مقایسهی اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و
گروهدرمانی شناختی  -رفتاری بر کمالگرایی و عزتنفس زنان
دارای نارضایتی از تصویر بدنی
نشریه علمی

روانشناسي
باليني
و شخصيت

مریم فرحزادی ،1محمدابراهیم مداحی ،*2جواد خلعتبری

3

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسالممی،
تهران ،ایران.
)
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول
 .3دانشیار  ،گروه روانشناسی  ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسممی  ،تنکابن ،ایران.

چکیده
دوره  ،17شماره  ،1پياپي 32
بهار و تابستان 1398
صص97-108 :.

تاریخ دریافت1396/04/05 :
تاریخ پذیرش1396/08/08 :

مقاله پژوهشي
Journal of

Clinical
Psychology
& Personality

مقدمه :هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروهدرمالانی شالناتتی -رفتالاری
بر کمالگرایی و عزتنفس زنان دارای نارضایتی بدنی بود.
روش :پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه آزمایش و یال گالروه کنتالرل همالراه بالا
پیگیری  3ماهه بود .جامعه آماری شامل زنان  38-23ساله دارای نارضالایتی از توالویر بالدنی کاله در سالال  1396-95باله
مراکز سممت شهرداری تهران مراجعه نمودند ،بود .از طریق نمونهگیری توشهای از بین  453نفالر ،بالا توجاله باله نمالرات
برش در پرسشنامهها ،ممکهای ورود و تروج ،تعداد  45زن انتخاب و بهطور توادفی در سه گروه (مبتنالی بالر پالذیرش
و تعهد و شناتتی -رفتاری و کنترل) جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش عبارت از مواحبه سالاتتاریافته ،پرسشالنامههالای
روابط چندبعدی بدن-تود (کش ،)1997 ،کمالگرایی چندبعدی تهالران (بشالارت )1386 ،و عالزتنفالس (روزنبالر ،
 ) 1965بود .گروههای آزمایشی  12جلسه 90 ،دقیقهای(هفتهای ی جلسه) تحت گروهدرمانی قرار گرفتند.
نتایج :یافتههای تجزیه وتحلیل واریانس آمیختاله و آزمالون تعقیبالی بنفرونالی نشالان داد الالا) افالزایش معنالادار
عزتنفس در مرحله پسآزمون و پیگیری ( )P>0/01ب) کاهش معنادار کمالگرایی در مراحل پسآزمالون
()P>0/01؛ د) دو روش بالالالاله یالال ال میالالالالزان بالالالالر عالالالالزتنفالالالالس (P>0/01؛  )F=13/16و کمالالالالالگرایالالالالی
(P> 0/01؛  )F=4/91تأثیرگذار بودهاند ،اما الزم به ذکر است اثالر مالداتمت در پیگیالری فقالط بالر مؤلفالهی
کمالگرایی دیگر محور حفظ شد .
بحث و نتیجهگیری :استفاده از این روشهای مداتله میتواند در بهبود مشکمت روانشناتتی ایالن گالروه از افالراد
مؤثر باشد.
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مقدمه
ظاهر فیزیکی یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار در زندگی
افراد مخصوصاً زنان میباشد.گستردگی تبلیغات رسانهای،
اینترنتی و مجالت در قرن  21که محصوالت زیبایی،
مداخالت جراحی و پزشکی را بر روی زنان متمرکز
نمودهاند ،سبب شده است که مفهوم زیبایی برای زنان از
اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار باشد .تبلیغات
رسانهای ،بازار گستردهی محصوالت زیبایی ،جراحیهای
مختلف ،رژیمها و ورزشهای مختلف همه یک پیام را
منتقل میکنند که الغر ،زیبا ،جوان و جذاب بودن،
بااهمیت است [.]1
زمانی که ایده آلهای ظاهر فیزیکی توسط این پیامها
در ذهن زنان نقش میبندد آنها با مقایسهی این پیامهای
درونی شده و دستنیافتنی با ظاهر فیزیکی واقعی دچار
تضاد میشوند ،و در برخی از زنان این عدم هماهنگی با
مؤلفههای مهم دیگر نظیر کمالگرایی 1و عزتنفس 2گره
میخورد و سبب ایجاد نارضایتی از تصویر بدنی 3میشود.
همانگونه که پژوهشهای [ ]5 ،4 ،3 ،2نشان دادند که
کمالگرایی بهصورت مجموعهای از استانداردهای شخصی
غیرواقعی ،ارزیابی انتقادآمیز خود در مورد ظاهر میتواند
سبب افزایش نارضایتی از تصویر بدنی در زنان شود.
زنان دارای نارضایتی از تصویر بدن که کمالگرایی نیز
دارند از طریق راهبردهایی نظیر محدود کردن غذا و
ورزشهای افراطی برای نزدیک شدن به ایده آلهای زیبایی
جامعه تالش میکنند  ،همچنین جهت کسب تأیید دیگران،
اجتناب از طرد بین فردی ،تسهیل در تعامالت اجتماعی
تحت عمل جراحی زیبایی قرار گیرند (بران و پتریک20084
نقل از[ ]6؛ هویت و همکاران 2003 ،و فینگلد 1990 ،نقل
از [ ،)]7تا بدین نحو به رضایت از تصویر بدن دست یابند.
لذا ابعاد مختلف کمالگرایی با نارضایتی از تصویر بدنی
ارتباط دارد ،بدینصورت که بررسی دقیق خود ،عارضهیابی
و انتقاد از خود که در کمالگرایی خودمحور مشاهده
میگردد با نارضایتی از تصویر بدنی ،جراحی زیبایی و
بیاشتهایی روانی ممکن است ارتباط داشته باشد و نیز
حساسیت به فشارهای اجتماعی ،معرفی خود عالی که در
کمالگرایی اجتماعی مشاهده میگردد ممکن است در
کاهش عزتنفس  ،اختالل در تصویر بدن و رفتارهای
ناسازگار خوردن مؤثر باشد.

همچنین در کمالگرایی اجتماعی به دلیل ایجاد
کمال بدنی یا تالش برای کسب رضایت دیگران مهم تمایل
به انجام عمل جراحی زیبایی وجود دارد[ 5و .]7
مؤلفهی دیگر که با نارضایتی از تصویر بدن ارتباط دارد،
عزتنفس است .آتا( 2006نقل از[ )]8معتقد است که
عزتنفس با افکاری دربارهی بدن مشخص میشود و ظاهر
فیزیکی بهطور مستمر بهعنوان یک عامل پیشبینی کننده
عزتنفس در سنین مختلف در نظر گرفته میشود .افراد
دارای نارضایتی از تصویر بدنی که عزتنفس کمتری دارند،
بر تصویر بدن خود بهعنوان یک منبع ارزشمند،
سرمایهگذاری میکنند .هنگامیکه به این افراد بازخورد
منفی داده میشود ،احساس خود ارزشمندی آنها تهدید
میشود و به دلیل اینکه مبنای دیگری برای ارجاع و
ذخیرهسازی مجدد احساس ارزشمندی وجود ندارد دچار
کاهش عزتنفس بیشتر و رضایت بدنی کمتر میشوند[.]9
اگرچه کشور ایران بهعنوان یک کشور مسلمان و
درحالتوسعه بافرهنگ اسالمی عجین است و با توجه به
فرهنگ اسالمی و تأکید قوانین اسالمی مانند پوشیدن بدن
مخصوصاً برای زنان میبایست مشغولیت ذهنی با بدن
نسبت به فرهنگ غربی کمتر باشد ،اما از سویی مواجهه با
اطالعات گسترده در مورد بدن و ایده آلهای ظاهری که از
طریق رسانهها منتشر میشود و از سوی دیگر تأکید جامعه
بر شکل بدنی بهعنوان عامل جذابیت ،زیبایی ،پذیرش
اجتماعی و موفقیت((عبدالهی 2001 ،نقل از [ )]10و
تعامل آن با ویژگیهایی نظیر عزتنفس و کمالگرایی سبب
می شود که زنان دچار نارضایتی از ظاهر فیزیکی خود شوند
و برای کاهش پریشانی و نزدیک شدن به ایده آلهای
جامعه راهبردهای نظیر رژیمهای افراطی ،جراحیها،
محدودیت غذایی ،ورزش افراطی ،آرایش استفاده
نمایند[ .]11این راهبردها از سویی پرهزینه و از سوی دیگر
سبب سردرگمی و نارضایتی بیشتر میگردد چراکه ایده
آلهای زنان دست نایافتنی است .شاهد این مدعا آمار
گسترده حراجی زیبایی که ساالنه  25تا  30هزار جراحی
زیبایی انجام میشود ،و کسب مقام سوم منطقه در واردات
محصوالت آرایشی در منطقه[ ]12است که سبب حل
مسئله بهصورت سطحی شده است ،ولی پس از مدتی
مجدداً احساس نارضایتی نمودار میگردد.
لذا برای جلوگیری از اینکه رفتارهای جبرانی
مطرحشده بهصورت مسئله شدیدتر و وسواس گونه درنیاید،

1
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میتوان از طریق رویکردهای شناختی -رفتاری 1و مبتنی بر
پذیرش و تعهد 2به تبیین چرایی علت مسئله و نیز بهبود
شرایط افراد اقدام نمود .در رویکرد شناختی -رفتاری از هر
دو عنصر شناختی و رفتاری برای درک جامع تصویر بدنی و
مؤلفههای مرتبط به آن استفاده میشود و بر تغییر افکار
ناکارآمد تأیید میگردد[ .]13در مقابل در رویکرد مبتنی بر
پذیرش و تعهد بجای تغییر در شناختها سعی میشود تا
ارتباط روانشناختی فرد با افکار  ،احساساتش افزایش یابد.
از معدود پژوهشهای صورت گرفته میتوان به پژوهشهای
[ ]21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14اشاره کرد که
اثربخشی این مداخالت درمانی را بر نارضایتی از تصویر
بدن در نمونههای مختلف موردبررسی قراردادند.
لذا در این پژوهش به این سؤال پرداختهشده است که
آیا بین اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و
گروهدرمانی شناختی – رفتاری(بر اساس الگوی  8مرحلهای
کش) بر میزان کمالگرایی و عزتنفس زنان  38-23ساله
مبتالبه نارضایتی از تصویر بدنی شهر تهران تفاوت وجود
دارد؟

تحتالشعاع قرار میدهند ،نظیر سرطان ،سوختگی و )....و
همچنین تمایل به شرکت در کالسها درنهایت 45زن -23
 38ساله ،انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش

بدن-خود:3

در
 )1پرسشنامهی روابط چندبعدی
این پژوهش از پرسشنامهی روابط چندبعدی بدن-خود که
در سال  1997توسط کش آماده شد بهعنوان پرسشنامه
غربالگری اولیه  ،استفاده شد که مشتمل بـر  46گویه و
شش بعد روابط بدن-خود شامل ارزشیابی قیافه، 4
جهتگیری قیافه ، 5ارزشیابی تناسباندام ،6جهتگیری
تناسباندام ، 7وزن ذهنی 8و رضایت بدنی 9میباشد که
بهمنظور ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خود
بکار میرود[ .]22نمرهگذاری این پرسشنامه بهصورت 5
مقیاس لیکرتی (کامالً مخالف = ، 1کامالً موافق =  ) 5است
 .الزم به ذکر است که در سؤاالت ،21 ،17 ،15 ،12 ،11 ،6
 31 ،29 ،28 ،26 ،23 ،22و  32نمرهگذاری بهصورت
معکوس صورت میگیرد .نمره کلی پرسشنامه در طیف 46
و  230برآورد شده است.
مشخصههای روانسنجی پرسشنامه در پژوهشهای
خارجی مورد تأیید قرارگرفته است .ازجمله در مطالعهای که
توسط کش در سال  1994انجام شد ،همسانی درونی10
زیرمقیاس ارزیابی وضع ظاهری 0/88 ،و همسانی درونی
زیرمقیاس رضایتمندی از نواحی 0/77بود  .همچنین
زیرمقیاس ارزیابی وضع ظاهری دارای اعتبار  0/81و زیر
مقیاس رضایتمندی بدنی دارای اعتبار 0/ 86بود.اعتبار
گزارششده بر اساس دو بار اجرا بهدستآمده است[.]23
در ایران راحتی [ ]24به بررسی اعتبار و روایی
پرسشنامه پرداخت نتایج به شرح ذیل بودهاند :اولین
همگرایی آزمون ،از طریق بررسی رابطه بین پرسشنامه
تصویر بدنی و عزتنفس بررسی شد .نتایج مربوطه نشان داد
که بین تصویر بدنی باعزت نفس ،در دختران ،پسران و کل
نمونههای دانشجویی ،به ترتیب ،همبستگیهای ،0/ 52
 0/55 ،0/58به دست آمد .
 )2پرسشنامهی کمالگرایی:

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی طرح پیشآزمون-
پسآزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همراه با
پیگیری  3ماهه ،بود که مداخلههای درمانی بهعنوان متغیر
مستقل و کمالگرایی و عزتنفس بهعنوان متغیر وابسته در
نظر گرفتهشده است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیهی زنان  38-23سالهی دارای نارضایتی از تصویر بدنی
بود که در سال  1395به مراکز سالمت مناطق  22گانه ی
شهرداری تهران مراجعه نمودند.
ب) نمونه پژوهش :از طریق روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای (که شرح آن درروش اجرا بهتفصیل
آورده شده است) ،ابتدا  453نفر انتخاب و سپس با توجه به
مالکهای ورود (کسب نمره برش در پرسشنامهها ،نداشتن
جراحی زیبایی ،سن  38-23سال ،تحصیالت دیپلم)،
مالکهای خروج (برآورده شدن مالکهای اختالل خوردن و
اختالل بدشکلی بدنی از طریق مصاحبه؛ وجود ضایعات
چهرهای حاصل از سانحه یا بیماریهای خاص که ظاهر را
Cognitive- Behavioral Approach
Acceptance and Commitment Approach

مریم فرح زادی و همکاران

3

Multidimensional Body–Self Relations Questionnaire
evaluation, AE
5 appearance orientation, AO
6 fitness evaluation, FE
7 Fitness orientation ,FO
8 subjective weight, SW
9 body areas satisfaction, BAS
10 internal consistency
4appearance

1
2
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در پژوهش حاضر از پرسشنامهی کمالگرایی چندبعدی
تهران 1استفاده میگردید .مقیاس کمالگرایی چندبعدی
تهران یک آزمون  30سؤالی است و بر اساس مقیاسهای
قبلی[ ]27 ،26 ،25توسط بشارت[ ]28ساختهشده است.
در این مقیاس  30سؤالی  ،که کمالگرایی خویشتندار،
کمالگرایی دیگرمدار و کمالگرایی جامعه مدار را
موردبررسی و ارزیابی قرار داده است .نحوهی نمرهگذاری
این پرسشنامه بهصورت لیکرتی از نمره  1تا  5میباشد .هر
یک از سه بعد با  10سؤال سنجیده میشوند .مقیاسهای
سهگانه به ترتیب10و 50است.یعنی کسی که در هر یک از
زیر مقیاسها نمره 10را به دست آورده است دارای کمترین
میزان کمالگرایی و کسی که نمره 50را کسب نموده دارای
بیشترین میزان کمالگرایی در هر یک از سه بعد
کمالگرایی میباشد .حداکثر نمره ممکن در این مقیاس
 150و حداقل نمره  30میباشد.
در مورد روایی و پایایی پرسشنامه میتوان اشاره کرد
که بشارت [ ]28اعتبار محتوایی مقیاس کمالگرایی
چندبعدی تهران را با استفاده از ضرایب توافق کندال برای
ابعاد کمالگرایی خودمدار ( ، )0/80کمالگرایی دیگر مدار
( )0/72و کمالگرایی جامعه مدار ( )0/69محاسبه کرد و
ضریب باز آزمایی همبستگی بین نمرههای  78نفر از
آزمودنیها در دو نوبت بافاصله دو تا چهار هفته را برای
مؤلفه کمالگرایی خودمدار  ،r=0/85برای کمالگرایی دیگر
مدار  ،r=0/79و برای کمالگرایی جامعه مدار ،r=0/84
محاسبه نمود .همچنین همسانی درونی مقیاس کمالگرایی
تهران را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل
آزمودنیها ( )n=500برای مؤلفههای کمالگرایی خودمدار
 ،0/90کمالگرایی دیگر مدار 0/91و کمالگرایی جامعه
مدار  0/81محاسبه شد که نشانه همسانی درونی رضایت
بخشی است .روایی همزمان مقیاس کمالگرایی چندبعدی
تهران از طریق اجرای همزمان مقیاس مشکالت بین
شخصی ،مقیاس سالمت روانی و مقیاس نوروز گرایی و
برونگرایی مقیاس شخصیتی 2محاسبه شد .نتایج ضرایب
همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی در زیر
مقیاس کمالگرایی خودمحور با مشکالت بین شخصی
 ، r=0/44 ، p< 0/001بهزیستی روانشناختیr=0/62
روانشناختی درماندگی  ،r = 0/59نوروز گرایی ،r=0/74
همبستگی معنادار وجود دارد .نتایج همچنین نشان داد که
بین نمرهی آزمودنیها در زیرمقیاس کمالگرایی دیگرمحور
Tehran Multidimensional Perfectionism Scale
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با مشکالت بین شخصی  ،r=0/19 p< 0/001بهزیستی
روانشناختی  ،r= 0/35درماندگی روانشناختی،r= 0/26
نوروز گرایی  r= 0/25و برونگرایی r =0/22rو بین نمره
آزمودنیها در زیرمقیاس کمالگرایی جامعهمحور با
بهزیستی روانشناختی ، r=0/29نوروز گرایی، r=0/27
برونگرایی r=0/44همبستگی معنادار وجود دارد .این نتایج
روایی همزمان مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران را تأیید
میکنند .
 )3پرسشنامهی عزتنفس :در این پژوهش از
پرسشنامهی عزتنفس روزنبرگ 3استفاده گردید که در
سال  1965توسط روزنبرگ ساخته شد[.]29
شیوه نمرهگذاری این مقیاس بهصورت لیکرتی از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم است که دامنة آن از  1تا 4
مرتبشده است .پنج سؤال اول این مقیاس بهصورت مثبت
و پنج سؤال دوم آن بهصورت منفی طراحیشده است.
پاسخهای مربوط به سؤاالت منفی معکوس میگردند و با
پاسخهای مربوط به سؤاالت مثبت جمع میشوند تا نمره
کلی عزتنفس فرد به دست آید[ .]30دامنهی نمرات آن
بین  10و  40است ،که نمرهی باالتر بیانگر میزان باالی
عزتنفس در افراد است.
در مورد روایی و پایایی پرسشنامه میتوان اشاره کرد که
پالمن و آالیک (  2000نقل از [ )]29ضریب همسانی
درونی مقیاس عزتنفس روزنبرگ بر روی  741دانشجوی
دانشگاه کالیفرنیا  ، 0 / 88برای مقیـاس اصـلی  0/91بـرای
ویـرایش تجدیدنظر شده با کلمات منفی و مثبت  0/91را به
دست آورد  .در ایران محمدی [ ]29پایایی این مقیاس را
در دانشجویان با استفاده از سه روش آلفای کرونباخ ،باز
آزمایی و دونیمه کردن به ترتیب 0/68 ،0/78 ،0/69
محاسبه کرد .در بررسی وی ضریب روایی همزمان این
مقیاس با پرسشنامة عزتنفس کوپر اسمیت0/61
بهدستآمده است.
مسعود نیا [ ]31در پژوهش خود اشاره کرد که ضریب
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/76و
برای آیتمهای پرسشنامه  0/72و  0/80محاسبه شد که در
سطح مطلوبی قرار داشتند .رجبی و بهلول [ ]32نیز پایایی
این مقیاس را با کاربرد روش آلفای کرونباخ در کل نمونة
دانشجویی ،0/84در دانشجویان پسر  0/87و در دانشجویان
دختر 0/80محاسبه کردهاند .رجبی و بهلول [ ]32دریافتند
که نتایج ضرایب همبستگی بین هر یک از مادههای مقیاس
با نمرة کل مادهها از  0 /56تا 0/72متغیر و تمام ضرایب در
)Rosenberg self-esteem scale (RSES
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سطح  0 / 001معنادار بود .در پژوهش دیگری نیز که
توسط برخوری ،رفاهی و فرحبخش[ ]33بر روی  120نفر از
دانشآموزان شهر جیرفت انجام گرفت ضریب آلفای کرونباخ
برای این پرسشنامه  0/71گزارش شد.

مریم فرح زادی و همکاران

نظر گرفته شد .پس از سه ماه از پایان مداخالت مجدداً
کلیه پرسشنامهها برای سه گروه اجرا شد و نمرات حاصل
بهعنوان نمرات پیگیری در نظر گرفته شدند.
مرحلهی مداخله :محتوای جلسات گروهدرمانی درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش (برگرفته از پروتکل پیرسون و
همکاران) عبارت بود:
جلسه اول :تسهیلکننده در مورد مقررات گروه شامل
تعداد جلسات ،عدم غیبت بیش از دو جلسه ،ساعت و مکان
تشکیل گروه ،لزوم مشارکت در بحثها و انجام تکلیف
توضیح داد ،سپس از اعضا خواست خود را معرفی کنند.
تسهیل گر در مورد تصویر بدنی توضیح داد.
جلسه دوم :تسهیل گر در مورد عوامل تأثیرگذار بر
تصویر بدنی(نظیر ژنتیک ،خانواده ،رسانهها و )...توضیح داد.
سپس در مورد رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد با کمک از
اصطالح دو کوه توضیحاتی را ارائه کرد.سپس در مورد
راهبردهای ناکارآمد اعضا در مقابله با تصویر بدنی منفی
بحث شد .از اعضا خواسته شد بهعنوان تکلیف راهبردهای
ناکارآمد در مواجهه با تصویر بدنی نظیر اجتنابهای
اجتماعی ،وسایل آرایشی و ...را یادداشت کنند.
جلسه سوم :تسهیل گر از اعضا خواست تا هر یک
راهبردهای ناکارآمد خود را در کالس به اشتراکگذارند.
سپس از آنها خواست تا از طرف ذهن به بدن نامه و سپس
خود را جای بدن بگذارند و به ذهن نامه بنویسند .در
تمرین دیگر خواسته شد بدون هیچ گفتگویی هر دو نفر به
چشمان هم نگاه کنند و پس دو دقیقه شروع به نوشتن
حدسهای خود در مورد اینکه مخاطب چه فکری در
موردشان میکرده کردند و تجربیات خود را به اشتراک
گذاشتند .تکلیف خانگی (رویداد ،باور و پیامد)
جلسه چهارم :در مورد مفهوم گسلش شناختی توضیح
داده شد ،به اعضا توضیح داده شد که افکار در مورد ظاهر را
بهعنوان حقیقت مطلق فرض نمودهاند .سپس از اعضا
خواسته شد کلمه شیر را تکرار کنند تا متوجه شوند به
یکصدای بیمعنی تبدیل میشود .سپس از استعاره
سربازان در حال رژه و تمرین با ذهنت صحبت کن استفاده
شد.
جلسه پنجم و ششم :از اعضا خواسته شد بهمنظور
تمرین تمرکز بر تنفس در موقعیت آسوده قرار بگیرند و بر
نحوهی ورود و خروج تنفس متمرکز باشند .سپس تمرین
ذهن آگاهی خوردن انجام شد که بدین منظور تکهای
شکالت به اعضا داده و از آنها خواسته شد مطابق دستورات
به لمس ،جوییدن و بلعیدن آن و احساسات حین این اعمال

شیوه انجام پژوهش
از طریق اداره کل سالمت شهرداری تهران و کسب
مجوز مربوطه ،از  354خانه سالمت 20 ،خانهی سالمت
انتخاب شد ،از طریق نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
ابتدا شهر تهران بر اساس پهنهبندی شهرداری تهران
(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) در نظر گرفته شد،
سپس ازهرجهت جغرافیایی یک منطقه بهتصادف انتخاب
شد و از هر یک از  5منطقهی انتخابشده  4خانه سالمت
بهتصادف انتخاب شد .جهت تعیین نمره برش ابتدا  30زن
 38-23ساله بهصورت تصادفی انتخاب شدند و سه
پرسشنامه پژوهش را تکمیل کردند .میانگین و انحراف
استاندارد مربوط به این سه پرسشنامهها مشخص شد که در
پرسشنامههای چندبعدی نگرش فرد (میانگین  165/93و
انحراف استاندارد  )11/98لذا نمره برش دو انحراف پایینتر
از میانگین آنها یعنی  142در نظر گرفته شد ،در عزتنفس
(میانگین  31/65و انحراف استاندارد )2/14که یک انحراف
پایینتر از میانگین آنها نمره  30که بهعنوان نمره برش در
نظر گرفته شد و در کمالگرایی (میانگین  82/82و انحراف
استاندارد )10/54برآورد شد که یک انحراف باالتر از
میانگین یعنی نمره  93بهعنوان نمره برش در نظر گرفته
شد.
لذا با توجه به نمرهی برش و دیگر مالکهای ورود،
مالکهای خروج (که پیشتر اشاره شد)  ،از  453نفر،
درنهایت تعداد  45نفر انتخاب و بهطور تصادفی در سه گروه
جایگزین شدند .سپس به گونهی تصادفی روشهای مداخله
اعمال گردید .گروه اول گروهدرمانی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر اساس الگوی پیرسون و همکاران ،گروه
دوم گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر اساس الگوی 8
مرحلهای کش و گروه سوم کنترل مشخص شدند.
آزمودنیهای گروه کنترل به دلیل رعایت موازین اخالقی در
لیست انتظار قرار گرفتند .آزمودنیها در گروههای آزمایشی
به مدت  12جلسه  90دقیقهای (هفتهای یکبار) تحت
درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروهدرمانی
پذیرش و شناختی-رفتاری قرار گرفتند .بعد از اتمام
مداخالت در هر گروه تمامی پرسشنامهها مجدد در سه
گروه اجرا شد و نمرات آزمودنیها بهعنوان پسآزمون در
93
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توضیح داد ،سپس از اعضا خواست خود را معرفی کنند.
تسهیل گر در مورد تصویر بدنی توضیح داد.
جلسه دوم و سوم :تسهیل گر از اعضا خواست تا
برگههای راهنما تکمیل کنند تا بدینصورت نسبت به نقاط
مثبت و ضعف تصویر بدنی خودآگاه شوند .سپس در مورد
عوامل تأثیرگذار بر تصویر بدنی(نظیر محیط ،مقایسههای
اجتماعی ،ژنتیک ،خانواده و )....توضیحات داده شد و در
مورد نارضایتی از تصویر بدنی تاریخچه ،آمارهای مکتوب
ارائه گردید .از اعضا خواسته شد تا آنها نیز نظرات و
تجربیات خود را در مورد مطالب مطرحشده ارائه دهند.
جلسه چهارم :تسهیل گر به آموزش (رویداد ،باور و
پیامد) پرداخت ،از اعضا خواسته شد تا تجربیات خود را بیان
کنند سپس در چهارچوب الگوی فوق تجربیات آنها
صورتبندی شد .تکلیف خانگی انجام (رویداد ،باور و
پیامد)در مورد تجربیات خارج از جلسه بود.
جلسه پنجم :مرور تکلیف هفتهی گذشته انجام شد.
تمرین آرمیدگی یعنی اعضا در موقعیت راحت قرار گرفتند ،
سپس با توجه به موقعیتهایی که مراجع از آسان به دشوار
ساخته است به انجام تمرین حساسیتزدایی منظم پرداخته
شد ،و بر افکار ،هیجانات ناشی از آن موقعیتها تمرکز شد.
پس از تمرین اعضا شروع به بحث در مورد این تجربه
نمودند.
جلسه ششم و هفتم :تسهیل گر در مورد افکار خود
آیند منفی و چرخهی فکر ،هیجان و رفتار توضیح داد سپس
از اعضا خواست تا تجربهای را که سبب شده بود نسبت
بهظاهر خود هیجان منفی را تجربه کنند یادداشت نمایند،
هر یک از اعضا تجربه خود را در کالس به اشتراک گذاشته
و با کمک تسهیل گر شناسایی فرضهای مشکلآفرین
صورت گرفت ،سپس جایگزین کردن فکر منطقی با
مشارکت خود فرد و کمک تسهیل گر انجام شد .تکلیف
خانگی عبارت بود از انجام این فرایند برای تجربیات خارج از
جلسه و مکتوب کردن آن .
جلسه هشتم :مرور تکلیف جلسهی گذشته ،تسهیل گر
به توضیح انواع تحریفها در مورد تصویر بدنی(نظیر
خوارشماری ،ذهنخوانی ،اغراق ،تفکر همهیاهیچ و)....
پرداخت ،سپس از هر یک از اعضا خواسته شد تا موقعیت
خاصی را مدنظر قرار دهند و نوع خطاهای شناختی را با
توجه به مثالها و توضیحات تسهیل گر مشخص و در کالس
به اشتراک گذارند .آموزش مؤلفههای دیگر یعنی مجادله و
اثرات مجادله با خطاهای شناختی توضیح داده شد .سپس
تکلیف خانگی شامل انجام این فرایند بیرون از جلسه به

توجه کنند .در تمرین ذهن آگاهی از هیجانات و تمرین
نزدیک شدن به موقعیت دشوار از اعضا خواسته شد بر روی
کار برگها موقعیتهای دشوار را یادداشت و به آنها اولویت
دهند و سپس از موقعیتهای کمتر استرسآور شروع به
تمرین کنند.
از اعضا خواسته شد تکلیف خانگی تمرین ذهن آگاهی
با استفاده از آیینه را انجام دهند یعنی به بدن نگاه کنند و
سپس هیجانات و افکار خود را یادداشت کنند.
جلسه هفتم و هشتم :مرور تکلیف اعضا انجام شد،
سپس در مورد خود مفهومی و خود زمینهای توضیح داده
شد،برای درک بهتر اعضا از استعاره خانه با مبلمان ،داستان
خیاط و لباس استفاده گردید .تمرین خانگی اعضا از آنها
خواسته شد دو خود مفهومی را شرح دهند ،چگونه فکر
میکنند ،چه احساسی دارند ،ظاهرشان چگونه است .سپس
رفتارهایی را توصیف کنند که دقیقاً با انتظارات آنها در
مورد این خود مفهومی متضاد باشد.
جلسه نهم و دهم :تسهیل گر و اعضا بهمرور تکلیف
پرداختند ،سپس توضیحاتی در مورد اهداف و ارزشها،
تفاوت آنها ارائه گردید .سپس تسهیل گر تمرین زندگی
بدون نگرانی از تصویر بدنی را انجام داد و از اعضا خواست
ارزشهای خود را یادداشت کنند و اولویت بندی نمایند،
سپس از اعضا خواست تا بر طبق اینکه چقدر به ارزشها
میپردازند نمره دهند .همچنین تمرین لکه نارنجی انجام
شد و از اعضا خواسته شد تا با ماژیک نارنجی لکه ای روی
دست بگذارند و سپس با استفاده از این لکه طراحی کنند.
جلسه یازدهم و دوازدهم :تسهیل گر با مشارکت اعضا
هدفهای رفتاری که در راستای رسیدن به ارزشها میباشد
یادداشت کردند  .سپس آموزش الگوریتم ( شامل آمیختگی
شناختی1،ارزیابی تجربهها ،2اجتناب از تجارب ،3دلیل برای
اجتناب کردن از رفتار )4به اعضا داده شد .از آنها خواسته
شد تا این سرفصلها را یادداشت کنند و به تمرین بپردازند.
سپس جمعبندی جلسات ،موارد آموزشی و اهداف مدنظر از
تشکیل گروه مرور شد و در آخر پسآزمون گرفته شد.
محتوای جلسات گروهدرمانی شناختی -رفتاری
(برگرفته از پروتکل هشت مرحلهای کش) عبارت بود از:
جلسه اول :تسهیلکننده در مورد مقررات گروه شامل
تعداد جلسات ،عدم غیبت بیش از دو جلسه ،ساعت و مکان
تشکیل گروه ،لزوم مشارکت در بحثها و انجام تکلیف
1

fusion
evaluation
3 avoidance
4 Reason giving
2
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اعضا داده شد.
جلسه نهم :مرور تکلیف هفتهی گذشته ،سپس به
بررسی اجتنابها و آیینهای دلمشغولی نظیر اجتناب از
برخی موقعیتهای اجتماعی پرداخته شد .تسهیل گر اعضا
را با توجه به اینکه هرکدام از اعضا نحوهی اجتنابهای خود
را کشف کردهاند تشویق کرد تا نردبان موفقیت برای مواجهه
را ایجاد کنند .تسهیل گر بر اساس نردبان مواجهه،
یادگیری مرحله هماهنگ کردن(یعنی آمادگی ،عمل ،
مقابله  ،لذت) را آموزش داد.
جلسه دهم :اعضا به بیان نقاط و اظهارنظرهای مثبت
بهظاهر پرداختند ،سپس اولویت بندی فعالیتهای جسمانی
بر اساس تسلط و لذت انجام شد .از آنها خواسته شد طبق
لیست بهعنوان تکلیف دریکی از اولویتها و موقعیتهای
اجتماعی قرار بگیرند.
جلسه یازدهم و دوازدهم :مرور تکلیف ،اعضا مجدد
آزمونهای مرتبط به تصویر بدنی را تکمیل کردند ،سپس به
بررسی موانع احتمالی پرداخته شد .راهبردهای جرئت ورزی
در موقعیتهای اجتماعی آموزش داده شد.
جلسه دوازدهم :تسهیل گر به جمعبندی جلسات
پرداخت ،پاسخ به سؤاالت اعضا انجام شد و پسآزمون اجرا
شد.

مریم فرح زادی و همکاران

شیوه تحلیل داده ها
در این پژوهش عالوه بر استفاده از آمارههای توصیفی،
مانند میانگین و انحراف معیار ،جهت آزمودن فرضیهها از
واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.
نتایج
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان بدین
شرح بود که از میان اعضای گروه آزمایش (مبتنی بر
پذیرش و تعهد) 40 ،درصد تحصیالت دیپلم 47 ،درصد
تحصیالت کارشناسی و  13درصد تحصیالت دانشجوی
مقطع کارشناسی داشتند؛ همچنین در گروه آزمایشی
(شناختی -رفتاری) از میان اعضا  40درصد تحصیالت
دیپلم 53 ،درصد تحصیالت کارشناسی و  7درصد دانشجوی
مقطع کارشناسی داشتند و گروه گواه  40درصد تحصیالت
دیپلم و  60درصد تحصیالت کارشناسی داشتند .همچنین
میانگین سنی آزمودنیهای گروههای آزمایش مبتنی بر
پذیرش و تعهد  30/6سال و گروه شناختی -رفتاری 30/8
سال و میانگین سنی آزمودنیهای گروه گواه  30/67سال
بود.اطالعات توصیفی بهدستآمده از متغیرهای کمالگرایی
و عزتنفس در پیش/پسآزمون و پیگیری در جدول  1نشان
دادهشده است.

جدول  .1شاخصهای توصیفی کمالگرایی و عزتنفس
مؤلفههای کمالگرایی
خودمحور

دگر محور

جامعهمحور

نمره کلی کمالگرایی

عزتنفس

میانگین
3/45
3/07
3/55
3/27
3/41
3/17
3/33
3/24
3/02
3/36
3/28

گواه
انحراف استاندارد
0/27
0/43
0/36
0/22
0/36
0/26
0/32
0/40
0/36
0/20
0/17

پیگیری

3/10

0/23

3/05

0/16

3/20

0/16

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/79
3/04
3/00

0/17
0/28
0/23

2/83
3/06
3/05

0/13
0/17
0/16

2/71
2/73
2/68

0/19
0/22
0/20

مراحل آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

پذیرش و تعهد
میانگین انحراف استاندارد
0/36
3/59
0/35
3/31
0/36
3/13
0/27
2/97
0/34
3/29
0/36
2/97
0/26
2/88
0/53
3/41
0/34
3/00
0/21
3/34
0/19
3/08

یافتههای جدول  1نشاندهنده کاهش میانگین کمالگرایی
و افزایش میانگین عزتنفس در پسآزمون و پیگیری نسبت
بهپیش آزمون میباشد .در جداول زیر مؤلفهها بهصورت

شناختی-رفتاری
میانگین انحراف استاندارد
0/43
3/43
0/38
2/90
0/32
3/69
0/26
2/90
0/42
3/47
0/21
2/87
0/36
2/85
0/38
3/28
0/28
3/03
0/25
3/34
0/17
3/08

جداگانه بررسی شدند .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس
آمیخته در مورد کمالگرایی در جدول  2گزارششده است.
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس آمیخته در مؤلفههای کمالگرایی و کمالگرایی کلی
مؤلفههای کمالگرایی
خودمحور
دگر محور
جامعهمحور
کمالگرایی کلی

منابع تغییر

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

تعامل آزمون* گروه
گروه
تعامل آزمون* گروه
گروه
تعامل آزمون* گروه
گروه
آزمون (تکرار اندازهگیری)
تعامل آزمون* گروه
گروه

4/05
0/01
0/88
1/25
1/93
0/48
1/41
0/19
0/39

4
2
3/22
2
3/38
2
2
4
2

1/01
0
0/27
0/63
0/57
0/24
0/70
0/05
0/19

7/81
0/02
2/36
**
6/54
*
3/27
2/22
**
72/17
**
4/91
2/03

**

اندازه
اثر
0/27
0
0/1
0/24
0/13
0/1
0/63
0/19
0/09

*P<0/05 ،**P<0/ 01
جدول  .3خالصه نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه میانگین کلی مؤلفههای کمالگرایی و کمالگرایی کلی برحسب رویکردهای درمان و مراحل
اندازهگیری

خودمحور

رویکردهای درمان

مراحل

دگر محور

رویکردهای درمان

مراحل

جامعهمحور

رویکردهای درمان

مراحل

کمالگرایی کلی

مراحل

مقایسه جفتی رویکردها-مراحل
شناختی-رفتاری
پذیرش و تعهد
کنترل
کنترل
شناختی-رفتاری
پسآزمون
پیشآزمون با
پیگیری
پیگیری
پسآزمون با

پذیرش و تعهد
شناختی -رفتاری
کنترل
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

میانگین
3/34
3/34
3/36
3/49
3/09
3/46

خطای استاندارد
0/06
0/06
0/06
0/05
0/06
0/05

پذیرش و تعهد

3/08

0/05

شناختی-رفتاری
کنترل
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پذیرش و تعهد
شناختی-رفتاری
کنترل
پیشآزمون
پسآزمون

3/08
3/28
3/05
3/39
3/00
3/10
3/05
3/20
3/02
3/31

0/05
0/05
0/04
0/06
0/04
0/05
0/05
0/05
0/05
0/07

پیگیری

3/02

0/05

پسآزمون با

پیشآزمون
پسآزمون

3/35
3/15

0/03
0/03

پیشآزمون با

پسآزمون
پیگیری

پیگیری

3/12

0/03

پسآزمون با

پیگیری

پذیرش و تعهد
شناختی-رفتاری
پیشآزمون با
پسآزمون با
پذیرش و تعهد
شناختی-رفتاری
پیشآزمون با

تفاوت میانگینها
0/00
-0/01
-0/02
**0/4
0/04
**- 0/36

خطای استاندارد
0/08
0/08
0/08
0/07
0/07
0/09

شناختی-رفتاری

0/00

0/07

کنترل
کنترل
پسآزمون
پیگیری
پیگیری
شناختی-رفتاری
کنترل
کنترل
پسآزمون
پیگیری

**- 0/21
**- 0/20
**- 0/34
0/05
**0/39
0/04
-0/10
-0/14
**- 0/29
0/00

0/07
0/07
0/07
0/05
0/07
0/07
0/07
0/07
0/08
0/06

پیگیری

*0/29

0/09

**0/2
**0/23

0/02
0/02

0/03

0/02

*P<0/05 ،**P<0/ 01

بنفرونی انجام گرفت.

یافتههای جدول 2نشان میدهد که تفاوت میانگین
مؤلفه کمالگرایی خودمحور و جامعهمحور در تعامل
آزمون* گروه در سه مرحله اندازهگیری گروههای
موردبررسی معنیدار است .نیز در بخش گروه یا متغیرهای
آزمایشی تفاوت میانگین دگر محوری در گروههای
موردمطالعه در مرحله پیگیری معنیدار است.
نتایج در کمالگرایی کلی حاکی از آن است که F
کمالگرایی کلی در بخش تکرار آزمون و تعامل آزمون*
گروه در سه مرحله معنادار است .با توجه به معنیداری F
مقایسههای پس از تجربه ضروری و توسط آزمون تعقیبی

بر اساس جدول ( )3همانگونه که مشاهده میشود در
مؤلفههای کمالگرایی خودمحور و جامعهمحور ،نتایج نشان
داد که در مراحل نمرات پیشآزمون ،با پسآزمون و
پسآزمون با پیگیری تفاوت معنادار دارد .در مؤلفه
کمالگرایی دیگر محور نتایج نشان داد که بین گروهدرمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد با کنترل و گروهدرمانی
شناختی-رفتاری با کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ولی
بین دو گروه آزمایش تفاوت معنادار نیست .همچنین
پیشآزمون با پسآزمون و پسآزمون با پیگیری تفاوت
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معنادار در این مؤلفه دارد .همچنین نتایج نشان داد که در
کمالگرایی کلی در مراحل بین پیشآزمون با پسآزمون و
پیشآزمون با پیگیری تفاوت معنادار است.

مریم فرح زادی و همکاران

بررسی مؤلفه عزتنفس انجام و نتایج حاصل از آزمون
تحلیل واریانس آمیخته در مورد آن در جدول  4گزارششده
است.

جدول  .4آزمون تجزیهوتحلیل واریانس آمیخته در عزتنفس
منابع تغییر
درونگروهی
بین گروهی

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

آزمون (تکرار اندازهگیری)

0/69

2

0/35

تعامل آزمون* گروه

0/34

4

0/08

15/76
3/85

گروه (متغیرهای آزمایشی)

1/99

2

0/99

13/16

اندازه
اثر
0/27
0/16
0/39

**P<0/ 01
جدول  .5خالصه نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه میانگین کلی متغیر عزتنفس برحسب رویکردهای درمان و مراحل اندازهگیری

رویکردهای درمان

مراحل

پذیرش و تعهد
شناختی-رفتاری
کنترل
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

میانگین
2/944
2/980
2/707
2/78
2/94
2/91

خطای استاندارد
0/041
0/041
0/041
0/02
0/03
0/03

مقایسه جفتی رویکردها-مراحل
شناختی-رفتاری
پذیرش و تعهد
کنترل
کنترل
شناختی-رفتاری
پسآزمون
پیشآزمون با
پیگیری
پیگیری
پسآزمون با

تفاوت میانگینها
-0/036
**0/238
**0/273
**- 0/167
**- 0/13
0/036

خطای استاندارد
0/058
0/058
0/058
0/031
0/034
0/029

**P<0/ 01

گروهدرمانی تفاوت معنادار وجود ندارد.

نتایج جدول 4نشان میدهد که مقدار Fدر دو بخش
درونگروهی و بین گروهی معنادار است.)P<0/01( .
با توجه به معنیدار شدن آزمون  Fدر کلیه بخشها انجام
مقایسههای پس از تجربه یعنی آزمون تعقیبی بنفرونی
ضروری است.
نتایج جدول  5نشان داد که بین گروهدرمانی مبتنی بر
پذیرش و تعهد با کنترل و گروهدرمانی شناختی-رفتاری با
کنترل تفاوت معنادار است اما بین دو گروهدرمانی تفاوت
معنادار نیست .همچنین بین پیشآزمون با پسآزمون و
پیشآزمون و پیگیری در مراحل تفاوت معنادار است.

این یافتهها با پژوهشهای [،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34
 ]40همسو  ،ولی با یافتهی[ ]18ناهمسو بود.
در تبیین نتایج فوق میتوان اشاره کرد که افراد دارای
نارضایتی از تصویر بدنی که کمالگرایی باال و عزت پایینی
دارند مالکها و ایده آلهای زیبایی غیرواقعی که توسط
جامعه ارزش پنداشته میشود را درونی میسازند  ،و به
دلیل شناختهای غیرقابل انعطاف خود برای دستیابی به
ایده آل ظاهری ،هرگونه تفاوت بین ظاهر واقعی و ایده آل را
برنمیتابند و بیشتر بر عیوب ظاهری تمرکز میکنند.
همچنین تمایل دارند دیگران که با آنها در ارتباطاند بدون
نقص و عالی به نظر بیایند .این افراد خصوصیاتی نظیر نیاز
به کامل بودن خود و دیگران ،تردید نسبت به خود ،نیاز به
تأیید از جانب دیگران و توانایی کم برای تقویت خودشان
دارا هستند .آنها عالوه بر تمرکز بر ظاهر خود ،سعی در
ایجاد ارتباط و دوستی با افرادی دارند که ازنظر ظاهر،
موقعیت اجتماعی ،محبوبیت و  ...در جایگاه باالیی باشند ،و
ارتباط با این افراد را تضمین و مالک ارزشمندی خود
قلمداد میکنند .اما به دلیل اینکه بندرت امکان دستیابی به
چنین افرادی وجود دارد در ایجاد دوستی ،ازدواج وزندگی
زناشویی خود دچار مشکالت زیادی میشوند[ .]7با توجه به
این فرایند درمان شناختی – رفتاری ( الگوی 8مرحلهای

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف مقایسهی اثربخشی گروهدرمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروهدرمانی شناختی -رفتاری
بر میزان کمالگرایی و عزتنفس زنان دارای نارضایتی از
تصویر بدنی انجام شد .نتایج بررسیها نشان داد که نمرات
کمالگرایی در خرده مقیاسها و کمالگرایی کلی کاهش
معناداری نسبت به قبل از مداخله داشت .در مؤلفه دیگر
محور نتایج نشان داد هر دو گروهدرمانی نسبت به گروه
کنترل سبب کاهش نمرات آزمودنی در این مؤلفه شدند اما
بین آنها تفاوت معنادار وجود نداشت .بررسیها برای مؤلفه
عزتنفس نشان داد که دو گروهدرمانی سبب افزایش
عزتنفس اعضا نسبت به گروه کنترلشدهاند اما بین دو
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برابر خواستههای اجتماعی با استفاده از راهبردهای مناسب
حل مسئله  ،ابراز خود واکنش نشان دهند.
اما در عزتنفس و مؤلفهی دیگر محور اثربخشی دو
درمان در درازمدت نیز بهصورت مشابه حفظ شد .درنهایت
پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از گروهدرمانی
شناختی -رفتاری و گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
سبب شد ،با افزایش عزتنفس اشتغال ذهنی بهظاهر و
راهبردهای غیرضروری جراحیها جهت تغییر ظاهر فیزیکی
اعضا کاهش یابد ،لذا از صرف هزینهها و زمان جهت ایجاد
احساس ارزشمندی موقت جلوگیری شد .همچنین اعضا
توانستند اشکاالت در ارتباطهای بین فردی خود که به
دلیل کمالگرایی باال و داشتن انتظار غیرواقعی از دیگران
برای بینقص بودن و ایده آل بودن ایجادشده بود را مجدد
بررسی و با کاهش چنین انتظارات غیرواقعبینانهای در ایجاد
ارتباط دوستی و تعامالت اجتماعی سازندهتر گام بردارند.
همچنین با کاهش نظرات انتقاد گرایانه ،صرف زمان و هزینه
جهت تغییر ظاهر خود ،فعالیتهای سودمندی چون حضور
در کالسهای ورزشی ،مهمانیها را در اولویت های برنامهی
زندگی روزمره قرار دهند .لذا درمانگران میتوانند با استفاده
از رویکردهای مطرحشده با توجه به ظرفیتهای مراجع،
تسلط درمانگر ،و از طریق کار بر مؤلفههای مهمی چون
عزتنفس و کمالگرایی سبب کاهش هزینههای تحمیلی
جراحی ،آرایشی بر خانوادهها ،کاهش مشکالت اضطرابی
حاصل از ایده آل گرایی غیرواقعی و نیز کاهش افسردگی و
خودخوارشماری  ،کاهش احتمال بروز اختالل خوردن و
بدشکلی در جمعیت جوان ،افزایش درگیری مراجعان در
موقعیتهای اجتماعی شوند .از محدودیتهای پژوهش
نمونه با یک جنسیت (زنان) بود.

کش) با بازشناسی شناختی سبب آشنایی آزمودنیها با
خطاهای فکری نظیر اغراق کردن  ،شخصیسازی ،دوقطبی
کردن و...شد ،سپس ترغیب کردن آنها برای اینکه این
خطاها را شناسایی کنند و بتوانند افکار سازگارتری را
جایگزین افکار خود آیند منفی ریشهدار در نیاز به کامل
بودن و احساس بیارزشی کنند .بر اساس تمرینات رفتاری
مانند حساسیتزدایی منظم از طریق مواجهشدن با بدن
واقعی و متفاوت از ایده آل با معیارها و شناختهای کمال
گرایانه خود مواجه شدند و سپس به اصالح خطاهای
شناختی پرداختند .همچنین نکات مثبت ظاهر خود را
دریافتند درنتیجه نسبت به آن احساس ارزشمندی کردند.
در رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد آزمودنیها دریافتند که
راههای امتحانی برای بهتر کردن ظاهر و ایده آل کردن آن
نهتنها مؤثر نبوده بلکه رنجشان را مضاعف کرده است .آنها
دریافتند که بسیاری از مسائل به خاطرات و تجارب گذشته
بازمیگردد و این مسئله سبب احساس بیارزشی در آنها و
تالش جبرانی برای بدون نقص شدن ،شده بود ،تجربه در
حال بودن توجه آنها را به موقعیت اکنون و حال جلب کرد
که فاقد خاطرات ارزشیابی شده گذشته است .همچنین
آزمودنیها دریافتند فکر را بهعنوان واقعیت مطلق در نظر
نگیرند ،ذهن خود را بهعنوان یک راوی در نظر بگیرند که
اظهاراتی دارد اما بر عملکرد آنها تأثیر نمیگذارد .از طریق
شناسایی ارزشهای زندگی و اولویت های آن ،سبب شد
احساس ارزشمندی نمایند .هر دو رویکرد به دلیل بازسازی
شناختی ،تمرینات رفتاری نظیر آرمیدگی ،حساسیتزدایی
منظم و عملیاتی کردن پیشرفت آزمودنیها با مقیاسهای
اندازهگیری الگوی کش در گروهدرمانی شناختی -رفتاری و
نیز با تأکید بر ارزشهای زندگی ،استعارهها  ،تمرینات
مربوط به گسلش شناختی ،و نیز تمرینات ذهن آگاهی در
گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و نیز تعامل بین
اعضا ،دیدار گروهی ،به اشتراک گذاشتن تجربیات مشکالت
بین فردی در جلسات سبب افزایش عزتنفس ،کاهش
نمرات مؤلفههای کمالگرایی و کمالگرایی کل گردید .اما
بررسیها نشان داد که در بلندمدت در مؤلفههای
کمالگرایی (خودمحور و جامعهمحور) و کمالگرایی کلی
اثربخشی درمان حفظ نشده است که میتوان عدم حفظ اثر
در بلندمدت را به دلیل فشردگی جلسات  ،پیگیری اعضا
پس از سه ماه از خاتمهی درمان دانست .دو بعد از
کمالگرایی انتقاد از خود و نیاز به کامل بودن از جانب
اجتماع را در برمیگیرد به نظر میرسد اعضا برای مقابله با
دو مؤلفه نیاز به تمرینات بیشتری داشتهاند تا بتوانند در
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