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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between the big five personality
and body image in applicants for cosmetic surgery in Isfahan. This research project design
was a correlation type and the statistical population included applicants for cosmetic surgery
in the second half of 2014 and The first six months of 2015 in Isfahan. According to this
purpose, a sample of 315 patients (238 females and 77 males) aged between 16 and 53 years
old was selected through convenience sampling method among applicants for cosmetic
surgery. Measurement tools of this research included Costa & McCrae's Revised NEO-Five
Factor Inventory, short form (NEO-FFI -1993) and Cash's Multidimensional Body-Self
Relation Questionnaire (MBSRQ-1997). Data analysis by Pearson correlation coefficient and
multiple regression showed a significant positive correlation between a number of personality
traits and body image dimensions (p <0.001). Also, the results of regression showed that
among personality traits only conscientiousness could predict 2.7% of body image changes.
According to these findings, conscientiousness may play a significant role in the tendency of
individuals to perform cosmetic surgery.
Keywords: Body Image, Five Factor of Personality, Cosmetic Surgery.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط چندگانه میان پنج عامل بزرگ شخصیت با تصویر بدنی در متقاضیان عملهای جراحی
زیبایی شهر اصفهان انجامشده است .این طرح پژوهشی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن متقاضیان انجام عمل جراحی
زیبایی در نیمه دوم سال  1939و ششماهه اول سال  1931در شهر اصفهان بودند .به این منظور یک نمونه  913نفری ( 292زن
و  11مرد) در دامنه سنی  11تا  39به روش نمونهگیری در دسترس از میان متقاضیان عملهای جراحی زیبایی انتخاب شدند.
ابزارهای سنجش این پژوهش شامل آزمون پنج عامل شخصیت مککری و کاستا فرم کوتاه ( )NEO-FFI-1339و پرسشنامه
روابط چندبعدی بدن -خود کش ( )MBSRQ -1331بود .تحلیل دادها بهوسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه نشان داد میان تعدادی از صفات شخصیت و ابعاد تصویر بدنی رابطه معنادار مثبت وجود دارد ( .)p>0/001همچنین
نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که از میان ویژگیهای شخصیتی تنها وجدانگرایی میتواند  2/1درصد از تغییرات
تصویر بدنی را پیشبینی کند .با توجه به این یافتهها میتوان گفت که وجدانگرایی نقش قابلتوجهی در تمایل افراد به انجام
عملهای جراحی زیبایی بازی میکند.
کلید واژهها :تصویر بدنی ،پنج عامل شخصیت ،جراحی زیبایی.
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از آن ،در سالهای  1390تصویر تن توسط مطالعات

مقدمه
تن 1نقش اساسی در جستجوی عملهای زیبایی دارد.

روان پویشی تبدیل شد (کش و اسموالک.)2011،6

طی چند سال اخیر ،نگرانیهای بیماران را در مورد

دهه  1330نقش محوری در تکامل مفهوم تصویر تن

تصویر تنشان قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی مورد

داشته است .مطالعات فیشر )1330( 7و کش،

مطالعه قرارگرفته است .همانطور که نارضایتی از

پروزینسکی و تامسون )1330( 8در زمینه مفهومبندی،

تصویر تن میتواند انگیزه افراد را برای انجام عملهای

ارزیابی و بررسی آسیبشناختی تصویر تن نقش

جراحی زیبایی افزایش دهد ،اختالالت روانپزشکی

بسزایی داشتهاند (به نقل از کش و اسموالک.)2011 ،

که بهوسیله اختالل در تصویر تن شناخته میشوند مانند

نارضایتی از تصویر بدنی در ابتدای نوجوانی با

اختالل بدریختی بدن و اختالالت خورد و خوراک،

مجموعه اختالالت خورد و خوراک و افسردگی رابطه

ممکن است بین این افراد شایع باشد (سارور و

دارد (تامسون و اسموالک2003 ،؛ ضیغمیمحمدی و

کررند.)2001،2

مژده .)1930 ،اختالالت تصویر تن در نوجوانان دختر

تصویر بدنی عموماً به عنوان «تصویری که از بدن

معموالً بر ویژگیهای بدنی خاص متمرکز است که

در ذهن وجود دارد و به عبارتی ،طریقی که بدن

متداولترین مطالعات (به علت ارتباط آنها با اختالالت

ادراک میشود» تعریف میشود .تصویرتن ،شیوهای

خورد و خوراک) شامل نارضایتی از وزن و شکل بدن

است که یک فرد خود را مفهومسازی میکند و بیشتر

میشود (فیوزنر ،تونسنت 9و همکاران)2001 ،؛ اما

به جنبههای ناهشیار و جسمانی مربوط میشود (پری

طیف دیگری از نگرانیها مانند نگرانی درباره

زاده .)1931 ،تصویر بدنی غالباً به عنوان یک ساختار

ویژگیهای چهرهای ،ظاهر پوست ،عضالنی بودن،

چند بعدی شامل شناخت ،هیجان و عناصر رفتاری

تناسب اندام و قدرت بدنی در ارتباط با تصویر تن در

شناخته میشود .نارضایتی از تصویر تن ،دربرگیرنده

دختران وجود دارد (اسموالک.)2001 ،

تفاوت بین ویژگیهای فعلی بدن فرد با آنچه در حال

نارضایتی از تصویر تن بهعنوان انگیزه اولیه برای

حاضر بهوسیله فرد ادراک میشود یا آنچه که

انجام عملهای جراحی در نظر گرفته میشود .مطالعهی

میخواهد باشد است؛ که معموالً با هیجانات منفی

متقاضیان جراحی زیبایی نشان داده است که قبل از

همراه است (کش1332 ،؛ کش 1331؛ به نقل از

عمل جراحی ،نارضایتی از تصویر تن به مقدار زیادی

بلبلی ،حبیبی و رجبی.)1932 ،

در آنها مشاهده شده است (کش و اسموالک،

مطالعات اولیه در مورد تصویر تن تحت تأثیر

2011؛ خواجهالدین و ایزدیمزیدی1931 ،؛

4

بنیاسدی .)1931 ،حجم زیادی از مطالعات ،رضایت

مینامید؛ یک مکانیزم عصبی فرضی که در نتیجه عدم

متقاضیان عملهای جراحی زیبایی را تأیید میکنند ،در

هماهنگی اعضای بدن در ذهن فرد ایجاد میشود .بعد

حالی که این رضایت در افراد مبتال به اختالل بدریختی

1 Body Image
2Sarwer&C rerand
3 Henry Head
4 The B od y Schema

5Schilder
6 Cash &Smolak
7 Fish er
8Pruzinsk y& Thomps on
9Feusner& Town send

مفهومی بود که هنری هد 3آن را طرحواره بدن
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بر اساس مطالعات پیشین به نظر میرسد تصویر

شیلدر 5از یک مفهوم عصبشناختی به یک مفهوم

112
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بدن دیده نمیشود .آنها یا تغییری را گزارش نمیدهند
و یا از تغییر ایجاد شده رضایت ندارند (خواجهالدین و
ایزدیمزیدی1931 ،؛ رحیمی ،دالبند و همکاران،
 .)1932از سوی دیگر مطالعات خانجانی ،باباپور و
جراحی زیبایی و افرادی که تمایلی به این کار ندارند
از لحاظ اختالالت اضطرابی ،افسردگی و تصویر بدنی
تفاوت معناداری وجود دارد.
بررسی تصویر تن در افراد از این نظر حائز اهمیت
است که تصویر ذهنی که آنها از بدن خود دارند
میتواند به نوعی بیانگر میزان اعتماد به نفس ،اضطراب
و حتی میزان افسردگی در آنها باشد .به گونهای که
افراد با تصویر بدنی منطبقتر با واقعیت ،احتمال دارد از
عزت نفس بهتری برخوردار باشند و کمتر دچار
اضطراب و افسردگی شوند (فریحی و علیپور.)1922 ،
ویژگیهای شخصیتی فرد میتواند عوامل اکتساب
تصویر تن را تحت تأثیر قرار دهد .تصویر تن با
خصوصیاتی مانند کمالگرایی ،دلبستگی ،کسب
مفهوم خود ،حمایت اجتماعی ،عزتنفس و نگرش
نسبت به نقشهای جنسیتی ارتباط دارد (فرشیدیفر،
دستجردی و شهابیزاده2019 ،؛ کش و اسموالک،
.)2011
بررسی تصویر تن از منظر عوامل روانشناختی
زیربنایی مانند خصوصیات شخصیتی که در پس آن
قرار دارد میتواند به درک دقیقتر و عمیقتر آن منجر
شود .از آنجا که خصوصیات شخصیتی از زیربناییترین
و مهمترین عواملی هستند که میتوانند در تصویر بدنی
افراد و تصمیماتی که در آینده برای بدنشان خواهند
گرفت نقش داشته باشند ،تالش پژوهش حاضر بر آن
بوده است که از میان عوامل موجود ،به بررسی رابطه

روش پژوهش ،جامعه آماری و نمونه :روش
آماری پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .متغیر
پیشبین پژوهش پنج عامل شخصیت و متغیر مالک
تصویر تن است .جامعه آماری در این پژوهش
متقاضیان انجام عمل جراحی زیبایی در نیمه دوم
 1939تا ششماهه اول  1931در شهر اصفهان بود.
آزمونشوندگان به صورت نمونهگیری در دسترس از
میان مراجعین کلینیکهای جراحی زیبایی انتخاب
شدند و واجد سه مالک زیر برای ورود به مطالعه
بودند -1 :عمل جراحی آنها از نوع عملهای
تهاجمی باشد و نه سرپایی -2 ،متقاضی بهواسطه
1

مشکل پزشکی جدی برای انجام عمل مراجعه نکرده
باشد و عمل جراحی صرفاً جنبه زیبایی داشته باشد و
 -9انجام آزمون باید حتماً پیش از انجام عمل جراحی
صورت میگرفت ،زیرا تحقیقات نشان دادهاند نتایج
عمل جراحی زیبایی میتواند بر میزان رضایتمندی
افراد از تصویر بدنیشان تأثیر داشته باشد (اسدی،
صالحی و همکاران1932 ،؛ زمانی و فضیلت پور،
1932؛ بنی اسدی .)1931 ،در این پژوهش هم مردان
و هم زنان متقاضی جراحیهای زیبایی شرکت داشتند.
برای جمعآوری اطالعات به بیش از  20کلینیک
جراحی زیبایی و مطب پزشکان گوش و حلق و بینی
مراجعه و با هماهنگی قبلی با مسئولین مراکز ،از
متقاضیان عملهای جراحی درخواست همکاری
بهعملآمده و به  913نفر از متقاضیان عملهای
جراحی زیبایی پرسشنامههای مورد نظر داده شد و پس
از جمعآوری اطالعات ،دادهها با استفاده از رگرسیون
چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.

عوامل شخصیتی با تصویر تن بپردازد.
1Aggressi ve
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صبا ( )1931نشان داد که میان افراد متقاضی عملهای
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آزمون برای اولین بار توسط توماس .اف .کش در

نواحی بدنی  0/11بود .همچنین زیرمقیاس ارزیابی

سالهای  1321و  1321بهمنظور ارزیابی تصویر بدنی

وضع ظاهری دارای اعتبار  0/21و زیر مقیاس

طراحی شد .در پژوهش حاضر ،نسخه بازنگری شده

رضایتمندی از نواحی بدنی دارای اعتبار  0/21بود.

( )1331استفادهشده است .شرکتکنندگان در این

اعتبار گزارششده بر اساس دو بار اجرا بهدستآمده

آزمون باید به  11گویه ،بر اساس مقیاس لیکرت

است (مکیان ،اسکندری و همکاران .)1923 ،ضرایب

(کامالً مخالف=  1تا کامالً موافق=  )3پاسخ دهند.

آلفای کرونباخ مادههای هریک از خرده مقیاسها در

نمرات این پرسشنامه در دامنه  11-290قرار میگیرد.

مورد یک نمونه  211نفری از دانش آموزان به ترتیب

زیر مقیاسهای این آزمون شامل :ارزشیابی وضع

 0/31 ،0/13 ،0/29 ،0/23 ،0/22و  /31گزارش

وضع ظاهر ،3ارزشیابی

شده است که نشانه همسانی درونی خوب پرسشنامه

تناسباندام ،4جهتگیری تناسباندام ،5دلمشغولی با

است (به نقل از صادقی صومعه علیایی ،خدابخشی و

اضافه وزن یا وزن ذهنی 6و رضایتمندی از نواحی

همکاران.)1931 ،

ظاهری ،2جهتگیری

بدنی 7است (ژندا.)1922 ،

آزمون پنج عامل شخصیت  :NEOاین

نقطهی برش این ابزار ،میانگین است .نمرات باالتر

پرسشنامه توسط کاستا و مککریدر دو فرم  210و

از میانگین در خرده مقیاسهای ارزشیابی وضـع ظـاهر

 10سؤالی تهیه شد .در این پژوهش از فرم  10سؤالی

و رضـایتمندی از قـسمتهـای مختلف بدن به ترتیب

آزمون  )1332( NEO-FFIاستفاده شده است .این

نـشان دهنـده احـساس جـذابیت فیزیکــی و رضــایت

آزمون

مقیاس روانرنجورخویی،8

بــاال از وضــعیت ظــاهری و رضــایت از قسمتهای

برونگرایی  ،گشودگی به تجربه  ،توافقپذیری و

مختلـف بـدن بـوده ،امـا بـاال بـودن میـانگین در حیطه

وجدانگرایی 12را مورد ارزیابی قرار میدهد .هرکدام

جهتگیری نسبت بـه ظـاهر نـشان دهنـده صـرف

از مقیاسها دارای  12عبارت بوده که در قالب یک

زمـان ،تالش و انرژی ذهنی قابلتوجهی بـرای ظـاهر و

مقیاس لیکرتی از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم با

جـذابیت بوده و نشاندهنده رضایت پایین از تصویر

نمرات صفر تا  1تنظیم شده و دامنه نمرات برای هر

بـدنی در این حیطهها است .همچنـین نمـرات بـاالتر از

مقیاس از صفر تا  12است (فتحی آشتیانی.)1923 ،

پنج خرده

10

9

11

میـانگین در حیطه مشغولیت فکری بـا اضـافه وزن،

کیامهر ( )1921پس از هنجاریابی این آزمون در

نـشاندهنده رضایت پایین و نگرانی و اضطراب بیشتر

دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای تهران پایایی آن را

در مورد وزن و چاقی است (کش.)2000 ،

با روش بازآزمایی (اجرای مجدد بر روی  991نفر)

در مطالعهای که درسال  1331توسط کش انجام

برای پنج عامل روانرنجورخویی ،برونگرایی،

شد ،همسانی درونی زیرمقیاس ارزیابی وضع ظاهری

گشودگی به تجربه ،توافقپذیری و وجدانگرایی به

1 The Multidimensional B od y-Self R elation
Questionnaire
)2Appea rance eva luation (AE
)3 Appea rance orientation (AO
)4Fitness eva luation (FE
)5Fitness orientation (FO
)6Subjective weight (SW
)7 Body a reas satisfaction(B AS

ترتیب  0/13 ،0/12 ،0/22 ،0/21و  0/21و آلفای
)8Neuroticism (N
)9Extraversion (E
)10Openness t o experienc e (O
)11Agreeablen ess (A
)12Conscientiousness (C
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پرسشنامه روابط چندبعدی بدن -خود :1این

 0/22و همسانی درونی زیرمقیاس رضایتمندی از

120
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کرونباخ را برای این عوامل به ترتیب ،0/19 ،0/13

این پژوهش از طریق پرسشنامههای خود گزارشی

 0/32 ،0/12و  0/11گزارش کرده است (به نقل از

تهیهشده است ،بنابراین الزم به ذکر است که تمامی

فخرائی و همکاران1932 ،؛ عرب و همکاران،

افراد با رضایت کامل در این پژوهش شرکت کردهاند.

.)1930

همچنین از آنجا که دادههای جمعآوری شده به

بازآزمایی برای پنج عامل به ترتیب ،0/20 ،0/21

متقاضیان اطالع داده شد که نیازی به ذکر نام و

 0/13 ،0/13و  0/13گزارش کرده است (به نقل از

خصوصیات فردی آنها نیست و صرفاً ذکر اطالعات

سروقد و همکاران.)1930 ،

جمعیت شناختی کفایت میکند.
یافتهها

پس از جمعآوری دادهها و وارد نمودن آنها در

بررسی خصوصیات جمعیت شناختی دادههای

نرمافزار  SPSSنسخه  ،13با استفاده از آزمون

جمعآوریشده در پژوهش حاضر در جدول  1آورده

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل

شده است.

قرار گرفت .از آنجا که اطالعات جمع آوری شده در

جدول  :1خصوصیات جمعیت شناختی دادههای پژوهش به تفکیک جنسیت

تحصیالت

سن

نوع عمل جراحی

زنان

مردان

کل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

تعداد

(292 )13/1

(11 )21/1

(913 )100

دیپلم

(11 )13/1

(92 )10/2

(39 )23/3

فوقدیپلم

(10 )12/1

(10)9/2

(30)13/3

کارشناسی

(31)90/3

(21)2/1

(129 )93

کارشناسی ارشد

(91 )11/1

( 2 ) 2 /3

(13 )11/9

دکتری

( 1 ) 1 /9

-

( 1 ) 1 /9

زیر  20سال

(91 )11/1

(11 )1/1

(31 )11/2

 20تا  23سال

(102 )91/9

(19 )20/0

(111 )31/9

 90تا  93سال

(31 )11/2

-

(31 )11/2

 10تا  13سال

(92 )10/2

-

(92 )10/2

 30و باالتر

(10 )9/2

-

(10 )9/2

بینی

(111 )33/2

(11 )21/1

(231 )13/1

بدن

(11 )20/9

-

(11 )20/9

با عنایت به جدول  1شرکتکنندگان دارای

که از این  93درصد 90/3 ،درصد به زنان و 2/1

تحصیالت کارشناسی 93 ،درصد از کل نمونه و

درصد به مردان اختصاص دارد .همچنین  31/9درصد

فراوانترین طبقه تحصیلی در بین  913آزمودنی هستند

از افراد شرکتکننده در این پژوهش در بازه سنی بین
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امانالهیفرد ( )1921پایایی این آزمون را به روش

صورت انفرادی مورد بررسی قرار نگرفتهاند به

الهام فروزنده و همکاران

212

 20تا  23سال قرار داشتند .در خصوص نوع عمل

فراوانی ذکرشده در قسمت عمل جراحی بدن مربوط به

جراحی تمام متقاضیان مرد در این پژوهش به منظور

زنان بوده و از جراحیهای بینی  21/1درصد به مردان

انجام عمل جراحی بینی مراجعه کرده بودند ،بنابراین

و  33/2درصد به زنان اختصاص دارد.

زنان

مردان

کل

متغیرها

میانگین (انحراف استاندارد)

میانگین (انحراف استاندارد)

میانگین (انحراف استاندارد)

روانرنجورخویی

(21/91 )2/01

(21/10 )3/21

(21/12 )2/30

برونگرایی

(21/31 )3/11

(23/12 )3/12

(21/12 )3/11

گشودگی به تجربه

(21/21 )3/21

(21/92 )3/31

(21/39 )3/99

توافقپذیری

(21/31 )3/93

(21/23 )3/11

(21/32 )3/12

وجدانگرایی

(91/39 )1/02

(91/31 )1/21

(99/11 )1/11

ارزیابی وضع ظاهری

(13/21 )1/11

(12/11 )3/11

(11/31 )1/91

جهتگیری به ظاهر

(29/11 )9/13

(21/19 )9/12

(21/93 )9/12

ارزیابی تناسب

(12/39 )3/13

(30/23 )1/32

(11/12 )1/32

جهتگیری تناسب

(10/23 )2/93

(12/90 )1/11

(10/12 )2/92

وزن ذهنی

(1/32 )1/33

(1/11 )1/21

(1/19 )1/32

رضایتمندی از نواحی بدنی

(90/33 )1/31

(99/03 )1/01

(91/11 )1/03

شاخصهای توصیفی برای متغیرهای پژوهش به

زیبایی رابطه معنادار وجود دارد .در این میان میتوان

تفکیک جنسیت در جدول  2نشان دادهشدهاند و طبق

به رابطه معنادار و منفی روانرنجورخویی با ارزیابی

ضرایب همبستگی پیرسون که در جدول  9نشان داده

ظاهری ( ) r=-0/192و رضایتمندی از نواحی بدنی

شده است بین تعدادی از پنج عامل شخصیت و خرده

( )r=-0/291اشاره نمود.

مقیاسهای تصویر بدنی در متقاضیان عملهای جراحی
جدول  :3ضرایب همبستگی خرده مقیاسهای پنج عامل شخصیت ابعاد تصویر بدنی
متغیرها

ارزیابی

جهتگیری

ارزیابی

جهتگیری نسبت به

ظاهری

نسبت به ظاهر

تناسباندام

تناسب اندام

وزن ذهنی

رضایتمندی از
نواحی بدنی

* -0/192

-0/092

-0/093

-0/013

0/019

**-0/291

برونگرایی

*0/192

-0/091

0/013

-0/003

0/023

**0/209

گشودگی به تجربه

**

روانرنجورخویی

0/211

توافقپذیری

0/100

وجدانگرایی

**0/211

0/010
**

-0/130

**0/213

0/022
**

0/011

0/033

0/111

-0/020

0/101

**0/119

**0/112

*-0/199

**

0/111

**

0/112

**0/201

معنیداری در سطح * 0/03
معنیداری در سطح ** 0/01
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جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت
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از سوی دیگر برونگرایی و گشودگی به تجربه با

 .)1همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،طبق

ارزیابی ظاهر و رضایتمندی از نواحی بدنی رابطه

مناسبترین مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون

معنادار مثبت دارند.

پس از حذف متغیرهایی که سهم معناداری در پیشبینی

منفی و با ارزیابی تناسب و رضایتمندی از نواحی

وجدانگرایی سهم معناداری در پیشبینی تصویر بدنی

بدنی رابطه مثبت معنادار دارد .وجدانگرایی نیز در

داشتهاند ()P≤0/0001؛ بنابراین فرضیه پژوهش فقط

سطح ( )p<0/001با تمام ابعاد تصویر بدنی رابطه

در ارتباط با متغیر وجدانگرایی تأیید گردید و در

معنادار دارد به جز بعد وزن ذهنی که در سطح

ارتباط با متغیرهای دیگر تأیید نشد .متغیر وجدانگرایی

معنیداری ( )p< 0/03رابطه منفی با این خرده مقیاس

( B=0/001و  )R2=0/101است و چنانچه مالحظه

دارد.

میشود این متغیر با داشتن سطح معنیداری پایینتر از

برای پیشبینی تصویر بدنی بر پایه پنج عامل
شخصیت از رگرسیون گام به گام استفاده شد (جدول

 P<0/03میتواند متغیر مالک (تصویر بدنی) را
پیشبینی کند.

جدول  :4خالصه مدل رگرسیون گام به گام مقیاسهای باورهای غیر منطقی بر تصویر بدنی
مدل
ویژگیهای شخصیت

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

T

معناداری
0/0001
0/0001

B

خطای استاندارد

بتا

مقدار ثابت

1/301

0/032

-

23/129

وجدانگرایی

0/001

0/001

0/213

1/919

همچنین با توجه به ستون بتا میتوان گفت با تغییر

پژوهشهای مشابه بیشتر بوده است .به نظر می رسد این

یک انحراف استاندارد در متغیر وجدانگرایی 0/21

تفاوت نشاندهنده افزایش تقاضا و ترویج انجام

انحراف استاندارد تغییر (در جهت مستقیم) در تصویر

عملهای جراحی زیبایی در میان مردان است که با

بدنی ایجاد میشود.

نتایج پژوهش احیایی و همکاران ( )1932و شریفی و
همکاران

()1931

همخوانی

ندارد.

اکثر

شرکتکنندگان در دامنه سنی  20تا  23سال (31/9

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش پیشبینی تصویر بدنی بر اساس

درصد) و در مقطع تحصیلی لیسانس ( 93درصد) قرار

پنج عامل شخصیت در متقاضیان عملهای جراحی

دارند که با نتایج پژوهش قادرزاده و همکاران

زیبایی در شهر اصفهان بود .بر اساس یافتههای جمعیت

( ،)1939احیایی و همکاران ( )1932و شریفی و

شناختی این پژوهش ،زنان بیشتر از مردان تمایل دارند

همکاران ( )1931همخوان است .بر اساس یافته های

عملهای جراحی زیبایی انجام دهند .با این وجود تعداد

این پژوهش متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی 231

مردان شرکتکننده در این پژوهش که تقریباً 23

نفر برابر با  %13/1شرکتکنندگان در پژوهش را

درصد از شرکتکنندهها را تشکیل میدهند از

تشکیل میدادند که با یافتههای پیشین همسو است و
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توافقپذیری با جهتگیری به ظاهر رابطه معنادار

تصویر بدنی نداشتند ( ،)P>0/03فقط متغیر

الهام فروزنده و همکاران

219

یکی از مواردی است که در تحقیقاً قبلی ایران را به

قالبهای ذهنی مشخص و غیر قابل انعطاف دارند ،به

عنوان پایتخت جراحی بینی در دنیا مطرح ساخته است

همین دلیل تصور غیر واقعبینانهای از خود دارند،

(کالنترمعتمدی ،ابراهیمی ،شمس و نژاد سوارانی،

بنابراین به نظر میرسد وجدانگرایی باال میان متقاضیان

.)2011

این پژوهش از طریق انتظار بیش از حد آنها از خود و

فرضیه نشان داد که از میان پنج خرده مقیاس پنج عامل

ظاهرشان با آن کلیشههای ذهنی انطباق ندارد قابل تبیین

بزرگ شخصیت ،تنها وجدانگرایی به شکل معناداری

باشد .به خاطر وجود ویژگی هایی مانند وجدان گرایی

تصویر بدنی را پیشبینی میکنند .خرده مقیاس

باال و داشتن الگوهای رفتاری وسواس اجبار ،زمانی که

وجدانگرایی با باالترین میزان تأثیرگذاری بر تغییرات

به این نتیجه میرسند که نیاز دارند ظاهر خود را تغییر

تصویر بدنی با تمام ابعاد تصویر بدنی به جز وزن ذهنی

دهند ،برای رسیدن به هدف خود اقدام و پافشاری

رابطه معنادار مثبت و با وزن ذهنی رابطه معنادار و منفی

میکنند .لذا می توان گفت نتایج این پژوهش با

دارد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سوامی و

پژوهش مسعودزاده و همکارانش ( )1922نیز همسو

همکاران ( )2003همسو است و نشان میدهد که افراد

می باشد که نشان دادند افراد متقاضی عمل جراحی

با وجدانگرایی باال بیشتر متقاضی عملهای جراحی

زیبایی نمرات بیشتری در دو سر طیف وجدانگرایی به

زیبایی هستند.

دست میآورند .به این معنا که افراد با نمرات باال،

از سوی دیگر نمرات باال در خرده مقیاس

افرادی با افکار وسواسی و با تمایل بسیار برای کنترل

وجدانگرایی از دو جنبه مثبت و منفی برخوردار است.

موقعیتها هستند .از سوی دیگر نمرات پایین نشان

در بعد مثبت افرادی بااراده و عملگرا هستند و در کار و

دهنده نبود باریک بینی و دقت نظر در این افراد است

حرفه خود موفقیت زیادی کسب میکنند و در بعد

که با نتایج پژوهش حاضر همخوان نیست .در مقابل،

منفی رفتارهایی مانند ایرادگیریهای فراوان ،افکار

پاوان و همکاران ( )2001در نتایج خود به این

وسواسی– جبری و پافشاری بسیار زیاد در زمینه انجام

مورداشاره کردند که داوطلبان عمل جراحی زیبایی

امور را نشان میدهند .خانجانی و همکاران ( )1931در

نسبت به گروه شاهد نمرات کمتری در این خرده

مطالعه خود جهت مقایسه وضعیت روانی و تصویرتن

مقیاس کسب کردهاند.

متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیرمتقاضی ،محب و

سایر خرده مقیاسهای پنج عامل شخصیت با وجود

همکاران ( )1922در مطالعه مقایسهای اختالالت

آنکه با خرده مقیاسهای تصویر بدنی رابطه معنادار

شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و افراد عادی و

دارند ،اما توانایی پیشبینی کردن آنها را ندارند.

نیز قلعهبندی و ابراهیمی ( )1929در بررسی الگوهای

روانرنجورخویی با ارزیابی ظاهر و رضایتمندی از

شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی مجموعا به این

نواحی بدنی همبستگی معنادار منفی دارد .اینگونه به

نکته اذعان داشتهاند که متقاضیان عملهای جراحی

نظر میرسد که افراد روانرنجور نارضایتی بیشتری از

زیبایی بیشتر از جامعه عادی دارای ویژگیهای

تصویر بدنی خود دارند و تمایل آنها به انجام عمل

شخصیتی وسواسی -اجباری ،خودشیفته و نمایشی

جراحی زیبایی بیشتر است که این با نظر سوامی و

هستند .از آنجا که افراد با ویژگیهای وسواسی،

همکاران ( )2003همسو است .در واقع به نظر میرسد
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نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پاسخ به این

تمایل آنها به سرزنش کردن خود در شرایطی که

121
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افرادی که ثبات عاطفی و هیجانی کمتر و استعداد

داد .پژوهش مسعودزاده و همکاران ( )1922نیز به این

بیشتری برای تجربه کردن احساسات ناخوشایند دارند،

نکته اشاره دارد که میزان برونگرایی در افراد متقاضی

ظاهر خود را منفیتر ارزیابی میکنند.

عملهای جراحی زیبایی نسبت به گروه شاهد بیشتر

جزئی از زیر مقیاسهای روانرنجورخویی به شمار

محیط اطراف خود بیشتر تعامل کرده و روابط اجتماعی

میروند ،میتوان گفت نتایج پژوهش رحیمی ،دالبند و

گستردهتری داشته باشند .در حالی که سوامی و

همکاران ( )1932در بررسی فراوانی اختالل بدریختی

همکاران ( )2003به این نتیجه رسیدند که افرادی که

بدن و اختالالت روانی توأم با آن در داوطلبان جراحی

درونگرا هستند از ظاهر خود ارزیابی منفیتری دارند،

زیبایی ،یافته های خانجانی و همکاران ( )1931در

بنابراین بیشتر احتمال دارد که اقدام به انجام عمل

مقایسه وضعیت روانی و تصویرتن متقاضیان جراحی

جراحی زیبایی کنند.

زیبایی با افراد غیرمتقاضی و پاشا و همکاران ()1922

خرده مقیاس گشودگی به تجربه با خرده مقیاس

در مقایسه تصویر بدنی،شاخص حجم بدنی ،سالمتی

ارزیابی ظاهری و رضایتمندی از نواحی بدنی رابطه

عمومی و خودپنداره بین افرادی که جراحی زیبایی

مثبت و معنادار دارد .در مقابل این نتایج ،نتایج پژوهش

انجام دادند ،افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی

پاوان و همکارانش ( )2001و گلشنی و همکاران

شهرستان بهبهان این امکان را فراهم میکند تا استنباط

( )2011قرار دارد که نشان میدهد داوطلبان عملهای

نمود که وجود احتمالی اضطراب اجتماعی توأم با

جراحی زیبایی در مقایسه با گروه شاهد نمرات کمتری

جسمانی سازی ،افسرده خویی و مجموعه اختالالت

در خرده مقیاس گشودگی به تجربه به دست آوردند.

اضطرابی در داوطلبان جراحی زیبایی همسو با یافتههای

در حالی که محمدپناه اردکان و همکاران ( )1931در

پژوهش حاضر است .افرادی که گرایشهای افسرده

پژوهشی تحت عنوان صفات شخصیت و سبکهای

خویی دارند بیش از سایر افراد نگرش منفی نسبت به

دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی و مسعودزاده و

خوددارند .آنان اغلب احساس عدم کفایت کرده و

همکاران ( )1922در مقایسه الگوهای شخصیتی و

بیشتر از افراد بهنجار خود را در ابعاد مختلف جسمانی

وضعیت سالمت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی بینی

و روانی ناالیق تصور میکنند .همین نگرش منفی،

و گروه شاهد نتایج مشابهی با پژوهش حاضر به دست

همراه با سایر عوامل میتواند باعث تمایل به تغییر ایجاد

آوردند و این خرده مقیاس را در گروه داوطلبان بارزتر

کردن در ظاهرشان توسط جراحی زیبایی شود تا بدین

از گروه شاهد یافتند .به نظر میرسد که این افراد هرچه

وسیله از احساس منفی خود بکاهند .این در حالی است

ارزیابی بهتری از ظاهر خود داشته باشد ،بیشتر به داشتن

که یافتههای مسعودزاده و همکارانش ( )1922نشان

روابط اجتماعی تمایل دارد و پذیرش افکار جدید و

میدهد متقاضیان عملهای جراحی زیبایی نسبت به

خالق برایشان آسانتر است ،همچنین با محیط اطراف

گروه شاهد از بیثباتی هیجانی کمتری رنج میبرند و

خود نیز مهربانتر هستند.

در مقابل استرس تحمل خوبی دارند.

و در نهایت خرده مقیاس توافق پذیری با ارزیابی

برونگرایی در این پژوهش با ارزیابی ظاهری و

مثبت از تناسب اندام و رضایتمندی از نواحی بدنی

رضایتمندی از نواحی بدنی رابطه معنادار مثبت نشان

رابطه مثبت و با جهتگیری نسبت به ظاهر رابطه منفی
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( )2003نیز به نوعی با نتایج حاضر همسو هستند زیرا

اجتماعی به حساب میآید (کیوانآرا ،ربانی و

نشان دادند افراد با توافق پذیری و سازگاری بیشتر،

ژیانپور1923 ،؛ میرساردو ،کلدی و عطایی.)1923 ،

کمتر احتمال دارد اقدام به انجام عمل جراحی زیبایی

هرچند اخیراً مطالعاتی نیز به این نکته اشاره دارند که

کنند و این میتواند عدم پیشبینی تصویر بدنی در

کیفیت زندگی پس از عمل جراحی زیبایی بینی در

متقاضیان را توجیه میکند .محمدپناه اردکان و

جمعیت ایرانی کاهش مییابد که علت آن میتواند به

همکاران ( )1931در بررسی صفات شخصیت و

خطاهای پزشکی و نحوه انجام عمل جراحی نیز مرتبط

سبکهای دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی،

باشد (محمدشاهی ،پور رضا ،عروج لو ،محمودی و

مسعودزاده و همکاران ( )1922در مقایسه الگوهای

اکبری)2011 ،؛ بنابراین نیاز است که این موضوع در

شخصیتی و وضعیت سالمت عمومی متقاضیان جراحی

بعدی گستردهتر ،هم از دیدگاه روانشناختی و هم از

زیبایی بینی و گروه شاهد و پاوان و همکاران ()2001

منظر جامعهشناختی موردمطالعه و بررسی دقیقتری قرار

در بررسی شخصیت و خلقوخو در جراحیهای

گیرد .از سویی با توجه به اینکه نمونهگیری در این

پالستیک در ایتالیا نشان دادند که داوطلبان عملهای

پژوهش به صورت تصادفی نبوده است لذا در تعمیم

جراحی نمرات توافقپذیری کمتری نسبت به گروه

نتایج باید جانب احتیاط رعایت شود و در پژوهش های

شاهد داشتند که خود نشاندهنده اتفاق نظر و همبستگی

آتی سطح درآمد ،جایگاه اجتماعی و مالحظات

کمتر و خودرأیی و فردگرایی بیشتر در این افراد است.

فرهنگی نیز در گروههای نمونه مورد عنایت قرار داده

تفاوتی که میان نتایج این پژوهش با پژوهشهای

شود.

پیشین وجود دارد میتواند حاکی از آن باشد که با
افزایش روزافزون عملهای جراحی و گذشت زمان،
انجام دادن اینگونه عملها در ایران به یک هنجار
اجتماعی تبدیلشده و از طرف جامعه مورد پذیرش
قرار گرفته است و مطالعات جامعهشناختی نیز ابراز

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود میدانند از مسئولین کلینیکهای
جراحی زیبایی شهر اصفهان و مراجعینی که با پژوهشگران
همکاری نمودند تشکر نمایند.

میدارند که گرایش به عملهای جراحی زیبایی به مد
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