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چکیده

مقدمه :هوش شخصی و بدنی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عالیم اضطراب اجتماعی هستند و میتوانند نقش اساسی در کاهش
عمل زیبایی بدن داشته باشند .مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر هوش شخصی و بدنی بر عالیم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل
زیبایی بدن انجام شد.
روش کار :روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بوده است .نمونه آماری این تحقیق شامل  04نفر از
متقاضیان مراجعه کننده به مراکز عمل زیبایی بدن شهرستان تبریز در سال  1731بودند که به روش تصادفی به سه گروه آموزش
هوش شخصی ،آموزش هوش بدنی و گروه گواه اختصاص داده شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه هوش شخصی مایر و همکاران،
مقیاس هوش بدنی اندرسون و مقیاس اضطراب اجتماعی کانور و همکاران استفاده شد .سپس دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
آمیخته ،آزمون تعقیبی توکی و بنفرونی از طریق نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )22مورد تحلیل قرار گرفتند .میزان  Pکمتر از 7/71
معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی در کاهش اضطراب اجتماعی (Partial Eta2 = 7/417؛ F=31/37؛ ،)P > 7/777
ترس (Partial Eta2 = 7/111؛ F = 23/27؛  ،)P > 7/777اجتناب (Partial Eta2 = 7/477؛ F=117/13؛  )P > 7/777و ناراحتی
فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی (Partial Eta2 = 7/117؛ F = 00/23؛  )P > 7/777متقاضیان عمل زیبایی بدن اثربخش بوده¬اند.
اما بین اثربخشی این دو مداخله در بهبود اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن ،تفاوت معنی-دار به دست نیامد.
نتیجه گیری :با توجه به اثر بخشی آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی در کاهش اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن،
به نظر میرسد آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی باعث کاهش گرایش متقاضیان به عمل زیبایی بدن میشوند.
واژگان کلیدی :هوش شخصی ،هوش بدنی ،اضطراب اجتماعی ،متقاضیان ،عمل زیبایی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
کلیدی در اواخر قرن بیستم ،تکنولوژیهای جدید نظیر ژن درمانی
(روشهای درمانی که طی آن با ترمیم و رفع عیب ژن ،بیماری درمان
میشود) ،مداخله پزشکی در بدن ،رشد فرهنگ مصرف گرایی (اصالت
دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و داراییهای مادی) در جوامع
صنعتی مدرن ،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 بدن است ( .)7جراحی
زیبایی یکی از آخرین دستاوردهای بشر برای خلق زیبایی میباشد که
برای تغییر دادن ظاهر بدن ،در غیاب بیماری ،آسیب و جراحت یا

بدن یک هستی زیست شناختی و روان شناختی صرف نیست .بلکه
پدیدهای است که به صورت اجتماعی ساخته و پرداخته میشود (.)1
تمایز افالطون بین روح و بدن ،دوگانه گرایی دکارتی ذهن و بدن (ذهن
موضوع علوم انسانی و بدن موضوع علوم طبیعی) ،تأکید بر ارزشها
(معیارهای ارزیابی رفتار) و هنجارها (قواعد هدایت رفتار) 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 علوم روانشناسی و روان پرستاری مورد بررسی
قرار میگیرد ( .)2با شروع تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی

73

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،5شماره  ،9مرداد و شهریور 6931

اضطراب اجتماعی و مهارت های ناکارآمد بین فردی را کاهش
میدهد ( . )21ارتباط هوش شخصی با اضطراب اجتماعی و ابعاد آن
منفی و معنی دار میباشد ( . )22هوش شخصی در پیش بینی
استرس ،اضطراب و عملکرد شغلی افسران دانشکده غرب کشور
آمریکا ،نقش دارد (.)27
عامل بعدی که میتواند در کاهش اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل
زیبایی بدن نقش داشته باشد ،هوش بدنی میباشد .هوش بدنی یعنی
اینکه تا چه حد در مورد بدن خود آگاهی داریم ،چقدر در مورد بدن
خود دانش داریم ،و برای بدن خود واقعاً چه کارهایی را انجام میدهیم
( .)20هوش بدنی هم میتواند به اندازه سایر تواناییهای ذهنی مهم
باشد زیرا منجر میشود که فرد از نشانهها ،توانمندیها و محدودیتهای
جسمانی خود آگاه شود ،و روش زندگی مناسبی را در پیش گیرید که
هماهنگ با سالمت جسمانیاش باشد ( .)21افرادی که هوش جسمانی
باالتری دارند ،از پرداختن به اموری که باعث آسیب دیدن جسمشان
میشود ،پرهیز میکنند ( .)21رابطه هوشیاری بدنی و هوش بدنی با
بهزیستی روانی و بدنی مثبت میباشد ( .)23اضطراب اجتنابی ،درد و
خستگی در بیماران آرتروز که از هوش و هوشیاری بدنی باالیی برخوردار
بودند نسبت به سایر بیماران کمتر بوده است ( .)24توانمند کردن
ساختن افراد با توانایی هوش بدنی باعث کاهش اضطراب اجتماعی آنان
میشود ( .)23آموزش هوش بدنی ،باعث میشود که افراد آمورش
شونده ،تغییرات بدنی که پیش زمینه اضطراب اجتماعی هستند کنترل
کنند که این فرایند هم منجر به پایین آمدن میزان اضطراب اجتماعی
میشود ( .)77از روشهای کاهش استرس ،اضطراب اجتماعی و استرس
پس از سانحه ،میتوان از آموزش هوش بدنی نام برد ( .)71توانمندی
به مهارت هوش بدنی ،به افزایش سالمتی و کاهش استرس و اضطراب
اجتماعی منجر میگردد (.)72
با بازنگری ادبیات پژوهشی خارج از کشور و نظریه های موجود در
زمینه روان پرستاری و روانشناسی ،می توان چنین استدالل کرد که
آموزش های هوش شخصی و بدنی در کاهش میزان عالیم اضطراب
اجتماعی متقاضیان عمل زی بایی بدن مؤثر میباشند .از آنجاییکه
میزان گرایش به جراحی زیبایی و هزینه های آن روز به روز افزایش
می یابد ،لذا استفاده روان پرستاران و سایر متخصصان درمانی ،از
نتایج تحقیقات در فرایند درمان ،امکان درمان مطلوب ،ارزان و بدون
استفاده عمل جراحی برای متقاضیان عمل زیبایی و سایر افراد
فراهم میشود .گذشته از این ،در داخل و خارج کشور تحقیق روشنی
راجع به موضوع حاضر صورت نگرفته است و اجرای چنین طرحها،
می تواند باعث تقویت دانش روان پرستاری و روانشناسی پزشکی
باشد .بنابراین پژوهش حاضربا هدف بررسی و مقایسه تأثیر هوش
شخصی و بدنی بر عالیم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی
بدن انجام شد .

بدشکلیهای مادرزادی و ارثی میباشد ( ،)0به طور کلی منظور از
جراحی زیبایی ،جراحیهایی است که بدون ضرورت طبی خاص و صرفاً
به منظور زیبایی انجام میشوند ( .)1در سالهای اخیر انجام جراحی
زیبایی در بین افراد افزایش یافته است ،به طوری که بررسیها نشان
میدهد در سال  2717در ایاالت متحده درحدود  11میلیون جراحی
زیبایی تهاجمی و غیر تهاجمی انجام شده است که این رقم  1/1درصد
بیشتر از سال  2712میباشد ( ،)1همچنین در ایران از دهه هفتاد تقاضا
برای عمل زیبایی  47درصد رشد یافته و در حال حاضر رو به افزایش
میباشد ،به طوری که مردم ایران در کنار کشورهای ترکیه و برزیل در
ردیف نخست میزان جراحیهای زیبایی قرار گرفتهاند ( ،)3که
هزینههای گزاف آن و تقاضای ساالنه بیش از  21تا  77هزار زن ایرانی
برای جراحی زیبایی جای تأمل دارد ( .)4از نظر روان پرستاران و
روانشناسان ،اصالح و تغییر بدن با اهداف مختلفی انجام میشود و
عوامل گوناگونی افراد را به سوی چنین رفتارهایی سوق میدهد که
یکی از این عوامل ،اضطراب اجتماعی میباشد .اضطراب اجتماعی ترس
شدید و دائم از یک موقعیت جمعی یا عملکردی است که طی آن فرد
در برابر افراد ناآشنا واقع میشود ،این احتمال وجود دارد که دیگران
او را مورد موشکافی قرار دهند .در چنین موقعیتی فرد میترسد به
گونهای رفتار کند که تحقیر یا شرمنده شود ( .)3افراد مبتال به اضطراب
اجتماعی ،به طور کلی مراودات اجتماعی ضعیف و توانایی تطابق
کمتری با محیط اجتماعی خود دارند ( .)17اضطراب و افسردگی دو
عاملی است که در متقاضیان جراحی زیبایی بیشتر دیده میشود (.)11
افراد معموالً برای غلبه بر اضطراب ،احساس حسادت و تصویر بدنی
منفی خود به جراحی زیبایی روی میآورند تا به نوعی از واقعیت فرار
کنند (.)12
عوامل مختلفی در کاهش عالیم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل
زیبایی بدن نقش دارندکه از این عوامل می توان از هوش شخصی
(  )Personal Intelligenceنام برد .گاردنر اعتقاد داشت که
هوش شخصی دو نوع میباشد که عبارت هستند از هوش درون
شخصی و هوش بین شخصی ( .)17هوش شخصی ،توانایی استدالل
در مورد شخصیت و اطالعات مرتبط با شخصیت و استفاده از این
اطالعات برای هدایت رفتارهای فرد ،به طور کلی هدایت زندگی
تعریف شده است ( . )10رابطه هوش شخصی با اختالل خودشیفتگی،
ضداجتماعی ،بدشکلی بدن ،اضطراب اجتماعی و مرزی منفی و
معنی دار میباشد ( . )11نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به
روش  Enterنشان داد که متغیر خوددلسوزی و مؤلفه های حس
انسجام و هوش شخصی در تبیین افسردگی پس از زایمان مادران
( )R2 = %73/1سهم دارند ( . )11اثر مستقیم هوش شخصی بر میزان
نگرانی و اضطراب دانشجویان معنی دار میباشد ( .)13دانش آموزان
توانمند به هوش شخصی نسبت به سایر دانش آموزان ،از مهارت های
سازگاری بیشتری برخوردار بودند و اضطراب اجتماعی پایینی
داشتند ( .)14آموزش هوش شخصی باعث افزایش مهارت بین فردی
و کاهش اضطراب اجتماعی معلمان اسکاتلندی شد ( . )13اثر
مستقیم و غیر مستقیم هوش شخصی بر میزان صفات مرزی
دانشجویان معنی دار به دست آمد ( . )27آموزش هوش شخصی

روش کار
روش این پژوهش آزمایشی گسترش یافته و از نوع پیشآزمون و
پسآزمون چندگروهی بوده که شمای ترسیمی آن به صورت زیر
میباشد.
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جدول  :1روش اجراء پژوهش
T3
T3
T3

(آموزش هوش شخصی) X1
(آموزش هوش بدنی) X2

T2
T2
T2

T1
T1
T1

-

R
R
R

گروه آزمایش اول
گروه آزمایش دوم
گروه سوم (کنترل)

منظور از  T1پیشآزمون T2 ،پسآزمون و  T3آزمون پیگیری میباشد.
جدول  :2طرح کلی جلسات
آموزش هوش بدنی

آموزش هوش شخصی
محتوا

جلسه

محتوا

اول

اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی مشکل

اول

دوم

آموزش و آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی براساس نشانههای
صورت
آموزش چگونگی استفاده از درونگرایی

دوم

اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی
مشکل
آموزش آگاهی از خصوصیات و عملکرد خط میانی

سوم

آموزش آگاهی از حرکات کل بدن

چهارم

آموزش و آگاهی از نحوه برچسب زدن صفات شخصیت نسبت خود و دیگران

چهارم

آگاهی از روزنانس جمجمه-لگن

پنجم

آموزش نحوه شناخت انگیزهها و اهداف

پنجم

آموزش سالمت اورجینال

ششم

آموزش هوش احشایی

جلسه

سوم

آموزش آگاهی از افکار دفاعی

ششم

هفتم

آموزش آگاهی از عالقه و تمایالت شخصی خود.

هفتم

آگاهی از ماتریسهای عصبی

هشتم

آموزش نحوه تصمیم گیری در مورد خصوصیات شخصیتی خود

هشتم

آگاهی از نشانههای چهرهای

نهم

هوش سلولی

نهم

آموزش نحوه پیدا کردن جهت گیری زندگی رضایت بخش

دهم

آموزش نحوه زمان بندی اهداف زندگی خود براساس انتظارات جامعه

یازدهم

آموزش نحوه پیدا کردن معناداری در زندگی خود

در این پژوهش روشهای درمانی در دو سطح آموزش هوش شخصی و
هوش بدنی و عدم آموزش (گروه کنترل) به عنوان متغیر مستقلِ فعال
و متغیر اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده
بود .در مطالعه حاضر دو روش درمانی -آموزشی هوش شخصی و هوش
بدنی برای گروههای آزمایش یک و دو در شهرستان تبریز توسط
پژوهشگر ،به زبان فارسی اعمال شد که شرح این روشها 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 داده شد .آموزش این روش با
استفاده از درمانها و راهبردهای هوش شخصی ،توسط آموزش دهنده
طراحی شده بود .برای گروه دوم ،آموزش هوش بدنی موسسه بین المللی
زیستی –حرکتی ( ،)77در  3جلسه و هر جلسه به مدت یک الی یک
ساعت و نیم آموزش داده شد که طرح کلی جلسات در جدول  2ذکر
گردیده هست.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنانی که در مرکز تخصصی عمل
زیبایی بدن شهرستان تبریز در سال  1731تکمیل پرونده کرده بودند،
تشکیل داده بودند ،پس از اخذ کد اخالقی از کمیته اخالق دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اردبیل با کد  ،ARDAZMED.REC031733برای
گزینش اعضای نمونه ،از بین  377پرونده (عدم ضرورت عمل زیبایی)،
پرونده  04نفر با استفاده از فرمول

2
2
2
) 𝛼 +𝑍1−𝛽 ) (𝛿1 +𝛿2
1− 2
(𝜇1 −𝜇2 )2

𝑍(

صورت تصادفی جایگزین شدند .با توجه به آنکه در روش پژوهش
آزمایشی برای هر گروه حدأقل  11نفر توصیه شده است ( ،)70در این
پژوهش به دلیل احتمال افت آزمودنیها (به دالیل مختلف) برای هر
گروه  11نفر در نظر گرفته شد ( )n= 04و محقق بعد از جلب نظر و
توجیه آنان اقدام به آموزش پروتکلهای درمانی (برای گروههای
آزمایشی  1و  )2و جمع آوری پرسش نامهها و پاسخ نامههای مربوط،
در مرکز تخصصی عمل زیبایی بدن شهرستان تبریز نموده هست.
مالکهای ورود به پژوهش شامل :داشتن سواد خواندن و نوشتن ،عدم
ضرورت عمل زیبایی (با توجه به تشخیص متخصصان عمل زیبایی بدن)
و داشتن تمایل همکاری با مطالعه .تنها مالک خروج از مطالعه ،انصراف
فرد از ادامه همکاری با پژوهشگر بوده است .برای جمع آوری اطالعات
از فرم مشخصات دموگرافیک (سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،اشتغال
و سابقه عمل زیبایی ،نوع عمل جراحی و نام عضو مورد نظر برای
جراحی) ،فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی مایر و همکاران ،مقیاس
هوش بدنی اندرسون و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و همکاران
استفاده شد .فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی توسط مایر و همکاران
( )2717طراحی شده است و  12سؤال  0گزینهای دارد که از دو خرده
مقیاس تشکیل یافته است که عبارتند از :الف -شکل دادن مدلها ،ب-
راهنمای انتخاب .سؤاالت پرسشنامه همانند تست  IQمیباشد یعنی
فرد موقعی نمره میگیرد که به سؤال مورد نظر پاسخ صحیح داده باشد
در غیر این صورت نمره نمیبرد .برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روایی
همزمان استفاده شد و به علت همبستگی  7/43با فرم بلند پرسشنامه،
روایی همزمان پرسشنامه مناسب ارزیابی شد .برای بررسی پایایی
پرسشنامه از روش دو نیمه سازی و باز آزمایی استفاده شد که میزان

= 𝑛و

به صورت تصادفی ساده انتخاب (پس کدگذاری تمامی پروندهها ،پرونده
 04نفر از طریق قرعه کشی انتخاب گردید) شدند ،سپس در سه گروه
 11نفری (گروه آموزش هوش شخصی ،هوش بدنی و گروه کنترل) به
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برخوردار است .اعتبار آن با روش باز آزمایی در گروههایی با تشخیص
اختالل هراس اجتماعی برابر با  7/34تا  7/43بوده و ضریب همسانی
درونی آن (آلفای کرونباخ) در یک گروه بهنجار  ./30گزارش شده است.
همچنین برای مقیاسهای فرعی ترس  ،7/43اجتناب  7/31و ناراحتی
فیزیولوژیکی  7/47گزارش شده است .روایی سـازه در مقایسـه نتایج
این آزمـون در دو گـروه از آزمـودنیهـای بـا تشـخیص اختالل هراس
اجتماعی و آزمـودنیهـای گـروه افـراد بهنجـار بدون تشخیص
روانپزشکی بررسی شد که تفاوت معناداری بـا هم نشان دادند که این
خود حاکی از اعتبار باالی آن است ( .)74در این پژوهش دادهها با
استفاده از تحلیل واریانس آمیخته ،آزمون تعقیبی توکی و بنفرونی از
طریق برنامه نرم افزار  SPSS22مورد تحلیل قرار گرفتند.

آنها به ترتیب  7/40و  7/41به دست آمد .که نشان از مطلوب بودن
پایایی پرسشنامه میباشد ( .)71در مطالعه نریمانی و غفاری ()1731
برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که میزان
آن  7/44بدست آمد (.)11
پرسشنامه هوش بدنی توسط اندرسون ( )2771طراحی شده است و 13
سؤال  1گزینهای دارد که از سه خرده تشکیل شده است که عبارتنداز:
الف -آگاهی از انرژی بدن ،ب -آگاهی از راحتی بدن ،ج -آگاهی از بدن
درونی .که در مطالعه اندرسون ( )2771ضریب آلفای کرونباخ خرده
مقیاسهای آگاهی از انرژی بدن ،آگاهی از راحتی بدن و آگاهی از بدن
درونی به ترتیب  7/33 ،7/44و  7/42به دست آمد ( .)20همچنین
پارک ،کیم و لی ( )2717ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای
آگاهی از انرژی بدن ،آگاهی از راحتی بدن و آگاهی از بدن درونی را به
ترتیب  7/32 ،7/37و  7/30به دست آوردند ( .)71در مطالعه حاضر،
ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای آگاهی از انرژی بدن ،آگاهی از
راحتی بدن و آگاهی از بدن درونی را به ترتیب  7/31 ،7/31و  7/31به
دست آمد .پرسشنامه اضطراب اجتماعی در سال  2777توسط کانور و
همکارانش به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد .پرسشنامه
هراس اجتماعی کانور ( )SPIیک مقیاس خودسنجی شامل  13ماده
است و از سه زیرمقیاس ترس ،اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک تشکیل
شده است .هر ماده این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای
نمرهگذاری میشود ( .)73این پرسشنامه از اعتبار و روایی باالیی

یافتهها
نمونه آماری مطالعه حاضر شامل  04نفر از خانمهای متقاضی عمل
زیبایی بدن با میانگین و انحراف معیار سنی  23 ± 4/23بودند که در
دامنه سنی  11الی  17سال قرار داشتند و میانگین نمرات پیشآزمون
اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در سه گروه آموزش هوش شخصی ،هوش
بدنی و کنترل یکسان میباشد .اما در پسآزمون و پیگیری ،میانگین
اضطراب اجتماعی و ابعاد آن ،در گروههای آزمایش نسبت به گروه
کنترل کمتر شده هست که میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول
 7آمده است.

جدول  :3میانگین و انحرافمعیار اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در سه گروه آموزش هوش شخصی ،جسمانی و کنترل به تفکیک نمرات پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
گروه

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

ترس
21/71 ± 0/04

11/71 ± 1/2

11/1 ± 1/0

13/1 ± 0/3

11/31 ± 1/1

11/12 ± 1/2

کنترل

27/07 ± 0/11

27/43 ± 0/31

27/43 ± 0/3

آموزش هوش شخصی

21/1 ± 0/33

10/1 ± 0/3

11/1 ± 0/3

آموزش هوش بدنی

آموزش هوش شخصی
آموزش هوش بدنی
اجتناب

22/11 ± 0/3

14/07 ± 0/4

27 ± 0/4

کنترل

21 ± 0/70

21/3 ± 0/70

22/3 ± 0/70

آموزش هوش شخصی

17/4 ± 7/3

3/4 ± 7/3

3/37 ± 7/3

17/73 ± 0/03

1/14 ± 0/21

1/41 ± 0/13

17/01 ± 0/13

17/71 ± 0/70

17/14 ± 0/20

ناراحتی فیزیولوژیک
آموزش هوش بدنی
کنترل
اضطراب اجتماعی
آموزش هوش شخصی

11/11 ± 17/11

71/11 ± 17/4

71/37 ± 10

آموزش هوش بدنی

11/07 ± 17/43

01/41 ± 10/11

07/07 ± 10/13

کنترل

11/20 ± 17/13

11/47 ± 17/73

11/31 ± 17/24
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ف یزیولوژیک اضطراب اجتماعی (Partial Eta 2 = 7/117؛ 00/23
= F؛  )P > 7/777تفاوت معنادار وجود دارد که نتایج در جدول 0
ارائه شده هست.
با هدف روشن کردن ماهیت تفاوت متغیرهای وابسته در بین گروهها،
از آزمون مقایسه چندگانه توکی استفاده شد ،که تفاوت میانگین نمرات
پیشآزمون اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در سه گروه آموزش هوش
شخصی ،هوش بدنی و کنترل ،معنادار به دست نیامد .اما در پسآزمون
و پیگیری ،میانگین اضطراب اجتماعی و ابعاد آن ،در گروههای آزمایش
نسبت به گروه کنترل به طور معنیدار کاهش پیدا کرده است .به عبارت
دیگر آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی ،در کاهش نمرات
اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن اثربخش بودهاند که
اثربخشی آموزش هوش شخصی در بهبود ویژگی ترس و اجتناب
اضطراب اجتماعی بیشتر از آموزش هوش بدنی بوده است ،ولی در مؤلفه
ناراحتی فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی ،اثربخشی آموزش هوش بدنی
بیشتر از هوش شخصی بوده است .اما بین اثربخشی این دو روش در
بهبود نمرات اضطراب اجتماعی تفاوت معنیدار مشاهده نشدکه نتایج
در جدول  1بیان شده است.
همچنین ،به منظور روشن کردن ماهیت تفاوت نمرات متغیرهای وابسته
در دورههای مختلف ،از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد ،یافتهها
بیانگر کاهش میزان اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در گروه آموزش هوش
شخصی و هوش بدنی در پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون
هستند .اما در گروه کنترل بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری تفاوت معنیدار مشاهده نشد ،که نتایج در جدول  1آمده
است.

با هدف تحلیل استنباطی داده های پژوهش ،ابتدا پیش فرض های
مرتبط با آمار پارامتریک و تحلیل واریانس آمیخته مورد آزمون قرار
گرفت که خروجی آزمون های کولموگروف-اسمیرنف
( ) Kolmogorov-Smirnovنشان دهنده نرمال بودن توزیع
نمرات در متغیر اضطراب اجتماعی و ابعاد آن میباشد .همچنین
برای بررسی همسانی واریانس متغیر اضطراب اجتماعی از آزمون
لوین (  ) Levene’sاستفاده شد که میزان آن در پیش آزمون ،پس
آزمون و تعقیبی به ترتیب  1/42 ،/723و  2/713و میزان  Sigبه
ترتیب در پیش آزمون ،پس آزمون و تعقیبی  7/132 ،7/331و
 /101بوده است ،که عدم معناداری آزمون لوین ،نشان از همسانی
واریانس متغیر اضطراب اجتماعی میباشد  .به منظور آزمودن
مفروضه کرویت از آزمون موچلی استفاده شد که نتایج نشان ده نده
ناهمگونی ماتریس واریانس –کواریانس در متغیرهای پژوهش است،
بنابراین از آزمون محافظه کارانه تر گرین هاوس-گیرز
(  ) Greenhouse Geisserاستفاده شد که با هدف تعدیل درجه
آزادی برای تفسیر  Fانجام میشود .یافته های به دست آمده از
آزمون گرین هاوس-گیرز ،اثر عامل زمان بر میزان متغیر اضطراب
اجتماعی و ابعاد آن را معنادار نشان دادند ،به عبارت دیگر میزان
اضطراب اجتماعی و ابعاد آن از پیش آزمون تا پیگیری کاهش یافته
است .همچنین اثر تعامل زمان و گروه نیز بیانگر این است که بین
سه گروه (آزمایش اول ،دوم و کنترل) ازلحاظ نمرات اضطراب
اجتماعی (Partial Eta 2 = 7/417؛ F = 31/37؛ ،)P > 7/777
مؤلفه ترس اضطراب اجتماعی (Partial Eta 2 = 7/111؛ = 23/27
F؛  ،)P > 7/777مؤلفه اجتناب اضطراب اجتماعی (= 7/477
Partial Eta2؛ F = 117/13؛  )P > 7/777و مؤلفه ناراحتی

جدول  :4نتایج تحلیل واریانس مختلط به روش گرین هاوس-گیرز
منبع

SS

Df

MS

F

P

مجذور اتا

اضطراب اجتماعی
دوره
گروه*دوره
خطا

7312/71
2033/11

1/13
2/702

7113/01
1711/32

141/12

12/3

11/121

240/33
31/37

7/777
7/777

7/410
7/417

مؤلفه ترس اضطراب اجتماعی
دوره
گروه*دوره
خطا

171/23
133/23
013/31

1/71
2/72
01/17

123/33
231/12
17/73

12/03
23/27

7/777
7/777

7/174
7/111

700/21
217/41
17/43

1/73
2/17
04/17

721/40
127/70
1/11

243/1
117/13

7/777
7/777

7/411
7/477

مؤلفه اجتناب اضطراب اجتماعی
دوره
گروه*دوره
خطا
مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی
دوره
گروه*دوره
خطا

73/732
201/14
122/3

1/732
2/14
03/12

01

713/01
117/11
2/03

107/43
00/23

7/777
7/777

7/132
7/117
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جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسهی گروههای آموزش هوش شخصی ،آموزش جسمانی و کنترل در نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری اضطراب اجتماعی و ابعاد آن
اختالف میانگین گروهها

گروه

آموزش هوش شخصی

گروه کنترل

اضطراب اجتماعی
پیشآزمون
-1/13
-

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

7/712
1/21

پسآزمون
*17/17

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

1/21
-

*-27/14

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

1/1
-

*-17/1
**-27/

پیگیری

مؤلفه ترس اضطراب اجتماعی
پیشآزمون
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

-1/41
-

-7/37
7/43

آموزش هوش بدنی

*1/07

-0/12

-

**-3/11

*1/12

-0/21

-

**-3/73

پسآزمون
آموزش هوش شخصی
پیگیری
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی
مؤلفه اجتناب اضطراب اجتماعی
پیشآزمون
آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

1/71
-

7/13
-7/73

*7/37

*-7/07
** -3/73

** 0/1

** -2/3
** -3/73

پسآزمون
آموزش هوش بدنی

-

آموزش هوش شخصی
پیگیری
آموزش هوش بدنی

-

آموزش هوش شخصی
مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی
پیشآزمون

-7/073
-

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

7/712
7/31

پسآزمون
-7/12
-

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

**-1/73
-7/21

پیگیری
-7/12

آموزش هوش بدنی
آموزش هوش شخصی

**-1/73
-7/21

 ** P> 7/71و * P> 7/71
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جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری اضطراب اجتماعی و ابعاد آن به تفکیک گروههای آموزش
هوششخصی ،آموزش هوش بدنی و کنترل
اختالف میانگینهای هر دوره

دوره
پسآزمون

پیگیری

اضطراب اجتماعی
آموزش هوش شخصی
پیشآزمون
پسآزمون

**

**

21
-

13/3
7/3

**17/11

**12/7
-1/1

-7/074

7/102
7/001

آموزش هوش بدنی
پیشآزمون
پسآزمون
گروه کنترل
پیشآزمون
پسآزمون
مؤلفه ترس اضطراب اجتماعی
آموزش هوش شخصی
پیشآزمون
پسآزمون

**17/77
-

**3/4
-7/14

آموزش هوش بدنی
پیشآزمون

**2/31
-

**2/43
7/12

پیشآزمون
پسآزمون

-7/07
-

7/07
7/1

پسآزمون
گروه کنترل

مؤلفه اجتناب اضطراب اجتماعی
آموزش هوش شخصی
پیشآزمون
پسآزمون

**3
-

**1
-7/3

آموزش هوش بدنی
پیشآزمون
پسآزمون

**0/12
-

**2/11
-7/4

گروه کنترل
پیشآزمون
پسآزمون

-7/0
-

7/4
7/40

مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی
آموزش هوش شخصی
پیشآزمون
پسآزمون

**0
-

**7/43
7/121

**1/14

**1/11

-

-7/121

آموزش هوش بدنی
پیشآزمون
پسآزمون
گروه کنترل
پیشآزمون
پسآزمون

7/221

 ** P> 7/71و * P> 7/71
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-7/121
7/121
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به نوبه خود باعث میشود که روابط آنها با دیگران بهبود پیدا کند،
به راحتی با اطرافیان رابطه برقرار کنند و از ارتباط با دیگران هراس
نداشته باشند (.)74
همچنین یافته مطالعه حاضر نشان داد که آموزش هوش بدنی بر
بهبودی اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن مؤثر میباشد
که این یافته با یافته های نتایج ( )21 ,21هم خوانی دارد که نشان
دادند کسانی که از هوش بدنی باالتری برخوردارند ،از پرداختن به
اموری که باعث آسیب دیدن جسمشان میشود  ،پرهیز میکنند.
همچنین در تأیید یافته ( )77هست ،اشاره داشتند که آموزش هوش
بدنی ،باعث میشود که افراد آمورش شونده ،تغییرات بدنی که پیش
زمینه اضطراب اجتماعی هستند کنترل کنند که این فرایند هم
منجر به پایین آمدن میزان اضطراب اجتماعی میشود .نیز همسو با
یافته ( )72میباشد که بیان داشتند ،توانمندی به مهارت هوش
بدنی ،به افزایش سالمتی و کاهش استرس و اضطراب اجتماعی
منجر میگردد .در خصوص اثربخشی آموزش هوش بدنی بر بهبودی
اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن می توان گفت که
اضطراب اجتماعی از سه بعد متفاوت تشکیل یافته است :بعد
فیزیولوژیک (افزایش ضربا ن قلب ،تعریق و تنش عضالنی) ،بعد
رفتاری (اجتناب از فعالیت های گروهی ،سعی برای فرار کردن) و
جز شناختی (افکار منفی مانند دارم از حال میروم ،نمی توانم مقابله
کنم) .معموالً مردم ابتدا تغییرات فیزیولوژیک را تجربه میکنند و
بعد یک اندیشه منفی به ذهن آن ها می آید که خود ،واکنش
فیزیولوژیک را افزایش می دهد و بدین ترتیب ،دور باطلی ایجاد
میشود ( .)73یکی از راههای مؤثر برای ایجاد گستگی در این دور
باطل ،این است که فرد بر واکنش های فیزیولوژیک تمرکز پیدا کند
و یاد بگیرد که که چکونه آن ها را کنترل کند ( ،)07که آموزش
هوش بدنی متقاضیان عمل زیبایی را به ای ن توانی مجهز ساخت.
زیرا این توانایی باعث شد که آنها نسبت به عالیم و نشانه های
بدنشان هوشیار شوند ،به توانمندیها و محدودیت های جسمانی
خود آگاه گردد ،و روش زندگی را در پیش بگیرند که هماهنگ با
سالمت جسم و روانشان باشد .پژوهش حاضر محدودیت هایی نیز
داشت .اول اینکه در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از
پرسشنامه استفاده شد ،از این رو با توجه به این که پرسشنامه ها
جنبه خودسنجی داشته اند ممکن است در پاسخ ها سوگیری وجود
داشته باشد .پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی از روش مصاحبه
و مشاهده ه م برای جمع آوری اطالعات استفاده شود .دوم اینکه در
این مطالعه اجرای کلیه جلسات درمان توسط یک نفر بود در
مطالعات بعدی برای جلوگیر ی از خستگی مفرط درمانگر پیشنهاد
میشود که از کمک درمانگر نیز استفاده شود .سوم ،از آنجای که
نمونه مورد مطالعه خانم های متقاضی عمل زیبایی بدن بودند ،الزم
هست در تعمیم یافته ها به متقاضیان آقا ،احتیاط شود .در پژوهش
حاضر به دلیل محدودیت زمانی ،مرحله پیگیری  1ماه پس از درمان
اجرا شد که فاصله نسبتاً کمی برای بررسی اثرات بلندمدت
مداخله های درمانی میباشد  ،بنابراین انجام پژوهش های که اثرات
بلند مدت مداخله های مذکور را مورد توجه قرار دهند ضروری
میباشد.

بحث
میزان گرایش به جراحی زیبایی ،هزینهها و عوارض منفی آن روز به روز
افزایش مییابد ،لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش
هوش شخصی و هوش بدنی بر عالیم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل
زیبایی بدن انجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل واریانس مختلط نشان
داد که اثر عامل زمان بر میزان متغیر اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در
متقاضیان عمل زیبایی بدن معنادار بوده است ،به عبارت دیگر میزان
اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در متقاضیان زیبایی بدن از پیش آزمون
تا پیگیری کاهش یافته است .همچنین اثر تعامل زمان و گروه نیز بیانگر
آن است که در بین سه گروه از متقاضیان عمل زیبایی بدن (آزمایش
اول ،دوم و کنترل) ازلحاظ نمرات اضطراب اجتماعی ،مؤلفه ترس
اضطراب اجتماعی ،مؤلفه اجتناب اضطراب اجتماعی و مؤلفه ناراحتی
فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر
آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی ،در کاهش نمرات اضطراب
اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن اثربخش بودهاند که اثربخشی
آموزش هوش شخصی در بهبود ویژگی ترس و اجتناب اضطراب
اجتماعی بیشتر از آموزش هوش بدنی بوده است ،ولی در مؤلفه ناراحتی
فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی ،اثربخشی آموزش هوش بدنی بیشتر از
هوش شخصی بوده است .اما بین اثربخشی این دو روش در بهبود نمرات
اضطراب اجتماعی تفاوت معنیدار مشاهده نشدکه یافته مطالعه حاضر
در تأیید با نتایج مطالعات ( )21 ,13میباشد که نشان دادند آموزش
هوش شخصی باعث افزایش مهارت بین فردی و کاهش اضطراب
اجتماعی میشود و نیز همسو با یافته مطالعه ( )13هست که بیان
داشتند ،اثر مستقیم هوش شخصی بر میزان نگرانی و اضطراب دانشجویان
معنی دار میباشد ،همچنین با نتایج مطالعه ( )22که ارتباط متغیر هوش
شخصی با اضطراب اجتماعی و ابعاد آن منفی و معنی دار به دست آورد
هم خوانی دارد.
در خصوص اثربخشی آموزش هوش شخصی در بهبودی اضطراب
اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن ،براساس مدل شبکه تداعی
(  )associative network modelمی توان گفت افراد متقاضی
عمل زیبایی ،هر اطالعاتی را که در ذهن نگهداری ،پردازش ،بازیابی
و یادآوری میکنند با حالت های عاطفیشان پیوند تنگاتنگی دارد.
بعبارت دیگر در این افراد ،عواطف منفی نظیر اضطراب ،پرخاشگری
و افسردگی؛ مثل یک صافی عمل میکنند و بر تمامی عملکردهای
شناختی آنان نظیر توجه ،حافظه ،تصمیم گیری و تفسیر ،تأثیر
منفی میگذارند و باعث ایجاد باورهای ناکارآمد (مثل باور من زیبا
نیستم یا من مشکل زیبایی دارم) میشوند ،همین عامل هم به نوبه
خود ،باعث ایجاد اضطراب اجتماعی در این افراد میشود .اما آموزش
هوش شخصی ،باعث اصالح افکار و باورهای ناکارآمد متقاضیان عمل
زیبایی بدن میشود .به عبارت دیگر ،متقاضیان توانمند به هوش
شخصی ،با توجه به شناختی که از شخصیت خود دارند سعی
میکنند خودشان را همان طور که هستند قبول داشته باشند .هر
نقص و کمبودی که داشته باشند ،باز هم خودشان را ارزشمند
می دانند و خود – مفهومی آنها خیلی واقعی و منطقی میباشد .بین
خود واقعی و خود آرمانی آنها تفاوت زیادی مشاهده نمیشود .این
حس باعث میشود که عزت نفس باالیی داشته باشند که این هم
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غفاری و همکاران

 الزم است،کاهش هزینههای سرسام آور عملهای زیبایی غیر ضروری
کارگاههای آموزشی و درمانی (آموزش هوش شخصی و هوش بدنی) در
این زمینه اجرا کنند

نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که آموزشهای هوش شخصی و هوش بدنی در
کاهش نمرات اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن نقش دارند
و میتوان از این مداخالت برای افزایش سالمت روانی متقاضیان استفاده
 توانمندیها و، زیرا این تواناییها باعث میشوند که آنها از عالیم،کرد
 و سبک زندگی را انتخاب کنند،محدودیتهای جسمانی خود آگاه گردد
 از آنجایی که روان.که با سالمت جسمانی و روانشان هماهنگ باشد
 یکی از بزرگترین،پرستاران بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی
گروههای بهداشتی در جهان هستند و در سطوح مختلف بهداشت روانی
 برای،مشارکت دارند لذ روان پرستاران براساس یافتههای به دست آمده
،افزایش سالمت روانی و کاهش اختالل اضطراب اجتماعی متقاضیان
،تغییر نگرش آنان نسبت به عملهای زیبایی غیر ضروری و به دنبال آن

سپاسگزاری
مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری تخصصی رشته روانشناسی است
که با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شده است محققان بر
خود الزم میدانند از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش همکاری
. کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند،داشتند
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Abstract
Introduction: Personal intelligence and body intelligence are the most effective factors on the
symptoms of social anxiety and it can have a basic role in decreasing the cosmetic surgery. This
study was performed to compare the effects of personal intelligence and body intelligence training
on the symptoms of social anxiety in cosmetic surgery applicants.
Methods: This study was an experimental with pre-test, post-test and follow-up. The sample of the
present study included 48 applicants referred to Tabriz cosmetic surgery centers for surgery in 2016.
They were randomly assigned into personality intelligence training groups, body intelligence
training groups and control groups. Mayer’s personal intelligence, Anderson’s body intelligence
and Connor’s social phobia questionnaires were used to collect data. The data were analyzed by
mixed ANOVA, Tukey's test and Bonferroni analysis with the SPSS 22 software. P value less than
0.05 was considered significant.
Results: Personal intelligence and body intelligence training had significant effects on decreasing
the social anxiety (Partial Eta2 = 0.810; F = 95.93; P < 0.000), fear (Partial Eta2 = 0.565; F = 29.23;
P < 0.000), avoidance (Partial Eta2 = 0.830; F = 110.19; P < 0.000) and physiological discomfort
(Partial Eta2 = 0.663; F = 44.29; P < 0.000) in cosmetic surgery applicants. However, no significant
difference was found between these two interventions regarding the treatment of the social anxiety
of the applicants.
Conclusions: Considering to the effectiveness of personal and body intelligence training in
decreasing the social anxiety in the cosmetic surgery applicants, it seems that personal and body
intelligence training can reduce the cosmetic surgery tendency in applicants.
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