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Abstract
Background and objective: Health problems can have implications for mental illness or psychosomatic outcomes. The treatment of
psychological problems along with physical disabilities could reduce pain. The aim of this research was to investigate the effect of acceptance
and commitment group therapy on body image and social phobia in people with physical disabilities.
Methods: The study population consisted of 200 patients under the auspices of Welfare Organization in Qom-Iran. Random sampling was used
to recruit 30 male participants. The participants were assigned to control and experimental groups in equal numbers. The participants participated
in eight training sessions, with each session lasting for 120-minutes. The research instruments were Social Phobia Inventory (SPIN) developed
by Connor and Body Image questionnaire developed by Brown, Cash, & Mikulka, (1990). Analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: This is a pretest-posttest control group research. Results showed that the acceptance and commitment treatment led to an increase in
acceptance and satisfaction of one’s own body (p<0.0001), and various parts of it (p<0.0001) except for weight. Acceptance and commitment
therapy intervention group also had a significant effect on the subscales of fear (p<0.0001), avoidance (p< 0.001), Physiology (p<0.0001) and
social phobia score (p<0.0001).
Conclusion: Acceptance and commitment therapy has a positive impact on improving body image and decreasing social phobia among people
with physical disabilities.
Keywords: Group Therapy Based On Acceptance and Commitment, Body Image, Social Phobia.
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چکیده

زمینه و هدف :مشکالت جسمانی میتواند تبعاتی به صورت بیماریهای روانی یا روانتنی بههمراه داشته باشد و درمان مشکالت روانی همزمان با معلولیتهای جسمیحرکتی

میتواند از درد و رنج این افراد بکاهد .بهدلیل اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین
جسمیحرکتی بود.
روشبررسی :جامعٔه پژوهش حاضر شامل  ۲۰۰نفر معلول حرکتی سازمان بهزیستی شهر قم بود که از میان نمونهای شامل  ۳۰نفر پسر ( 1۵نفر گروه کنترل و  1۵نفر گروه
آزمایش) با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .روش پژوهش نیمهآزمایشی بود و شرکت کنندگان در یک مداخلٔه ۲٫۵ماهه بهمدت ۸جلسٔه 1۲۰دقیقهای آموزش دیدند.
سپس با استفاده از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل و اجرای پرسشنامههای هراس اجتماعی کانور و پرسشنامٔه تصویر بدنی کش و میولکا اطالعات الزم جمعآوری شد.

بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافتهها :نتایج نشان داد گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث افزایش رضایت دربارٔه خود بدن ( ،)p<۰٫۰۰۰1رضایت از بخشهای مختلف بدن ( )p<۰٫۰۰۰1شد ،ولی
در نگرش به وزن تأثیر معناداری مشاهده نشد .همچنین مداخلٔه گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری بر خردهمقیاسهای ترس ( ،)p<۰٫۰۰۰1اجتناب (،)p<۰٫۰۰1
فیزیولوژی ( )p<۰٫۰۰۰1و نمرٔه هراس اجتماعی ( )p<۰٫۰۰۰1داشت.
نتیجهگیری :گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر بهبود تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی مؤثر بود.
کلیدواژهها :گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد ،تصویر بدنی ،هراس اجتماعی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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جسمیحرکتی

۱

جسمانی میگردد .در جامعٔه امروزی تأکید فرهنگی-اجتماعی بسیاری

مقدمه

بر روی جذابیت و تناسب جسمانی وجود دارد .فشارهای اجتماعی و

انسان وقتی از نظر جسمی سالم است ،پر انرژیتر ،شادتر ،خالقتر و

نظرات گسترده دربارٔه ساختار بدن باعث شده که نارضایتی از بدن و

اجتماعیتر است ،بهتر عمل میکند و موفقتر است ()1؛ اما معلولیت

تصویر بدنی 4منفی در میان جامعه بهخصوص در جوانان شایع شود.

از عواملی است که ویژگیهای مذکور را تحت تأثیر قرار میدهد .مدارک

تصویر بدنی در واقع ادراک فرد از اندازه و تناسب بدن است که با تفکر

و شواهد علمی وجود دارد که نشان میدهد ،ناتوانی جسمی ،آسیبهای
اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .انسان همیشه بهلحاظ عاطفی و

نارضایتی از بدن یک نگرانی عمده محسوب میشود ،چرا که با

مادی نیازمند به برقراری ارتباط اجتماعی است ،اما برقراری این ارتباط

اختالالت روانی مانند کاهش اعتمادبهنفس ،افسردگی ،اضطراب

برای همه بهراحتی ممکن نیست و عواملی مانند کمبود اعتمادبهنفس،

اجتماعی ،اختالالت خوردن و غیره در ارتباط است ( .)۸نگرانی

ارزیابی دیگران دربارٔه فرد ،ترس از طردشدن و انتقاد و غیره سبب

تصویر بدنی مشکلی جدی است که شامل عوامل شناختی،

میشود افراد در موقعیتهای اجتماعی احساس اضطراب کنند .یکی از

شناختیرفتاری 5و زیستمحیطی است که پژوهشگران خواهان پاسخ

اختالالت اضطرابی بسیار رایج در نمونههای بالینی اختالل اضطراب

مؤثر برای حل این مشکل هستند .متخصصان بهداشت روانی

اجتماع ی 1است ( .)۲مبتالیان به اضطراب اجتماعی مشکالت

روشهای مختلفی را عالوهبر درمان دارویی جهت درمان اضطراب

اجتماعی بسیاری داشته و این اختالل اثرات منفی بر عملکرد اجتماعی،

اجتماعی و تصویر بدنی پیشنهاد میکنند .نسل اول رویکردهای رفتاری

تحصیلی ،شغلی و سالمت روانی آنها میگذارد .وجود این اختالل

که بر پایٔه دیدگاههای شرطی کالسیک و عاملی مطرح شدند .نسل دوم

بهطور معناداری با درآمد کم ،احتمال اندک کسب مدارج دانشگاهی،

درمانهای شناختی رفتاری بودند که تا دهٔه  1۹۹۰با تأکید بیشتر بر

احتمال اندک کسب مشاغل اجرایی ،ناتوانی فزاینده در روابط

جنبههای شناختی به وجود آمدند .تأکید این نوع درمانها بیشتر بر نقش

خانوادگی ،عاشقانه و اجتماعی در ارتباط است .این اضطراب در حالت

6

شناختها ،طرحوارهها و باورها در ایجاد اختالالت روانی بود که با

شدید به اختاللی به نام هراس اجتماعی ۲تبدیل میشود که عالیم

گذشت زمان بهعلت استفاده از تکنیکهای مختلف که باید تغییر یا

ظاهری آن عبارتند از :ترس شدید و دائم از موقعیتهای اجتماعی،

حذف در شناخت و باور ایجاد میشد ،ماندگاری خوبی نداشت؛

رویارویی یا پیشبینی رویارویی با این موقعیتها که موجب ایجاد

بنابراین به این نتیجه رسیدند که میتوان از درمانهای دیگری با بازدهی

پاسخ اضطراب فوری میشود ،فرد متوجه غیرمنطقیبودن ترس خود

و ثبات بیشتر بهره برد .امروزه با نسل سوم این نوع درمانها مواجه

است ،این حالت موجب اجتناب از چنین موقعیتهایی میشود (.)۳
یکی از مشکالت اصلی در اختالل اضطراب اجتماعی ،اجتناب تجربی

هستیم که یکی از آنها ،درمان مبتنیبر پذیرش است ( .)1۲در این

۳

درمانها به جای تغییر شناختها سعی میشود تا ارتباط روانشناختی

(فعالیتی بهمنظور تغییر شکل ،محتوا ،فراوانی یا مدت یک تجربٔه

فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد .در این درمانها هدف اصلی

شخصی ناخواسته) است .این اجتناب به دو صورت نمایان میشود:

ایجاد انعطافپذیری روانی است .ابتدا سعی میشود پذیرش روانی فرد

جلوگیری رفتاری یا انجام اعمالی جهت فرار از تجارب آزاردهنده یا

دربارٔه تجربیات روانیاش افزایش یابد ،سپس بیاثربودن هرگونه عمل

فاصلهگیری از شرایطی که با آغاز آن تجارب ذهنی بهنحوی ارتباط

اجتنابی آموزش داده میشود و اینکه باید این تجارب را بدون هیچ

دارند .گرچه این اجتناب موقتاً موجب کاهش اضطراب میشود ،ولی

واکنش بیرونی و درونی پذیرفت .در مرحلٔه بعد به فرد آموخته میشود

تداوم آن تأثیرات منفی اجتماعی ،روانی و حتی جسمانی بلندمدت را

که از لحظهلحظٔه حاالت روانی خود ،آگاهی یابد و در مرحلٔه بعد بتواند

به بار میآورد؛ بنابراین تأثیر تجربیات یادگیری اجتماعی بهعنوان عامل

مستقل از این تجارب عمل کند (جداسازی شناختی) ۷؛ در نهایت

کلیدی در ایجاد اختالل در نظر گرفته شده است ( .)۴در همین راستا

شناخت ارزشهای شخصی فرد و ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه

نتایج پژوهشی با روش متاآنالیز نشان داد ،کودکانی که مهارتهای

(یعنی فعالیت معطوف به اهداف و ارزشهای مشخصشده بههمراه

اجتماعی کمی دارند ،بیشتر از بقیه با عواقب زیانبار روانی و جسمی

پذیرش تجارب ذهنی) انجام میشود .افکار افسردهکننده ،وسواس،

مثل مورد تجاوز قرارگرفتن و غیره روبهرو میشوند ( .)۵این مرور

هراسها یا اضطراب اجتماعی نتیجٔه همین تجارب ذهنی است .در

سیستماتیک تحقیقات قبلی ارتباط بین اضطراب اجتماعی و مورد

پژوهشی اثر درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی

تخلف جنسی قرارگرفتن کودکان را ارزیابی میکند .در پژوهشی دیگر

بررسی شد .شواهد توصیف میکند این درمان باعث پذیرش

رابطٔه بین سیگارکشیدن و تنش اجتماعی را ارزیابی کرد .آنها چنین

محدودیتها و افزایش اعتمادبهنفس در فرد شده و رابطٔه تأثیرگذاری

نتیجه گرفتند که مصرف سیگار با تغییرات در استرس اجتماعی رابطٔه

با تضعیف افسردگی و اضطراب دارد (.)1۳؛ بنابراین با توجه به

معنادار دارد ( .)۶عالوه بر هراس اجتماعی عوامل متعددی وجود دارد

جدیدبودن این روش درمانی ،بررسی اثربخشی آن بر اختالالت روانی

که موجب شکست در زمینههای مختلف زندگی و کاهش اعتمادبهنفس

مختلف ضروری به نظر میرسد و با توجه به شیوع هراس اجتماعی در

و زمینهساز بروز بسیاری از اختالالت روانی ،روانتنی و در نهایت
1.

5.

2.

6.

CBT
Schema
7. Cognitive isolated

Social Anxiety
Social phobia
3. Experiential avoidance
4. Body image

۲
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و احساس و دیدگاه سایر افراد به بدن او همراه میشود ( .)۷شیوع

کمتوانان حرکتی و نقش تصویر بدنی (بهعلت نقص عضو و شرایط

نخستین بار توسط کانور و همکاران ( )۲۰۰۰به منظور ارزیابی هراس

مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی کمتوانان

 1۷مادهای است که دارای  ۳مقیاس فرعی ترس ،اجتناب و ناراحتی

اجتماعی تهیه گردید .پرسشنامٔه هراس اجتماعی مقیاس خودسنجی

خاص) در آنها هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی

حرکتی بود.

درجهبندی میشود .براساس نتایج آمده برای تفسیر نمرات ،نقطه برش

روش بررسی

 ۴۰با کارایی تشخیص ۸۰درصد و نقطه برش  ۵۰با آلفای کرونباخ

پژوهش حاضر از نظر هدف ،آیندهنگر و بنیادیکاربردی ،از نظر

روششناختی،

نیمهآزمایشی

و

از

طرح،

لحاظ

۸۹درصد است .در ایران توسط عبدی و همکاران پس از ترجمه و

طرح

انطباق ،اعتباریابی محتوایی و صوری آن توسط ارزیابان باال برآورد شد

پیشآزمونپسآزمون دو گروهی بود .جامعٔه آماری پژوهش حاضر

و پایایی بهشیؤه بازآزمایی به روش همبستگی پیرسون ۰٫۸۳درصد و

شامل تمامی کمتوانان حرکتی بهزیستی شهر قم بود .با توجه به طرح

همسانی درونی آن برابر با آلفای ۰٫۸۶درصد گزارش شد (.)1۴

پژوهش نمونهای به حجم  ۳۰نفر مرد (1۵نفر آزمایش و 1۵نفر

(ب) پرسشنامٔه تصویر بدنی) :(BSRQاین پرسشنامه شامل  ۶۹ماده

کنترل) بهصورت همگن انتخاب شدند .از میان نمونٔه مطالعهشده

است که توسط خود فرد پاسخ داده میشود و جهت ارزیابی نگرش فرد

۹۰درصد دارای تحصیالت دبیرستان و 1۰درصد باقیمانده دارای

دربارٔه ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است .طبق

تحصیالت سیکل با دامنٔه سنی ۲۰تا ۳۰سال بودند .افراد مطالعهشده،

تعریف کش و پروزینسک ی ، ۳نگرش فرد به تصویر بدنی شامل

براساس این طرح قبل از اجرای مداخله درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد،

بخشهای ارزیابی ،شناختی و رفتاری است و آگاهی فرد از سالمتی یا

پیشآزمون را انجام دادند ،سپس گروه آزمایش برنامٔه مداخله را دریافت

احساس بیماری را نیز دربرمیگیرد .روایی بخشهای اصلی پرسشنامه

کرد درحالیکه گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد .در پایان

توسط برون و همکاران ( )1۹۹۰بررسی و تأیید شد .همچنین پایایی

هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند .مداخالت درمانی بهصورت ۸جلسٔه

آن  ۰٫۸1گزارش شد .در ایران اعتبار و پایایی آن توسط بهرام و

۲ساعته گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد برای این افراد انجام شد.

شفیعزاده بررسی شده و آلفای کرونباخ آن ۸۸درصد به دست آمد

ابزار استفادهشده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه هراس اجتماعی

( .)1۵جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کواریانس استفاده شد .در

کانو ر )۲۰۰۰( 1و پرسشنامٔه نقش تصویر بدنی ک ش ۲و میکوال

جدول  1شرح جلسات گروهدرمانی با روش مبتنیبر پذیرش و تعهد

( )1۹۹۰بود.

آمده است.

(الف) پرسشنامه هراس اجتماعی کانور ) :(SPHNاین پرسشنامه

جدول  .1شرح جلسات درمان
بیان هدف؛ معرفی درماندگی خالق؛ درک اضطراب از دیدگاه اکت؛ استعارٔه گودال ،معرفی سیستم ناکارآمدی
جلسٔه اول

گذشته ،حرکت به سمت اینکه کنترل راهحل مسئله نیست (بلکه خود مسئله است).
تکلیف :ثبت تجربههای روزانه.

افزایش تعامل درمانجو در فعالیتهایی که موجب حس مهارت یا لذت آنها میشود .تمرینات حمایتی :تقاضا از
جلسٔه دوم

اعضا دربارٔه گفتگو دربارٔه اضطرابهایشان ،کنترل بهصورت یک مشکل(کنترل رویدادهای درونی) ،استعارٔه

دروغسنج ،استعارٔه ژلٔه شیرینی(دونالت ژلهای) ،استعارٔه تقال در جنگ با هیوال ،منطق فعالسازی رفتاری ،تنظیم
اولیٔه هدف رفتاری.

تکلیف :یادداشت روزانٔه تمایل.
استعاره به فیل صورتی فکر نکن و معرفی تمایل به تجربٔه اضطراب به این عنوان که یک جایگزین برای کنترل

است.
جلسٔه سوم

تمرینات حمایتی :تمرین فرونشانی (چشمها را ببندند و به موضوع مشخصی فکر نکنند) ،درجٔه موفقیت ظاهری

در کنترل احساسات ،برنامهنویسی از رویدادهای درونی ،تمرین اعداد ،تمرین تمایل داشتن بهجای اجتنابکردن؛

استعارٔه جعبٔه پر از مسائل.

تکلیف :ناراحتی پاک در مقابل ناراحتی ناپاک.
هدف :معرفی مفهوم گسلش از افکار و احساسات اضطراب.

جلسٔه چهارم

تمرینات حمایتی :تمرین ذهن شما دوست شما نیست و نمیتواند بدون آن کار انجام دهد .تمرین شیر ،شیر ،شیر،
مسافران اتوبوس ،شناسایی هدف سادٔه رفتاری که نیازمند تمایل و گسلش باشد .شناسایی ارزشها.

تکلیف :تمرین ذهنآگاهی ،برگٔه راهنمای ذهنآگاهی چیست ،شناسایی عملکرد رفتاری تعیینشده.
جلسٔه پنجم

هدف :معرفی تمایز خود مفهومسازی شده در برابر خود مشاهدهگر.
Kanour
Cash& Mikula

1.

Cash & Pruzinsky

2.

۳

3.
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فیزیولوژیک است و در آن براساس مقیاس لیکرت ۵درجهای

تمرینات حمایتی :تمرین قطبیت روان ،قیاس تختٔه شطرنج ،تمرین مشاهدهگر.
تکلیف :استدالل بهعنوان علتها ،ادامٔه تمرین ذهنآگاهی ،تمرین عینیت بخشیدن.
هدف :نشان دادن اهمیت ارزشها.
جلسٔه ششم

تمرینات حمایتی :مقدمهای بر ارزشها ،ارزش بهعنوان رفتار در مقابل ارزش بهعنوان احساسات ،مثال رفتن به

شمال ،انتخاب ارزشها :انتخابها در برابر قضاوتها /تصمیمها .شناسایی ارزشها :تمرین استعارٔه مراسم
تکلیف :دستورالعمل مسیر مبتنیبر ارزشها ،اقدام برای شناسایی ارزشهای تعیینشده.

هدف :کاهش دلیلیابی و جلوگیری از افتادن در دام تلههای کالمی.
جلسٔه هفتم

تمرینات حمایتی :آموزش به اعضا که واژٔه «و» را جایگزین اما و چون کنند .استعارٔه مهمانان ناخواسته ،توضیح

راههای برخورد با این همسایٔه مزاحم ،ماهیت همه یا هیچ (تمرین جهش).

تکلیف :فعالسازی رفتاری (تعهد دستیابی به اهداف کوچکتر تعیینشده).

هدف :آموزش به اعضا که برای خود درمانگر باشند .پرداختن به نگرانیهای اعضا دربارٔه خاتمٔه درمان و
جلسٔه هشتم

منعکسکردن پیشرفت حاصلشده .راهبردهای ممکن :شناسایی موانع ،عمل متعهدانه براساس الگوریتم اکت،

ثبت اهداف افراد (بهعنوان مثال در 1ماه ۶ ،ماه 1 ،سال) ،استعارٔه دو کوه ،بحثوگفتگو و اصالح برنامه بعد از

درمان.

۳

آمده است .بهعنوان مثال میزان میانگین رضایت دربارٔه خود بدن در

یافتهها

پسآزمون گروه آزمایش  1۸۷٫۸۶و در گروه کنترل 1۵۶٫۶۶؛ رضایت

جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کواریانس استفاده شد .در جدول

از بخشهای مختلف بدن در پسآزمون گروه آزمایش  ۳۷٫۶۰و در

 ۲میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش شامل تصویر بدنی

گروه کنترل  ۲۰٫۶۶است .همانگونه که مشاهده میشود بین اکثر

(رضایت دربارٔه خود بدن ،رضایت از بخشهای مختلف بدن و نگرش

میانگینها دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون تفاوت مشاهده

به وزن) و هراس اجتماعی (ترس ،اجتناب و فیزیولوژی) در پیشآزمون

میشود .همچنین نرمالبودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون

و پسآزمون در دو گروه درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و گروه کنترل

کولموگروف-اسمیرونف تأیید گردید.

جدول  .۲میانگین )انحراف استاندارد( متغیرهای اصلی پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون

آزمایش

پیشآزمون
(SD)M
)۲1٫۹۵( 1۶۷٫۲۶

پسآزمون
(SD)M
)1۴٫۰۶(1۸۷٫۸۶

کنترل

)1۴٫۸۵( 1۵۶٫۰1

)11٫۶۵(1۵۶٫۶۶

آزمایش

)۹٫۸1(۲۴٫۲۰

)۳٫۵۲(۳۷٫۶۰

کنترل

)۳٫۹۹(1۷٫۶۶

)۲٫1۲(۲۰٫۶۶

آزمایش

)۴٫۶1(1۸٫1۳

)۲٫۲۵(1۴٫۷۳

کنترل

)۲٫۴۳(۲1٫۳۳

)۳٫۴1(1۶٫۶۶

آزمایش

)۵٫۴۸(1۲٫۲۶

)۲٫۰۹(۲٫۴۰

کنترل

)۰٫۸۴(1۲

)۰٫۴۸(۴٫۶۶

آزمایش

)۶٫۸۵(1۵٫۶۰

)۲٫۵۷(۲٫۹۳

کنترل

)1٫۲۹(1۸٫۳۳

)1٫۴۶(۶

آزمایش

)۲٫۶۷(۷٫۸۰

)1٫۴۸(1٫۷۳

گروه

متغیر
رضایت دربارٔه خود بدن
تصویر بدنی

رضایت از بخشهای مختلف بدن
نگرش به وزن
ترس

هراس

اجتماعی

اجتناب
فیزیولوژی
نمرٔه کل

کنترل

)۰٫۴۸(۷٫۳۳

)۰٫۴۸(۴٫۶۶

آزمایش

)1۴٫۰۳(۳۵٫۶۶

)۵٫۵۲(۷٫۰۶

کنترل

)۲٫1۲(۳۷٫۶۶

)۲٫1۳(1۵٫۳۳

جدول  .۳نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی تأثیر گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی
متغیر

منبع تغییرات

۴

F

مقدار p

اندازه اثر

توان آزمون
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دفن /تمرین سنگ قبر.

رضایت از بخشهای مختلف بدن

گروه

۲۵۹٫۲۲۷

۰٫۰۰1

۰٫۹۰۶

1

نگرش به وزن

گروه

۲٫۶۰۳

۰٫11۸

۰٫۰۸۸

۰٫۳۴۳

ترس

گروه

1۶٫۳۹۳

۰٫۰۰1

۰٫۳۷۸

۰٫۹۷۴

اجتناب

گروه

1۲٫۹1۵

۰٫۰۰1

۰٫۳۲۴

۰٫۹۳۴

فیزیولوژی

گروه

۶۴٫۴۳۳

۰٫۰۰1

۰٫۷۵۸

1

هراس اجتماعی کل

گروه

۲۸٫۰۷۰

۰٫۰۰1

۰٫۵1۰

1

در جدول  ۳نتایج تحلیل کواریانس اثربخشی گروهدرمانی مبتنیبر

نگرانی از تداخل پیچیدٔه تأثیرات اجتماعیفرهنگی نشأت میگیرد و

حرکتی در مقایسه با گروه کنترل آمده است .همانگونه که مشاهده

گستردهتر ،رابطٔه بین حساسیت به طرد مبتنیبر ظاهر و بدشکلی بدن با

باعث افزایش رضایت دربارٔه خود بدن و رضایت از بخشهای مختلف

اضطراب اجتماعی یکسوگیری شدید به سمت تفسیر بیش از حد به

پیامدهای مهمی برای سالمت جسمی و روانی دارد ( .)1۰در پژوهشی

پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی افراد با معلولیت

اضطراب اجتماعی سنجیده شد ،یافتهها نشان داد که افراد دچار

میشود ،با حذف اثر پیشآزمون گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد
بدن شد ،ولی در نگرش به وزن تأثیر معناداری مشاهده نشد .همچنین

طردشدن و نگرانی از شکل ظاهری داشتند ( .)11تعداد دیگری از

خردهمقیاسهای ترس ،اجتناب فیزیولوژی و نمرٔه هراس اجتماعی

و کاهش تودٔه بدنی و اضطراب اجتماعی تأثیر داشته است (.)1۹

محققان به این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی بر بهبود تصویر بدنی

مداخلٔه گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری بر

مؤثر بود.

4

میتوان اینگونه تبیین کرد که برای افراد دارای معلولیت جسمی که اکثراً
از حاضرشدن در جمع اجتناب میکنند ،اگر شرایطی فراهم شود که در

بحث

جمع دوستانشان به تمرینات ورزشی بپردازند اثر بسیار مثبتی بر هراس

هدف این پژوهش اثربخشی گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر

اجتماعی آنها و بهتبع آن بر بهبود تصویر بدنی آنها میگذارد .در

تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی حرکتی بود .نتایج نشان

پژوهشی گسترده که برای افراد مبتال به جنون انجام گرفت ،از درمان

داد که گروهدرمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد بهطور معناداری با تصویر

شناختیرفتاری و اکت برای بهبود عملکرد آنها استفاده شد .در

بدنی معلولین جسمی حرکتی رابطه دارد .همچنین گروهدرمانی ACT

رتبهبندی که انجام شد  ACTدر جایگاه اول قرار گرفت (.)۲۰

بر هراس اجتماعی افراد مبتال به معلولیت جسمیحرکتی را بهطور

همانطور که در مقدمه اشاره شد ،در این روش درمانی به افراد آموخته

معناداری کاهش میدهد .در پژوهشی که بر روی دانشجویان مبتال به

میشود که بهجای اجتناب فکری و عملی از افکار و موقعیتهای

هراس اجتماعی انجام شد اثربخشی درمان گروهی  ACTبر درمان

اضطرابزای اجتماعی ،با افزایش پذیرش روانی و ذهنی به تجارب

اختالل اضطراب اجتماعی ثابت شد ( .)1۷این نتایج با پژوهشی که

درونی مانند افکار و احساساتی که در حضور و صحبت در جمع به

آنیوزات ،گرین و مارک انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که درمان

آنها دارند و همچنین با ایجاد اهداف اجتماعیتر و تعهد به آنها ،با

اکت در مقایسه با درمان شناختیرفتاری بر کاهش اضطراب و

این اختالل خود مقابله کنند .در واقع رویارویی فعال و مؤثر با افکار و

افسردگی اثر بیشتری دارد همسوست ( .)1۸تحقیقی در خارج از

احساسات ،پرهیز از اجتناب ،تغییر نگاه به خود و داستانی که در آن

کشور نتایج نشان داده که افراد مبتال به اختالل شدید ( BDDاختالل

فرد به خود نقش قربانی را تحمیل کرده است ،بازنگری در ارزشها و

بدشکلی بدن) اضطراب اجتماعی زیادی دارا هستند .در این مدل این

اهداف زندگی و در نهایت تعهد به هدفی اجتماعیتر را میتوان جزیی

چنین تبیین شد که افراد دارای اختالل بدشکلی بدن به این علت که از

از عوامل اصلی مؤثر در این روش درمانی دانست.

حضور در اجتماع اجتناب میکنند بیشتر دارای هراس اجتماعی

۵

میشوند ( .)11اساساً نگرانی از تصویر بدن موضوعی مهم است که
برای بسیاری از مردم در سنین مختلف ،جنسیت ،گرایشهای جنسی و

نتیجهگیری

با توجه به کمبودن پژوهشها در راستای پژوهش حاضر میتوان امیدوار
بود که درمان ،نیازمند زمان و دانش بیشتری است و با اینکه نتایج این

اقوام تأثیر میگذارد .این نگرانی از تداخل پیچیدهای از تأثیرات

تحقیق تأییدکنندٔه اثر بخشی درمان  ACTبر بهبود هراس اجتماعی و

اجتماعی فرهنگی منشأ میگیرند و پیامدهای مهمی برای سالمت
جسمی و روانی دارند .گزینههای مؤثر برای بهبود تصویر بدن شامل

تصویر بدنی بود ،اما پژوهشهای بیشتری الزم است تا ماهیت و نحؤه

درهمینراستا یافتههای حاصل از پژوهشی ،نشان داد بین تصویر بدنی

دیگری نیز در بهبود تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین مؤثر است

نوجوانان با افسردگی ،اضطراب و تنش ارتباط آماری معنادار منفی

که در پژوهشهای دیگری بایستی مطالعه شود .بهویژه پژوهشهای

و اضطراب در حد معناداری افزایش مییابد ( .)۹محققان در پژوهش

معلولین و آموزشهای ارتقای مهارتهای آنان میتواند چگونه بر بهبود

این اثر بخشی بیشتر مشخص شود .احتماالً عوامل روانی-اجتماعی

روانشناختی ،شناختیرفتاری ،زیستمحیطی و غیره است (.)1۰

آزمایشی تا از طریق آنها بتوان مشخص کرد دستکاری شناخت

وجود دارد؛ بهعبارتدیگر با کاهش امتیاز تصویر بدنی امتیاز افسردگی

تصویر بدنی و هراس اجتماعی آنان مؤثر باشد .عالوهبراین

دیگری همچنین نشان دادند که نگرانی به تصویر بدنی ،افراد در همٔه

پژوهشهای طولی نیز میتوانند در آشکارکردن دقیقتر رابطٔه علی میان

سنین ،جنسیت و گرایشهای جنسی را تحت تأثیر قرار میدهد .این

۵
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رضایت دربارٔه خود بدن

گروه

۷۷٫۷۲۶

۰٫۰۰1

۰٫۷۴۲

1

تصویر بدنی و هراس اجتماعی مؤثر باشد.

6

همکاری داشتند ،سازمان بهزیستی استان قم و تمامی آقایان

شرکتکننده در طرح ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود( .بنا به اظهار

تشکر و قدردانی

نویسندٔه مسئول مقاله ،حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود

بدینوسیله از دانشگاه پیامنور برای حمایت مالی این مطالعه و از

نداشته است).

مسئوالن مؤسسٔه خصوصی بهزیستی رعد که در اجرای این طرح
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