها به یدور

بدشکلی بدنی و ژریشانی رواندی در بیمدارانی کده تحدت

مصاضبه بالینی توسط روانشناس بالینی با استفاد از مصداضبه

عمل جراضی آروار قرار گرفته بودندر ژرداختندد نتدایج

بالینی ساختار یافته بدرای اخدتالالت محدور )SCID-I( I

تحقیق ضاکی از آن بود که بین اختالل بدشکلی بدنی و

انجددام شددد و مالکهددای ورود و خددروس توسددط وی

ا،طرابر افسردگی و وسواس همبستگی زیادی وجدود

بررسی شد سپس افراد انتخاب شد بهصورت تصدادفی

دارد( )23از آنجاکه اثربخشی درمان مبتنی بر ژذیرش و

در دو گرو آزمایش ( 51نفدر) و کنتدرل ( 51نفدر) قدرار

تعهدددر بددر انددواع اخددتالالت روانددی از جملدده :اخددتالالت

گرفتند همچنین جهت کداهش سدوگیری در ژدهوهشر

خلقددی()25ر وسددواس()22ر اسددترس ژددس ازسددانحه()20ر

درمان توسط یدک روانشدناس بدالینی آمدوزش دیدد در

هددراس()21ر ا،ددطراب منتشددر()21ر تریکوتیلومانیددا( )26و

درمان مبتنی برژذیرش وتعهد انجام گردیدد مالکهدای

ایدن

ورود ژهوهش ضا،ر عبارت بودند از تشدخیص اخدتالل

ژهوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهد

بدشکلی بدن به عنوان تشخیص اصلیر عدم همبودی بدا

بر نار،ایتی بدنی و تدرس از ارزیدابی منفدی در دختدران

سایر اختالالت روانشناختیر دامنهی سنی  51تا  57سال

دبیرستانی دارای اختالل بدشکلی بدن میباشد

و اشتلال بده تحصدیل در دبیرسدتان مالکهدای خدروس

سو مصر

مواد( )27به تائید رسید اسدتر هدد

ژهوهش ضا،ر نیز عبارت بودندد از مصدر

مواد و روش ها

هدر داروی

روانژزشکیر سه جلسه بیبتر عدم رعایت قوانین گرو

جامعدده ژددهوهش در ژددهوهش مداخلددهای ضا،ددر
(ژیشآزمددون -ژسآزمددون)ر شددامل کلیدده دانشآمددوزان

ابزارهای ژهوهش

دختددر مقطددع متوسددطهی شهرسددتان نجفآبدداد در سددال

 -5ژرسشدددنامه ایالعدددات جمعیدددت شدددناختی :ایدددن

تحصیلی  32-30بود که با تکمیل ژرسشنامهی بدشدکلی

ژرسشنامه شامل سواالت میزان تحصیالت آزمودنیهار سنر

بدن و سپس مصاضبه بالینی توسط روانشدناس بدالینی بدر

میزان تحصیالت و و،عیت اقتصادی والدین آنها بود

اسددداس ،دددوابط تشخیصدددی DSM_IV_TRر اخدددتالل
بدشکلی در آنها تشخیص داد شد بدود نموندهگیدری

 -2مقیاس اصالح شد وسواس فکدری عملدی ییدل
براون برای اختالل بدشکلی بدن ()YBOCS_BDD

در دو مرضله انجام گرفت در مرضله اول از نموندهگیری

این ابزارخودسنجی دارای  52سوال است که شدت

خوشهای جهت بربالگری استفاد شد بدینصورت که

عالئم اختالل بدشکلی بدن راموردسنجش قرار میدهد

از بدددین  02هنرسدددتان و دبیرسدددتان دخترانددده شهرسدددتان

ژاسخ دهندگان میزان توافق خود را باهرکدام از ماد هدا

نجفآبادر سه مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شددند

در مقیدداس لیکددرت نشددان مددیدهندکدده از دامندده "کددامالً

سپس با استفاد از ژرسشنامه وسواس فکری عملی ییدل-

مخالفم" تا "کامالً موافقم" گسترد است بهیور کلدیر

بددراون بددرای اخددتالل بدشددکلی بدددنر بربددالگری جهددت

مطالعات نشان میدهد که این ژرسشنامه دارای روایدی و

تشخیص اولیه افراد دارای اختالل بدشدکلی بددن انجدام

ژایایی مطلوبی میباشد( )28ربیعی و همکاران ایدن ابدزار

گردید این آزمون روی023نفر دانشآموز اجدرا شدد و

را در یک نمونه ایرانی اجدرا و ویهگدیهدای روانسدنجی

افرادی که نمر آنها در این ژرسشنامه بداالتر از  21بدود

آن را بررسی نمود ونشان دادند که مقیاس اصالح شد

( 03نفدر) انتخداب شدددند در مرضلده دوم تعدداد  03نفددر

وسواس فکری عملی ییل براون بدرای اخدتالل بدشدکلی

نوجوان مبتال به اختالل بدشکلی بدن که تشخیص نهایی

بدن از روایی و ژایایی مطلوبی برخوردار است()23

اختالل بدشکلی بدن را با استفاد از مصاضبهی بالینی بدر

272

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 -0مصاضبه بدالینی سداختاریافته بدرای اخدتاللهدای

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4391

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 21:50 +0430 on Monday June 18th 2018

 Collinsو همکارانر بده تحقیدق و بررسدی اخدتالل

اساس  DSM_IV_TRدریافت کردنددر انتخداب شددند

پژوهشی

اعظم حبیب اللهی و همکاران

محور  Iدر  :)SCID( DSM-IVاین مصاضبه از نوع نیمه

ژیشآزمونر تکمیل گردید سپس جلسدات مداخلده درمدان

ساختار یافتده مدیباشدد کده جهدت تشدخیص اخدتالالت

مبتنی بر ژذیرش و تعهد در قالر هشدت جلسده گروهدی

محور Iتوسط  Firstوهمکاران ساخته شد()03

هفتگددی  5/1سدداعته بددرای گددرو آزمددایش اجددرا شدددر

 -1ژرسشنامه نگرانی دربار تصویر بدنی
ایدددن ژرسشدددنامه  53مددداد ای توسدددط  Littletonو
همکارانر ساخته شد که به بررسدی نار،دایتی ونگراندی
فرد دربار ظاهرش میژردازد نمر گذاری این ژرسشنامه
بهصورت لیکرت  1درجهای است و نمر کل ژرسشنامهر
بین  53تا  31متلیر بود که کسر نمر بیشتدرر نشدانگر
باال بودن میزان نار،ایتی از تصدویر بددنی یدا ظداهر فدرد
است  Littletonو همکاران ژایایی ایدن ژرسشدنامه را بده
روش همسدانی درونددی بررسددی کددرد و ،ددریر آلفددای

روش تجزیه و تحلیل داد ها
جهت بررسی توصیفی داد ها از شاخصهای میدانگین
و انحرا

اسدتاندارد و جهدت بررسدی اثربخشدی درمدان

مبتنی بر ژذیرش و تعهد از تحلیل کوواریانس اسدتفاد شدد
تجزیه و تحلیل داد ها با استفاد

از ندرم افدزار SPSS 18

انجام گردید

یافته ها

کرانبددای  3/30را بدده دسددت آوردنددد( )05خصوصددیات

یافتددههددای ژددهوهش نشددان داد کدده  70/0درصددد از

روانسنجی این ابزار در جامعه ایدران نیدز ر،دایتبخش

آزمودنیهای گرو کنترل در ژایه تحصدیلی دوم و 26/7

گزارش شد

است()02

درصددد در ژایدده تحصددیلی سددوم هسددتند همچنددینر 66/6
درصد ازآزمودنیهای گرو آزمایش در ژایده تحصدیلی

 -1ژرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

دوم و  00/1درصد در ژایه تحصدیلی سدوم میباشدند در

مقیاس کوتدا تدرس از ارزیدابی منفدی توسدط لدری

زمینه تحصدیالت والددینر تحصدیالت ژددر23درصدد از

بهمنظور سنجش ا،طراب ناشدی از ارزیدابی اجتمداعی و

آزمودنیهای گرو کنترل ابتداییر  26/6درصد راهنمداییر

برمبنای مقیاس ترس از ارزیابی منفدی Watson & Frienر

 13درصددد دیددپلمر  6/7درصددد کدداردانی و  6/7درصددد

ساخته شد این ژرسشدنامه دارای  52آیدتم اسدت کده در

تحصیالت کارشناسی داشتهاند همچنین تحصیالت ژدر

یددک ییددف لیکددرت  1درجددهای نمر گددذاری میشددود

 00/0درصد از آزمودنیهای گرو آزمایش راهنمایی و

آیتمهددای 2ر 1ر 7ر  53بهصددورت معکددوس نمر گددذاری

 13درصد دیپلم و  6/7درصد تحصیالت کداردانی و 23

میشوند نمرات باالتر در ایدن ژرسشدنامه نشدانگر میدزان

درصد دارای تحصیالت کارشناسی بود اند تحصدیالت

باالتر ترس از ارزیابی منفی مدیباشدد(00ر )01شدکری و

مادر  23درصد از آزمودنیهدای گدرو کنتدرل ابتدداییر

همکاران در ایران مقیداس تدرس از ارزیدابی منفدی را بدر

23درصد راهنمداییر  16/7درصدد دیدپلم و 50/0درصدد

روی  021دانشآموز دبیرسدتانی اجدرا کردندد و ژایدایی

تحصیالت کاردانی میباشد همچندین تحصدیالت مدادر

 3/87را برای این ژرسشنامه محاسبه نمودند()01

26/7درصد از آزمودنیهای گرو آزمایشر ابتداییر23
درصد راهنماییر 13درصد دیپلم و 50/0درصد کارشناسدی

روش اجرای ژهوهش

بددود اسددت میددانگین سددن ژدددر آزمددودنیهددای گددرو

ژددس از انتخدداب نموندده اولیدده ژددهوهش و گمددارش

کنتددرل  )SD=1/20( 12/00و گددرو آزمددایش 13/70

تصادفی نمونه در دوگرو آزمایش و کنترلر ژرسشدنامههای

( )SD=6/15بود میانگین سن مادر آزمودنیهای گرو

ژهوهش توسدط اعضدای هدر دو گدرو در قالدر مرضلده

کنتددرل  )SD=0/78( 11/30و گددرو آزمددایش 11/23
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درضالیکه گرو کنترلر هی مداخلهای دریافت نکرد

 13درصد ازآزمودنیهای گرو کنترل از نظدر و،دعیت

ترتیددر  12و  10/86اسددت میددانگین تددرس از ارزیددابی

اقتصادی ،عیف و  63درصد از نظر و،دعیت اقتصدادی

منفیر در ژس آزمون گرو کنترل و آزمایش بده ترتیدر

متوسط بود اند همچندین  26/7درصدد ازآزمودنیهدای

 10/83و  00/00بود جهت بررسی ژیشفرضهای نرمال

گرو آزمایش از نظر و،عیت اقتصدادی ،دعیفر 10/0

بودن توزیع نمرات گرو های نمونه در جامعده و تسداوی

درصد از نظر و،عیت اقتصادی متوسدط و  23درصدد از

واریانسهای دو گرو در جامعه از آزمون های شاژیرو-

نظر و،عیت اقتصادی خوب بود اند

ویلک و آزمون لوین استفاد شد که نتایج آن در جدول

استاندارد نمرات نار،ایتی بدنی

شمار  0مشاهد می گردد فرض صفر برای نرمال بودن

میانگین و انحرا

و ترس از ارزیابی منفی در دو گرو آزمایش و کنتدرلر

توزیع نمرات دو گرو در تمدام متلیرهدای وابسدته تأییدد

در جدول شدمار 2ر ارائده شدد اسدت نار،دایتی بددنی

میگردد نتایج آزمون لوین برای خرد مقیاس نار،ایتی

ادراک شد در ژیش آزمون گرو کنترل و آزمدایش بده

بدددنی ادراکشددد (F =5/32؛ )p = 3/02ر نگرانددی بدددنی

ترتیر  01/86و  07/13بدود ایدن میدانگینهدا در مرضلده

ادراکشد (F =3/21؛ )p = 3/62ر نمدر کدل نار،دایتی

ژس آزمون  06/66و  27/63بود همچنینر نگرانی بدنی

بدددنی (F =3/32؛ )p = 3/86و تددرس از ارزیددابی منفددی

ادراک شد در ژیش آزمون گرو کنترل و آزمدایش بده

(F =3/23؛  )p = 3/183نشانگر تحقق ژیشفرض تساوی

ترتیر  28/06و  23/36بدود ایدن میدانگینهدا در مرضلده

واریانسها بود

ژددسآزمددون  27/86و  23/00بددود میددانگین نمددر کددل

نتایج تحلیل کوواریدانس جهدت بررسدی اثربخشدی

نار،ایتی بدنی در ژیش آزمون گرو کنترل و آزمدایش

درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهد بر خرد مقیاسها و نمدر

به ترتیر  66/16و  61/50بود این میدانگین هدا در ژدس

کل نار،ایتی بدنی در جدول شمار  1ارائه شد اسدت

آزمون برابدر بدا  61/10و  17/30بدود میدانگین تدرس از

نتایج نشان میدهدد نمدرات ژیشآزمدون نار،ایتدی بدنی

جدول شماره :1چهارچوب کلی جلسات درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهد
جلسه

محورها

مو،وع

اول

معرفی مبانی اساسی درمان

 )5آشنایی با اعضا گرو  )2تعیین قوانین ضاکم برجلساتدرمان  )0تصریح رابطه درمانی  )1معرفی و سنجش اختالل بدشکلی بدن  )1درماندگی خالق

دوم

درماندگی خالق

 )5ادامه درماندگی خالق )2استعار چاله

سوم

کنترل مسئله است

 )5معرفی کنترل به عنوان مسئله  )2تفاوت دنیای درون و بیرون  )0استعار ژلی گرا

چهارم

ژذیرش جایگزینی برای اجتناب

 )5معرفی ژذیرش و تمایل به عنوان جایگزینی برای کنترل  )2استعار میهمان )0بیان اضساسات ژاک و ناژاک

ژنجم

گسلش

 )5گسلش  )2استعار اتوبوس

ششم

خود به عنوان زمینه وبودن در زمان ضال

 )5معرفی انواع خود  )2استعار شطرنج  )0آشنایی با گذشته و آیند مفهومسازی شد

هفتم

ارزشها

 )5ضرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود ژذیرا و مشاهد گر  )2شناسایی ارزشهاوسنجش ارزشهای مراجع

هشتم

تعهد به عمل

 )5تعهد به عمل وژایبندی به ارزشها با وجود موانع  )2استعار نهال  )0ارزیابی تعهد به عمل وژیشگیری ازعود

استاندارد متلیرهای وابسته ژهوهش در دو گرو آزمایش و کنترل

جدول شماره  :2میانگین و انحرا
متلیرها

نار،ایتی بدنی ادراک شد
نار،ایتی بدنی

نگرانی بدنی ادراک شد
نمر کل نار،ایتی بدنی
ترس ازارزیابی منفی
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گرو

ژیش آزمون
میانگین

انحرا

ژس آزمون
استاندارد

میانگین

استاندارد

انحرا

کنترل

01/86

6/37

06/66

6/06

آزمایش

07/13

1/31

27/63

1/16

کنترل

28/26

1/12

27/86

1/07

آزمایش

23/36

1/06

23/00

0/33

کنترل

66/16

7/12

61/10

8

آزمایش

61/50
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( )SD=6/21بود در زمینه و،عیت اقتصادی اجتماعیر

ارزیابی منفی در ژیش آزمون گرو کنترل و آزمایش به

پژوهشی

اعظم حبیب اللهی و همکاران

کلی رابطه معنیداری با نمدرات ایدن متلیرهدا در مرضلده

نمرات ترس از ارزیابی منفی بر ضسر عضویت گروهی

ژس آزمون ندارد با ضذ تأثیر این متلیرهدار بدین میدانگین

تفاوت معندیداری وجدود دارد ( )p>3/35بددین معندی

تعدیل شد نمرات نار،ایتی ادراک شد بدنیر نگراندی

که درمان مبتنی بر تعهد و ژدذیرش بدر تدرس از ارزیدابی

ادراک شد بدنی و نار،ایتی بدنی کلی بر ضسر عضویت

منفی نوجوانان دختدر مدؤثر اسدت میدزان تدأثیر برابدر بدا

گروهی تفاوت معنیداری وجود دارد ( )p>3/35بددین

 3/111میباشد؛ یعنی  11/1درصدد از واریدانس نمدرات

معنی که درمان مبتنی بدر تعهدد و ژدذیرش بدر نار،دایتی

ترس از ارزیابی منفی آزمودنیها در مرضله ژس آزمدون

بدددنی نوجوانددان دختددر مددؤثر اسددت میددزان تددأثیر بددرای

ناشی از عضویت گروهی است توان آماری آزمون بین

نار،ایتی ادراک شد بدنی برابر با 3/088ر برای نگرانی

 3/336است که ضاکی از دقت آماری بسیار بداالی ایدن

ادراک شد بدنی  3/167و بدرای نار،دایتی بددنی کلدی

آزمون و کفایت ضجم نمونه است

بحث

نار،ایتی ادراک شد بددنیر  16/7درصدد از واریدانس
نمددرات نگرانددی ادراک شددد بدددنی و  11/0درصددد از

نتایج مطالعه ضا،ر نشدان داد کده درمدان مبتندی بدر

واریانس نمرات نار،ایتی بدن کلی آزمودنیها در مرضله

ژذیرش و تعهدر باعثکاهش نار،ایتی بدنی و تدرس از

ژس آزمون ناشی از عضویت گروهی است توان آماری

ارزیابی منفیگرو آزمدایش نسدبت بدهگدرو کنتدرل در

آزمون بین 3/373تا  5میباشد که ضاکی از دقت آماری

مرضله ژس آزمون شد است نتدایج بده دسدت آمدد بدا

بسیار باالی ایدن آزمدون و کفایدت ضجدم نمونده اسدت

یافتههای رفیعدی و همدکاران که نشدان داد درمدان مبتنی

همچنینر نتایج جدول شمار  1نشدان مدیدهددر نمدرات

بددر ژددذیرش و تعهددد بددر کدداهش نشددانههددای ا،ددطراب و

ژیشآزمون ترس از ارزیابی منفدی رابطده معندیداری بدا

ر،ایتمندی از تصویر بدنی در زنان مبتال به چداقی مدوثر

نمددرات تددرس از ارزیددابی منفددی در مرضلدده ژسآزمددون

است همسو است()06

جدول شماره  :3نتایج آزمون شاژیرو -ویلک و لوین جهت ارزیابی ژیش فرض های ژهوهش
آزمون شاژیرو-ویلک
متلیرها

نار،ایتی بدنی

کنترل

آزمون لوین

آزمایش

آمار

معنی داری

آمار

معنی داری

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

معنی داری

نار،ایتی بدنی ادراک شد

3/303

3/271

3/353

3/581

5/320

5

28

3/023

نگرانی بدنی ادراک شد

3/383

3/366

3/311

3/630

3/213

5

28

3/625

نمر کل نار،ایتی بدنی

3/321

3/200

3/322

3/236

3/328

5

28

3/863

3/313

3/080

3/323

3/260

3/238

5

28

3/183

ترس از ارزیابی منفی

جدول شماره  :4نتایج تحلیل کووار یانس جهت بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ژذیرش و تعهد بر نار،ایتی بدنی و ترس از ارزیابی منفی
شاخص
متلیر
نار،ایتی بدنی ادراکشد

منبع تلییرات
ژیشآزمون
عضویت گروهی

نگرانی بدنی ادراکشد

625/12

5

625/12

57/52

3/33

3/08

3/37

2/53

5

2/53

3/55

3/70

3/33

127/66

5

127/66

20/65

3/33

3/16

3/33

67/66

5

67/66

5/36

3/05

3/30

3/56

2505/28

5

2505/28

00/10

3/33

3/11

5/33

ژیشآزمون

3/78

5

3/78

3/32

3/88

3/33

3/31

عضویت گروهی

718/11

5

718/11

22/18

3/33

3/11

3/33

ژیشآزمون
ژیشآزمون
عضویت گروهی

ترس از ارزیابی منفی

1/13

5

1/13

3/51

3/73

3/33

3/36

آزادی

3/36

عضویت گروهی
نمر کل نار،ایتی بدنی

مجموع مجذورات

درجه

میانگین مجذورات

F

معنیداری

میزان تأثیر

توان آماری
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ادراک شد ر نگرانی بدنی ادراک شد و نار،ایتی بدنی

ندارد با ضذ

3/110میباشد؛ یعندی  08/8درصدد از واریدانس نمدرات

تأثیر این متلیرر بین میانگین تعدیل شدد

 Pearsonوهمکاران درژهوهشی نشان دادند درمدان

به نار،ایتی بددنر عمدل میکنددر یعندی بدا محتدوای آن

مبتنی بدر ژدذیرش وتعهدد رفتارهدای خدوردن را درزندان

آمیخته شد است و ضاصل این آمیختگیر باورهای مربدوط

دارای نگرانی تصویربدنیر کاهش میدهد()58

به بدشکلی بددن هسدتند تکنیکهدای درمدان مبتندی بدر

مبتنی بر ژذیرش وتعهد به درمان شرم وخجالت مرتبط با

دارند وقتی آمیختگی شناختی کاهش یابدر یعنی فرد از

بدن کمک میکند( )53همچندین  Collinsو همکدارانر

محتوای افکارر گسدلید شدد اسدت تمریندات گسدلش

به تحقیق و بررسدی اخدتالل بدشدکلی بددنی و ژریشدانی

شددناختی بدده مراجعددان میآمددوزد افکددار را فقددط افکددارر

روانی در بیمارانی که تحت عمدل جراضدی آروار قدرار

اضساسات را فقط اضساساتر خایرات را فقط خدایرات

گرفته بودند ژرداختند نتایج تحقیق آنهدا ضداکی از آن

و اضساسات بدنی را فقط اضساسات بددنی ببینندد هی یدک

بود که بین اختالل بدشکلی بدنی و ا،طرابر افسردگی

از این رویددادهای دروندی وقتدی تجربده میشدوندر ناتداً

و وسواس همبستگی زیادی وجود دارد( )23ازآنجاکده

برای سالمتی انسان آسیرزا نیستند آسیرزا بودن آنها

اثربخشی درمان مبتندی برژدذیرش وتعهددر بدر اخدتالالت

از این ناشی میشود که آنها تجارب آسیرزار ناسالم و

خلقی و وسواس(25ر )22به اثبات رسید اسدت مدیتدوان

بدی دیدد شدوند کده بایدد کنتدرل و ضدذ

شدوند(.)07

گفت که نتایج ژهوهش ضا،ر بانتایج ژهوهشهای قبلدی

درمددانگر از یریددق فراینددد گسددلش شددناختی بدده مراجددع

همسدو اسددت .در تبیدین ایددن یافتدده ژدهوهش میتددوان بدده

میآموزد که رویدادهای درون را همانگونه که هسدتند

جنبههای مختلفی اشار کدرد بیمداران مبدتال بده اخدتالل

ببینند نه آنیور که خود آن رویدادها میگویندد و ایدن

بدشکلی بدنر افکار ژریشانکنند ای دارند این افدراد از

باع دث میشددود ژددذیرش بهتددر ری دهددد( )08ایددن روش

موقعیتهددا یددا فعالیتهددایی برانگیزاننددد ایددن افکددار و

درمانی باعث می شدودکه مراجعدان تجدارب ناخوشدایند

اضساسات راجتناب میکنند سرخوردگی ناشدی از عددم

درونی را بدون تالش برای کنترل کردن آنهار اضسداس

کنتددرل ایددن افکددار واضساسددات ژریشددانکننددد ر اثددرات

کنند و انجام این کار باعث میشود آن تجدارب کدمتدر

ناخواسددته جدیدددی ایجدداد میکنددد و فددرد را بدده یددور

تهدیدکنند به نظر برسند دلیل موفقیت درمان مبتنی بدر

فزایند ای از چیزهایی که برایش اهمیدت دارندد از قبیدل

ژذیرش و تعهد با انواع گوناگون اخدتالالت بدالینی ونیدز

سالمتیر کارر دوستان و خانواد دور میکند کسی کده

گرو های مختلف افراد این است که این رویکرد بجدای

به خایر نگرانی از تصویر بددن و آمیختگدی بدا افکداری

تمرکدز بددر شددکل یددا فراوانددی نشددانههاکه ویهگددی یددک

هددمچددون"مددن زشددتم"ر "مددن جددذاب و دوستداشددتنی

اختالل هستندر بر فرایندهای کارکردی متمرکز است که

نیستم"ر در خانه میماندر یا زیاد آرایش میکند شاید در

مختل وجود دارند.

در ژس بسیاری از تظاهرات رفتاری

کوتا مدتر آرامش داشته باشد اما به یور مداوم درگیر

نتایج این ژهوهشر همچنین بیانگر اثر معنادار درمان

چنین افکاری میشودر که" من زشتم"ر "کسدی دوسدت

مبتنی بر ژذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی

ندارد با من صحبت کند"و همین مو،دوع در بلندمددت

دانش آموزان دختر دبیرستانی بود این نتایج را میتدوان

باعددث تشدددید نار،ددایتی بدددنی وی میشددود در درمددان

بددا نتددایج ژهوهشهددای  Dalrympleو  Herbertهمسددو

مبتنددی بددر ژددذیرش و تعهدددر افکددارر نتیجدده یددک نهددن

دانست آنها در ژهوهشی نشان دادند که کاهش اجتناب

یبیعیانددد و باورهددا ضاصددل فراینددد آمیختگددی شددناختی

تجربی که از مولفههای مطرح در ژذیرش وتعهد درمانی

آنچه افکار را تبدیل به باور میکندر آبشته شدن فرد به

است با کاهش نشانههای هراس اجتماعی از جمله تدرس

محتوای افکار است وقتی فردی یبق یک فکدر مربدوط

از ارزیابی منفی مرتبط است()03
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 Formanو همکاران در ژهوهشی نشان دادند درمان

ژذیرش و تعهد بر کاهش آمیختگی شناختیر تأکید زیدادی

پژوهشی

اعظم حبیب اللهی و همکاران

تکنیکهای گسلش شناختیر افکدار خودارزیدابی منفدی

وتعهدر ارزشها را به عنوان کیفیتهای انتخاب شدد ی

مانند افکار مرتبط با ناکارآمدی را کاهش میدهندد()13

اعمال هدفمندانه جهت ضل مسائل شانر تعریف میکند

هنگامیکه ژذیرش و تعهدد درمدانی در مدورد نشدانههای

و به مراجعین یاد میدهد تا بین انتخداب وقضداوتهدای

هراس اجتماعی بکار گرفته میشودر عالو بدر فرآینددهایی

مستدل تمایزقائل شوند و ارزشها را انتخاب نمایندد بده

که در مورد نار،ایتی بدنی نکر شدر سعی میشود تا در

مراجعین گفته میشود تاآنچه را از زندگی مدیخواهندد

درمددان بددهجای تددالش بددرای تلییددر شددکل و محتددوای

بررسی کرد وآن را در ضدوز هدای مختلدف زنددگی از

رویدددادهای روانددی تددرسآورر بدده تلییددر در زمینددهها و

قبیدل :زنددگی شدللیر روابدط صدمیمانهر دوسدتیر رشددد

کنشهددای ژاسددخدهی کدده چرخدده اخددتالل را نگهددداری

شخصیر سالمتی ومعنویت مدنظر قرار دهند فرآیندهای

میکنندر متمرکز شود( )51به نظدر میرسدد کده هدر چده

گسلشر ژدذیرشر ارزشهدا وعمدل متعهدانده بده مراجدع

فردی دچار نشانههای مربوط به ترس و قضاوت اجتمداع

کمک میکند تا مسدئولیت تلییدرات رفتداری را بپدذیرد

باشد و بیشتر به فرار و یا اجتنداب از تجدارب ندامطلوب

کددار روی ارزشهددا انگیددز مراجددع بددرای مشددارکت در

درونی تأکید ورزدر بیشتر زمینه اجتناب تجربی را فراهم

درمان را افزایش میدهد ارزشها با فرایندهایی که قبال

میکنددد و بنددابراین مشددکل خددود را تشدددید میکنددد در

اشار شد مرتبط هستند برای م ال آنها بخش مهمدی از

مورد ترس از ارزیابی منفیر راهبردهای کنتدرل هیجدانی

کارژذیرش هستند بده ایدن صدورت کده انگیدز ای بدرای

(از قبیل اجتناب و آرامسازی) که افراد استفاد میکنندر

ژذیرش فراهم میکنند ژذیرش میتواند تجربهای دشوار

در ضقیقت ا،دطراب را افدزایش میدهدد( )08درمدانگر

وگاهی اوقات دردناک باشدد و تصدریح ارزش هدا ایدن

تالش میکند تا مراجع به جای اجتناب ژذیرش را تجربه

رنج وکارسخت را تسهیل میکند

کند  Hayesمطرح سداخت کده ژدذیرش شدامل :تجربده

مهمتدرین محددودیتهدای ژدهوهش ضا،درعبارت

رویدادها بطور کامل و عداری از دفداعر همدانگونده کده

بودند از :محدود بودن دامنه تحصدیلی شدرکتکنندگان

هستند؛ مدیباشدد ونکرنمودکده متخصصدین بدالینی کده

ژددهوهش کدده شددامل دانشآمددوزان متوسددطه میشدددند

تجربده مدارهسددتندر ممکددن اسددت بددر اهمیددت تلییرکلیدده

هدمچندین دامنده سددنی  51تدا  57سدال در ایدن ژددهوهشر

نشانههای ناخوشایند تاکید بدیش از ضددی داشدته باشدند

میتوانددد تعمیمژددذیری یافتددههای ژددهوهش ضا،ددر را بدده

واهمیت ژذیرش را مورد توجه قدرار ندهندد در ژدذیرش

نمونههای خارس از این دامنه محددود سدازد بهعالو راین

عاری از دفاع فدرد یداد مدیگیدرد کده وقدایع زنددگی را

ژهوهش فقط بر نوجوانان دختر انجام شد بود و بنابراین

همانگونه که هستند ببیند و سعی در دخالدت یدا عدوض

نمیتددوان نتددایج آن را بدده نوجوانددان ژسددر تعمددیم داد

کردن آنهدا نکنددر زیدرا افدراد زمدانی کده بدا رویددادی

همچنین عدم اجرای مرضله ژیگیری را میتوان از جملده

بیرقابل تلییرروبرو مدیشدوند دچارافکدارر اضساسدات و

محدودیتهای این ژهوهش در نظر گرفت بدا توجده بده

هیجانات میشوند که باعث بدروز راهبردهدای مقابلده بدا

اینکه این ژهوهش در شرایط کنترل شد انجام گرفته و

اسددترس هیجددان مدددار واجتندداب مدددار مددیشددود امددا در

آزمدودنیهددای ژدهوهش فقددط درمددان مبتندی بددر تعهددد و

ژذیرش فرد میآموزد به وجود این مسئله در زندگی اش

ژذیرش را دریافت کردند و مداخله دارویدی بدرای آنهدا

آگا باشد و تالشی برای ازبدین بدردن آن نکنددر همدین

انجام نگرفتر تعمیم نتایج بدا محددودیت روبدرو اسدتر

مسئله باعدث مدیشدود کده شددت راهبردهدای مقابلدهای

زیددرا در دنیددای واقعددی افددراد از مددداخالت دارویددی نیددز

اجتناب مددار و هیجدان مددار در فدرد کداهش و راهبدرد

استفاد می کنند ژیشنهاد میشود در ژهوهشهای آتدیر
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سپاسگذاری

ایددن مداخلدده بددا جمعیددت ژسددران نوجددوان و نیددز سددایر

در ژایان از تمامی شدرکتکنندگان عزیدزر مددارس

نشانههای اختالل بدشدکلی بددن نیدزر موردبررسدی قدرار

مربویه و سایر عزیزانی که ما را در انجدام ایدن ژدهوهش

بگیرد همچنین به مقایسه اثر بخشی این روش درمدان بدا

یاری نمودند کمال قدردانی و تشکر را داریم

درمان دارویی و درمانهای ترکیبی ژرداخته شود
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