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Abstract
Introduction: It seems rhinoplasty candidates have poorer body image and this can affect
their decision to proceed with surgery.
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Aim: Present study assessed the body images of rhinoplasty candidates and control groups
before surgery, according to sex them.
Method: This research was a case-control study in which 136 rhinoplasty applicants and 136
control subjects in Amir-Al-Momenin hospital/Rasht were chosen as available sampling and
by Multi-dimensional self-body relationships questionnaire (MBSRQ) were studied. Data
were analyzed by using multi-variable co-variance analysis (MANCOVA) in the form of 2×2
factorial.
Results: The main effect of group factor showed that in comparison with control group,
rhinoplasty candidates have significantly higher scores mean in tendency to fitness and lower
scores mean in satisfaction with body areas (P<0.05); In the meantime, main effect of gender
factor was not the significant in any of aspects of body image. But, group × gender
interaction effect showed that rhinoplasty candidate men have lowest satisfaction with body
areas (P<0.05).
Conclusion: Higher tendency rhinoplasty candidates to fitness and low satisfaction them of
your body areas, especially the nose can push them to do the surgery. Therefore, monitoring,
evaluation and psychological intervention to patients before surgery to improve the body
image is recommended.
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تصاویر بدنی متقاضیان قطعی رینوپالستی پیش از اقدام به جراحی:
یافتههایی از یک مطالعه مورد شاهدی و جنسیت مدار
اویس مهریار  ،1فرهاد اصغری  ،2شادمان نعمتی  ،3عباس صادقی  ،4قاسم صالح پور
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.7کارشناسی ارشد روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات گيالن ،رشت ،ايران.
 .2استاديار ،گروه علوم تربيتی ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران.
 .9استاد ،مرکز تحقيقات بيماريهای بينی ،سينوس ،گوش و قاعده جمجمه ،گروه گوش و حلق و بينی و جراحی سر و گردن ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی گيالن ،گيالن ،ايران
 .4دانشيار،گروه علوم تربيتی ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران.
 .8دانشجوی دکتری روانشناسی بالينی ،گروه روانشناسی بالينی ،دانشگاه شيراز ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،شيراز ،ايران.
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تاریخ دریافت مقاله7931/58/21 :

تاریخ پذیرش مقاله7931/75/52 :

چكيده
مقدمه :به نظر میرسد متقاضيان رينوپالستی تصوير بدنی ضعيفتری از خود داشته و اين موضوع میتواند در تصميم آنها بر
انجام جراحی تأثيرگذار باشد.

جنسيت میپردازد.
روش :اين مطالعه از نوع مورد -شاهد بوده که در آن  796متقاضی رينوپالستی و  796فرد گواه در بيمارستان اميرالمؤمنين شهر
رشت به صورت نمونهگيری در دسترس انتخاب و از طريق پرسشنامه روابط چندبعدی خود -بدن ( )MBSRQمورد بررسی قرار
گرفتند .تحليل دادهها با استفاده از تحليلکواريانس چندمتغيری ( )MANCOVAو به صورت طرح فاکتوريل  2×2صورت
پذيرفت.
یافتهها :اثر اصلی عامل گروه نشان داد که متقاضيان رينوپالستی در قياس با گروه شاهد به طور معناداری از ميانگين نمرات
باالتری در مؤلفه گرايش به تناسب و ميانگين نمرات پايينتری در مؤلفه رضايت از نواحی بدنی برخوردارند ()P>5/58؛ در اين
ميان اثر اصلی عامل جنسيت در هيچ يک از ابعاد تصوير بدنی معنادار نشد؛ اما اثر تعاملی گروه × جنسيت نشان داد که مردان
متقاضی رينوپالستی از پايينترين ميزان رضايت از نواحی بدنی برخوردارند (.)P>5/58
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هدف :پژوهش حاضر به ارزيابی تصاوير بدنی دو گروه از متقاضيان رينوپالستی و شاهد پيش از انجام جراحی و به تفکيک

نتيجهگيری :تمايل باالتر متقاضيان رينوپالستی به تناسب و رضايت پايين آنها از نواحی بدنی خود به ويژه بينی میتواند از جمله
به جراحی به منظور بهبود تصوير بدنی توصيه میگردد.
کليد واژهها :رينوپالستی ،تصوير بدنی ،تفاوتهای جنسيتی
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مؤلفههای سوقدهنده آنها به انجام جراحی باشد .از اين رو طرح پايش ،ارزيابی و مداخله روانشناختی اين بيماران پيش از اقدام
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احتمال زياد اين زيبايی ظاهری را به اخالق و

 .)7956در اين راستا برخی از پژوهشها نيز دريافتهاند

خصوصيات ديگر فرد نيز تعميم میدهيم و با خود

افرادی که با وجود نقصهای جزئی در ظاهر خود اقدام

میگوييم قطعاً اخالق اين فرد نيز مانند ظاهرش

به اعمال جراحی زيبايی مینمايند اغلب دچار تحريف

زيباست .در واقع ظاهر ،ابتدايیترين معياری است که

تصورات بدنی از خود میباشند (وارگل و يولوساهين،4

برای ما شناخته شده و آشکار است و هيچکس

 .)2557در حقيقت احساس وجود نقص در تصوير

نمیتواند اثر آن را کتمان کند .اين موضوع به ويژه در

بدنی يکی از شايعترين مشکالت اين قبيل از افراد است

اولين برخورد آنچنان مهم است که تأثير زيادی در

که به معنای برآورد شخص از فيزيک بدنی خود بوده

تصميمگيریهای ما دارد .به سبب کمالگرايی ،انسان

و در اثر تعامل سه عامل پديد میآيد که عبارتاند از

هميشه در جستوجوی کسب زيبايیها بوده است و به

عامل درکی به معنای درک سه بعدی تصوير دنيای

همين دليل هميشه در جستوجوی راههايی برای

خارج ،عامل تکاملی به معنای پيش بينی فرد از تصوير

دستيابی به زيبايی و عرضه آن است .در اين ميان

بزرگسالی خود در سنين کودکی و نوجوانی و عامل

روشهای مختلفی نيز برای زيباسازی ظاهر و جلوه

اجتماعی -فرهنگی که دربردارنده انتظاری است که

دادن آن پيدا شده است که رينوپالستی از جمله آنها

شخص بر اساس ايدهآلهای جامعه از فيزيک بدن خود

بوده و مشکلترين و پيچيدهترين جراحی زيبايی کل

پيدا میکند (نقل از مختاری اميرمجدی ،سرگلزايی،

صورت است که برای بهتر کردن ظاهر بينی انجام

عيوضی ،کريمی و ابراهيمزاده.)7957 ،

میشود (نقل از سيد توتونچی ،فخاری و کالهی،

به طور کلی گفته میشود که تصوير بدنی بدان چه فرد

 ،7956ص  .)17پژوهشهای گذشته نشان دادهاند که

واقعاً شبيه آن است ،يعنی به شکل ظاهری واقعی فرد

 86درصد زنان و  49درصد مردان از ظاهر فيزيکی

مربوط نمیشود ،بلکه به ارتباط ويژه فرد با بدنش

خود رضايت نداشته (کستل ،هونيگمن و فيليپس،7

برمیگردد؛ به ويژه به باورها ،ادراکات ،افکار،

 )2552و خبرها نيز از روند رو به رشد تمايل به انجام

احساسات و فعاليتهای فرد که با ظاهر فيزيکی ارتباط

جراحیهای زيبايی حکايت دارند؛ به طوری که انجمن

دارد (کش)7331 ،8؛ به عبارت ديگر تصوير بدنی،

جراحان ترميمی و پالستيک آمريکا ( 2)ASPRSدر

تصوير ذهنی فرد از اندازه ،شکل و فرم بدن بوده و

سال  2553گزارش کرد که تعداد جراحیهای زيبايی

شامل احساسی است که فرد درباره ويژگی و ساختار

انجام شده در سال  ،2555به  72/7ميليون رسيده است

اجزای بدنش دارد (بختياری .)7913 ،در تحقيقات

که نسبت به سالهای قبل ،تعداد آن بسيار بيشتر است

مختلف ظاهر ايده آل تحت تأثير مقايسه فرد با

(سوامی ،تيلور و کاروالهو .)2553 ،9به نظر میرسد از

هنرپيشههای سينما ،خوانندهها و ستارههای ورزشی قرار

آنجايی که جراحی زيبايی برای تغيير ظاهر فرد و

گرفته که اغلب غيرواقعی و اغراق آميز هستند و داشتن

افزايش خشنودی و اعتماد به نفس انجام میشود ،اين

تفاوت با آنها میتواند زمينهساز اختالل در تصوير

1

-Castle, Honigman & Phillips
-American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
3
-Swami, Taylor & Carvalho
2
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4

-Vargel & ulusahin
5
-Cash
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اگر در اولين برخورد از ظاهر فردی خوشمان بيايد به

خاص دانست (نقل از سيد توتونچی ،فخاری و کالهی،
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مقدمه

نوع جراحی را میتوان پيامد يک الگوی روانشناختی

قاسم صالح پور و همکاران

55

احساس عدم رضايت از تصوير بدنی خود پيدا میکند

از منظر بالينی افرادی که عدم رضايت مرضی دارند به

به جراح زيبايی مراجعه میکند؟ پاسخ خير است؛ زيرا

نوعی نقص جزئی يا خيالی توجه بيش از حد و افراطی

عاملی که منجر به مراجعه فرد به جراح زيبايی می-

داشته ،به طوری که اين موضوع عملکرد اجتماعی،

گردد ،ميزان تأثير تصوير بدنی در اعتماد به نفس است

خانوادگی ،شغلی و تحصيلی آنها را مختل میکند .از

(مختاری اميرمجدی ،سرگلزايی ،عيوضی ،کريمی و

اين رو اگر به اشتباه مورد جراحی قرار گيرند ،در بازه

ابراهيمزاده .)7957 ،مطالعات اوليهای همچون پژوهش

زمانی پس از عمل نيز احساس عدم رضايت نموده و در

ناپولئون و لويس )7353( 2نشان داده است عاملی که

محل جراحی نقصی پيدا میکنند به طوری که سيکل

فرد را به سمت جراحی زيبايی میکشاند تصوير بدنی

توجه افراطی را مجدداً تکرار و جهت جراحی دوباره،

است و اين تصوير بدنی بوده که جراحی میشود .از

مراجعه خواهند کرد (مختاری اميرمجدی ،سرگلزايی،

منظر برخی تصوير بدنی ،بازنمايی درونی ظاهر بيرونی

عيوضی ،کريمی و ابراهيمزاده .)7957 ،در يکی از

فرد است که ابعاد جسمانی و ادراکی و نگرش نسبت به

مطالعات اوليه ،سارور ،وادن ،پرتشوک و ويتاکر

6

آنها را در بر میگيرد (پروزينسکی )7335 ،9و ابعاد

( )7335بر ارتباط معنادار تصوير بدنی و عالقهمندی به

اصلی اين نگرشها نيز شامل مؤلفههای ارزيابی

جراحی زيبايی صحه گذاردند .خواجه الدين و ايزدی

(نارضايتی از بدن) ،سرمايهگذاری (خود طرحوارههای

مزيدی ( )7937در پژوهشی ارتباط بين نگرانی از

ظاهری و اهميت ظاهر ايده آل درون سازی شده) و

تصوير بدنی و تمايل به انجام رينوپالستی را نشان

عواطف است (بوهن ،ويلهلم ،کيثن ،فلورين ،بائر و

دادند؛ به طوری که نگرانی از تصوير بدنی را در تمايل

جنيک .)2552 ،4گروهی ديگر نيز تصوير بدنی را

به جراحی و تقاضای رينوپالستی مؤثر دانستهاند.

عالوه بر نارضايتی بدنی با سرمايهگذاری افراطی

فردريک ،لور و پپالئو )2551( 1گزارش کردند افراد

رفتاری و شناختی فرد به ظاهر فيزيکی و همچنين با

عالقهمند به انجام جراحی زيبايی در مقايسه با اشخاص

تعيين احساس فرد از خود مرتبط میدانند (لوين و

فاقد اين تمايل تصوير بدنی ضعيف تری دارند .سوامی،
5

پديدهای روانشناختی ،در خالل مجموعهای از سازه-

دريافتند افرادی که جذابيت جسمانی خود را پايينتر

های شناختی چندبعدی تجربه میشود (رايگان ،شعيری

ارزيابی میکنند با احتمال بيشتری در جستجوی

و اصغری مقدم .)7958 ،در تائيد اين موضوع ديدگاه

جراحی زيبايی بر خواهند آمد و سرانجام پاالدينو-

شناختی نيز اظهار میدارد که پريشانی و تحريف تصوير

گرين و پريتچارد )2559( 3در مطالعه خود اظهار

بدنی ،برگرفته از افکار غيرمنطقی ،انتظارات غيرواقعی

داشتند که نارضايتی و نگرانی نسبت به بدن و اشتغال

و تفاسير اشتباه است و از اين رو بدن برای فرد مشکل

ذهنی به تغيير دادن آن در بين جوانان داوطلب جراحی

ايجاد نمیکند ،بلکه نظر فرد در مورد آن زمينه ساز

زيبايی بيشتر مشاهده میشود.

1

-Thompson
-Napoleon & Lewis
3
-Pruzinsky
4
-Bohne, Wilhelm, Keuthen, Florin, Baer & Jenike
5
-Levine & Piran
2

6

-Sarwer, Wadden, Pertschuk & Whitaker
7
-Fredrick, Lever & Peplau
8
-Chamorro-Premuzic, Bridges & Furnham
9
-Palladino-Green & Pritchard
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پيران2554 ،8؛ کش .)2552 ،به عبارتی بدن بهعنوان

چامورو-پريموزيچ ،بريجس و فورنهم

()2553
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بدنی شود (تامپسون .)7332 ،7ولی آيا هر کسی که

مشکل است (کش و پروزينسکی .)7335 ،در حقيقت

53

تصاوير بدنی متقاضيان قطعی رينوپالستی پيش از اقدام به جراحی :يافتههايی از يک مطالعه مورد شاهدی و جنسيت مدار

به نظر میرسد تأثير احساس بد انگاری و نازيبايی بر

جراحی و يا آزمايشی ،تصوير بدنی افراد را بهبود

ميزان عزت نفس غيرقابل انکار بوده و ممکن است

بخشيد (رايگان ،شعيری و اصغری مقدم .)7958 ،در

منجر به اتخاذ تصميمات نادرستی همچون اقدام به

مجموع با توجه به آنچه اشاره شد ،اهداف اين مطالعه

جراحیهای متوالی زيبايی در اين قبيل از افراد و بروز

به صورت ذيل خواهد بود :الف) سنجش تصاوير بدنی

واکنشهايی نظير افسردگی ،اضطراب ،ترس ،خشونت،

متقاضيان قطعی رينوپالستی و افراد شاهد پيش از اقدام

اشکال در برقراری ارتباط و عدم تمايل فرد برای

به جراحی ب) مقايسه تصاوير بدنی مردان و زنان پيش

شرکت در تعامالت اجتماعی گردد .اين امر به ويژه

از اقدام به جراحی و ج) بررسی تعامل گروه (متقاضيان

زمانی که توجه خود را معطوف اين موضوع نماييم که

قطعی رينوپالستی و افراد شاهد) و جنسيت (مردان و

انسانها ،زيبايی ظاهری را با ويژگیهای شخصيتی

زنان) از نظر تصاوير بدنی در مقطع پيش از جراحی.

پسنديدهای همچون شايستگی و پذيرش اجتماعی هم
ربط میدهند (کستل ،هونيگمن و فيليپس)2552 ،
برجستهتر گرديده و اهميت ارزيابیهای پيش از عمل
را دو چندان میسازد .در همين راستا نيز پارهای از
پژوهشگران اظهار داشتند که متقاضيان رينوپالستی می-
بايست قبل از مداخله زيبايی مورد ارزيابیهای مرتبط با
روانشناختی و روانپزشکی صورت گيرد (خواجه
الدين و ايزدی مزيدی)7937 ،؛ بنابراين ،انجام پژوهش
حاضر میتواند از دو نظر قابل توجيه باشد؛ اول آنکه
میتواند محرک پژوهشهای آتی در اين زمينه گردد.
در اين باره به طور به ويژه بلی ،بلی و يورال)2572( 7
اذعان نمودند تعداد مطالعاتی که جنبههای آسيب-
شناختی روانی متقاضيان رينوپالستی را مورد بررسی
قرار دادند کامالً محدود شده و بيشتر آنها نيز سنجش-
های اختصاصی پيش از عمل نيستند .حال آنکه
ارزيابیهای پيش از جراحی در بيماران رينوپالستی
امری مهم است .در ثانی اين مطالعه خواهد توانست
تصوير بدنی در متقاضيانی که فاقد توجيه پزشکی برای
انجام جراحی هستند ،گردد .چرا که پيشتر نيز نشان داده
شد که میتوان بدون هيچ گونه استفاده از روشهای

آن از متقاضيان رينوپالستی که در بازه زمانی مرداد الی
اسفند ماه سال  7932به بيمارستان اميرالمؤمنين شهر
رشت مراجعه نمودند ،تشکيل شده بود و گروه شاهد
آن نيز که از نظر سنی ،جنسيتی ،وضعيت تأهل و سطح
تحصيالت همتا شده بودند مرکب بود از مراجعين به
همين بيمارستان که قبالً هيچگونه عمل جراحی زيبايی
انجام نداده بودند و متعاقباً نيز قصد انجام هيچگونه عمل
جراحی زيبايی را نداشتند .در اين مطالعه به سبب
محدوديتهای نمونهگيری امکان نمونهگيری تصادفی
ميسر نبود و بدين رو از نمونه در دسترس استفاده
گرديد .حجم کل نمونه نهايی در اين مطالعه متشکل از
 212نفر ( 796متقاضی رينوپالستی و  796نمونه
غيرمتقاضی) بود که به دليل اينکه آمار بيمارستان
اميرالمؤمنين نشان میداد که حدود سهچهارم
مراجعهکنندگان و متقاضيان رينوپالستی را زنان تشکيل
میدهند تعداد نمونهها به  752زن و  94مرد تقسيم
گرديد و گروه شاهد نيز بر همين اساس همتا گرديد.
معيارهای ورود عبارت بود از درخواست قطعی انجام
جراحی رينوپالستی در بيمارستان اميرالمؤمنين شهر
رشت و فقدان تجربه انجام هر گونه جراحی زيبايی و

1

-Belli, Belli & Ural
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اين پژوهش از نوع مورد -شاهد بوده که گروه مورد
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سابقه انجام هر گونه جراحی زيبايی و پالستيک پيش از

برای گزينه کامالً موافقم) انجام شده و نمرات آن در

انجام نمونهگيری ،متقاضی انجام جراحی غير از

دامنه  46-295قرار میگيرد (صادقی ،خدابخشی

رينوپالستی و وجود هرگونه بيماری ناتوان کننده

کواليی ،اکبری ،کوهساريان و کلهرنيا گلکار.)7937 ،

جسمی همراه .بر همين اساس مالک سالمت گروه

راحتی ( )7959به بررسی اعتبار و روايی پرسشنامه

شاهد نيز شامل فقدان پيشينه ای از انجام هر گونه

 MBSRQدر نمونههای ايرانی پرداخته است که بر

جراحی ،عدم وجود بيماری روانی در گذشته و نبود

اساس آن اولين همگرايی آزمون ،از طريق بررسی

بيماری جسمی همراه در زمان نمونه گيری بود که مبتی

رابطه بين پرسشنامه تصوير بدنی و عزت نفس بررسی

بر گزارش خود آزمودنیها بود .در فرآيند جمعآوری

شد و نتايج مربوطه نشان داد که بين تصوير بدنی با

و ارزيابی نمونهها ،ابتدا به توضيح داليل و نحوه انجام

عزت نفس ،در دختران ،پسران و کل نمونههای

پژوهش برای آزمودنیها پرداخته میشد ،به آنها

دانشجويی ،به ترتيب ،همبستگیهای به اين شرح به

اطمينان داده میشد که اطالعات آنها محرمانه خواهد

دست آمده است 5/85 ،5/82 :و  .5/88آلفای کرونباخ

ماند و به طور ويژه به نمونههای رينوپالستی نيز اعالم

کل و خرده مقياسهای ارزيابی وضع ظاهری ،گرايش

شد که امتناع آنها از شرکت در مطالعه نيز تأثيری در

به ظاهر ،ارزيابی تناسب ،گرايش به تناسب ،دلمشغولی

روند جراحی آنان نخواهد داشت و سرانجام پس از

با اضافه وزن و رضايت از نواحی بدنی در آزمودنیهای

اخذ رضايت نامه کتبی از آزمودنیها ،فرآيند سنجش

مؤنث به ترتيب برابر است با ،5/13 ،5/16 ،5/65 ،5/58

تصاوير بدنی آغاز میگرديد.

 5/55 ،5/46و 5/57؛ در آزمودنیهای مذکر به ترتيب
برابر است با  5/54 ،5/63 ،5/55 ،5/15 ،5/18 ،5/52و

ابزار
1

پرسشنامه روابط چندبعدی خود -بدن (: )MBSRQ

اين پرسشنامه به منظور ارزيابی تصوير بدنی فرد مورد
استفاده قرار میگيرد .يک مقياس خود سنجی 46
سؤالی ( 8گزينهای) است که توسط کش و همکاران
در مهر و مومهای  7356و  7351ساختهشده است
(تامپسون .)7335 ،در اين پژوهش از فرم تجديدنظر
شده و نهايی آن که توسط کش در سال  7331آماده
شد ،استفاده گرديد (جاندا .)2557 ،2خرده مقياسهای
اين پرسشنامه عبارتاند از )7 :ارزيابی وضع ظاهری )2
 )8دل مشغولی با اضافه وزن و  )6رضايت از نواحی
بدنی .شيوه نمرهگذاری اين مقياس به صورت  8گزينه-

 5/59 ،5/81 ،5/59،5/13 ،5/61و  5/54بوده است.
در مطالعه حاضر از نمودار برای ارائه شاخص آمار
توصيفی ميانگين در گروههای مختلف استفاده شد و در
بخش آمار استنباطی نيز به منظور تحليل دادههای
پژوهش از تحليل کواريانس چندمتغيری (مانکووا) در
قالب طرح فاکتوريل ( )2×2با هدف بررسی اثرات
تعامل گروه (متقاضيان رينوپالستی و افراد شاهد) و
جنسيت (مردان و زنان) بر ابعاد چندگانه تصاوير بدنی با
کنترل متغيرهای سن و وضعيت تأهل استفاده گرديد.
کليه تحليلها توسط نسخه  25نرم افزار SPSS
صورت گرفت.

1

-Multi-dimensional Self-Body Relationships Questionnaire
-Janda

2
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گرايش به ظاهر  )9ارزيابی تناسب  )4گرايش به تناسب

5/5؛ و در کل آزمودنیها به ترتيب برابر با ،5/55
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پالستيک در گذشته .معيارهای خروج نيز مشتمل بود بر

ای ليکرت (از عدد  7برای گزينه کامالً مخالفم تا 8

37

تصاوير بدنی متقاضيان قطعی رينوپالستی پيش از اقدام به جراحی :يافتههايی از يک مطالعه مورد شاهدی و جنسيت مدار

یافتهها

برای ورود به مطالعه حاضر برگزيده شدند .نمودار 7

با احتساب معيارهای ورود به پژوهش  796نمونه (94

نمايانگر زوايای تصويری مقايسۀ ميانگين ابعاد شش

مرد در برابر  752زن) با ميانگين سنی 21/52 ± 1/72

گانه تصوير بدنی در گروههای مختلف اين مطالعه

(دامنه  )71-84به عنوان متقاضی رينوپالستی و 796

است.

مورد ( 94مرد در برابر  752زن) نيز با ميانگين سنی
( 26/73 ± 6/31دامنه  )75-41در قالب گروه شاهد

دل مشغولی با اضافه وزن

رضایت از نواحی بدنی

ارزیابی تناسب

گرایش به تناسب

ارزیابی وضع ظاهری

گرایش به ظاهر

50
45
40
35

33.85

36.76

41.3

43.8

44.17

44.06

34.5

35.57

42.76

44.04

42.65

43.6

36.57

41.19

44.07

37.35

20

23.71

23.95

23.92

23 .56

23 .63

23.94

23.18

15
10

6.41

10.35

6.18

10.46

6.4

10.45

5.98

10.28

6.49

10.4

6.18

10.18

6.3

10.49

5.79

10.38

5
0

گروه ها
نمودار  1ميانگين ابعاد شش گانه تصویر بدنی در دو گروه از متقاضيان رینوپالستی و شاهد به تفكيك جنسيت

شش گانه تصوير بدنی ،ميانگين سه مؤلفه گرايش به

اين ،در مجموع نيز به استثنای دو مؤلفه دلمشغولی با

ظاهر ،ارزيابی تناسب و گرايش به تناسب در مردان

اضافه وزن و رضايت از نواحی بدنی ،ميانگين مابقی

متقاضی رينوپالستی بيشتر از مردان گروه شاهد است

مؤلفهها در افراد متقاضی رينوپالستی بيش از افراد

در حالی که در اين ميان ميانگين سه مؤلفه ارزيابی

گروه شاهد است.

وضع ظاهری ،ارزيابی تناسب و گرايش به تناسب در
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همان طور که در نمودار  7مشاهده میشود از ميان ابعاد

زنان متقاضی بيشتر از زنان غيرمتقاضی است .افزون بر
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24.21

34.58

41.65
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44.34

44.01

43.65

44.21
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به منظور بررسی اثرات اصلی و تعاملی عاملهای گروه

بر مبنای اطالعات حاصل از جدول  7سطح معناداری

و جنسيت بر ابعاد شش گانه تصوير بدنی از آزمون

آماره  Fبرای کليه مؤلفههای ششگانه تصوير بدنی

تحليل کواريانس چندمتغيری (مانکووا) استفاده گرديد.

بزرگتر از  5/58است .بنابراين واريانس خطای

در تحليلهای استنباطی پيش فرض اصلی استفاده از اين

مؤلفههای ارزيابی وضع ظاهری ،گرايش به ظاهر،

آزمون آن است که بردار 7متغيرهای وابسته ،از يک

ارزيابی تناسب ،گرايش به تناسب ،دلمشغولی با

توزيع نرمال چندمتغيری تبعيت کند و ماتريس

اضافهوزن و رضايت از نواحی بدنی در دو گروه از

واريانس-کوواريانس در بين سلولهايی که بر اساس

متقاضيان رينوپالستی و شاهد با يکديگر برابر بوده و

اثرات بين آزمودنیها تشکيل شدهاند ،برابر باشند

تفاوت معناداری از اين نظر بين آنها وجود ندارد.

(حبيبپور و صفری)7955 ،؛ بنابراين به منظور بررسی

در ادامه جدول شماره  2به بررسی اثرات اصلی و

مفروضه همگنی ماتريسهای واريانس-کوواريانس از

تعاملی عاملهای گروه و جنسيت میپردازد و معناداری

آماره ام-باکس 2استفاده شد.

کل مدل مانکووا و همچنين تأثير جداگانه هرمتغير

هنگامیکه اين آزمون معنیدار نباشد مفروضه همگنی

مستقل برمتغيرهای وابسته را با کنترل اثرات سن و

ماتريسها برقرار است و میتوان از آزمون الندای

وضعيت تأهل (با کدگذاری  = 5مجرد و  =7متأهل)

ويلکز ( 9)λبرای بررسی معناداری اثرات چندمتغيری

نشان میدهد.

استفاده نمود .در زمانی که رعايت اين مفروضه
تريس ( 4)Vبرای تعيين معنیداری اثرات چند متغيری
استفاده گردد (ميرز ،گامست و گارينو2556 ،8؛ گال،
گال و بورگ.)2551 ،6
در اين مطالعه نيز بر همين اساس مفروضه همگنی
ماتريسهای واريانس-کوواريانس مؤلفههای تصوير
بدنی در دو گروه از متقاضيان رينوپالستی و شاهد،
محاسبه شد که نتيجه آمار ام باکس آن معنیدار بود
( P=5/557؛ )F=7/629؛ اين موضوع بدان معناست
که ماتريسهای کواريانس مشاهدهشده متغيرهای
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امکانپذير نباشد توصيه شده است از آزمون پياليی

وابسته (ابعاد شش گانه تصوير بدنی) در دو گروه از
متقاضيان رينوپالستی و شاهد متفاوت میباشد.
برابری واريانس های خطا برای متغيرهای وابسته است.
1

-vector
-Box' M test
3
-Wilks lambda
4Pillai's Trace
5Meyers, Gamst & Guarino
6Gall, Gall & Borg
2
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جدول  1-نتایج حاصل از آزمون لون جهت برابری واریانسهای خطا
متغيرها

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

معناداری

ارزیابی وضع ظاهری

5/32

9

265

5/495

گرایش به ظاهر

5/32

9

265

5/497

ارزیابی تناسب

5/54

9

265

5/412

گرایش به تناسب

2/58

9

265

5/751

دلمشغولی با اضافه وزن

7/57

9

265

5/937

رضایت از نواحی بدنی

5/33

9

265

5/455

جدول  2نتایج آزمون تحليل کواریانس چندمتغيری (مانكووا) جهت بررسی اثرات گروه و جنسيت بر ابعاد ششگانه تصاویر بدنی
اثر عامل A

ارزیابی وضع ظاهری

7

5/829

5/569

5/559

5/555

(گروه)

گرایش به ظاهر

7

74/156

5/822

5/417

5/552

ارزیابی تناسب

7

5/193

5/261

5/656

5/557

گرایش به تناسب

7

929/254

77/557

5/557

5/542

دلمشغولی با اضافهوزن

7

4/244

7/655

5/738

5/556

رضایت از نواحی بدنی

7

141/435

76/685

5/555

5/583

اثر عامل B

ارزیابی وضع ظاهری

7

6/376

5/521

5/964

5/559

(جنسيت)

گرایش به ظاهر

7

3/323

5/985

5/884

5/557

ارزیابی تناسب

7

7/395

5/155

5/454

5/559

گرایش به تناسب

7

5/396

5/594

5/589

5/555

دلمشغولی با اضافهوزن

7

6/611

2/688

5/754

5/575

رضایت از نواحی بدنی

7

12/541

7/629

5/254

5/556

اثرعاملA×B

ارزیابی وضع ظاهری

7

29/962

2/134

5/536

5/575

(کنشمتقابل)

گرایش به ظاهر

7

22/538

5/155

5/915

5/559

ارزیابی تناسب

7

5/779

5/547

5/545

5/555

گرایش به تناسب

7

74/586

5/842

5/462

5/552

دلمشغولی با اضافهوزن

7

5/523

5/577

5/378

5/555

رضایت از نواحی بدنی

7

279/221

4/182

5/595

5/575

های  Fمحاسبه شده در مورد اثر عامل ( Aگروه) برای

بدنی معنادار ظاهر نشد؛ اين مسئله با توجه به ميانگينها

مؤلفههای گرايش بهتناسب و رضايت از نواحی بدنی

در نمودار  7بيانگر آن است که بين مردان و زنان از نظر

معنادار است ()P>5/58؛ اين مسئله با توجه به ميانگين-

ابعاد تصاوير بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد

ها در نمودار  7مبين آن است که ميانگين نمرات مؤلفه

(P=5/873؛ F=5/561؛  =5/525پياليی تريس) .در

گرايش به تناسب در متقاضيان رينوپالستی و ميانگين

عين حال نسبت  Fمحاسبه شده برای اثر تعاملی گروه ×

نمرات مؤلفه رضايت از نواحی بدنی در افراد شاهد

جنسيت نيز برای مؤلفه رضايت از نواحی بدنی معنادار

بيشتر از گروه مقابل است (P≥5/5557؛ F= 8/293؛

شناسايی شد ()P>5/58؛ اين يافته با توجه به نمودار

 = 5/751پياليی تريس) .در اين ميان اما اثر عامل B

ميانگينها نمايانگر آن است که ميانگين نمرات مؤلفه
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رضايت از نواحی بدنی در مردان متقاضی رينوپالستی

خود با هدف مقايسه تصوير بدنی در بين افراد دارای

از تمامی گروههای ديگر کمتر است و بيشترين ميانگين

سابقه جراحی زيبايی ( )n=85و افراد عادی ()n=85

رضايت از نواحی بدنی نيز متعلق به مردان گروه شاهد

گزارش نمودند که تفاوت معناداری مابين دو گروه از

است (P= 5/584؛ F= 2/538؛  =5/546پياليی

اين نظر وجود ندارد .با اين حال مغايرت در يافتهها می-

تريس).

تواند به تفاوت در کيفيت نمونههای مورد بررسی (به
طور ويژه بيماران رينوپالستی در مقابل بيماران دارای

بحث
بر اساس يافتههای به دست آمده اثر اصلی عامل
جنسيت بر هيچ يک از مؤلفههای ششگانه تصوير
بدنی (جدول  )2در متقاضيان رينوپالستی معنادار ظاهر
نشد؛ در حالی که اثر اصلی عامل گروه با کنترل
متغيرهای سن و وضعيت تأهل بر مؤلفههای گرايش
بهتناسب و رضايت از نواحی بدنی معنادار به دست آمد
(( )P>5/58جدول  .)2اين نتايج گويای آن است که
اگرچه پيش از اقدام به جراحی بين دو گروه از مردان و
زنان از نقطه نظر تصاوير بدنی تفاوتی وجود ندارد اما
انجام جراحی گرايش بيشتری به تناسب و رضايت
کمتری از نواحی بدنی خود دارند (نمودار .)7
هماهنگ با اين يافتهها سارور ،وادن ،پرتشوک و
ويتاکر ( )7335نيز در پژوهشی بر روی افراد دارای
سابقه جراحی زيبايی ،ارتباط بين تصوير بدنی و
عالقهمندی به جراحی زيبايی را مورد تائيد قرار دادند.
خواجه الدين و ايزدی مزيدی ( )7937دريافتند افرادی
که عمل زيبايی انجام ندادهاند اما تمايل به اين کار
دارند و همچنين افرادی که جهت انجام عمل زيبايی
مراجعه کردهاند ،نسبت به افرادی که عمل زيبايی انجام
ندادهاند و تمايلی به اين کار ندارند نگرانی بيشتری از
از تصوير تن در تمايل به جراحی و تقاضای
رينوپالستی تأثيرگذار است .در اين ميان اما حسينی،

مقابل پس از جراحی) نسبت داد .در تبيين اين نتايج
ابتدا میتوان به اين موضوع اشارهای داشت که مؤلفه
گرايش به تناسب ميزان سرمايهگذاری فرد را در مورد
اينکه از نظر فيزيکی تناسب داشته باشد يا به مهارت-
های ورزشی بپردازد را نشان میدهد و مؤلفه رضايت از
نواحی بدنی نيز بيانگر درجه نارضايتی يا رضامندی فرد
در مورد نواحی خاص بدن خود و ويژگیهايی مانند
صورت ،وزن و وضعيت ماهيچه است (انيس ،7کش و
هرابوسکی .)2554 ،2هر دوی اين مؤلفهها به عنوان
جزئی از تصوير بدنی میتوانند تحت تأثير ظاهر
جسمانی و عوامل روانشناختی (ادراکی ،رشدی و
فرهنگی -اجتماعی) قرار گيرند .اين نگرش چند وجهی
است اما تعامل بين دو عنصر اساسی آن يعنی سرمايه-
گذاری بر تصوير بدنی و ميزان اهميت تصوير بدنی
برای عزت نفس و ارزيابی تصوير بدنی و ميزان نقش
رضايت فرد از ظاهرش نقش مهمی را در تمايل و
تقاضای مداخالت زيبابی دارد (سارور ،وادن و ويتاکر،
)2552؛ به عبارت ديگر افرادی که سرمايهگذاری
بيشتری بر روی تصوير بدنی خود میکنند ،تصوير بدنی
برای عزت نفس آنها اهميت بيشتری دارد و در عين
حال نارضايتی زيادی نيز از تصوير بدنی خود دارند ،در
مقايسه با افرادی که سرمايهگذاری آنها بر روی

قاسمی ،ماليی گنبدی و رضايی ( )7953در پژوهش
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متقاضيان رينوپالستی در مقايسه با گروه شاهد پيش از

سابقه جراحی زيبايی) ،حجم نمونهها ،ابزار ارزيابی

38

تصاوير بدنی متقاضيان قطعی رينوپالستی پيش از اقدام به جراحی :يافتههايی از يک مطالعه مورد شاهدی و جنسيت مدار

زيبايی اقدام خواهند کرد .بنابراين نارضايتی از تصوير

اذعان داشت که اختالالت مربوط به تصوير بدنی

بدنی میتواند ماشه چکان جستجوی درمانهای زيبايی

شايعترين مشکالت متقاضيان جراحی زيبايی است .به

باشد (سارور و همکاران .)7335 ،اين قبيل افرادی که

طور کلی به نظر میرسد در متقاضيان رينوپالستی،

ادراکی منفی از خود درباره جذابيتشان دارند يا از ظاهر

جراحی وسيلهای است برای ايجاد يک احساس خود

خويش اعالن نارضايتی میکنند ،ممکن است که

ايدهآل و آرمانی که از طريق آن درد مطلوب نبودن يا

جراحی زيبايی را وسيلهای در جهت اصالح ادراک

دوستنداشتن خود رفع میگردد .با اين حال انگيزه

خويشتن آسيب ديدهشان بپندارند (سارور و همکاران،

جستجوی جراحی زيبايی میتواند بر اساس ترکيبی از

.)2558

عوامل شناختی ،شخصيتی و ميان فردی باشد (محمدپناه

يافتههای اين مطالعه همچنين نشان داد که اثر تعاملی

اردکان و يوسفی .)7935 ،در تبيين علت وجود

عامل گروه × جنسيت با کنترل متغيرهای سن و

نارضايتی بيشتر در مردان نيز میتوان گفت که اختالف

وضعيت تأهل بر مؤلفه رضايت از نواحی بدنی معنادار

جنسيتی در تصوير بدنی افراد نسبت به خود از گذشته تا

به دست آمد (( )P>5/58جدول  .)2اين نتيجه حکايت

کنون در ميان زنان و مردان ديده شده است و به طور

از آن دارد که مردان متقاضی رينوپالستی به نسبت

معمول به نظر میرسيد که زنان در طول زندگی بيشتر

گروههای ديگر در بازه زمانی پيش از جراحی کمترين

از مردان از تصوير بدنی خود ناراضی هستند .با اين

ميزان رضايت را از نواحی بدنی خود داشتهاند (نمودار

وجود مردانی که از اين حيث ناراضیاند آسيبپذيری

2

بيشتری را تجربه میکنند .شايد دليل اين امر اين باشد

( )2558نيز اظهار داشتهاند بيمارانی که تحت جراحی

که مردان اين روزها بيشتر توسط رسانهها مورد توجه و

رينوپالستی قرار میگيرند ،به بدشکلی بدنی توجه

داوری قرار میگيرند .درست است که زنان برای زمانی

بيشتری میکنند که شاخصی از دگرگونیهای روان-

طوالنی از اين حيث مرکز توجه بودهاند اما شايد همين

شناختی در اين بيماران است و عدم رضايت از ظاهر،

امر حساسيت و آسيبپذيری آنها را نسبت به اين

در اين گروه نسبت به ساير بيمارانی که به جراحی

موضوع کمتر کرده است (شکوری .)7937 ،پوپ،8

زيبايی میپردازند ،بيشتر است .فردريک ،لور و پپالئو

فيليپس و اوليوارديا )2555( 6نشان دادهاند که بسياری از

( )2551در بررسی مسائل مربوط به جراحی زيبايی و

مردان عالقهمندند که بدنی عضالنیتر از آنچه هستند

تصوير بدنی و نگرشهای مردان و زنان در طول عمر،

داشته باشند .رويای مردان آسيايی افزايش تراکم وزن

دريافتند افرادی که به جراحی زيبايی عالقهمند بودند

تا  72کيلو و مردان آمريکايی تا  74کيلو به دليل

در مقايسه باکسانی که تمايلی به اين کار نداشتند

عضالنی شدن است .اين میتواند به دليل مفهومی باشد

9

که آنان از مردانگی دارند .مک کريری ،ساوسير و

 .)7در همين راستا کريراند ،7فيليپس ،منارد و فای

تصوير بدنی ضعيفتری را نشان میدهند .پونت

( )2555در پژوهش خود تائيد نمود که نگرانی بيماران
1

4

2

5

-Crerand
-Menard & Fay
3
-Puent
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تصوير بدنی کمتر بوده و نارضايتی کمتری نيز از ظاهر

از تصوير بدنیشان بيشترين دليل مراجعه آنان به

قاسم صالح پور و همکاران

کورتنای )2558( 7و همچنين کيمل و ماهاليک

36

2

معرض خطر باشند توصيه نمود .در اين باره همچنين

( )2554هر کدام در پژوهش خود دريافتند که ايدهآل-

میتوان در ادامه با بهرهگيری از مکانيزمهای درمانی در

ها و ويژگیهايی که به نحو سنتی مردانه تلقی میشوند

جهت بهبود تصوير بدنی گامهای درخوری برداشت؛

موجب میشود تا مردان بدن عضالنیتری را طلب

چه آنکه اخيراً هوساين ،جنيگر ،کرای سيکا ،ميکالی و

کنند .ارتباط ميان مردانگی و بدنی عضالنی بر اساس

شوارتز )2574( 5و پيشتر کربس ،ترنر ،هينمن و
3

کارتونهای اکشن از سالهای نخستين زندگی در

بهکارگيری مداخالتی همچون درمان شناختی رفتاری

پسران نهادينه میشود (شکوری .)7937 ،اين در حالی

میتواند به بهبود تصوير بدنی و کاهش عالئم روانی

است که زنان بيشتر به فرم بدن توجه دارند و ايدهآل

انجاميده و از سيکل جراحیهای متعدد نيز ممانعت به

آنها باريک بودن حتی در ميانسالی است (فرارو،

عمل آورد.

موهلنکمپ ،پينتنر ،واسون ،هاگر و هورسون.)2555 ،9

مطالعه حاضر خالی از محدوديت نبود که از جمله

با اين حال با توجه به تحقيقاتی که اخيراً صورت گرفته

آنها میتوان به عدم پيگيری تغييرات مرتبط با تصاوير

در میيابيم که تصوير بدنی زنان از خود با باال رفتن

بدنی در بازه زمانی پس از عمل در متقاضيان

سن آنها اهميت خود را از دست میدهد .بيشترين

رينوپالستی اشاره داشت .در اين باره به طور ويژه به

توجه به اين مسئله در زنان در سن بلوغ و اوان جوانی

سبب فقدان همکاری يا عدم دسترسی به متقاضيان

است .زنان در سنين باالتر بيشتر متوجه کارکرد بدن

رينوپالستی و افراد شاهد در مقطع زمانی پس از عمل

هستند اما مردان با باال رفتن سن بيشتر از وضعيت خود

که میتوانست ريزش حجم چشمگيری از نمونهها را

ناخرسند میشوند (ملور ،فولر-تايژيويچ ،مککاب و

در پی داشته باشد ،از اين موضوع صرفنظر شد.

ريکياردلی2575 ،4؛ گيلن و لفکوويتز2572 ،8؛ اسناوال،

بااينحال اين محدوديتی است که مطالعات آتی می-

اسناوال ،رودريگوئز و گونی .)2575 ،6به نظر میرسد

توانند با طرح برنامهای مدون و بکار گيری طرحهای

دليل اين امر آن باشد که با باال رفتن سن زنان ،آنها

پژوهشی جامعتر بر آن فائق آيند .مضافاً بر اين ،ماهيت

احساس فشار اجتماعی کمتری برای انطباق با بدن ايده-

خود گزارشی دادهها نيز میتوانست احتمال افزايش

آل میکنند اما عدم رضايت مردان با کاهش توانايی

سوگيری و مخدوششدن پاسخها را در پی داشته باشد

جسمی و جنسی آنها بيشتر میشود (باکر،

و سرانجام نبود امکان نمونهگيری تصادفی نيز موجب

گرينگارت .)2553 ،1با توجه به آنچه اشاره شد میتوان

میگردد که تعميم نتايج با احتياط صورت پذيرد.

انجام رينوپالستی برای غربالگری آن دسته از

1

-McCreary, Saucier & Courtenay
-Kimmel & Mahalik
-Ferraro, Muehlenkamp, Paintner, Wasson, Hager & Hoverson
4
-Mellor, Fuller-Tyszkiewicz, McCabe & Ricciardelli
5
-Gillen & Lefkowitz
6
-Esnaola, Rodríguez & Goni
7
-Baker & Gringart
2
3

نتيجهگيری
در مجموع نتايج پژوهش حاضر نمايانگر آن بود که
تفاوت معناداری از نظر مؤلفههای تصوير بدنی در بين
دو گروه از مردان و زنان متقاضی رينوپالستی و شاهد
مشاهده نمیشود؛ در حالی که متقاضيان رينوپالستی در
-Husain, Janniger, Krysicka, Micali & Schwartz
-Krebs, Turner, Heyman & Mataix-Cols
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مقايسه با گروه شاهد گرايش بيشتری به تناسب و
رضايت کمتری را از نواحی بدنی خود پيش از انجام
 همچنين در اين ميان نشان داده.جراحی تجربه میکنند
 مردان،شد که از ميان گروههای مختلف مورد بررسی
متقاضی رينوپالستی از کمترين ميزان رضايت از نواحی
 در اين راستا شناسايی.بدنی خود برخوردار بودند
متقاضيان در معرض خطر و بهرهگيری از استراتژیهای
.درمانی با هدف بهبود تصوير بدنی توصيه گرديد
سپاسگزاری
محققان اين مطالعه بر خود الزم میدانند که بدين
وسيله از کليه شرکت کنندگان در اين مطالعه کمال
.سپاس و قدردانی را اعالم نمايند
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