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چکيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقایسه طرحوارههاي ناسازگارانه و اضطراب
اجتماعي زنان اقدام کننده به جراحي زیبایي با زنان غير اقدام کننده انجام شده است.

دریافت1992/11/22 :
تجدیدنظر1991/19/19 :
پذیرش1991/11/11 :

روش :بدین منظور ،نمونهاي  121نفري که شامل  01نفر زن متقاضي و اقدام کننده به
جراحي زیبایي با  01زن غير متقاضي ،با روش نمونهگيري در دسترس از شهر تهران
انتخاب شدهاند .براي اندازهگيري طرحوارههاي ناسازگارانه از پرسشنامه طرحواره یانگ
(نسخه سوم فرم کوتاه ) 2112 ،و اضطراب اجتماعي از پرسشنامه اضطراب اجتماعي
(دیویدسون )1991 ،استفاده شده است .تحليل نتایج با استفاده از مانوا انجام گرفت و
در صورت وجود تفاوت معنادار از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد.
يافتهها :نتایج نشان داد بين طرحوارههاي اطاعت و ایثار بين زنان اقدام کننده به جراحي
زیبایي و زنان غير اقدام کننده تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P<1012همچنين زنان
اقدام کننده جراحي زیبایي اضطراب اجتماعي باالتري را نسبت به زنان غير اقدام کننده،
تجربه ميکنند.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج تحقيق ميتوان استنتاج نمود که زنان اقدام کننده جراحي
زیبایي از اضطراب اجتماعي بيشتري رنج ميبرند و ممکن است این عامل در اقدام آنان
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Comparison of early abnormal schema and social anxiety in a
group of applicants female for cosmetic surgery with a nonapplicant group
* Z. Ghanbari, ** F. Jomehri, *** R. Roshan

Abstract
Objective: This research is aimed to study the abnormal schema
and social anxiety in a group of women who had applied for
cosmetic surgery as compared to a non- applicant group.
Method: For this purpose, 60 applicants and 60 non- applicants
were selected as in accessible sample in the city of Tehran. Both
groups were asked to complete two questionnaires: Yang Schema
Scale (Third short version, 2005), and Social Anxiety Scale
(Davidson, 1997). These tests are valid and reliable. The Data
were analyzed by MANOVA and in case there was a significant
difference, Bonferoni post hoc test was taken.
Results: Result indicated that there are significant differences
between two groups in subjugation and self- sacrifice, indeed
women who had applied for cosmetic surgery significantly
experienced higher degrees of social anxiety.
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Conclution: According to result can recognize that women who
had applied for cosmetic surgery experiencing higher level of
social anxiety. However, the high level of social anxiety will
associate with applying cosmetic surgery.
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مقدمه

به اشتغاالت ذهني فزایندهاي ميشوند (اسکالفاني،9

توجه بهظاهر در چهارچوبهاي اجتماعي ،امري

 .)2119این امر موجب گسترش یک تصویر

بهنجار ،پسندیده و حتي در حد متعادل نشاندهنده

تحریفشده از بدن و خود شده و حتي بهگونهاي

سالمت رواني است؛ اما در جوامع امروزي به دليل

پيشرفت ميکند که زمينه ابتال به اختالل بدریختي

تأکيد بيشازحد بر زیبایي و کثرت تصاویر ارائه

بدني 1را فراهم ميسازد (سجادي نژاد1910 ،؛

شده در مد و رسانهها ،این توجه خصوصاً در بين

کافري و تامپسون .)2111 ،2بدین ترتيب در بسياري

زنان شکل افراطي به خود گرفته است ،بهگونهاي

موارد انجام جراحيهاي زیبایي بهعنوان اولين

که تقریباهمه زنان حداقل یکبار در زندگي خود

گزینه در جهت رهایي از این اختالل ،موردتوجه

دچار احساس شرم و نارضایتي از ظاهر خود

قرار ميگيرند .افراد مبتال به اختالل بدریختي بدن

بودهاند و این توجه افراطي تا جایي پيش رفته که

دچار یک اشتغال فکري نسبت به یک نقص خيالي

فرهنگ عامه زیبایي را برابر با احساس

در یک یا بيش از یک بخش از ظاهر فيزیکي خود

دوستداشتني بودن و موردتوجه واقعشدن ميداند

هستند .رابين اشتاین ( )2112بيان ميکند اینگونه

که این امر مختص قشر خاص ،طبقه اجتماعي و

اشتغال فکري ریشه در طرحوارههاي ناسازگار دارد.

سطح تحصيالت خاص نيست .زمينهیابيهاي انجام

یانگ در رویکرد طرحوارههاي اصلي بر

شده در طول چند دهه نشان داده است که مردم در

طرحوارههاي ناسازگار اوليه تأکيد ميکند.

دوست داشتن دیگران براي جذابيت جسماني رتبه

طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،الگوهاي هيجاني و

مهمي قائل نميشوند (باس و بارنز1910 ،1؛ هادسنو

شناختي آسيبزنندهاي هستند که با شکل گرفتن در

هویت1912 ،2؛ به نقل از رفيعي)1919 ،؛ اما بررسي

ابتداي تحول در تمام سير زندگي ،تکرار ميشوند

رفتار واقعي آدمها عکس آن را نشان داده است

(یانگ1991 ،؛ ترجمه حميد پور.)1910 ،

(رفيعي1919 ،؛ گرین و پریچارد .)2119 ،در این

طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،باورهاي هستهاي

راستا ميتوان گفت که زیبایي اغلب بهعنوان یک

(پيشفرضهاي غيرشرطي) در مورد خود و دیگران

ویژگي منحصراً زنانه تعریف ميشود و اشتغال

هستند که پردازش اطالعات بيروني را به مسيري

ذهني با ظاهر یکي از جنبههاي کليشهاي زنانه در

ناکارآمد منحرف ميکنند .بنابراین روابط بين فردي

بسياري از گروههاي فرهنگي است.

و ادراك از خود را تحت تأثير قرار ميدهند (پينتو

زنان اغلب در جهت رسيدن به استانداردهاي

– گویا ،کاستيلها ،گالهاردو و کانها2110 ،0؛ هریس

زیبایي و کامل بودن بهسختي تالش ميکنند .تا

و کورتين2112 ،1؛ لونگ 2111 ،1تيم.)2111 ،9

جایي که در بسياري از موارد این استانداردها منجر
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2. Hudson & Hoyt
3. Sclafani
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(زارب ،1ترجمه خدایاري فرد1919 ،؛ بوگلز ،دبورا،

( )2111در الگوي ميانجي  -واسطهاي که در

دانيل ،لي ،مرواي و ماریسول .)2111 ،2نتایج تحقيقات

پژوهش خود ارائه نمودند ،نشان دادند پنهان کردن

متعدد نشان داده است که عوامل زیادي در شکلگيري

نقص باعث ایجاد طرحوارههاي غير کارکردي و

و تکوین اضطراب اجتماعي سهيم هستند .براي

کژکار از ظاهر فيزیکي ميشود که این طرحوارهها

مثال ،کالرك 0و فربورن2111( 1؛ ترجمه کاویاني،

بهنوبه خود باعث ایجاد شناختهاي ناسازگار و

 ،)1911با اعتقاد به خطاهاي شناختي در افراد مبتال

غلط از ظاهر جسماني ميشوند و احتمال ابتالي

به اضطراب اجتماعي ،اظهار کردهاند که یکي از

فرد به اختالل بدریختي بدن را افزایش ميدهند .در

مهمترین خطاهاي شناختي ،ترس از ارزیابي منفي

این زمينه ميتوان اشاره نمود که مطالعات کش

توسط دیگران است .در این راستا ،ليپون و پليسولو

1

( ،)2112کش ،ملونک و هاربوسکي )2111( 2نيز

( ،)2111کنت )2111( 9و کنت و کوهان)2111( 11

تأثير طرحوارههاي ناسازگارانه را تأیيد ميکنند.

نيز نشان دادهاند افرادي که به اضطراب اجتماعي

شري ،وریند ،هویت ،شري ،فلت و واردراپ

 DSMتهيه نشده است ،ولي رابطهي معناداري بين

دیگري پينتو – گویا و همکاران ( )2110به بررسي

طرحوارههاي ناسازگار اوليه و اختالالت شخصيت

طرحوارههاي ناسازگار اوليه در بيماران مبتال به

وجود دارد .در حوزه شناختي ،طرحواره بهعنوان

فوبي اجتماعي ( ،)n= 02سایر اختالالت اضطرابي

نقشه انتزاعي شناختي در نظر گرفته ميشود که

( )n = 11و گروه غير باليني ( )n = 22پرداختند،

راهنماي تفسير اطالعات است و در بعضي موارد

نتایج نشان داد که ساختار طرحوارهاي بيماران مبتال

خطاهاي شناختي بر اساس طرحوارههاي ناسازگارانه

به فوبي اجتماعي از بيماران سایر اختالالت

شکلگرفته و در موقعيتهاي مختلف اجتماعي

اضطرابي و گروه کنترل نرمال متفاوت است.

فعال ميشود و درنتيجه به مشکالتي منجر ميشوند

کالرك و ولز )1992( 11و لي و تک )2111( 12یک

که از این دسته ميتوان به اضطراب اجتماعي اشاره

مدل شناختي براي اضطراب اجتماعي ارائه

نمود .اضطراب اجتماعي ،نشانگر ميزان تمایل به

داده اند؛ بر اساس آن بيماران مبتال ،یکرشته

مضطرب بودن در موقعيتهاي اجتماعي و مبين

فرضها را درباره خودشان و موقعيت اجتماعي به

ترس فرد از طرد شدن از سوي دیگران است

وجود ميآورند .این فرضها منجر به این خواهند
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Health Psychology/Vol4. No14/Summer 2015

( )1992نشان داد اگرچه پرسشنامهي طرحواره

ارزیابي منفي از جانب دیگران آسيبپذیر ميبينند ،از

پژوهش اشميت ،جوینر ،یانگ و تک
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شد که افراد تعامالت اجتماعي را بهگونهاي منفي

افزایش رو به رشد تقاضا براي انجام انواع جراحي-

تعبير کنند و آنها را نشانه خطر ببينند .این مسئله

هاي زیبایي همگام با افزایش روابط و مناسبات

باعث شکلگيري این تفکر ميشود که فرد خود را

اجتماعي افراد خصوصاً زنان در جامعه کنوني و با

در معرض خطر قضاوت منفي دیگران دیده و توجه

توجه به این نکته که طرحوارههاي ناسازگار اوليه

افراطي خود را معطوف به وارسي و مشاهده دقيق

ميتوانند هسته اساسي انواع اختالالت ازجمله

خود ميکند .این افراد سپس از اطالعات دروني که

اختالالت اضطرابي و همچنين بهعنوان عامل فعالکننده

توسط تمرکز بر خود توليد شدهاند ،استفاده ميکنند

رفتار افراد بهعنوان پاسخي در موقعيتهاي گوناگون

تا برداشتي را شکل دهند :اینکه دیگران درباره آنها

باشند ،در پژوهش حاضر این سؤال مطرح ميشود

چه فکر ميکنند و به چه چيزي از رفتارشان توجه

که «آیا اقدام به انجام انواع جراحي زیبایي ،پاسخي

دارند و درنهایت قرار گرفتن در موقعيت اجتماعي

ناسالم به فعال شدن طرحوارههاي ناسازگار اوليه و

سبب فعال شدن این فرضها و ادراك خطر

در راستاي کاهش اضطراب اجتماعي زنان در روابط

اجتماعي شده و درنتيجه موجب بروز عالئم

اجتماعي به شمار ميآید؟»

جسمي و شناختي ميگردد .بدین ترتيب فرد براي
رهایي از این عالئم به انواع پاسخها روي ميآورد
که بر طبق پژوهش حاضر ،ميتوان از تقاضا و اقدام
افراطي به انجام انواع جراحيهاي زیبایي نام برد.
رویدادهاي برانگيزاننده خاص مانند موقعيتهایي
که فرد مجبور است بدن خود را در معرض دید دیگران
قرار دهد ،طرحوارههاي ناسازگار اوليه را فعال مي-
سازد .این مسئله بهنوبه خود سبب مراقبت مفرط،
تفسير منفي رفتار دیگران ،رفتار اجتنابي ،تالش براي
پوشانيدن و مخفي کردن بدن خود ،اطمينان جویي
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و اعمال جبراني ميشود .اینگونه رفتارها زمينه
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ایجاد تجارب شناختي و عاطفي منفي درباره بدشکلي
بدن و نگراني در این مورد را فراهم ميکنند .تداوم
این نگراني باعث شکلگيري احساسات نامطلوب
در فرد شده و براي رفع آن دست به اعمال گوناگوني
ميزند که در رابطه با نگرانيهاي مربوط به بدن،
انجام انواع جراحيهاي زیبایي مشهود ميباشند .با
در نظر داشتن مطالعات انجام شده و با توجه به

روش
روش پژوهش از نوع مطالعه پسرویدادي (علي-
مقایسهاي) است زیرا هنگاميکه محقق به دنبال
یافتن علتهاي احتمالي یک الگوي رفتاري است
از روش علي _ مقایسهاي استفاده ميکند .بدین
منظور آزمودنيهایي که داراي رفتار موردمطالعه
هستند با آزمودنيهایي که این رفتار در آنها
مشاهده نميشود ،مقایسه ميشوند
بهمنظور مطالعه متغيرها و دستیابي به دادهها،
نمونهاي بالغبر  121نفر که شامل  01نفر نمونه در
دسترس از زنان متقاضي و اقدام کننده جراحي
زیبایي از مراکز انجام جراحي زیبایي با تعداد 01
نفر نمونه در دسترس از جمعيت غير متقاضي با
استفاده از پرسشنامههاي طرحواره یانگ (نسخه
سوم ،فرم کوتاه) و اضطراب اجتماعي مورد مقایسه
و ارزیابي قرار گرفتند .الزم به ذکر است که در این
پژوهش دو گروه ازلحاظ برخي ویژگيهاي جمعيت
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شناختي مانند سن ،تحصيالت ،طبقه اجتماعي-

این مقياس  0و کمترین نمره  1است که نمره باال

اقتصادي همسان و معادل یکدیگر بودند.

به معناي ناسازگاري بيشتر در طرحوارهها منظور

ابزار پژوهش -1 :پرسشنامه طرحوارهي یانگ

ميگردد .در پرسشنامهي طرحوارهي یانگ (نسخه

(نسخهي سوم فرم کوتاه2112 ،؛ به نقل از غياثي،

سوم فرم کوتاه) بيمار خود را بر اساس سبک مقياس

نشاطدوست ،مولوي ،صلواتي .)1911 ،گویهها بهوسيله

ليکرت ششدرجهاي بر مبناي اینکه تا چه اندازه

 11طرحواره در  2حوزه (بریدگي و طرد ،خودگرداني

هر گویه وي را توصيف مينماید ،ارزیابي ميکند.

و عملکرد مختل ،محدودیت هاي مختل ،دیگر

 -2پرسشنامه اضطراب اجتماعي :براي

جهتمندي و گوشبهزنگي بيشازحد و بازداري)

اندازهگيري ميزان اضطراب اجتماعي افراد مورد

گروهبندي شدهاند.

آزمون از پرسشنامه اضطراب اجتماعي استفاده شد.

در مورد نسخهي  12گویهاي ،صدوقي،

این پرسشنامه شامل  91سؤال است که توسط

آگيالر-وفایي و رسولزاده طباطبایي ()1911؛ والر،

مشاوري ( )1911ساخته شد .قسمتي از سؤاالت آن

مایر ،اوهانيان و اليوت)2111( 1؛ ریجکبور ،ون دن

با استفاده از مالكهاي تشخيصي معتبر و مطالعات

برگ و ون دن بو)2110( 2؛ بارانوف ،اوي ،هوچو

ادبيات مربوط به هراس (اضطراب) اجتماعي ساخته

و کن)2110( 9؛ ریجکبور ،وندن برگ و وندن بوت

شدهاند .قسمت دیگري از سؤاالت این پرسشنامه

2

( 12سؤال) نيز با استفاده از پرسشنامه هراس اجتماعي

( )2112پایایي پرسشنامه و زیرمقياسهاي آن را از

دیویدسون ،1991( 0به نقل از بهشــتيان  )1912ساخته

 1/01تا  1/90گزارش کردهاند .اشميت و همکاران

شده است .پایایي آزمون سنجش عالئم هراس

( )1992ضریب همبستگي مقياس نگرشهاي

اجتماعي با استفاده از آلفاي کرونباخ %19 ،تعيين

ناکارآمد با فرم بلند این پرسشنامه را  1/01به دست

گردیده است (بهشــتيان .)1912 ،باالترین نمره این

آوردند و ریجکبور و همکاران ( )2112قدرت

مقياس  1و کمترین نمره آن  1است که نمره باال به

تمایز را %11 ،گزارش دادند .بهمنظور تعيين پایایي،

معناي اضطراب اجتماعي باالتر بيشتري است.

()2112؛ لي ،تایلور و دان)1999( 1؛ و گالسر

کمتر از  1/11بود .در حيطههاي طرحواره نيز ،در

مؤلفه تشکيلشده بود ،از تحليل واریانس

حيطه گوشبهزنگي بيشازحد ،ضریب آلفاي

چندمتغيري  MANOVA1استفاده شد.

کرونباخ کمتر از  1/11به دست آمد .این ضریب در

آزمون مزبور در مورد طرحوارههاي ناسازگار

مقياس کلي  1/91بود .بيشترین نمره قابل کسب در

اوليه براي گروههاي اقدام کننده جراحي زیبایي و

1. Waller, Shah, Ohanian & Elliott
2. Rijkeboer, van den Bergh, & van den Bou
3. Baranoff, Oei, Ho Cho, Kwon
4. Lee, Taylor & Dunn

5. Glaser
6. Davidson
7. Multivariate Analysis of Variance
)(MANOVA
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طرحواره 1/11 ،و باالتر بود اما در  1طرحواره دیگر

مقایسه شد .براي این کار چون متغير وابسته از چند
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همکاران .)1911 ،ضریب آلفاي کرونباخ در 11

اقدام کننده جراحي زیبایي و غير متقاضي باهم
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از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد (غياثي و

ميانگين دادههاي بهدستآمده از گروههاي

زهرا قنبري ،فرهاد جمهري ،رسول روشن

غير اقدام کننده اجرا شد .عالوه بر این ،معناداري

دادههاي  11طرحواره یانگ از طریق مانوا تحليل

حوزههاي طرحواره نيز که  2سطح داشت با آزمون

شد .در جدول  1ميانگين نمرات گروه اقدام کننده

النداي ویلکز بررسي شد .در صورت وجود تفاوت

به جراحي و گروه غير اقدام کننده ارائه شده است.

معنادار براي مشخص کردن اثر بين آزمودنيها،

همانطور که مشاهده ميشود ميانگين طرحوارههاي

آزمون تعقيبي بونفروني مورد استفاده قرار گرفت.

پذیرشجوئي /جلبتوجه ،معيارهاي سرسختانه/

براي مقایسۀ اضطراب اجتماعي بين دو گروه از

عيبجوئي افراطي و استحقاق  /بزرگمنشي در هر

آزمون  tمستقل استفاده شد.

دو گروه از همه باالتر و ميانگين طرحوارههاي
وابستگي /بيکفایتي و نقص/شرم از همه پائينتر است.

يافتهها

جدول  .1میانگین نمرههای طرحوارههای یانگ

روانشناسي سالمت
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طرحوارهها
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رهاشدگی  /بیثباتی
بیاعتمادی  /بدرفتاری
محروميت هيجانی
نقص /شرم
انزوای اجتماعی /بيگانگی
وابستگی  /بیکفایتی
آسيبپذیری نسبت به ضرر و
بيماری
خود تحول نایافته /گرفتار
شکست
استحقاق  /بزرگمنشی
خویشتنداری/خود انضباطی
ناکافی
اطاعت
ایثار
پذیرشجوئی  /جلبتوجه
منفی گرایی /بدبينی
بازداری هيجانی
معيارهای سرسختانه /عيبجوئی
افراطی
تنبيه

میانگین نمره گروه

میانگین نمره گروه غیر

اقدام کننده

اقدام کننده

32.51 ±2.5
33.13±2.53
34.23±2.54
4.54±1.41
35.33±2.32
4.4. ±1
..24 ±2.1.

31.32 ±2..2
33.35±2.24
33.54 ±2.31
4..2 ±2.3.
35.14 ±2.45
..54 ±2.2.
34.54 ±2.11

33.44±2.22
4.42 ±1.13
31.43±2.51
32.35±2.44

33.41 2.23
34.25 ±2.11
33.53 ±2.12
32.42 ±2.3.

32.23±2.21
35..4 ±3.32
3..13±3.35
35.32±2.35
34..4±2.31
34.24±2.44

31.2. ±2.3
34.13±2.32
31.13 ±2.32
31.22 ±2.45
35.12 ±2.13
34.35 ±2.34

35..4 2.32

32.21 ±2.42

براي آزمون سؤال تحقيق و مقایسۀ طرحوارهها در

و متغير گروه متغير مستقل فرض شد .جدول 2

دو گروه اقدام کننده به جراحي و گروه غير اقدام

نتایج آزمون را نشان ميدهد.

کننده نمرات  11طرحواره بهصورت متغير وابسته

مقایسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه و اختالل اضطراب ...

جدول  .2آزمون چندمتغیری شاخص طرحوارههای یانگ دو گروه اقدام کننده به جراحی و گروه غیر اقدام کننده
منبع
گروهها

F

اثر

ارزش

اثر پيالیی

4.512

a

الندای ویلکز

4.133

a

اثر هتلينگ
بزرگترین ریشۀ رُی

4.143
4.143

a

درجۀ آزادی فرض شده

3.132
3.132

3.132
3.132a

34.444
34.444
34.444
34.444

خطای درجۀ آزادی

سطح معناداری
4.42.

343.444

4.42.

343.444

4.42.
4.42.

343.444
343.444

) 111)10911 =; P= 10211; Wilk's Lambda= 10100و (F (11

جدول  2نشان ميدهد بين ميانگين نمرات

استفاده از آزمون تعقيبي بونفروني نشان داد که

طرحوارههاي دو گروه اقدام کننده و غير اقدام کننده

ازنظر طرحوارههاي ناسازگار در دو گروه فقط در

تفاوت معنادار وجود دارد ،لذا آزمون تعقيبي در

مورد طرحوارههاي اطاعت (P = 10111و = 1020

مورد آن اجرا شد .جدول  9نتایج تفکيکي آزمون

(111و )F )1و ایثار (P= 10111و 111( =1021و

اثرسنجي گروهها در مورد طرحوارهها را نشان ميدهد.

 )F )1تفاوت معنادار وجود دارد.

تحليل جداگانۀ هر یک از متغيرهاي وابسته با
جدول  .3آزمون اثرسنجی گروههای اقدام کننده و غیر اقدام کننده
منبع

گروهها

333.53
311.33
15.13
24.4
35.44
5.22

3
3
3
3
3
3

333.533
311.33
15.13
24.4
35.44
5.22

2.53
2.51
5.44
3..2
1.34
4.4.1

4.423
4.423
4.325
4.332
4.443
4.133

35.43

3

35.43

5.142

4.4.4
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33..2
33..2
13.21
4.32

3
3
3
3

33..21
33..22
13.213
4.32.

4.433
4.433
1.14
4.441

4.134
4.134
4.444
4..12
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رهاشدگی  /بیثباتی
بیاعتمادی  /بدرفتاری
محروميت هيجانی
نقص /شرم
انزوای اجتماعی /بيگانگی
وابستگی  /بیکفایتی
آسيبپذیری نسبت به ضرر
و بيماری
خود تحول نایافته /گرفتار
شکست
استحقاق  /بزرگمنشی
خویشتنداری /خود
انضباطی ناکافی
اطاعت
ایثار
پذیرشجوئی  /جلبتوجه
منفی گرایی /بدبينی
بازداری هيجانی
معيارهای سرسختانه/
عيبجوئی افراطی
تنبيه

34.13
4.511
33.24
31.23
3.22
13.24
33.24

3
3
3
3
3
3
3

34.134
4.511
33.24
31.233
3.221
13.245
33.243

4.115
4.434
4.225
4.413
4.421
5.25
4.2..

4.233
4..55
4.22.
4.135
4.434
4.355
4.245
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متغير وابسته

مجموع مجذورات
نوع سوم

درجۀ
آزادی

ميانگين مجموع
مجذورات

F

سطح
معناداری

زهرا قنبري ،فرهاد جمهري ،رسول روشن

براي آزمون این سؤال که آیا بين  2حوزۀ

طرحواره بهصورت یک متغير وابسته و متغير گروه

طرحواره در دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد

اقدام کننده یا غير اقدام کننده بهصورت متغير

نيز از روش تحليل آماري مانوا استفاده شد

مستقل در نظر گرفته شد .نتایج آزمون در جدول 1

بهطوريکه ميانگين نمرات هر یک از حوزههاي

مشاهده ميشود.

روانشناسي سالمت
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اثر پيالیی

4.4.3

5.513a

الندای ویلکز

4..4.

5.513a

اثر هتلينگ

4.344

5.513a

بزرگترین ریشۀ رُی

4.344

5.513a

2.444

گروهها

اثر

ارزش

F

2.444

گروهها
2.444

بزرگترین ریشۀ رُی

4.344

5.513a

2.444

2.444

اثر هتلينگ

4.344

5.513a

2.444

332.444

درجۀ آزادی فرض

الندای ویلکز

4..4.

5.513a

2.444

332.444

شده

اثر پيالیی

4.4.3

5.513a

2.444

332.444

منبع

اثر

ارزش

F

درجۀ آزادی فرض

332.444

شده

خطای درجۀ آزادی

4.43

332.444

4.43

332.444

4.43

4.43

332.444

4.43

4.43
332.444

4.43

سطح معناداری

خطای درجۀ آزادی

4.43

منبع

20

سطح معناداری

جدول  .4آزمون چندمتغیری حوزههای طرحوارههای دو گروه اقدام کننده به جراحی و گروه غیر اقدام کننده

همانگونه که در جدول  1مشاهده ميشود

اضطراب اجتماعي دو گروه افراد اقدام کننده

بين دو گروه ازنظر ميانگين نمرات در  2حوزۀ

جراحي زیبایي و غير اقدام کننده بود .براي مقایسه

طرحواره تفاوت معناداري وجود ندارد ،ازاینرو

ميانگين نمرات اضطراب اجتماعي دو گروه که در

اجراي آزمون تعقيبي ضرورت نيافت.

جدول  2آورده شده است ،از آزمون  tمستقل

سؤال فرعي دوم پژوهش مربوط به مقایسۀ

استفاده شد .جدول  0نتایج آزمون  tرا نشان ميدهد.

مقایسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه و اختالل اضطراب ...

زهرا قنبري ،فرهاد جمهري ،رسول روشن

جدول  .5میانگین نمرات اضطراب اجتماعی
گروهها

میانگین اضطراب اجتماعی
12.3 ±53
22±52

گروه اقدام کننده جراحی زیبایی
گروه غير اقدام کننده جراحی زیبایی

جدول  - 6نتایج آزمون  tمستقل بین دو گروه اقدام کننده و غیر اقدام کننده به جراحی زیبایی در پرسشنامه
اضطراب اجتماعی
شاخص
گروه /اضطراب اجتماعی
با فرض برابری واریانسها

F

Sig

t

درجه آزادی

سطح معناداری

2.435

4.453

5.22

334

4.453

5.22

332.14

4.453

با فرض نابرابری واریانسها

با توجه به جدول  2ميبينيم با استفاده از

کردند .به نظر ميرسد طرحوارههاي حوزه دیگر

آزمون لون تفاوت واریانسها معنادار است ( 20102

جهتمندي در اختالل شخصيت نمایشي نيز درگير

= Fو معيار تصميم =  .)10120با در نظر گرفتن

باشد .ممکن است علت این امر آن باشد که در

فرض نابرابري واریانس بين دو گروه ،اضطراب

خانوادههایي که از دیگر جهتمندي ناسالم حمایت

اجتماعي تفاوت معنادار دارد (.)P>1012

ميکنند کودکان یاد ميگيرند که به تمایالت،

نتيجهگيری و بحث
بر اساس یافتههاي بهدستآمده در پژوهش حاضر،
بين طرحوارههاي ناسازگار اوليه ایثار و اطاعت در
دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد ،بهعبارتدیگر
افراد اقدام کننده به جراحي زیبایي نمرات بيشتري
در این دو طرحواره کسب کردند .این در حالي
است که این دو طرحواره جزء حوزه طرحوارههاي

به شکلگيري طرحوارههاي ناسازگار اوليه اطاعت
و ایثار در افراد اقدام کننده به جراحي زیبایي شده
و آنها را از افراد جمعيت عادي متمایز ميکند
(یانگ .)1999 ،فلذا افراد اقدام کننده به جراحي
زیبایي نمرات بيشتري در این دو طرحواره کسب

شکلگيري طرحوارههایي در این زمينه ميشوند
اطاعت ،ایثار و جلبتوجه (لطيفي و همکاران،
 .)1910همچنين طرحواره ناسازگار اوليه اطاعت با
واپسزني ترجيحات و هيجانات شخصي بهویژه
خشم مرتبط است ،بهطوريکه این طرحواره به
شکل افراط در اطالعت از دیگران همراه با
حساسيت بيشازحد نسبت به احساسات آنها و
عدم ارزشمندي احساس خود مشهود است ،در
رابطه با طرحواره ایثار ،نيز مشخص است حساسيت
بيشازحد نسبت به درد و رنج دیگران به بهاي عدم
ارضاي نيازهاي خود فرد ميشود .ميتوان به یافتههاي
منينگاد و همکاران ( )2119اشاره داشت که همسو

فصلنامه علمي پژوهشي/شماره -11تابستان 1991

موردتوجه و تأیيد قرار گرفتن توسط دیگران منجر

و مشروع خودشان ميشوند و این الگو منجر به
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تمایالت و احساسات شخصي و نيز اهميت زیاد به

دهند بهطوريکه باعث نادیده گرفتن نيازهاي سالم
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دیگر جهتمندي هستند ،بهطوريکه واپسزني

احساسات و پاسخهاي دیگران بيشازحد اهميت

با نتایج مطالعه حاضر نشان دادهاند ،تمایل به

کژکار از ظاهر فيزیکي ميشود همخواني دارد .این

پذیرفته شدن در روابط اجتماعي در افراد اقدام

در حالي است که طرحوارههاي غير کارکردي و

کننده به جراحي زیبایي نسبت به جمعيت عادي

کژکار از ظاهر فيزیکي ،بهنوبه خود باعث ایجاد

بيشتر است .همچنين ،با توجه به اینکه همان مطالعه

شناختهاي ناسازگار و غلط از ظاهر جسماني

بيان داشته است افراد اقدام کننده به جراحي زیبایي

ميشوند و احتمال ابتالي فرد به اختالل بدریختي

در مقایسه با جمعيت عادي افسردگي بيشتري

بدن را افزایش ميدهند.

دارند ،مطالعه حاضر نيز ميتواند تأیيدي بر این امر

بر طبق این مطالعه به نظر ميرسد که

باشد ،بهطوريکه وجود طرحواره ایثار و اطاعت

طرحوارههاي ناسازگار اوليه مرتبط با حوزه دیگر

نشانگر سرکوبي عواطف و هيجانات بهویژه خشم

جهتمندي بهعنوان مکانيسمي در جهت ایجاد

بوده و با افسردگي همبستهاند (هالورسن 1و

پاسخهاي مقابلهاي در ارتباط با مورد تأیيد و

همکاران2111 ،؛ الملي 2و هارکنز2111 ،9؛؛ شهامت

پذیرش دیگران بودن و پيروي از خواستههاي

1919؛ کالوت 1و همکاران.)2112 ،

جامعه بوده و شاید بهعنوان عامل برانگيزاننده

همچنين نتایج این مطالعه با یافتههاي
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پاسخهاي افراطي نظير انجام جراحيهاي زیبایي
باشند.

مبني بر اینکه پنهان کردن نقص ظاهري ،پيشبيني

ازآنجاکه پژوهش حاضر به موضوعي نو و

کنندۀ بهتري از عالئم اختالل بدریختي بدن به

بدیع درزمينه مباحث مربوط به جراحي زیبایي و

نسبت طرحوارههاي ناسازگار اوليه و سایر عوامل

طرحوارهها پرداخته است ،بهطورکلي تحقيقي که

مؤثر دیگر در این اختالل است ،همسو است .بدین

اختصاصاً متغيرهاي موردپژوهش مطالعه حاضر را

ترتيب ،وجود طرحوارههاي ناسازگار اوليه در

پوشش داده و موردبررسي قرار دهد (پژوهشهاي

جمعيت اقدام کننده به جراحي زیبایي با اختالل

داخلي و خارجي در حد بررسي پژوهشگر) یافت

بدریختي بدن نيز مرتبط است .همچنين باید توجه

نشد .همچنين یافتههاي مطالعه حاضر با یافتهها و

داشت طرحوارههاي غير کارکردي مربوط بهظاهر

تئوري یانگ مبني بر اینکه قرار گرفتن در

فيزیکي معرف یک مکانيسم احتمالي هستند که از

موقعيتهاي اجتماعي خاص موجب فعال شدن

طریق این مکانيسم پنهان کردن نقص ظاهري،

طرحوارههاي ناسازگار اوليه شده و پاسخهاي

اختالل بدریختي بدن را تحت تأثير قرار ميدهند.

رفتاري افراطي براي رهایي از احساسات برانگيخته

از سوي دیگر ،یافتههاي بهدستآمده از

از این موقعيتها است ،همسو است.

پژوهش حاضر با الگوي ميانجي -واسطهاي شري

یافتهي دیگر پژوهش حاضر مبني بر اینکه

و همکاران ( )2111مبني بر اینکه ،پنهان کردن

زنان اقدام کننده به جراحي زیبایي در مقایسه با

نقص باعث ایجاد طرحوارههاي غير کارکردي و

گروه کنترل اضطراب اجتماعي بيشتري دارند با

1. Halvorsen
2. Lumley

3. Harkness
4. Calvete

مقایسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه و اختالل اضطراب ...

یافتههاي مطالعه منينگاد 1و همکاران ( )2119که

این پژوهش به این دليل که جزء اولين

نشان دادهاند افراد اقدام کننده به جراحي زیبایي اتکا

بررسيها درزمينه طرحوارههاي ناسازگارانه و

به خود پایيني در روابط اجتماعي دارند ،همسو

اضطراب اجتماعي با مقوله فراگير و رو به افزایش

است .همچنين کش و همکاران ( )2111نيز نشان

جراحي زیبایي است ،بهنوعي یک پژوهش اکتشافي

دادهاند ،اختالالتي مانند اضطراب اجتماعي از

بهحساب ميآید .ازاینرو شاید نتوان یافتههاي آن

شایعترین اختاللهاي تشخيصي بهصورت همزمان

را بهطور کامل با استفاده از تحقيقات پيشين تبيين

در بيماران مبتال به بدریختي بدن بوده و ميزان شيوع

نمود .بااینوجود مطالعه حاضر ميتواند راهگشاي

آن بين  %10تا  %12درصد است.

پژوهشهایي در این زمينه باشد .همچنين یافتههاي
2

حاصل از این تحقيق بيش از آنکه بر عوامل

( )2111نشان دادهاند افراد مبتال به اضطراب

روانشناختي و فردي تأکيد داشته باشد ،بهطور

اجتماعي و کمرو نسبت به افراد عادي نگرش

غيرمستقيم نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي را

منفيتري دارند و براي رهایي از احساسات ناشي

پررنگ ميکند .هر پژوهشي ،چه در حيطه علوم

از این نگرش به اعمال گوناگوني دست ميزنند .با

انساني و چه درزمينهٔ علوم پایه بهویژه داراي

توجه به نتایج مطالعه حاضر اینطور به نظر ميآید

محدودیتهایي است که پژوهش حاضر نيز از این

که انجام جراحي زیبایي و ایجاد تغييرات ظاهري

امر مستثنا نيست و داراي نقایص و محدودیتهایي

در افراد باعث بهبود احساسات آنها شده و

است که الزم است هم در بهکارگيري و تفسير نتایج

اضطراب اجتماعي کمتري درنتيجه قرار گرفتن در

آن و هم در انجام پژوهشهاي آتي در نظر گرفته

موقعيتهاي اجتماعي با سایر افراد ،تجربه ميکنند.

شوند.

همچنين زنجاني ( )1911و بوگلز و مانسل

در پژوهشي دیگر ،زیرك ( )1911نشان داد که
سبک دلبستگي اضطرابي در افراد اقدام کننده به
جراحي زیبایي بيني بيشتر دیده ميشود بر این
اساس ميتوان گفت یافتههاي پژوهش حاضر این

پژوهشگران از کليه استادان گرامي جهت همکاري
و راهنمایي در اجراي پژوهش و نيز شرکتکنندگان
در پژوهش کمال تشکر و قدرداني را دارند.

حسيني بهشتيان ،م .)1912( .بررسي تأثير
هيپنوتراپي بر عالئم هراس اجتماعي .پایاننامه

رفتاردرماني نوجوانان ،ترجمه خدایاري فرد ،م.
عابدیني ،ي .تهران :انتشارات رشد.

کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایي.

1. Meningaud

2. Bogels & Mansell
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سپاسگزاری

زهرا قنبري ،فرهاد جمهري ،رسول روشن

زنجاني ،ز ،.گودرزي ،م .)1911( .مقایسه تصویر

ك .)1911( .تحليل عاملي مقياس شخص با

بدني در افراد با هراس اجتماعي ،کمرویي و

حساسيت پردازش حسي باال :رابطه مؤلفههاي

بهنجار .مجله روانشناسي ،سال .)2(19

حساسيت پردازش حسي با افسردگي و

زیرك ،ح .)1911( .شناخت سبکهاي دلبستگي،
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عمومي (جسمانيسازي ،اضطراب و افسردگي)
بر اساس طرحوارههاي ناسازگار اوليه.
پژوهشهاي نوین روانشناختي (دانشگاه
تبریز).121-119 ،2 .
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