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چکیده
مقدمه :اختالل بدشکلی بدن ،یکی از شایعترین علل عمل زیبایی بدن است .مطالعه حاضر باهدف مقایسه اثربخشی آموزش هوش
شخصی و بدنی بر عالئم بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی ،با کمک مدلهای آمیخته انجام شد.
روش کار :روش پژوهش نیمه تجربی و با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بوده است .نمونه آماری پژوهش  84نفر از متقاضیان
مراجعهکننده به مراکز عمل زیبایی بدن شهرستان تبریز در سال  1533بودند که به روش تصادفی ساده در سه گروه  11نفری (آموزش
هوش شخصی ،آموزش هوش بدنی و گروه گواه) قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها از برای جمعآوری اطالعات از "فرم کوتاه پرسشنامه
هوش شخصی مایر" (" ،) Short Form Personal Intelligence Mayerمقیاس هوش بدنی اندرسون" ( Anderson’s
 ) Body Intelligence Scaleو "پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن" ( Body Dysmorphic Metacognition
 ) Questionnaireاستفاده شد .روایی و پایایی ابزارها در مطالعات گذشته بررسیشده است .داده¬ها با نرمافزار آماری اس پی اس
اس نسخه  22مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :آموزش¬های هوش شخصی و هوش بدنی ،در کاهش عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی بدن اثربخش
بوده¬اند (F=5/4؛ )P>3/331؛ اما بین اثربخشی این دو روش در بهبود عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی بدن ،تفاوت
معنی¬دار مشاهده نشد (F= -2/48؛ .)P<3/33
نتیجه گیری :هر دو روش درمانی در کاهش اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی مؤثر هستند؛ بنابراین ،این درمانها بهمنظور
کاهش اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :هوش شخصی ،هوش بدنی ،اختالل بدشکلی بدن ،عمل زیبایی ،مدلهای آمیخته.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
صنعتی مدرن ،حرکت از نوگرا به سوی نوگرای متأخر ،باعث توجه
بیشتر به بدن و رفتارهای مرتبط با آن در جامعه مصرفی مدرن
شده است .یکی از این رفتارها که در اغلب جوامع به تناسب مشاهده
میشود جراحی زیبایی است ( .)3جراحی زیبایی یکی از آخرین
دستاوردهای بشر برای خلق زیبایی میباشد که برای تغییر دادن
ظاهر بدن ،در غیاب بیماری ،آسیب و جراحت یا بدشکلیهای
مادرزادی و ارثی میباشد ( . )4به طورکلی منظور از جراحی زیبایی،
جراحیهایی است که بدون ضرورت طبی خاص و صرفاً به منظور
زیبایی انجام میشوند (.)5

بدن یک هستی زیست شناختی و روان شناختی صرف نیست و از
عوامل اجتماعی هم تأثیر میپذیرد ( .)1تمایز افالطون بین روح و
بدن ،دوگانه گرایی دکارتی ذهن و بدن (ذهن موضوع علوم انسانی
و بدن موضوع علوم طبیعی) ،تأکید بر ارزش ها و هنجارها باعث
شده است که دو حوزه مستقل برای مطالعه بدن به وجود آید.
به عبارت دیگر ،بعد جسمانی به وسیله علوم زیستی و پزشکی و بعد
روانی و مسائل مربوط به آن در رشته های علوم انسانی موردبررسی
قرار گیرد ( .)2با شروع تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
کلیدی در اواخر قرن بیستم ،فناوریهای جدید (ژن درمانی،
مداخله پزشکی در بدن) ،رشد فرهنگ مصرف گرایی در جوامع
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اختالل بدشکلی بدن و تغذیه در افراد تو انمند به هوش بدنی کمتر
از سایر افراد میباشد ( . )23آموزش هوش بدنی ،شناخت و آگاهی
فرد را نسبت به ویژگیها ی مثبت بدن خود افزایش می دهد .همین
عامل هم باعث می شود که ارزیابی منفی فرد نسبت به بدن خویش
به ارزیابی مثبت تبدیل شود و از بدن خود رضایت داشته باشد
(.)24
با بازنگری ادبیات پژوهشی خارج از کشور و نظریه ها ی موجود در
این زمینه و سایر منابع ،می توان چنین استدالل کرد که آموزش های
هوش شخصی ( )15 ,13و هوش بدن ی ( )24 ,23در کاهش میزان
عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی مؤثر می باشند.
در سال های اخیر انجام جراحی زیبایی در بین افراد افزایش یافته
است .به طوری که بررسیها نشان می دهد در سال  2315در
ایاالت متحده در حدود  11میلیون جراحی زیبایی تهاجمی و
غیرتهاجمی انجام شده است که این رقم  1/3درصد بیشتر از سال
 2312میباشد ( . )25همچ نین هزینه ها ی گزاف آن و تقاضای ساالنه
بیش از  23تا  53هزار زن ایرانی برای جراحی زیبایی جای تأمل
دارد ( . )26با توجه به اهمیت موضوع ،پژو هشی در داخل و خارج
کشور راجع به موضوع مطالعه حاضر یافت نشده است؛ بنابراین،
پژوهش حاضر باهدف تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش هوش
شخصی و بدنی بر میزان عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل
زیبایی بدن انجام شد.

مطالعات مختلف نشان می دهند که اصالح و تغییر بدن با اهداف
مختلفی انجام میشود و عوامل گوناگونی افراد را به سو ی چنین
رفتارهایی سوق میدهد که یکی از این عوامل ،اختالل بدشکلی بدن
میباشد  .مفهوم اختالل بدشکلی ،دارای دو بعد است ،سرمایه تصویر
بدنی و ارزیابی تصویر بدنی .سرمایه تصویر بدنی به مقدار اهمیت
رفتاری و شناختی که مردم به بدن و ظاهرشان می دهند ،مربوط
می شود و ارزیابی تصویر بدنی به درجه خشنودی یا ناخشنودی از
بدن و ظاهر افراد مربوط است ( .)6پژوهش ها نشان دادند که افراد
متقاضی جراحی زیبایی ،تصویر بدنی منفی از خوددارند و این
بدشکلی سبب گرایش به سوی جراحی زیبایی میشود ( . )7برخی
نیز به این نتیجه رسیدند که اختالل بدشکلی بدنی و تصویر بدنی
منفی در افراد متقاضی عمل زیبایی شیوع بیشتری نسبت به افراد
عادی دارد ( .)8متقاضیان معموالً برای غلبه بر اضطراب ،احساس
حسادت و تصویر بدنی منفی خود ،به جراحی زیبایی روی می آورند
تا به نوعی از واقعیت فرار کنند (.)9
عوامل مختلفی در کاهش عالئم اختالل بدشکل ی بدن متقاضیان
عمل زیبایی نقش دارند که از این عوامل می توان از هوش شخصی
( ) Personal Intelligenceنام برد Gardner .اعتقاد داشت که هوش
شخصی دو نوع میباشد که عبارت هستند از هوش درون شخصی و
هوش بین شخصی ( .)11هوش شخصی ،توانایی استدالل در مورد
شخصیت و اطالعات مرتبط باشخصیت و استفاده از این اطالعات
برای هدایت رفتارهای فرد ،به طورکلی هدایت زندگی تعریف شده
است ( )11رابطه هوش شخصی با اختالل خودشیفتگی،
ضداجتماعی ،بدشکلی بدن ،اضطراب اجتماعی و مرزی منفی و
معنیدار میباشد ( . )12کاهش میزان اختالالت روانی ازجمله
اختالل بدشکلی بد ن ،از کارکردهای هوش شخصی میباشد ()13
یکی از ابعاد هوش شخصی ،خود هوشیاری هست که ارتباط آن با
اختالل بدشکلی بدن منفی و معنیدار میباشد ( . )14در درمان
اختالل بدشکلی بدن سعی می شود که توانایی هوش شخصی و خود
هوشیار ی در فرد افزایش داده شود ( . )15در آموزش فعالیت های
هنری چون رقص و موسیقی ،برای اینکه بتوانند اختالل بدشکلی و
اضطراب اجتماعی هنرجویان را کاهش دهند به آن ها مهارت های
هوش شخصی آموزش داده میشود ( . )16میزان هوش شخصی و
خود هوشیاری در افراد مبتالبه اختالل بدشکلی بدن کمتر از سایر
افراد میباشد ( .)17آموزش هوش شخصی عالئم اختالل بدشکلی
بدن بیماران را کاهش می دهد (.)18
هوش بدنی یعنی اینکه تا چه حد در مورد بدن خودآگاهی داریم،
چقدر در مورد بدن خود دانش داریم ،و برای بدن خود واقعاً
چه کارهایی را انجام میدهیم ( .)19هوش بدنی هم می تواند به اندازه
سایر تواناییها ی ذهنی مهم باشد زیرا منجر میشود که به عالئم و
نشانه های جسمانی خود توجه کنیم ،از توانمندیها و
محدودیت های جسمانی خودآگاه شویم و روش زندگی را در پیش
ب گیریم که در هماهنگ با سالمتی جسمانی باشد ( .)21افرادی که
هوش بدنی باالتری دارند  ،از پرداختن به اموری که باعث آسیب
دیدن جسمشان میشود  ،پرهیز میکنند ( . )21رابطه هوش بدنی با
بهزیستی روانی و بدنی مثبت میباشد ( . )21عامل اختالل بدشکلی
بدن ،بدکاری هوش بدنی و هوشیاری جسمانی میباشد (.)22

روش کار
روش پژوهش نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون ،پس آزمون چند
گروه ی بوده و روشهای درمانی در دو سطح آموزش هوش شخصی
و هوش بدنی و عدم آموزش (گروه کنترل) به عنوان متغیر مستقلِ
فعال و عالئم بدشکلی بدن به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شد .کلیه زنانی که در مراکز تخصصی عمل زیبایی بدن شهرستان
تبریز در سال  1533تکمیل پرونده کرده بودند ،جامعه آماری
مطالعه را تشکیل داده بودند .برای گزینش اعضای نمونه ،از بین
 833پرونده (عدم ضرورت عمل زیبایی) ،پرونده  84نفر با استفاده
از فرمول نمونه گیری
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نتایج مطالعه ( )27به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس در سه
گروه  11نفری (گروه آموزش هوش شخصی ،هوش بدنی و گروه
کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند .پس از انتخاب
آزمودنی ها ،از آن ها رضایت نامه آگاهانه گرفته شد و مقرر گردید که
کلیه داده ها ،به صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقی بماند و در صورت
لزوم ،بدون ذکر مشخصات آزمودنی (نام و نام خانوادگی) منتشر
یابد .مالک های ورود به پژوهش شامل :داشتن سواد خواندن و
نوشتن ،عدم ضرورت عمل زیبایی (با توجه به تشخیص متخصصان
عمل زیبایی بدن) و داش تن تمایل همکاری در مطالعه بود .تنها
مالک خروج از مطالعه ،انصراف فرد از ادامه همکاری با پژوهشگران
بوده است .قبل از شروع جلسات آموزشی از هر سه گروه پیش آزمون
گرفته شد و بعد از اتمام جلسات آموزشی ،برای هر سه گروه پس-
آزمون و یک ماه بعد آن ( پس آزمون) ،ارزیابی پ یگیری از سه گروه
به عمل آمد .ضمناً روش درمانی آموزشی هوش شخصی و هوش
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داده باشد Mayer .و همکاران ( )28با اجرای پرسشنامه مذکور بر
روی دانشجویان آمریکایی باهدف بررسی روایی پرسشنامه ،از روایی
هم زمان استفاده شد و به علت همبستگی  3/48بافرم بلند
پرسشنامه ،روایی هم زمان پرسشنامه مناسب ار زیابی شد .برای
بررسی پایایی پرسشنامه از روش دونیمه سازی و باز آزمایی استفاده
شد که میزان آن ها به ترتیب  r=3/48و  r=3/41به دست آمد که
نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه می باشد.
نریمانی و غفاری ( )29پس از ترجمه پرسشنامه به منظور بررسی
روایی محتوا پرسشنامه توسط  13نفر از متخصص و کارشناسان
موردبررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات پیشنهادشده،
ویرایش نهایی پرسشنا مه تدوین شد .نریمانی و غفاری ( )29در

بدنی برای گروه ها ی آزمایش یک و دو در شهرستان تبریز ،به زبان
فارسی اعمال شد که شرح این روش ها در زیر آمده است:
برای گروه اول آموزش هوش شخصی در  11جلسه و هر جلسه به
مدت یک الی یک ساعت و نیم آموزش داده شد .آموزش این روش
با استفاده از درمان ها و راهبردهای هوش شخصی ،توسط
آموزش دهنده طراحیشده بود که جلسات آن به صورت زیر بوده
است:
جلسه ی اول :اجرای پیش آزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی
مشکل.
جلسه دوم :آموزش و آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی
بر اساس نشانه ها ی صورت.
جلسه سوم :آموزش چگونگی استفاده از درون گرایی.
جلسه چهارم :آموزش و آگاهی از نحوه برچسب زدن صفات
شخصیت نسبت خود و دیگران.
جلسه پنجم :آموزش نحوه شناخت انگیزه ها و اهداف.
جلسه ششم :آموزش آگاهی از افکار دفاعی.
جلسه هفتم :آموزش آگاهی از ع القه و تمایالت شخصی خود.
جلسه هشتم :آموزش نحوه تصمیم گیر ی در مورد خصوصیات
شخصیتی خود.
جلسه نهم :آموزش نحوه پیدا کردن جهت گیر ی زندگی
رضایت بخش.
جلسه دهم :آموزش نحوه زمان بند ی اهداف زندگی خود بر اساس
انتظارات جامعه.
جلسه یازدهم :آموزش نحوه پیدا کردن معناداری در زندگی خود.
برای گروه دوم آموزش هوش بدنی در  3جلسه و هر جلسه به مدت
یک الی یک ساعت و نیم آموزش داده شد:
جلسه اول :اجرای پیش آزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی
مشکل.
جلسه دوم :آموزش آگاهی از خصوصیات و عملکرد خط میانی.
جلسه سوم :آموزش آگاهی از حرکات کل بدن.
جلسه چهارم :آگاهی از روزنانس جمجمه-لگن.
جلسه پنجم :آموزش سالمت اورجینال.
جلسه ششم :آموزش هوش احشایی.
جلسه هفتم :آگاهی از ماتریس ها ی عصبی.
جلسه هشتم :آموزش آگاهی از نشانه های چهره ای.
جلسه نهم :آموزش هوش سلولی.
برای جمع آور ی اطالعات از " فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی
مایر" (،)Mayer Personal Intelligence Short Form
" مقیاس هوش بدنی اندرسون" ( Anderson’s Body
 )Intelligence Scaleو " پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی
Body
Dysmorphic
( Metacognition
بدن "
 ) Questionnaireاستفاده شد.
" فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی" توسط  Mayerو همکاران
( )28طراحی شده است و  12سؤال  8گزینه ای دارد که از دو خرده
مقیاس تشکیل یافته است که عبارت اند از :الف -شکل دادن الگوها،
ب -راهنمای انتخاب .سؤاالت پرسشنامه همانند تست  IQمی باشد،
یعنی فرد موقعی نمره می گیرد که به سؤال موردنظر پاسخ صحیح

مطالعه مقدماتی ،پرسشنامه مذکور را بر روی  13نفر از دانشجویان
دانشگاه م حقق اردبیلی اجرا کردند و پایایی آنرا ،از سه روش آلفای
کرون باخ  ،مجدد  ،تنصیفی و آزمون مجدد بررسی نمودند که به
ترتیب ضرایب اعتبار  3/34 ،3/31و  3/82حاصل شد  .همچنین
نریمانی و غفاری ( )29در مطالعه نهایی ،برای بررسی پایایی
پرسشنامه به روش باز آزما یی ،با اجرا بر روی  553نفر از زنان
مراجعه کننده به مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان ارومیه  ،میزان
همبستگی دو مرحله را  r=3/44به دست آوردند که نشان از پایایی
مطلوب پرسشنامه می باشد.
" مقیاس هوش بدنی اندرسون " توسط )19( Anderson
طراحی شده است و  18سؤال  3گزینه ای دارد و هر عبارت این
پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای ( 1الی )3
نمره گذاری می شود که نمره بیشتر ،نمایانگر باالتر بودن شناخت
فرد نسبت به بدن خودش است .از سه خرده تشکیل شده است که
عبارت اند از :الف -آگاهی از انرژی بدن ،ب -آگاهی از راحتی بدن،
ج -آگاهی از بدن درونی .در مطالعه  )19( Andersonضریب
آلفای کرون باخ خرده مقیاس های آگاهی از انرژی بدن ،آگاهی از
راحتی بدن و آگاهی از بدن درونی به ترتیب  3/88 ،3/44و 3/42
به دست آمد .همچنین  Kimوهمکاران ( )31ضریب آلفای کرون
باخ خرده مقیاس های آگاهی از انرژی بدن ،آگاهی از راحتی بدن و
آگاهی از بدن درونی را به ترتیب  3/82 ،3/85و  3/88به دست
آوردند .یادآوری ( )31پس ترجمه پرسشنامه توسط دو نفر از
متخصصان زبان انگلیسی ،از ترجمه برگردان (فارسی به انگلیسی)
استفاده کرد تا مشکالت مربوط به ترجمه گویه ها ،بررسی و رفع
شود .به منظور بررسی پایایی ،پرسشنامه به  83ن فر از افراد مبتالبه
بیماری میگرن توزیع شد و پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه از
سه روش آلفای کرون باخ  ،تنصیفی و آزمون مجدد بررسی گردید
که ضرایب اعتبار خرده مقیاس های آگاهی از انرژی بدن ،آگاهی از
راحتی بدن و آگاهی از بدن درونی به ترتیب درروش آلفای کرون
باخ ( 3/85 ،3/81و  ،)3/88روش تنصیفی ( 3/81 ،3/88و  )3/83و
روش آزمون مجدد ( 3/88 ،3/88و  )3/84به دست آمد ( . )31در
مطالعه حاضر ،ضریب آل فای کرون باخ خرده مقیاس های آگاهی از
انرژی بدن ،آگاهی از راحتی بدن و آگاهی از بدن درونی با نمونه
 84نفر از متقاضیان عمل زیبایی شهرستان تبریز به ترتیب ،3/83
 3/81و  3/81به دست آمد.
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" پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن " توسط ربیعی و
همکاران ( )32طراحی شده است که  51سؤال  8گزینه ای دارد و هر
عبارت این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت چهاردرجه ای ( 1الی
 )8نمره گذاری می شود که نمره بیشتر بیانگر ناراضی بودن فرد از
شکل ،رنگ پوست ،اندازه بدن خودش و  ...می باشد .در تحلیل عاملی
اکتشافی ،عامل های شناساییشده به ترتیب عبارت بودند از:
راهبردهای کنترل فراشناختی ،ائتالف فکر  -عمل (عینیت بخشیدن
به افکار مربوط بدشکلی) ،باورهای مثب ت و منفی فراشناختی (در
مورد ظاهر) و رفتارهای ایمنی که درمجموع  84درصد از واریانس
پرسشنامه را تبیین کردند .روایی هم زمان پرسشنامه با " مقیاس
وسواس فکری عملی براون " (Brown Obsessive-
)Compulsive Scaleبرابر با  r=3/88بود .عالوه بر این ،نمرات
گروه مبتالبه بدشک لی بدن در پرسشنامه به طور معنیداری باالتر از
گروه سالم بود .ضریب آلفای کرون باخ در عامل راهبردهای کنترل
فراشناختی ،ائتالف فکر  -عمل ،باورهای مثبت و منفی فراشناختی
و رفتارهای ایمنی به ترتیب  3/84 ،3/31 ،3/3و  3/8به دست آمد.
در مطالعه حاضر ،ضریب آلفای کرون باخ خرده مقیاس های
راهبردهای کنترل فراشناختی ،ائتالف فکر – عمل ،باورهای مثبت
و منفی فراشناختی و رفتارهای ایمنی با اجرا بر روی  84نفر از
متقاضیان عمل زیبایی شهرستان تبریز به ترتیب 3/8 ،3/82 ،3/85
و  3/81به دست آمد.
در پژوهش حاضر متغیر نوع تقاضا (تقاضای عمل بینی ،پوست)...
به عنوان متغیر اثر تصادفی ( ) Random effectدر نظر گرفته شد.

داده ها با استفاده از مدل آمیخته ( ،)Mixed Modelآزمون
تعقیبی توکی و بونفرونی از طریق برنامه نرم افزار اس پی اس اس
نسخه  22مورد تحلیل قرار گرفتند

یافته ها
نمونه آماری مطالعه حاضر شامل  84نفر از خانم های متقاضی عمل
زیبایی بدن با میانگین و انحراف معیار سنی  28±4/28بودند که
در دامنه سنی  13الی  33سال قرار داشتند .در گروه آموزش هوش
شخصی  51/23درصد آزمودنی ها متقاض ی عمل رینوپالستی12/3 ،
درصد متقاضی عمل بلفاروپالستی 14/4 ،درصد متقاضی عمل
لیفتینگ 51/23 ،درصد متقاضی عمل آبدومینوپالستی و 1/23
درصد متقاضی سایر عمل ها ی زیبایی بودند .در گروه آموزش هوش
بدنی  58/3درصد آزمودنی ها متقاضی عمل رینوپالستی14/4 ،
درصد متقاضی عمل بل فاروپالستی 1/23 ،درصد متقاضی عمل
لیفتینگ 51/23 ،درصد متقاضی عمل آبدومینوپالستی و 1/23
درصد متقاضی سایر عمل های زیبایی بودند .همچنین در گروه
آموزش  14/4درصد آزمودنی ها متقاضی عمل رینوپالستی1/23 ،
درصد متقاضی عمل بلفاروپالستی 58/3 ،درصد متقاضی عمل
لیفتینگ 51/23 ،درصد متقاضی عمل آبدومینوپالستی و 1/23
درصد متقاضی سایر عمل های زیبایی بودند .میانگین و انحراف
معیار متغیرها در جدول  1آمده است.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار عالئم اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن در سه گروه آموزش هوش شخصی ،جسمانی و کنترل به تفکیک نمرات
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیرها
مؤلفه راهبردهای کنترل فراشناختی

مؤلفه ائتالف فکر-عمل

مؤلفه

باورهای

مثبت

و

منفی

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

آموزش هوش شخصی

82/31±2/43

53/51±8/55

53/12±8/28

آموزش هوش بدنی

82/48±5/35

54/58±5/82

24/33±5/8

کنترل

82/12±2/31

82/85±5/38

82/85±5/38

آموزش هوش شخصی

25/12±8/28

21/12±8/28

23/3±8/85

آموزش هوش بدنی

22/35±8/32

13/35±8/32

13/31±8/5

کنترل

22/23±8/8

22/31±8/51

22/58±8/53

آموزش هوش شخصی

15/3±5/38

13/85±8/82

13/14±8/18

فراشناختی

مؤلفه رفتارهای ایمنی
عالئم اختالل بدشکلی بدن

آموزش هوش بدنی

18/12±5/28

3/31±3/11

3/23±8/8

کنترل

15/14±8/54

18/12±8/43

18/85±8/35

آموزش هوش شخصی

11/41±2/81

4/12±5/8

4/58±5/38

آموزش هوش بدنی

11/48±2/12

4/83±5/18

4/31±5/32

کنترل

11/48±2/12

11/48±2/12

12/12±2/14

آموزش هوش شخصی

31/85±11/32

83/3±11/8

48/12±12/38

آموزش هوش بدنی

31/41±12/51

81/12±11/11

83/58±11/83

کنترل

43/35±15/22

33/3±15/53

31/58±15/11
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غفاری و همکاران

جدول  :2نتایج ارزیابی اثرات در تحلیل مدل آمیخته
متغير

منبع

F

P

واریانس اثر تصادفی

P

مؤلفه راهبردهای کنترل فراشناختی

گروه

9/48

0/000

نوع تقاضا

0/949

زمان

00/4

0/000

روش*زمان

9/4

0/099

گروه

00/48

0/000

زمان

00/7

0/000

روش*زمان

4/4

0/002

گروه

2/2

0/009

زمان

01/8

0/000

روش*زمان

4/9

/001

گروه

00/48

0/000

زمان

00/7

0/000

روش*زمان

4/4

0/002

گروه

00/27

0/000

زمان

00/48

0/000

روش*زمان

4/4

0/002

مؤلفه ائتالف فکر-عمل

مؤلفه باورهای مثبت و منفی فراشناختی

مؤلفه رفتارهای ایمنی

اختالل بدشکلی بدن

باهدف تحلیل استنباطی دادههای پژوهش ،ابتدا پیشفرضهای مرتبط
با آمار پارامتریک و تحلیل واریانس (اندازهگیری تکراری) مورد آزمون
قرار گرفت که خروجی آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف
( )Kolmogorov-Smirnovنشاندهنده نرمال بودن توزیع نمرات
در متغیر اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن میباشد .سطوح عدم معناداری
آزمون لوین ( )Levene’s Testنیز نشان از همسانی واریانس در
متغیرهای وابسته دارد .بهمنظور آزمودن مفروضه کرویت از آزمون
موچلی استفاده شد که نتایج نشاندهنده ناهمگونی ماتریس واریانس
–کواریانس در متغیرهای پژوهش است ،بنابراین ،از مدل آمیخته
استفاده شد .بهمنظور انتخاب بهترین ساختار از بین ساختارهای
همبستگی ،از معیار اطالع آکائیک ( Akaike Information
 ،)Criterionمعیار اطالع بیزی ( Bayesian Information
 )Criterionو منفی دو برابر لگاریتم درست نمایی محدودشده (-
 )2Restricted Log Likelihoodاستفاده شد که با توجه به
مقادیر معیارها (معیار اطالع آکائیک ،معیار اطالع بیزی و منفی دو برابر
لگاریتم درست نمایی محدودشده) در متغیر اختالل بدشکلی بدن و
مؤلفههای راهبردهای کنترل فراشناختی ،ائتالف فکر-عمل ،باورهای
مثبت و منفی فراشناختی و مؤلفه رفتارهای ایمنی به ترتیب
ساختارهای خودهمبستگی مرتبه اول ،تاپلیتس ،پیش وابستگی مرتبه
اول ،خودهمبستگی مرتبه اول و پیش وابستگی مرتبه اول؛ از بهترین
ساختار بوده است.بهمنظور بررسی اثربخشی آموزشهای هوش شخصی
و هوش بدنی در تعامل با اثر زمان و اثر نوع تقاضا (متغیر اثر تصادفی)
بر میزان عالئم اختالل بدشکلی بدن و مؤلفههای آن ،از مدلهای
آمیخته استفاده شد ،به علت عدم معنیداری اثر نوع تقاضا در تمامی
متغیرها ،اثر آن در الگوی نهایی حذف شد که نتایج آن در جدول 2
قابلمشاهده میباشد.

نوع تقاضا

نوع تقاضا

نوع تقاضا

نوع تقاضا

0/992

0/940

0/987

0/914

در جدول  2نمره های متقاضیان عمل زیبایی بدن در متغیر اختالل
بدشکلی بدن و ابعاد آن با استفاده از مدل آمیخته تجزیهوتحلیل شدند
که در این طرح از سه گروه (گروه آزمایش اول ،دوم و گروه کنترل)
بهعنوان عامل بین گروهی و از زمان (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری)
بهعنوان عامل درونگروهی استفاده شد .بر اساس یافتههای
بهدستآمده ،میتوان گفت که اثر عامل زمانبر میزان عالئم بدشکلی
بدن و ابعاد آن معنادار بوده است .همچنین اثر تعامل زمان و گروه نیز
بیانگر این است که بین سه گروه (آزمایش اول ،دوم و کنترل) ازلحاظ
نمرات عالئم اختالل بدشکلی بدن (F=5/4؛  ،)P>3/331مؤلفه
راهبردهای کنترل فراشناختی (F=2/4؛  ،)P>3/323مؤلفه ائتالف
فکر-عمل (F=5/4؛  ،)P>3/331مؤلفه باورهای مثبت و منفی
فراشناختی (F=5/2؛  )P>3/313و مؤلفه رفتارهای ایمنی (F=5/4؛
 )P>3/331تفاوت معنادار وجود دارد.
باهدف روشن کردن ماهیت تفاوتهای موجود بین گروهها ،از آزمون
مقایسه چندگانه توکی استفاده شد که نتایج در جدول  5آمده است.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود بین میانگین پیشآزمون
عالئم بدشکلی بدن و ابعاد آن در سه گروه آموزش هوش شخصی ،هوش
بدنی و کنترل تفاوت معنیدار وجود ندارد؛ اما در پسآزمون و پیگیری،
میانگین عالئم اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن (بهغیراز مؤلفه ائتالف
فکر-عمل) ،در گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل بهطور معنیدار
کاهش پیداکرده است .بهعبارتدیگر ،آموزشهای هوش شخصی و
هوش بدنی ،در کاهش عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل
زیبایی اثربخش بودهاند؛ اما بین اثربخشی این دو روش در بهبود عالئم
اختالل بدشکلی بدن و ابعاد بدشکلی بدن ،تفاوت معنیدار مشاهده
نشد.
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جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسهی گروههای آموزش هوش شخصی ،آموزش بدنی و کنترل در نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
عالئم اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن
متغیر

اختالف میانگین گروهها

گروه

آموزش هوش شخصی

گروه کنترل

آموزش هوش بدنی

3/51

3/23

آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

-3/35
-1/12
-

-/11
**8/31
*-5/12
**-8/85
*-5/51

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

-3/14
-1/14
-1/58
-

3/14
3/48
-2/12
-3/35
-2/41
-1/85

پیشآزمون

آموزش هوش بدنی

3/148

3/35

پسآزمون

آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی

-3/48

3/83

مؤلفه راهبردهای کنترل فراشناختی
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
مؤلفه ائتالف فکر-عمل
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
مؤلفه باورهای مثبت و منفی فراشناختی

پیگیری

آموزش هوش شخصی

-

آموزش هوش بدنی

-3/35

آموزش هوش شخصی

-

*-8/31
*-5/14
**-3/14
**-8/23

مؤلفه رفتارهای ایمنی
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

3/312
-3/12
-3/14
-

3/311
-3/312
*-5/12
*-5/23
*-5/31
*-5/83

عالئم اختالل بدشکلی بدن
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

3/58
-2/48
-5/23

1/48
1/3
**-15/48
*-11
**-11
*-12/83

 ** p>3/31و * p>3/33

شخصی و هوش بدنی نسبت به پیشآزمون کاهشیافته است؛ اما تفاوت
میانگین پسآزمون و پیگیری متغیرهای وابسته در گروههای آزمایشی
معنیدار به دست نیامد .ولی در گروه کنترل بین میانگین نمرات پیش-
آزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیدار مشاهده نشد.

بهمنظور روشن کردن ماهیت تفاوتهای موجود در دورههای مختلف،
از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج در جدول  8آمده است.
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،میانگین پسآزمون و
پیگیری عالئم اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن در گروه آموزش هوش
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جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهی پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری عالئم اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن به تفکیک گروههای
آموزش هوششخصی ،آموزش هوش بدنی و کنترل
متغیر

اختالف میانگینهای هر دوره

دوره

پسآزمون

پیگیری

مولفه راهبردهای کنترل فراشناختی
آموزش هوش شخصی

**

پیشآزمون

5/23
-

5/85
3/144

پیشآزمون

**8/3
-

**8/3
3/51

پیشآزمون

/14

3/18

پسآزمون

-

3/33

پسآزمون
آموزش هوش بدنی

پسآزمون
گروه کنترل

**

مؤلفه ائتالف فکر-عمل
آموزش هوش شخصی

پیشآزمون

**2/3
-

**2/1
3/13

پیشآزمون

**5/1
-

**5/5
3/54

پیشآزمون

3/13

3/12

پسآزمون

-

-/51

پیشآزمون

**5/3
-

**5/8
3/23

پیشآزمون

**8/1
-

**8/3
3/51

پیشآزمون

-3/35

-1/2

پسآزمون

-

-/52

پیشآزمون

**5/1

**5/8

پسآزمون

-

3/23

پیشآزمون

**5/12

**5/5

پسآزمون

-

3/13

پیشآزمون

3/38

-3/23

پسآزمون

-

3/31

پیشآزمون

**11/35

**12/41

پسآزمون

-

/483

پیشآزمون

**13/13

**11/85

پسآزمون

-

3/3

پیشآزمون

-3/315

-1/85

پسآزمون
آموزش هوش بدنی

پسآزمون
گروه کنترل
مؤلفه باورهای مثبت و منفی فراشناختی
آموزش هوش شخصی

پسآزمون
آموزش هوش بدنی

پسآزمون
گروه کنترل
مؤلفه رفتارهای ایمنی
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
گروه کنترل
عالئم اختالل بدشکلی بدن
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
گروه کنترل

-3/48

پسآزمون
 ** p>3/31و * p>3/33

عمل زیبایی از پیشآزمون تا پیگیری کاهشیافته است .همچنین اثر
تعامل زمان و گروه نیز بیانگر این است که بین سه گروه (آزمایش اول،
دوم و کنترل) ازلحاظ نمرات اختالل بدشکلی بدن ،مؤلفه راهبردهای
کنترل فراشناختی ،مؤلفه ائتالف فکر-عمل ،مؤلفه باورهای مثبت و
منفی فراشناختی و مؤلفه رفتارهای ایمنی تفاوت معنادار وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی ،در کاهش

بحث
پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و هوش
بدنی بر عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی انجام گرفت.
نتایج حاصل نشان داد که اثر عامل زمانبر میزان متغیر اختالل بدشکلی
بدن و ابعاد آن در متقاضیان عمل زیبایی معنادار بوده است.
بهعبارتدیگر ،میزان عالئم اختالل بدشکلی بدن و ابعاد آن در متقاضیان
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عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی بدن اثربخش بوده-
اند؛ اما بین اثربخشی این دو روش در بهبود عالئم اختالل بدشکلی بدن
و ابعاد اختالل بدشکلی بدن ،تفاوت معنیدار مشاهده نشد.
بهعبارت دیگر ،هر دو مداخله به یک اندازه در بهبودی عالئم اختالل
بدشکلی بدن و ابعاد آن مؤثر بودند .نتایج مربوط به تأثیر درمان آموزش
هوش شخصی در کاهش عالئم اختالل بدشکلی بدن با نتایج
پژوهش  )12( McCallum & Piperکه رابطه هوش شخصی را با
اختالل خودشیفتگی ،ضداجتماعی ،اختالل بدشکلی بدن ،اضطراب
اجتماعی و مرزی منفی و معنیدار نشان داد همخوانی دارد.
همچنین یافته حاضر در تائید دیدگاه  )13( Park & Parkمیباشد
که درمان اختالل بدشکلی بدن را یکی از کارکردهای هوش شخصی
میدانستند )16( Diana .در یافتههای پژوهش خود دریافت که در
آموزش فعالیت مای هنری چون رقص و موسیقی ،برای اینکه بتوان
اختالل بدشکلی و اضطراب اجتماعی هنرجویان را کاهش داد ،باید به
آن ها مهارت مای هوش شخصی آموزش داده شود .این یافته با نتایج
مطالعه حاضر در یک راستا میباشد.
همچنین یافته مطالعه حاضر با یافته پژوهش  )18( Mayerکه نشان
داد آموزش هوش شخصی ،عالئم اختالل بدشکلی بدن بیماران را
کاهش میدهد ،یکسان میباشد .در تبیین اثربخشی آموزش هوش
شخصی در کاهش عالئم اختالل بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی
( )33می توان گفت که افراد متقاضی عمل زیبایی ،هر اطالعاتی را که
در ذهن نگهداری ،پردازش ،بازیابی و یادآوری میکنند با تصویر
بدنیشان پیوند تنگاتنگی دارد .بهعبارتدیگر ،در این افراد ،ویژگی مای
شخصیتی نظیر کمالگرایی و نگرانی در خصوص تصویر بدنی ،مثل یک
صافی عمل میکنند و بر تمامی عملکردهای شناختی آنان نظیر توجه،
حافظه ،تصمیمگیری و تفسیر ،تأثیر منفی میگذارند و باعث ایجاد
خودارزیابی منف ی (مثل من زیبا نیستم یا من مشکل زیبایی دارم)
میشود .تنها حس معناداری در زندگی آنها ،زیبا بودن و اندام مانکن
داشتن میباشد .همین عوامل هم منجر به شکلگیری اختالل بدشکلی
بدن در این افراد میشود .آموزش هوش شخصی ،خودارزیابی و خود
ارزشیابی افراد را اصالح میکند .بهعبارتدیگر ،متقاضیان تحت آموزش
هوش شخصی برخالف متقاضیان گروه کنترل ،با توجه به شناختی که
از شخصیت به دست آورده بودند ،نمیخواستند خودشان فقط بر اساس
تصویر بدنی و ویژگیهای ظاهری ارزیابی کنند ،زیرا هوش شخصی،
توانایی جستجوی معناداری در زندگی میباشد و باعث شد که
متقاضیان تحت آموزش ،معناداری را در سایر موضوعات زندگی (مثل
قهرمانی در ورزش ،داشتن فرزند موفق ،موفقیت در شغل ،سیاست،
روابط بین فردی ،تحصیل و  )...دنبال کنند و به دنبال عملهای
غیرضروری بدن نباشند (.)18
اثربخشی درمان هوش بدنی نیز در پژوهش مای متعدد تائید شده
است ،ازجمله  )21( Andersonو  Kaplanو همکاران ( )22که نشان
دادند ،افرادی که هوش بدنی باالتری دارند ،از پرداختن به اموری که
باعث آسیب دیدن جسمشان میشود ،پرهیز میکنند با یافته پژوهش
مذکور در یک راستا می باشد .همچنین نتیجه مطالعه حاضر در تائید
یافته مطالعه  Braniو همکاران ( )21هست که رابطه هوشیاری بدنی
و هوش بدنی را با بهزیستی روانی و بدنی مثبت و معنیدار گزارش
کردند .عالوه به راین )23( Abramson ،که اعتقاد داشت اختالل

بدشکلی بدن و اختالل تغذیه در افراد توانمند به هوش بدنی کمتر از
سایر افراد میباشد ،بهنوعی با نتایج مطالعه مذکور همخوانی دارد.
 )24( Cardilloمینویسد آموزش هوش بدنی ،شناخت و آگاهی فرد
را نسبت به ویژگی مای مثبت بدن خود افزایش میدهد و همین عامل
هم باعث میشود که ارزیابی منفی فرد نسبت به بدن خویش به ارزیابی
مثبت تبدیل شود و از بدن خود رضایت داشته باشد .این یافته با نتایج
مطالعه حاضر یکسان میباشد .همچنین یافته حاضر در تائید نتیجه
مطالعه  )21( Andersonمیباشد که نشان داد آموزش هوش بدنی
باعث میشود که افراد ،به عالئم و نشانه مای جسمانی خود توجه کنند،
از توانمندیها و محدودیتهای جسمانی خودآگاه شوند و روش زندگی
را در پیش گیرند که هماهنگ با سالمتی جسمانیشان باشد.
در خصوص کاهش میزان عالئم اختالل بدشکلی بدن در پسآزمون و
مرحله پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون میتوان گفت که آموزش
هوش بدنی باعث شد که افراد تحت مداخله -1 :با تکیهبر نقاط قوت
بدن خود برای بهبود نقاط ضعف بدن خود تالش کنند -2 ،از نیازهای
بدن خودآگاه شوند و از مسیرهای سالم ،نیازهای خود را مرتفع سازند،
 -5برای بدن خودشان اهداف واقعی (نظیر بدن سالم ،ورزشکاری ،مقاوم
و  )...دنبال نمایند و از دنبال کردن اهداف غیرواقعی و کمال رایانه (نظیر
بدن مانکن داشتن) پرهیز کنند چراکه اهداف غیرواقع بینانه باعث
ناکامی و درنهایت به اختالل بدشکلی منتهی میشود .همچنین عمل
جراحی زیبایی ،مانند هر جراحی دیگری اثرهای جانبی و عوارضی دارد
که آمورش هوش بدنی باعث آگاهی آموزش دیدگان از این عوارض و
خطرات احتمالی شد؛ که یافته حاضر در تائید دیدگاه )34( Lobel
میباشد که اعتقاد داشت جسم یا بدن فرد هم میتواند روی روان تأثیر
داشته باشد که توانمند شدن افراد به توانایی هوش بدنی ،باعث میشود
که این تأثیر مثبت باشد و اختالالت روانی چون بدشکلی بدن را بهبود
دهد.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی
در کاهش عالئم بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی بدن نقش دارند
و هر دو مداخله میتوانند در افزایش سالمت روانی و کاهش گرایش
متقاضیان به عملهای زیبایی غیرضروری مؤثر باشند .بر اساس یافته
مای بهدستآمده به روان پرستاران ،روانپزشکان و روانشناسان
پیشنهاد میشود که کارگاه مای آموزشی درزمینهی افزایش هوش
شخصی و بدنی اجرا کنند تا از این طریق مهارتهای دروننگری،
خودمشاهده گری ،بدن آگاهی و مهارت جستجوی معناداری متقاضیان
عمل زیبایی و سایر افراد تقویت شود که این فرایند هم بهنوبه خود،
باعث افزایش سالمت روانی و بهبودی عالئم اختالل بدشکلی بدن و به
دنبال آن کاهش گرایش متقاضیان به عملهای زیبایی و سایر عملهای
غیرضروری خواهد شد .از محدودیت مای مطالعه ،میتوان گفت که در
این پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد ازآنجاکه
پرسشنامهها جنبه خود سنجی داشتهاند ممکن است در پاسخها
سوگیری وجود داشته باشد .همچنین ،در پژوهش حاضر به دلیل
محدودیت زمانی ،مرحله پیگیری  1ماه پس از درمان اجرا شد که فاصله
نسبتاً کمی برای بررسی اثرات بلندمدت مداخله مای درمانی میباشد.
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 و با کد3318432 بشرپور در دانشگاه محقق اردبیلی با شماره ثبت
 است که با حمایت مالیARDAZMED.REC833588 اخالق
 از تمامی کسانی که در انجام این.دانشگاه محقق اردبیلی اجراشده است
. تشکر و قدردانی میشود،پژوهش همکاری داشتند

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از رساله دکتری تخصصی رشته روانشناسی دانشجو
 دکتر سجاد،مظفر غفاری به راهنمایی مشترک دکتر محمد نریمانی
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Abstract
Introduction: Body dysmorphic disorder, is one of the most common causes of cosmetic surgery.
The aim of this research is to compare the effectiveness of personal intelligence and body
intelligence training on the symptoms of body dysmorphic disorder in cosmetic surgery applicants
with mixed models.
Methods: This study is semi-experimental study which was conducted through pre-test, posttest
and follow-up. Statistical samples of the present study consisted of 48 applicants who referred to
Tabriz cosmetic surgery centers in 2016. Samples were randomly divided in to three groups of 16
(personal intelligence, body intelligence training groups and control groups). For collecting data,
“Mayer’s Personal Intelligence”, “Anderson’s Body Intelligence”, and “Body Dysmorphic
Metacognition Questionnaire (BDMÇQ)” Were used. The validity and reliability of the
questionnaires were confirmed in the previous studies. The data was analyzed with SPSS.22
statistical software.
Results: Results shows that the personal intelligence and the body intelligence training have
significant effects on decreasing the body dysmorphic disorder in the cosmetic surgery applicants
(F= 3.8; P<0.006). But difference effectiveness of these interventions is not significant to treat the
body dysmorphic disorder in cosmetic surgery applicants (F=-2.87; P>0.05).
Conclusions: Both of the therapeutic methods are effective in reducing body dysmorphic disorder
in cosmetic surgery. Therefore, it is recommended that these therapies can be used to reduce body
dysmorphic disorder in cosmetic surgery.
Keywords: Personal intelligence, Body intelligence, Body dysmorphic disorder, Cosmetics,
surgery, Mixed models
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