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Introduction: Body dysmorphic disorder is one of the obsessive-compulsive disorders,

which is characterized by rumination and obsessive worries about imaginary defects in
appearance. Today, the significant referral of people with this disorder to dermatologists,
cosmetologists, and plastic surgeons is a sign of difficulties in diagnosis and appropriate
treatments for this disorder. this study aimed to compare the effectiveness of mental training
and treatment based on acceptance and commitment on rumination and worry in people
with body dysmorphic disorder in Ahvaz, Iran. Materials and Methods: The research
design was experimental with pre–test/post-test, control group, and follow-up. The statistical
population included 280 individuals who had been referred to counseling centers in Ahvaz in
2019 due to body dysmorphic disorder. Based on the sample size of a similar research design,
100 subjects were selected voluntarily. Then 45 people who obtained the highest scores from
the Body Deformity Questionnaire of Rabiee et al. (2011) were selected by purposive sampling
method and randomly assigned to two experimental and one control groups. Data were
collected via implementing Nolen Hocsma and Morrow (1991) Rumination Questionnaire
and the Pennsylvania Concern Questionnaire (1990). Results: The results of multivariate
analysis of covariance showed that in the post-test and follow-up stages, mental training and
treatment based on acceptance and commitment were effective on rumination and worry.
Furthermore, the efficacy of treatment based on acceptance and commitment was significantly
greater than mental training. However, in the follow-up phase, no difference was observed
between the effectiveness of the two interventions on rumination and worry. Conclusion:
Mental training and acceptance and commitment therapy can be used to reduce rumination Keywords:
and worry in body dysmorphic disorder.
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مقدمه :اختالل بدریخت انگاری بدنی جزء اختالالت شبه وسواس قرار دارد که مشخصۀ آن نشخوار فکری
و نگرانی وسواس گونه فرد در خصوص نقصی خیالی در ظاهر است .امروزه رجوع چشمگیر افراد مبتال به این
اختالل به متخصصین پوست و زیبایی و جراحان پالستیک ،نشانهای از دشواری در تشخیص و درمانهای
مناسب برای این اختالل است .این مطالعه با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش و درمان ذهنی مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر نشخوار و نگرانی در افراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن در اهواز ،ایران انجام شد .مواد
و روشها :طرح پژوهش ،تجربی از نوع آزمایشی میدانی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه گواه و پیگیری
بود .جامعۀ آماری شامل  280نفر از افرادی بود که در سال  1398به خاطر مسئلۀ بدریخت انگاری به مراکز
مشاوره شهر اهواز مراجعه کرده بودند .بر اساس حجم نمونه مطالعات با طرح پژوهش مشابه ،تعداد 100
نفر از افراد فوق الذکر به روش داوطلبانه انتخاب شدند ،سپس  45نفرکه از پرسشنامۀ اختالل بدشکلی بدن
ربیعی و همکاران ( )1390باالترین نمرهها را کسب کردند ،به روش نمونهگیری هدفمند به عنوان حجم
نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند .ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامۀ نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو ( )1991و پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا ( )1990بود.
یافتهها :نتایج حاصل از تحليل کواريانس چندمتغيري نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری ،آموزش
ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و نگرانی اثربخش بودند .عالوه بر این اثربخشی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیشتر از آموزش ذهنی بود .اما در مرحله پیگیری ،بین اثربخشی دو مداخله
بر نشخوار فکری و نگرانی تفاوتی مشاهده نشد .نتیجهگیری :میتوان از آموزش ورزش ذهنی و درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش نشخوار فکری و نگرانی در اختالل بدریخت انگاری بدنی استفاده نمود.
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اختــال بدریخــت انــگاری بدنــی 1در راهنمــاي تشــخيصي و
آمــاري اختاللهــاي روانــي 2ویرایــش پنجــم جــزء اختــاالت
شــبه وســواس 3از طبقــة اختــاالت مربــوط بــه وســواس فکری
عملــی 4قــرار دارد ( .)1بیمــاران مبتــا بــه اختــال بدریخــتانــگاری بــدن ،نشــخوار فکــری 5حــول نقصــی خیالــی در ظاهــر
یــا چهــره خــود دارنــد و ایــن نشــخوار فکــری ســبب فشــار
روانــی چشــمگیری بــر بیمــار و تضعیــف عملکردهــای مهــم
فــرد میشــود ،بــه طــوری کــه حتــی وقتــی نقــص ظاهــری
مختصــر باشــد ،نگرانــی 6بیمــار در مــورد آن افراطــی و عــذاب
آور اســت ( .)2ایــن در حالــی اســت کــه پژوهشــگران بســیاری
معتقدنــد بدریخــت انــگاری بدنــی جزیــی از یــک ماتریــس
اختاللهــا ،از جملــه اختــال وســواس فکــری -عملــی
9
،اختاللهــای خــوردن ،7موکنــی وسواســی ،8فوبــی اجتماعــی
و برخــی اختاللهــای شــخصیت 10نظیــر اختــال شــخصیت
نمایشــی 11میباشــد ( .)3گرچــه بدریخــت انــگاری بدنــی هــر
قســمت از بــدن میتوانــد عامــل نگرانــی باشــد امــا ،میــان
افــراد بدریخــت انــگار کــه نگرانــی مشــترکی در مــورد قســمت
مشــخصی از بــدن دارنــد نیــز شــدت نشــخوار فکــری و نگرانــی
میتوانــد متفــاوت باشــد ( .)4در واقــع وجــه بــارز بدریخــت
انــگاری بدنــی نشــخوار فکــری و نگرانــی در خصــوص نقصــی
خیالــی یــا بــزرگ نماییشــده در ظاهــر اســت ( .)1نشــخوار
فکــری بهعنــوان اشــتغال ذهنــی دائمــی بــه افــکاری آگاهانــه
ولــی خودآینــد ،ناخوشــایند و مزاحــم اســت کــه در بدریخــت
انگارهــای بدنــی ،حــول تصویــر بدنــی منفــی 12میباشــد و
ســطوح باالیــی از نگرانــی را در وجــود فــرد بدریخــت انــگار
ایجــاد میگردانــد ( .)5در افــراد بدریخــت انــگار بدنــی،
نشــخوار فکــری و نگرانــی همدیگــر را تقویــت میکننــد
بدیــن صــورت کــه نشــخوار فکــری موجــب بــروز نگرانــي
فــرد میگــردد و در مقابــل آگاهــی فــرد از ناتوانــیاش در
قطــع زنجیــره نشــخوار فکــریاش ،ســبب تشــدید نگرانــی
وی میگــردد ( .)4صاحــب نظــران معتقدنــد پیشــگیری
اولیــه بــرای بدریخــت انــگاری بدنــی همــواره کارآمــد و مؤثــر
نبــوده اســت ولــی پیشــگیری ثانویــه و مداخلههــای درمانــی،
میتوانــد مشــکالت آتــی افــراد دارای بدریخــت انــگاری بدنــی
را بــه طــور چشــمگیری کاهــش دهــد ( .)6مجموعــهای از
ن شــناختی -رفتــاری،13
درمانهــای روانشــناختی شــامل درمــا 

روایــت درمانــی گروهــی ،14درمــان حمایتــی ،15درمانهــای
بینــش مــدار ،16رواندرمانــی ،17دارودرمانــی ،18رفتاردرمانــی،19
خانوادهدرمانــی 20در چنــد ســال اخیــر بــرای درمــان بدریخــت
انــگاری بدنــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)7در ایــن
میــان ،والنــت –ســیلوا و رؤاس 21در پژوهشــی نشــان داد ۹۰
دقیقــه ورزش ذهنــی 22در هفتــه ســبب کاهــش فعالیــت
بخشــی از مغــز بــه نــام قشــر زیرزانویــی پیشپیشــانی 23در
افــراد دارای نشــخوار فکــری ،کــه مربــوط بــه بیماریهــای
عصبــی شــد ( .)8در واقــع ،آمــوزش ورزش ذهنــی 24یکــی
از مداخلههــای جدیــد در حــوزه روانشناســی ورزشــی 25و
27
روانشناســی اعصــاب 26میباشــد کــه بــه نوروبیــک ذهنــی
نیــز مرســوم اســت ( .)9تقــارن عملکردهــای مغــزی بــا یکــی
از اصلیتریــن عملکردهــای مغــز انســان یعنــی حافظــه 28کــه
عهــدهدار تثبیــت عادتهــای مختلــف انســان اســت ،اســاس
نظــری ورزش ذهنــی را شــکل میدهــد ( )7بــر ایــن اســاس
آمــوزش ورزش ذهنــی شــامل تمرینهایــی ذهنــی اســت
کــه باعــث میشــوند ســلولهای عصبــی مغــز بیشــتر از
گذشــته تحریــک شــوند و فعالیــت تــازهای در چرخــه مغــز
اتفــاق بیفتــد و شــبکههای عصبــی نواحــی پیشپیشــانی یــا
پــره فرونتــال 29مغــز کــه عهــدهدار فعالیتهــای شــناختی
میباشــند و بــه نوعــی تحــت نشــخوار فکــری حاصــل از
بدریخــت انــگاری بدنــی دچــار تحریــف و در جهــت خاصــی
شــرطی شــدهاند را بــه فعالیــت بیشــتر وا داشــته و بدیــن
ترتیــب بــه فــرد کمــک نمایــد تــا بــر تحریــف شــناختی غلبــه
کــرده و از همــه ظرفیتهــای مغــز و ذهــن بهــره ببــرد (10
 .)7،در ایــن خصــوص جانســون و همــکاران بیــان داشــتند
برنامههــای رایانــهای ورزش ذهنــی ،موجــب بــه فعالیــت
وا داشــتن ســه بخــش مغــز شــامل لــوب پیشــانی ،30لــوب
آهیانــهای 31و لــوب گیجگاهــی 32میباشــد و میتــوان در
جهــت تقویــت مهارتهــای ذهنــی افــرادی کــه در اثــر
اختــاالت روان شــناختی دچــار تحریــف شــناختی هســتند،
بهــره بــرد ( .)11فیلیپــس 33نیــز در پژوهشــی نشــان داد کــه
ورزشهــای فکــری نظیــر شــطرنج و نیــز تمرینــات مغــزی
رایان ـهای بــر تنظیــم بهتــر عملکــرد لــوب آهیانــه و پیشــانی
مغــزی و کاهــش نشــخوار فکــری افــراد دچــار وســواس جبــری
موثــر اســت ( .)12از ســوی دیگــر ،یکــی دیگــر از درمانهــای
34
رفتــاری مــوج س ـ ّوم ،درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
اســت کــه بــر هشــیاری فراگیــر (حضــور ذهــن) مبتنــی اســت

دوره نهم ،شماره يكم ،زمستان 1399

موادو روشها
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و همبســتگی درون طبقـهای آن نیــز پنــج مرتبــه اندازهگیــری
شــد و  0/75گــزارش گردیــد ( .)20پژوهشهــای مختلــف
نشــان میدهنــد همبســتگی بازآزمایــی بــرای 0/67 ،RRQ
اســت ( .)20لطفینیــا و همــکاران نیــز در پژوهشــی ،ضرایــب
پایایــی آن را بــا فاصلــه زمانــی ســه هفتــه  0/82محاســبه
نمودنــد ( .)20در پژوهــش حاضــر نیــز ضریــب پایایــی
پرسشــنامة نشــخوار فکــری نولــن هوکســما و مــارو بــا دو روش
آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف  0/78و  0/76بدســت آمــد.
پرسشنامة نگرانی پنسیلوانیا ()1990
ایــن پرسشــنامه توســط مایــر و همــکاران 41در ســال 1990
ســاخته شــد و بــرای اولیــن بــار توســط دهشــیری و همــکاران
در ســال  1372بــه فارســی ترجمــه و هنجاریابــی شــده اســت
( .)20ایــن پرسشــنامه  16مــادهای و در طیــف لیکــرت 5
ا درســت نیســت (نمــره  )1کامــ ً
درجــهای از اصــ ً
ا درســت
اســت (نمــره  )5نمرهگــذاری میشــود و نمــره کل حاصــل
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طــرح پژوهــش حاضــر ،تجربــی از نــوع پیشآزمــون –
پسآزمــون و پیگیــری بــا گــروه گــواه بــود و جامعــة آمــاری
پژوهــش شــامل کلیــه افــراد بــه تعــداد  280نفــر بــود کــه
در ســال  1398بــه خاطــر مســئلة بدریخــت انــگاری بدنــی
بــه مراکــز مشــاوره شــهر اهــواز مراجعــه کــرده و توســط روان
درمانگــران ایــن مراکــز و بــر اســاس مالکهــای تشــخیص
بدریخــت انــگاری راهنمــاي تشــخيصي و آمــاري اختاللهــاي
روانــي ویرایــش پنجــم روی آنــان تشــخیص بدریخــت انــگاری
بدنــی داده شــد ،بودنــد .بــر اســاس مطالعــات بــا طــرح
پژوهــش مشــابه همچــون پژوهشهــای پژوهشهــای
والنــت –ســیلوا و رؤاس ،جانســون و همــکاران ،فیلیپــس،
رســولی علیآبــادی و کالنتــری ،حبیبالهــی و ســلطانینژاد،
غالمحســینی ،خدابخشــی و تقوایــی ،تعــداد  100نفــر از افــراد
فــوق الذکــر ب ـه روش داوطلبانــه انتخــاب شــدند ،ســپس 45
نفــر کــه از پرسشــنامة اختــال بــد شــکلی بــدن ربیعــی و
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( .)13اصــل هشــیاری فراگیــر عبارت اســت از آوردن هشــیارانه
آگاهــی بــه تجربــه اینجــا و اکنــون ،همراه بــا گشــودگی ،عالقه
و پذیــرش ( .)13هنگامــی کــه تجربیــات خصوصــی (افــکار و
احساســات) را بــا گشــودگی و پذیــرش مشــاهده کننــد ،حتــی
تحملتــر
دردناکتریــن آنهــا کمتــر تهدیدکننــده و قابــل ّ
بــه نظــر میرســند ( .)14ایــن درمــان در حــوزه روانشناســی
مثبتگــرا 35قــرار دارد و ظرفیــت اثربخشــی در درمــان
اختــال بدریخــت انــگاری بدنــی را دارا اســت ( .)9در ایــن
خصــوص ،اثربخشــی ورزش ذهنــی بــر کاهــش نشــخوار فکــری
و نگرانــی در پژوهشهــای والنــت –ســیلوا و رؤاس ،جانســون و
همــکاران ،فیلیپــس ،هــادج 36و میلمــان 37تأیید شــد (،15-16
 .)8 ،11 ،12همچنیــن ،اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش
و تعهــد بــر كاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی از تصويــر بدنــی
و افزايــش عــزت نفــس در اختــال بدریخــت انــگاری بــدن در
پژوهشهــای رســولی علیآبــادی و کالنتــری ،حبیبالهــی و
ســلطانینژاد ،غالمحســینی ،خدابخشــی و تقوایــی و توهینــگ،
هیــز و ماســود 38تأییــد شــد ( .)6، 17-19بــا وجــودی کــه
پیشــینههای پژوهشــی مختلــف اثربخشــی هــر یــک از دو
رویکــرد درمانــی مطــرح شــده در بــاال بــر نشــخوار فکــری و
نگرانــی در بدریخــت انــگاری بدنــی را تأییــد نمودهانــد امــا
ایــن کــه کــدام یــک میتوانــد تأثیــرات مثبــت بیشــتری
بــر نشــخوار فکــری و نگرانــی در ایــن افــراد برجــای گذارنــد،
مشــخص نیســت .بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف
مقایســه اثــر بخشــی آمــوزش ورزش ذهنــی و درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد بــر نشــخوار فکــری و نگرانــی در افــراد
دارای بدریخــت انــگاری بدنــی شهرســتان اهــواز انجــام شــد تــا
ضمــن ارائــه یافتههــا و زمینــه جدیــد پژوهشــی ،بــه درمــان
روانشــناختی بهتــر ایــن افــراد توســط دســتاندرکاران امــر
یــاری رســاند.

همــکاران ( )1390باالتریــن نمرههــا را کســب کردنــد بــه
روش نمونهگیــری هدفمنــد بهعنــوان حجــم نمونــه ،انتخــاب
شــدند و بــه طــور تصادفــی در ســه گــروه  15نفــره در قالــب
گــروه آزمایــش ( 1آمــوزش ورزش ذهنــی) ،گــروه آزمایــش 2
(درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد) و گــروه شــاهد گمــارده
شــدند ( .)6، 8، 11، 12، 17، 18مالکهــای ورود بــرای
شــرکتکنندگان داشــتن بدریخــت انــگاری بدنــی ،تکمیــل
فــرم رضایتنامــه آگاهانــه ،عــدم تحــت درمــان دارویــی بــودن
بخاطــر بدریخــت انــگاری بدنــی و داوطلــب درمــان غیردارویــی
بــودن ایشــان بــود و مالکهــای خــروج شــامل عــدم تمایــل
شــرکتکننده بــه ادامــه همــکاری در فرآینــد پژوهــش ،ابتــا
همزمــان بــه بیماریهــای جســمی ،عصــب روانشــناختی یــا
ســایر اختــاالت روانپزشــکی بــا عالئــم شــدید بــود .مالحظــات
اخالقــی نیــز شــامل حفــظ بیطرفــی علمــی و عدم ســوءگیری
قبلــی پژوهشــگر و محرمانــه بــودن مشــخصات فــردی و
اطالعــات گــردآوری شــده از شــرکتکنندگان در فرآینــد
اجــرای پژوهــش و پــس از آن بــود .همچنیــن ،ابــزار گــردآوری
اطالعــات در پژوهــش حاضــر شــامل پرسشــنامههای زیــر
بــود.
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جمــع نمــره همــه مادههــا و بیــن  16تــا  80قــرار دارد
( .)20دهشــیری و همــکاران ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن
پرسشــنامه را  ،0/88ضریــب بازآزمایــی را  0/79و اعتبــار
همگــرای پرسشــنامه بــا ســیاهه اضطــراب صفــت -حالــت و
ســیاهه افســردگی بــک را بــه ترتیــب  0/68و  0/43گــزارش
کردنــد ( .)20در پژوهــش جاللــی اصــل و صفــرزاده ضریــب
بازآزمایــی و انحــراف اســتاندارد ایــن پرسشــنامه در یــک
نمونــه  30نفــری مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر بــه
ترتیــب  0/79و  13/24درصــد و آلفــای کرونبــاخ را 0/84
گــزارش نمودنــد ( .)20در پژوهــش حاضــر نیــز ضریــب پایایــی
ایــن پرسشــنامه بــا دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف 0/72
و  0/70بدســت آمــد.
پرسشنامة اختالل بد شکلی بدن ربیعی و همکاران
()1390
این پرسشــنامه توســط ربیعــی ،صالحیــان ،بهرامــی و پاالهنگ
در ســال  1390ســاخت و اعتباریابــی شــد و  31مــادهای و در
طیــف لیکــرت  5درجــهای از مخالفــم (نمــره  )1تــا کامــ ً
ا
موافقــم (نمــره  )5نمرهگــذاری میگــردد و نمــره کل حاصــل
جمــع نمــره همــه مادههــا و بیــن  31تــا  155قــرار دارد

لیکــن ميــزان اختــال بــد شــكلي بــدن در نمــره بیــن  31تــا
 62كــم ،نمــره بیــن  62تــا  93متوســط و نمــره باالتــر از 93
زیــاد تفســیر میگــردد ( .)20در پژوهــش ربیعــی و همــکاران
بــر روی  200نفــر دانشــجو ،بررســی روایــی همزمــان ایــن
پرسشــنامه بــا مقیــاس اصــاح شــده وســواس فکــری عملــی
یــال -بــراون 42بــرای اختــال بدشــکلی بــدن ،همبســتگی
مثبــت و معنـیدار دارد ( .)20در پژوهــش حاضــر نیــز ضریــب
پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیف
 0/68و  0/66بدســت آمــد کــه بیانگــر ضرایــب پایایــی خــوب
پرسشــنامه یــاد شــده میباشــد .در ایــن پژوهــش مداخلــة
آمــوزش ورزش ذهنــی از  10جلســه  60دقیق ـهای دو جلســه
در هفتــه تمرینــات ورزش ذهنــی بــا نرمافــزار کامپیوتــری
ورزش ذهنــی کاواشــیما 43نســخه  2017شــامل چهــار تمریــن
بــرای تقویــت منطــق و اســتدالل ،حافظــه ،محاســبه و بینایــی
اســت و هــر تمریــن شــامل شــش بــازی متفــاوت بــرای گــروه
آزمایــش  1و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــه شــيوه
بانــد و هيــس 44طــی  8جلســه  60دقیقــه ای یــک جلســه در
هفتــه بــرای گــروه آزمایــش  2صــورت پذیرفــت کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر بــود (.)21
همچنیــن در ایــن پژوهــش ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا

جدول  -1شرح جلسات آموزش ورزش ذهنی
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نــرم افــزار كامپيوتــري ( )SPSSنســخه  24صــورت پذیرفــت
و بــراي كليــة فرضيههــا ســطح معن ـيداري  a=0/05در نظــر
گرفتــه شــد .آزمــون فرضیههــا بــا تحليــل کواريانــس چنــد
متغیــره و آزمــون تعقيبــي بــود و بدیــن منظــور کلیــة پیــش
فرضهــای اســتفاده از کواريانــس یعنــی آزمونهــای تســاوی
واريانسهــا (آزمــون لويــن) ،نرمــال بــودن توزيــع نمــرات در
جامعــه (آزمــون کلموگــروف -اســميرنف) و آزمــون بررســی
پيــش فــرض همگنــی شــیبهای رگرســیون متغيرهــای
تحقيــق ســه گــروه در جامعــه محقــق گردیــد ( )P>0/05و
کلیــة مفروضههــای اســتفاده از تحلیــل کواریانــس تاييــد شــد
کــه در جــداول  3و  4قابــل مالحظــه میباشــد.

یافتهها
مطابــق جــدول  6در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری بــا
کنتــرل پيشآزمــون ،ســطوح معن ـيداري هــر چهــار آزمــون
چنــد متغیــری (اثــر پیــای ،المبــدای ویلکــز ،اثــر هتلینــگ و
بزرگتریــن ریشــهروی) معنــیدار میباشــد ( .)P>0/05تــوان
آمــاری بــرای هــر دو مرحلــه پسآزمــون و پیگیــری 1 ،بــود.
مطابــق جــدول  7بــا کنتــرل پيشآزمــون ،در مراحــل
پسآزمــون و پیگیــری بيــن حداقــل یکــی از گروههــای
آزمايشــی  1و  2و گــروه گــواه بطــور جداگانــه از هــر دو لحــاظ
نشــخوار فکــری و نگرانــی تفــاوت معن ـيداري وجــود داشــت
( .)P>0/05در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری ،درجــه آزادی

جدول  -3نتايج آزمون کلموگروف -اسميرنف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات نشخوار فکری

جدول  -4نتايج آزمون لوين و آزمون بررسی پيش فرض همگنی شیبهای رگرسیون متغيرهای تحقيق
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جدول  -5شاخصهای توصیفی پسآزمون و پیگیری به تفکیک گروه

جدول  -6نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری نشخوار فکری و نگرانی در گروههای آزمایش  1و  2و گواه با کنترل پیش آزمون
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جدول  -7نتايج تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پسآزمون و پیگیری نشخوار فکری و نگرانی گروه هاي آزمايش  1و  2و گواه با کنترل پيشآزمون

در پیشآزمونهــا ،گــروه و خطــا بــه ترتیــب  2 ،1و  40بــود.
مطابــق جــدول  8در مرحلــة پسآزمــون ،تفــاوت میانگیــن

گــروه گــواه بــا هــر دو گــروه آزمایــش در متغیرهــای نشــخوار
فکــری و نگرانــی معنــیدار بــود ( .)P>0/05بــه عبارتــی،

جدول  -8نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی بر روی میانگین پسآزمون و پیگیری نشخوار فکری و نگرانی گروههای آزمایش  1و  2با کنترل پیشآزمون

بحث و نتیجهگیری

Subgenual Prefrontal
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ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه اثــر بخشــی آمــوزش ورزش
ذهنــی و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر نشــخوار
فکــری و نگرانــی در افــراد دارای بدریخــت انــگاری بدنــی
شهرســتان اهــواز انجــام گرفــت .یافتــه اول ایــن پژوهــش
حاکــی از اثــر بخشــی آمــوزش ورزش ذهنــی بــر کاهــش
نشــخوار فکــری و نگرانــی افــراد دارای بدریخــت انــگاری بدنــی
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آمــوزش ورزش ذهنــی و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و
تعهــد بــر کاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی اثربخــش
بودنــد ( .)P>0/05مقایســه میانگیــن گــروه آزمایــش  1و 2
نیــز نشــان داد کــه اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و
تعهــد بــر کاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی بیشــتر از آمــوزش
ورزش ذهنــی بــود ( .)P>0/05همچنیــن در مرحلــة پیگیــری
دو ماهــه ،تفــاوت میانگیــن گــروه گــواه بــا هــر دو گــروه
آزمایــش در متغیرهــای نشــخوار فکــری و نگرانــی معنــیدار
بــود ( .)P>0/05بــه عبارتــی ،در مرحلــة پیگیــری دو ماهــه
اثــر آمــوزش ورزش ذهنــی و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش
و تعهــد بــر کاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی پایــدار بــود.
مقایســه میانگیــن گــروه آزمایــش  1و  2نشــان داد کــه بیــن
پایــداری اثــر بخشــی آمــوزش ورزش ذهنــی و درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد بــر کاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی،
تفاوتــی وجــود نداشــت (.)P>0/05

در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری بــود کــه بــا پژوهشهــای
والنــت –ســیلوا و رؤاس ،جانســون و همــکاران ،فیلیپــس،
هــادج و میلمــان مبنــی بــر تأثیــر ورزش ذهنــی بــر کاهــش
نشــخوار فکــری و نگرانــی اختــال بدریخــت انــگاری بــدن
همســو بــود ( .)8، 11، 15، 12-16بهعنــوان مثــال پژوهــش
فیلیپــس بــر روی افــراد دچــار وســواس جبــری نشــان داد
کــه ورزش ذهنــی بــا اســتفاده از بــازی شــطرنج بــا رایانــه،
بــر تنظیــم بهتــر عملکــرد لــوب آهیانــه و پیشــانی مغــزی و
کاهــش نشــخوار فکــری آنــان موثــر بــود و پژوهــش هــادج
اجــرای یــک دوره ورزش ذهنــی شــامل گروهــی معمــای
تصویــری و تحلیلــی رایانــهای ،موجــب کاهــش نشــخوار
فکــری ،تحریفشــناختی و نگرانــی گروهــی از افــراد دچــار
بدریخــت انــگاری بدنــی شــد ( .)12، 15در تبییــن ایــن
یافتــه میتــوان گفــت عملکــرد بخشهایــی از مغــز بهویــژه
قشــر زیرزانویــی پیشپیشــانی ،45تحــت تأثیــر بیماریهــای
عصبــی تضعیــف میگــردد ( .)8عــاوه بــر ایــن ،نشــخوار
فکــری ،عملکــرد مغــز خصوصــا حافظــه را در جهتــی خــاص
تقویــت و شــرطی مینمایــد ( .)22ایــن در حالــی اســت
تمریناتــی کــه باعــث تحریــک مغــز شــود بــرای هدایــت و
تغییــر مناســب الگوهــای فکــری موثــر اســت و تمرینــات
ورزش ذهنــی بــر ایــن قاعــده اســتوارند کــه مغــز بــا تمریــن
و ورزش ذهنــی تقویــت میگــردد و اگــر مدارهــای عصبــی
مغــز کــه کارکــرد شــناختی دارنــد بــه طــور منظــم بــه
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نمودار  -1میانگین نمرات متغیر نشخوار فکری در سه گروه
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فعالیــت واداشــته شــوند ،گســترش مییابنــد و عملکــرد مغــز
در آن زمینــه تقویــت میگــردد ( .)12، 15بــر ایــن اســاس،
آمــوزش ورزش ذهنــی بــا بهرهگیــری از علــوم رایانــهای
نظیــر برنامــه کاواشــیما بــر حســب چهــار توانایــی مغــز یعنــی
منطــق و اســتدالل ،حافظــه ،محاســبه و بینایــی میباشــد کــه
عملکردهــای چارهیابــی و تمرکــز در لــوب پیشــانی ،ذخیــره
حافظــه جدیــد ،پــردازش اطالعــات حــواس شــنوایی و بینایــی
و ســازماندهی در لــوب گیجگاهــی و ادراک دیــداری در لــوب
آهیان ـهای را بــه فعالیــت بیشــتر وا داشــت و بــا ایجــاد حــس
م زدن مراکــز شــرطی شــدة مغــز ناشــی از
مســرت و بــر هــ 
اختــال بدریخــت انــگاری بــدن ،منجــر بــه کاهــش نشــخوار
فکــری و نگرانــی در شــرکتکنندگان گــروه آزمایــش 1
گردیــد .یافتــه دوم پژوهــش دال بــر اثربخشــی درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد بــر کاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی
افــراد دارای بدریخــت انــگاری بدنــی شهرســتان اهــواز در
مراحــل پسآزمــون و پیگیــری بــود کــه بــا پژوهشهــای
رســولی علیآبــادی و کالنتــری ،حبیبالهــی و ســلطانینژاد،
غالمحســینی ،خدابخشــی و تقوایــی و توهینــگ ،هیــز و
ماســود مبنــی بــر تأثیــر درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
بــر كاهــش نشــخوار فکــری و نگرانــی از تصويــر بدنــی در
اختــال بدریخــت انــگاری بــدن همســو بــود (.)6، 17-19
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان اظهــار داشــت کــه نشــخوار
فکــری زنجیــرهای از پاســخهای شــناختی ناکارآمــد بــه
اختــاالت و آســیب هــای روانشــناختی اســت کــه تولیــد
نگرانــی میکنــد ( .)13ایــن در حالــی اســت کــه نــه تنهــا
تلقــی نقــص دائمــی در ظاهــر فیزیکــی در افــراد بدریخــت
انــگار بــدن ،نوعــی تحریــف شــناختی محســوب میگــردد
بلکــه مطابــق درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،نشــخوار

فکــری و نگرانــی نوعــی اجتنــاب تجربــی نیــز محســوب
میگردنــد ( .)2، 7در واقــع ،اجتنــاب تجربــي بــه ســعي و
تــاش بــراي اجتنــاب از تجربيــات خصوصــي (مثــل افــکار و
احساســات) بــه جــای پذیــرش آنهــا اطــاق ميشــود کــه در
مــدت باعــث رنــج روانشــناختي بيشــتر ميشــود (.)14
دراز ّ
در بدریخــت انــگاری بــدن ،تمرکــز بــر اجتنــاب از نشــخوار
فکــری و نگرانــی ،ســبب تشــدید آن میگــردد ( .)6از ســوی
دیگــر ،در خــال جلســات درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد،
بــا تقویــت مهارتهــای هشــياري فراگيــر (پذيــرش ،گســلش
شــناختي ،تمــاس بــا لحظــه كنونــي و مشــاهده خــود) بــه
مراجعــان میآموزنــد بــه جــای اجتنــاب تجربــی از نشــخوار
فکــری و نگرانــی بــه تمریــن زندگــي در اينجــا و اكنــون ،عــدم
تحــت تأثیــر بــار هیجانــی افــکار نشــخوارگونه قــرار گرفتــن،
عــدم كنتــرل افــكار و صرفـاً نظارهگــر آمــد و شــد آنــان بــودن،
بپردازنــد و بــه ایــن درک برســند کــه نشــخوار فکــری آنــان
تحمــل بــه نظــر ميرســد و
كمتــر تهديدكننــده يــا غيرقابــل ّ
بــه نوعــی پذیــرش و یافتــن بصیــرت نســبت بــه آنهــا و نهایتــا
فروکــش نشــخوار فکــری و نگرانــی گردنــد.
یافتــه ســوم پژوهــش دال بــر بیشــتر بــودن اثربخشــی درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر کاهــش نشــخوار فکــری و
نگرانــی نســبت بــه آمــوزش ورزش ذهنــی در افــراد دارای
بدریخــت انــگاری بــدن بــود لیکــن ،در مرحلــة پیگیــری دو
ماهــه تفاوتــی بیــن اثــر بخشــی دو مداخلــه فــوق مشــاهده
نگردیــد .البتــه حتــی در مرحلــة پیگیــری هنــوز هــم هــر
دو درمــان بــر هــر دو متغیــر وابســته تاثیــری معنــيداری
داشــتند .ایــن یافتــه بــه طــور مشــخص در نمودارهــای  1و
 2دیــده میشــود:
در نــگاه اول ،بــه نظــر میرســد بــا گذشــت زمــان دو مــاه،
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در مرحلــة پیگیــری ،از میــزان اثرگــذاری درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد نســبت بــه مرحلــة پسآزمــون کاســته
شــده اســت .ولــی اثــر بخشــی آمــوزش ورزش ذهنــی در
مرحلــة پیگیــری نســبت بــه پسآزمــون تغییــر چندانــی
نکــرده اســت .ایــن یــک یافتــه بســیار جالــب توجــه و بحــث
برانگیــز اســت .یکــی از تبیینهایــی کــه میتــوان بــرای
ایــن یافتــه بیــان نمــود ،ایــن اســت کــه درمــان مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد ،بــا توجــه بــه آمــوزش مهارتهایــی نظیــر
اجتنــاب تجربــی ،جداســازي شــناختي ،آگاهــي روانــي،
خودتجســمي ،ذهنآگاهــي و منجــر بــه تجربــه در لحظــه
بــودن و آگاهــی از حــس متعالــی از خویشــتن میشــود و
ایــن آموزشهــا میتوانــد تاثیــر عمیقــی بــر احساســات،
نگرانیهــا و نشــخوارهای فکــری هــر فــردی از جملــه افــراد
مبتــا بــه بدریخــت انــگاری بدنــی بگــذارد ( .)23ایــن تاثیــر
بــه حــدی میتوانــد عمیــق باشــد کــه تفــاوت معنـيداری بــا
برخــی درمانهــای دیگــر داشــته باشــد .بــه عبارتــی درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،هــم چــون مســکن بســیار قــوی
میتوانــد دردهــای روانــی ایــن گــروه افــراد را تســکین دهــد.
البتــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد تاثیــر حــاد بســیار
زیــادی کــه بالفاصلــه بعــد از درمــان گذاشــت در طــول زمــان
اندکــی کاهــش یافــت .لیکــن ،تاثیــر دو ماهــه ایــن درمــان
خیلــی کــم نشــد تــا جایــی کــه در مرحلــة پیگیــری هنــوز
هــم بهعنــوان یــک درمــان موثــر خــود را نشــان م ـیداد .امــا
میتــوان تبیینــی از جنــس دیگــر نیــز بــرای ایــن یافتــه در
نظــر گرفــت .یکــی از ایــن اصــول تحقیــق آزمایشــی اســت
کــه انتســاب آزمودنیهــا در گروههــا میبایســتی تصادفــی

باشــد .انتســاب تصادفــی ،بــه تبعیــت از قوانیــن احتمــاالت
در بســیاری از مــواد ،گروههــای یکســانی را ایجــاد خواهــد
کــرد .ولــی فقــط در بســیاری از مــوارد و نــه بــه طــور مطلــق
در تمــام مــوارد .بــه عبارتــی ایــن احتمــال ،هــر چنــد بســیار
کــم همیشــه وجــود دارد کــه حاصــل انتســاب تصادفــی
آزمودنیهــا در گروههــا ،بدســت آمــدن گروههایــی نــه
چنــدان متجانــس باشــد .در ایــن تحقیــق بــه نظــر میرســد،
همیــن اتفــاق افتــاده اســت .بــا دقــت در پیــش آزمونهــا،
مشــخص میشــود کــه آزمودنیهــای گــروه درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد نســبت بــه آزمودنیهــای گــروه آمــوزش
ورزش ذهنــی از پیشآزمونهــای باالتــری در متغیرهــای
وابســته برخوردانــد .بنابرایــن ،درمــان بــرای ایــن افــراد از نظــر
صرفــا عــددی امــکان کــم کــردن نمــرات بیشــتری را داشــته
اســت .بــه ایــن خاطــر تفــاوت دو درمــان در پسآزمــون
معن ـيدار شــده اســت .البتــه بدیهــی اســت کــه نکتــه اخیــر،
نقطــه ضعفــی بــرای تحقیــق حاضــر نیســت و اشــکالی اســت
کــه بــه نفــس تحقیــق آزمایشــی وارد اســت .در نهايــت از
جملــه محدوديتهــاي پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه چــون
ایــن پژوهــش بــر روی افــراد دارای بدریخــت انــگاری بدنــی
شهرســتان اهــواز انجــام گرفتــه اســت ،میبایســت نتایــج
حاصــل از ایــن پژوهــش را بــا احتیــاط بــه ســایر افــراد و
گروههــای جامعــه تعمیــم داد .بــه عــاوه پیشــنهاد میگــردد
تحقیقــات بیشــتر در خصــوص مقایســه اثــر بخشــی آمــوزش
ورزش ذهنــی و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر
نشــخوار فکــری و نگرانــی در افــراد دارای بدریخــت انــگاری
بدنــی بــر حســب تفاوتهــای جنســیتی ،ســنی و شــدت
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ایــن مطالعــه بــر گرفتــه از پایــان نامــه دکتــری اســت و در
کمیتــه اخــاق دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــواز بــا کــد
 بــه تصویــب رســیدهIR.IAU.AHVAZ.REC.1398.027
 همچنیــن ایــن مطالعــه در مرکــز ثبــت کار آزماییهــای.اســت
 بــهIRCT20200517047475N1 بالینــی بــا شــماره ثبــت
 از جامعــه مــورد پژوهــش و همچنیــن.ثبــت رســیده اســت
از مســئولین مراکــز مشــاوره مراجعــه شــده کــه در پیشــبرد
ایــن پژوهــش بــا مــا همــکاری کردنــد و امــکان اجــرای ایــن
.مطالعــه را فراهــم نمودنــد تشــکر و قدردانــی میشــود

، عــاوه بــر ایــن.نشــخوار فکــری و نگرانــی صــورت پذیــرد
بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده از ایــن پژوهــش پیشــنهاد
میشــود جهــت فروکــش و تعدیــل کوتــاه مــدت و میــان
مــدت نشــخوار فکــری و نگرانــی افــراد بــا بدریخــت انــگاری
بــدن از فنــون آمــوزش ورزش ذهنــی و درمــان مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد بهعنــوان مداخــات درمانــی غیردارویــی
،مؤثــر در مراکــز مشــاوره و روان درمانــی شهرســتان اهــواز
.بهــره بیشــتری بــرده شــود
تشکر و قدردانی
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