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خالصه 
گيري رواني از واقعيت گيري زيبايي از طريق جراحي يك كنارهپي :مقدمه
 عوامل متعددي به ويژه صفات شخصيت و بعدي بهاين مفهوم چند .است
 بررسي عوامل هدف پژوهش حاضر. افراد، وابسته استهاي دفاعي سبك
  .در افراد داوطلب بود ي جستجوي جراحي زيباييكنندهبينيپيش

دسترس اجرا در گيري  با روش نمونه اين تحقيق از نوع همبستگي: كارروش
كنندگان براي انجام جراحي زيبايي به نفر از مراجعه 80از تعداد . شد

شد تا به صورت  ، درخواست1390شهرستان يزد در سال هاي زيبايي  كلينيك
هاي دفاعي را تكميل  هاي صفات شخصيتي نئو و سبكنامهداوطلبانه پرسش

 هاي فوق، بهكنندگان غير داوطلب به بيمارستان نفر از مراجعه 80. نمايند
ها از تحليل رگرسيون لجستيك و براي تحليل داده. گروه شاهد تعيين شد عنوان
   .ليل كوواريانس چندمتغيري استفاده شدتح

هاي دفاعي سه متغير وضعيت تاهل، سطح تحصيالت مادر و سبك: هايافته
. باشند هاي قوي براي گرايش به جراحي زيبايي ميكنندهبينيآزرده، پيشروان

جنس، نشان داد كه با كنترل اثر سن و ي افراد داوطلب و غير داوطلب هممقايسه
داري هيچ تفاوت معني شخصيتتحصيالت فرد، مردان دو گروه از نظر صفات 

هاي رشدنايافته هاي دفاعي، فقط از لحاظ سبكبا يكديگر ندارند و از بين سبك
گروه داوطلب زنان ، صفات شخصيتي در )P=02/0(دار است ها معنيتفاوت آن

و ) P=03/0(هاي رشدنايافته  ز تفاوت ندارند و از لحاظ سبكو غير داوطلب ني
  .دار استها معنيآنتفاوت) P=002/0( آزردهروان

ي جستجوي جراحي زيبايي بر اساس تركيبي از عوامل انگيزه: گيرينتيجه
عنوان من به  هاي شناختي، هيجاني و مربوط به خانواده است و دفاعروان

ي صفات ناسازگار و عواطف منفي به كنندهشناختي تعديلهاي روانمكانيسم
  .روندكار مي

  

 دفاع، شخصيت، جراحي زيبايي :هاي كليديواژه
  
 
 

  
  

  :نوشتپي
 نهاد خاصي انجـام و بدون حمايت مالي  تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان يكميته تاييد باي كارشناسي ارشد بوده و نامهمطالعه برگرفته از پايان اين

هـاي شهيدصـدوقي، سـوانح و سـوختگي و     هـاي جراحـي زيبـايي بيمارسـتان    همكاري مسئولين محترم در بخش از .است نداشته ارتباطي نويسندگان منافع با شده و
  .گرددمي يزد، سپاسگزاري) ع(جعفر صادق  امام
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Original Article 
 Predictive factors of seeking cosmetic surgery                     

Abstract 
Introduction: Seeking cosmetic surgery has been a mental 
strategy to avoid reality. This multidimensional concept 
depended on many factors such as personality traits and 
defensive styles of people. The purpose of this study was to 
investigate the predictive factors of seeking cosmetic surgery 
among the candidates.  
 Materials and Methods: The method of the research was 
correlation, and the implementation of questionnaires was 
individual. Using method of available sampling, form 80 
people who referred to cosmetic clinics of Yazd city in 2011 
for cosmetic surgery was asked to voluntarily complete NEO 
personality traits and defensive styles inventories. Also, 80 
non-volunteers person referring to the above clinics were 
determined as control group. For analyzing of data, logistic 
regression and multiple ANCOVA were used.  
 Results: The findings of the present research demonstrated 
that the three factors including marital status, the level of 
mother’s education and neurotic defensive styles were strong 
predictors for the tendency to the cosmetic surgery. Also, the 
results of comparison between volunteer and non-volunteer 
people of the same sex demonstrated that, with the control of 
age effect and person education, there was any significant 
difference between males of two groups in personality traits, 
but they were different in terms of immature defensive styles 
(P=0.02). There was no significant difference between the 
females of two groups in personality traits too; whereas, they 
were different in terms of immature (P=0.03) and neurotic 
(P=0.02) defensive styles.  
 Conclusion: Motivation for the seeking cosmetic surgery was 
the combination of psychological, emotional and familial 
factors, and ego defenses were used as regulator psychological 
mechanisms of the maladapted traits and negative emotions. 
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  مقدمه

 سطح در جراحی اعمال ترینشایع از یکی زیبایی هايجراحی

 طوري به .است فزونی به رو آن متقاضیان میزان و هستند جهان

 عمل تحت که افرادي تعداد آمریکا در 2000 سال در که

 است بوده نفر میلیون 3/1 حدود گرفتند، قرار زیبایی جراحی

 نشان افزایشدرصد  198 حدود 1992 سال با مقایسه در که

  ).1( دهد می

مطالعات قبلی نشان داده است که جراحی زیبایی در جامعه 

میلیارد  160ایران، طی سالهاي اخیر افزایش یافته است و سالیانه 

تبه ایران همچنین ر. شودریال صرف انجام اعمال زیبایی می

جهان دارا  در شده انجام زیبایی هايجراحی تعداد نظر از را اول

 هايانگیزه يهزمین در ايمطالعه دیگر، سوي از .)2( باشدمی

 ارزیابی و است نشده انجام مراجعین در هاجراحی این انجام

 شده زیبایی هايجراحی از افراد نگرش و تلقی طرز از کمتري

 مختلف اقشار در حتی و مختلف جوامع در که نگرشی .است

 جا آن از .)3( است متفاوت مختلف، بیماران در و جامعه یک

 افزایش و افراد ظاهر تغییر براي زیبایی هايجراحی که

 جراحی شود،می انجام هاآن نفس به اعتماد بهبود و خشنودي

 .دانست معین شناختیروان الگوي یک پیامد توانمی را زیبایی

 آیندبرمی درمانی روان درصدد بیماران این مطلوب شرایط در

 خود کفایتیبی بر مبنی نوروتیک احساسات حقیقی ماهیت تا

 از دیگر یکی که است ذکر به الزم چنینهم ).4( دریابند را

 هايمکانیسم از استفاده نفسعزت بردن باال یا حفظ هايراه

 در اساسی هیجانات از مبدلی عنوان به هادفاع .)5( است دفاعی

 هیجانات و لیمسا با سازش براي افراد و شوندگرفته می نظر

 آورندمی روي دفاعی هايسبکز ا استفاده به زندگی در منفی

 متقاضی افراد است ممکن گفت توانمی عبارتی به ).6(

 به شیاروناه صورته ب را دفاعی هايمکانیسم زیبایی جراحی

 منفی بدنی تصویر همان که واقعیت از نوعی به تا دنبرمی کار

 از یکی، زیبایی جراحیبنا بر تعریف  .)4( کنند فرار است،

 بهبود و ترمیم حفظ، به کهشود تعریف می فرعی هايتخصص

 طریق از ارثی، آسیب یا بیماري غیاب در فرد جسمانی ظاهر

 علوم دانشمندان ).7( دارد اشاره پزشکی هايتکنیک و جراحی

 هايویژگی با را ظاهري زیبایی مردم، که  اند دریافته اجتماعی

 و بودن دلپذیر ،شایستگی هوش، چونهم پسندیده شخصیتی

 شخصیتی صفات چنینهم .)8( دهند می ربط اجتماعی، پذیرش

 به نسبت نگرش براي قويي کنندهبینیپیش یک عاملی، 5

 صورت این به .شودمی محسوب )بدنی تصویر( بدني اندازه

 ظاهر کیفیت تعیین و بودن پذیرا و دلپذیر با خود از تصور که

 شخصیتی صفات کلی طور به .دارد ارتباط گراییبرون با بدنی

 خصوصبه و بدنی  تصویر بر بودن، پذیرا ویژه به گانهپنج

 در راستا همین در ).7( است ثروم زیبایی جراحی پذیرش

 شخصیتی الگوهاي ،زیبایی جراحی متقاضی افراد در پژوهشی

- آزرده شخصیتی الگوهاي و بیشتر گراییبرون و بودن پذیرا

 .شد دیده شاهد گروه افراد از کمتر ،بودن دلپذیر و خویی

 شاهد گروه به نسبت متقاضی افراد در پذیريمسئولیت صفت

 بود داریمعن آماري لحاظ از تفاوت این و نبود تعادل حد در

 افراد نفسعزت میزان که اندداده نشان هایافته چنینهم ).10،9(

 این به دارد، منفیي رابطه، زیبایی جراحی پذیرش احتمال با

 عنوان به زیبایی جراحی از پایین نفسعزت با افراد که معنی

 ).7( کنند می استفاده کلیي خودانگاره بهبود براي ايوسیله

 متقاضیان در من تحول سطح نداهکرد گزارش ها پژوهش

 و باشدمی ترپایین متقاضیان غیر به نسبت زیبایی هايجراحی

یش خو ظاهر وود خ از و دارند پایینی خود پذیرش که افرادي

 رشدنایافته دفاعی هايسبک از بیشتر ندارند، کافی رضایت

 هیجانات و قاطعیت خودکنترلی، که افرادي و کنند می استفاده

- رشدیافته دفاعیهايمکانیسم از دهند،می نشان بیشتري مثبت

- یافته چنینهم ).11،12( برند می بهره همانندسازي چون تري

 منابع کهه داد نشانتحقیقات صورت گرفته  از حاصل هاي

 بیمار نظر و هلات وضعیت با زیبایی جراحی براي انگیزه ایجاد

 افرادي اکثریت که طوري به .بود وابسته، هدف عضو مورد در

 و مجرد( هلامت غیر کنندمی زیبایی جراحی عمل به اقدام که

 نتیجه پژوهشگران این، بر عالوه .)17،13( هستند )همسربی

 تحصیالت سطح و اجتماعیي طبقه فرهنگ، که نداهگرفت

 گیري تصمیم يکنندهپیشگویی عوامل از مادر خصوص به والدین

 مشخص چنینهم ).14( گردندمی محسوب ،زیبایی جراحی براي

 زیبایی جراحی به گرایش در توجه قابل دیگر عوامل از کهه شد

   ).19،20( باشدمی فرد تحصیالت سطح و )7،18،19( سن
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 به اخیر هايسال در زیبایی هايروش و جراحی از استفاده

 باعث که شیاريوناه افکار هنوز اما است، یافته افزایش شدت

 نشده شناخته درستی به شودمی بدن تغییر فرآیندهاي گیريپی

 ایجاد براي است ايوسیله، زیبایی جراحی گفت توانمی .است

 درد، آن طریق از که آرمانی ومطلوب  خود احساس یک

 .گرددمی رفع خود نداشتن دوست یا خود نبودن مطلوب

 عوامل از ترکیبی اساس بر زیبایی جراحی جستجويي انگیزه

 که جایی آن از و است شخصیتی و هیجانی شناختی،روان

 شخصیتی و شناختی روان هايویژگی يدرباره پژوهش

 اندك بسیار ایران در زیبایی جراحی براي کنندگانمراجعه

 حاضر پژوهش ،شودمی بالینی هايگزارش شامل بیشتر و است

 يپایه بر که نماید استفاده نئو شخصیتی آزمون از دارد سعی

 در تواند می خوبی به و است نشده طراحی روانی شناسیآسیب

 ارزیابی دوم محور در تشخیص يهیارا و درمانیروان ،مشاوره

چهارمین ویراست راهنماي  هايمالك با پزشکیروان

 چنینهم. باشد سازگار تشخیصی و آماري اختالالت روانی

 و زیبایی جراحی داوطلبین شخصیتی هايپویایی بر کیدات

این  براي مزیتی ،افراد این شخصیتی الگوهايي  هیارا احتماال

 از استفاده عدم که فروید يگفته بر بنا .آیدمی شمار به مطالعه

 هیجانی هايآشفتگی سوي به را افراد دفاعی، هايمکانیسم

 واقعیت درك حد، از بیش و افراطی ياستفاده و بردمی پیش

  شخصیت رشد بر منفی ثیراتات و کندمی دور افراد از را

 دفاعی هايمکانیسم يمسئله که است ذکر به الزم گذارد،می

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز واقعیت از فرار براي افراد این در

 زیبایی جراحی انتخاب در شناختیروان عوامل نقش به توجه با

 توانمی عوامل، این تعدیل براي دفاعی هايمکانیسم وجود و

 استفاده کم خیلی یا زیاد خیلی که دفاعی هايمکانیسم گفت

 هستند شناختی روان اختالالتي دهندهنشان احتماال شوند،می

 در باشد، مرتبط شخصیتی مشکالت با تواندمی حالت دو هر و

 افراد شوند،می استفاده بهنجار سطح در که هاییدفاع که حالی

 ).20( نمایندمی محافظت زیاد و مورد بی هايتنش برابر در را

 عوامل شناسایی پژوهش، این اجراي از محقق هدف رو، این از

 داوطلب افراد در زیبایی جراحی ويتججسي کنندهبینیپیش

  .باشدمی

  کارروش

  تمام ،آماري ي جامعه .است همبستگی نوع از حاضر پژوهش

 سال در یزد شهرستان زیبایی هاي کلینیک به کنندهمراجعه افراد

 گروه دو شامل پژوهش در کنندگانشرکت .دنباشمی 1390

 با )زن 57 و مرد 23( زیبایی جراحی داوطلب افراد از نفري 80

 گروه وسال  25/6معیار  انحراف و سال 63/25 سنی میانگین

 و سال 05/28 سنی میانگین با )زن 57 و مرد 23( داوطلب غیر

 در گیرينمونه روش با که بودندسال  51/9معیار  انحراف

 داوطلبانه، صورته ب نمونه گروه تمامی .شدند انتخاب دسترس

 در اطالعات ماندن  محرمانه به  راجع رضایت اخذ با و آگاهانه

   .گرفتند قرار بررسی مورد و کرده شرکت پژوهش

 از پژوهش، این در شخصیتی هايویژگی سنجش براي

نئو شخصیت عاملی 5 ينامهپرسش
1

 )NEO-FFI(  شاملکه 

 اساس بر نامهپرسش این .گردید استفاده است، الئوس 60

 NEO-PI نمرات عاملی تحلیل
2

 شده اجرا 1986 سال در که

 اندازه را شخصیت يبعد عمده 5. است آمده دست هب بود،

خوییآزرده :از عبارتند که گیردمی
3

 )N(، درونگرایی -

برونگرایی
4

 )E(، بودن پذیرا
5

 )O(، بودن دلپذیر
6

 )A( و 

پذیري مسئولیت
7

 )C.( مقیاس یک نامهپرسش عبارت هر براي 

 4 تا 0 ارزش داراي که دارد وجود ايدرجه پنج بنديدرجه

 تا موافقم کامال از گذارينمره این هاجمله از برخی براي .است

 دیگر برخی براي و گیردمی تعلق 4 تا 0 ترتیب به مخالفم کامال

 دست هب عدب هر براي آیتم 12 جمع با مقیاس نمرات .عکس بر

 چندین نتایج NEO-FFI عوامل پایایی خصوص در .آید می

 ،NEO-FFI هايزیرمقیاسکه  است آن از حاکی مطالعه

 در عامل 5 این آلفاي ضریب .دارند خوبی درونی همسانی

 )ییخوآزرده براي( 87/0 تا )بودن پذیرا  براي( 76/0ي  هدامن

 عوامل اعتبار با ارتباط در نیز هایی گزارش .شده است گزارش

NEO-FFI دارندمی اظهار کوستا و کريمک .است شده هیارا 

                                               
1Neoroticism Extraversion Openness Five-Factor Inventory 
(NEO- FFI)
2Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory 
(NEO- PI)
3Neoroticism
4Extraversion - Introversion
5Openness to experience
6Agreeableness
7Conscientiousness
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 به ،دارد دقیقی مطابقت NEO-FFI نئو يشده کوتاه ابزار که

 با را 68/0 باالي همبستگی کوتاه، فرم هاي مقیاس که ايگونه

 از نقل به( دارند نئو ينامهپرسش کامل فرم ينسخه هايمقیاس

 آزمون- آزمون اعتبار ضریب تحقیقی در نیز ایران در ).22

 79/0 ،73/0 ،78/0 ،83/0 ترتیب به روز 37 يفاصله در مجدد

 دلپذیر ،بودن پذیرا گرایی،برون ،خوییآزرده براي 85/0 و

 نیز کرونباخ آلفاي .است شده گزارش پذیريمسئولیت و بودن

 ،74/0 بودن پذیرا ،83/0 گراییبرون ،86/0 خوییآزرده براي

 برابر کل آلفاي و 87/0 پذیريمسئولیت ،76/0 بودن دلپذیر

  ).22( است آمده دست به 83/0

دفاعی هايسبک ينامهپرسش
1

 )DSQ( الگوي اساس بر 

 باند توسط بار نخستین و است شده ساخته هادفاع مراتبی سلسله

 تجدید بارها از بعد .گردید تدوین 1983 سال در همکارانش و

 جدید ينسخه ،همکاران و آندروز 1993 سال در باالخره ،نظر

 را )DSQ-40(هاي دفاعی پرسشنامه سبک نام به دیگري

 را دفاعی مکانیسم 20 و بود الؤس 40 شامل که کردند تدوین

 ارزیابی مورد رشدنایافته و آزرده روان رشدیافته، سطح سه در

 که باشدمی لیکرت صورت به گذارينمره مقیاس .دادمی قرار

 9 مقیاس یک بر اساسال ؤس هر به را خود موافقت میزان فرد

 دفاعی هايمکانیسم از یک هر در فرد .کندمی اعالم ايدرجه

  از کدام هر در آورد، می دست به 18 تا 2 بین اينمره

 معنی به شودمی بیشتر 10 از فرد ينمره که دفاعی هايمکانیسم

 کلی هايسبک در و است مکانیسم آن از فرد ياستفاده

 ينمره با و شده مشخص سبک هر در فرد نمرات میانگین

 آن داراي فرد .شودمی مقایسه دیگر هايسبک در فرد میانگین

 در .باشد داشته را میانگین بیشترین که است دفاعی سبک

 داراي که داد نشان مطالعات نتایج نامه،پرسش این بررسی

 ينامهپرسش هنجاریابی  در .است مطلوبی بازآزمایی اعتبار

 شد مشخص نسب،حیدري توسط ایران در دفاعی هايسبک

 برخوردار مطلوبی روایی از اصلی ينسخه همانند ،نامهپرسش

 روش طریق از نیز دفاعی هايسبک نامهپرسش اعتبار .است

 ضریب .است شده انجام کرونباخ آلفاي محاسبه نیز و بازآزمایی

                                               
1 Defence Style Questionnareie (DSQ)

 رشدنایافته رشدیافته، هايسبک ازیک هر براي کرونباخ آلفاي

 اعتبار ضریب و 74/0 و73/0 ،75/0 برابر ترتیب به آزردهروان و

  .)22 از نقل به( اند کرده گزارش 82/0 هفته 4 فاصله با را بازآزمایی

  نتایج

 هاي کلینیک به کنندهمراجعه افرادبر روي  حاضر پژوهش

 هايیافته .انجام شده است 1390 سال در یزد شهرستان زیبایی

جنسیت، وضعیت  توزیع از حاکی حاضر پژوهش توصیفی

ها بود که تاهل، تحصیالت فرد و تحصیالت والدین آزمودنی

ي کنندگان پژوهش در دامنهشرکت. آمده است 1در جدول 

میانگین سنی گروه داوطلب  ،سال قرار داشتند 60تا  14سنی 

ها از  لذا گروه بود،) 05/27(و گروه غیرداوطلب نیز ) 63/26(

بیشترین  .نظر توزیع سنی به نسبت در یک محدوده هستند

کنندگان در پژوهش هم در گروه داوطلب و هم گروه شرکت

غیر داوطلب، از گروه زنان، مجرد و با سطح تحصیالت 

 کنندگانشرکت مادر تحصیالت چنینهم .باشندمی دانشگاهی

 تا سوادبیي در محدوده داوطلب غیر و داوطلب گروه دو در

 به متعلق داوطلب گروه در درصد بیشترین .ی بوددانشگاه

 به متعلق داوطلب غیر گروه در و %)2/36( دبیرستان گروه

 به متعلق داوطلب گروه در درصد کمترین و %)0/40( ابتدایی

 مادران داوطلب غیر گروه در و %)2/6( سوادبی مادران گروه

 سطح درمورد چنینهم .بود %)8/3( دانشگاهی تحصیالت با

 داوطلب گروه در درصد بیشترین ها،آزمودنی پدر تحصیالت

 به متعلق داوطلب غیر گروه در و %)5/32( دبیرستان به متعلق

 %)8/8( داوطلب گروه در هم درصد کمترین و %)8/23( ابتدایی

   .بود سواد بی گروه به متعلق %)8/13( داوطلب غیر گروه هم و

 گزارش احتمال بر عوامل از تعدادي ثیرات سنجش براي

 تحلیلاز  ،شدن زیبایی جراحی داوطلب براي مخاطبان

قبل از اجراي تحلیل  .شدستفاده ا لجستیک رگرسیون

 - هاي آن با آزمون کلموگروفرگرسیون لوجستیک مفروضه

اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از طبیعی 

هاي دفاعی در ات شخصیت و سبکبودن توزیع نمرات صف

افراد داوطلب جراحی زیبایی بود، لذا امکان استفاده از آن 

 سن، جنسیت،( بینپیش متغیر 14 شامل مدل. وجود داشت

 تحصیالت پدر، تحصیالت فرد، تحصیالت هل،ات وضعیت
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 بودن، پذیرا ،گراییبرون خویی،آزرده شخصیتی صفات مادر،

 رشدنایافته، دفاعی هاي سبک پذیري،مسئولیت بودن، دلپذیر

 از هابینپیشتمام  شامل کلی مدل .بود )آزرده روان و رشدیافته

N، 15(χ2=160( = 30/66( بود دارمعنی آماري لحاظ
، 

001/0<P.( داوطلب افراد بین است قادر مدل که دهدمی نشان این 

 نتایج .شود لیقا تفاوت، داوطلبافراد غیر  و زیبایی جراحی

 گروهی عضویت بینیپیش براي جستیکول رگرسیون تحلیل

 چندین روي از )زیبایی جراحی داوطلب غیر و داوطلب( افراد

 جدول در که طوريهمان .است شده گزارش 2 جدول در متغیر

 سهم آماري طور به بین پیش متغیر 3 تنها است، شده داده نشان 2

 ،P=03/0با هلات وضعیت( اندداشته مدل براي فردي به منحصر

  ).P=05/0با آزردهروان دفاعیسبک و P=00/0 با مادر تحصیالت

 هايسبک و شخصیت صفات نمراتي مقایسه منظور به

 زیبایی جراحی داوطلب غیر و داوطلب گروه افراد در دفاعی

 اثر کنترل با چندمتغیري واریانسوک تحلیل آزمون جنس، هم

 4 و 3 ولاجد در آن نتایج و انجام، فرد تحصیالت سطح و سن

 واریانسوک تحلیل آزمون از استفاده .است شده گزارش

 تساوي قبیل از هاییوضهظمفر رعایت نیازمند چندمتغیري

 است واریانسوک ماتریس یکسانی چنینهم و ها گروه واریانس

  .شدند ییدات مفروضه دو هر حاضر پژوهش در که

وضعیت تاهل و جنسیت،  فراوانی و درصد توزیع متغیر -1جدول 

  تحصیالت فرد، پدر و مادر افراد در دو گروه داوطلب و غیر داوطلب

داوطلب غیر داوطلب
متغیر                          گروه

درصد تعداد درصد تعداد

8/28 23 8/28 23 مرد جنسیت

2/71 57 2/71 57 زن

100 80 100 80 کل

7/58 47 2/71 57 مجرد تأهل وضعیت

2/41 33 8/28 23 متأهل

100 80 100 80 کل

2/6 5 2/6 5 راهنمایی فرد تحصیالت

0/35 28 2/31 25 دبیرستان

7/58 47 5/62 50 دانشگاه

100 80 100 80 کل

سوادبی  8/8  7  8/13  11 پدر تحصیالت

ابتدایی  8/13  11  8/23  19

راهنمایی  2/21  17  0/15  12

دبیرستان  5/32  26  2/21  17

دانشگاه  8/23  19  4/22  18

کل  100  80  100  80

سوادبی  2/6  5  5/27  22 مادر تحصیالت

ابتدایی  2/21  17  0/40  32

راهنمایی  0/25  20  2/16  13

دبیرستان  2/36  29  5/12  10

دانشگاه  2/11  9  8/3  3

کل  100  80  100  80

  

)داوطلب جراحی زیبایی داوطلب و غیر(بینی احتمال عضویت گروهی جستیک براي پیشونتایج تحلیل رگرسیون ل -2جدول 

95.0%  C.I. for EXP(B)
Exp(B)  P

Degrees of 
freedom (df)

Wald
Standard Error 

(S.E.)
Beta (B) متغیر

Upper Lower
33/5 34/0 35/1 66/0 1 18/0 70/0 30/0 جنسیت

02/1 85/0 93/0 13/0 1 28/2 04/0 06/0 - سن

73/15 14/1 24/4 03/0 1 67/4 66/0 44/1 وضعیت تاهل

09/1 73/0 89/0 27/0 1 18/1 10/0 11/0 - تحصیالت فرد

17/1 90/0 03/1 66/0 1 19/0 06/0 03/0 تحصیالت پدر

93/0 68/0 79/0 00/0 1 28/8 07/0 22/0 - تحصیالت مادر

11/1 92/0 01/1 79/0 1 06/0 04/0 01/0   خوییآزرده

04/1 81/0 92/0 19/0 1 67/1 06/0 08/0 -   گراییبرون

03/1 83/0 92/0 15/0 1 00/2 05/0 07/0 -   پذیرا بودن

15/1 93/0 03/1 47/0 1 51/0 05/0 03/0   دلپذیري

13/1 94/0 03/1 40/0 1 70/0 04/0 03/0   پذیريمسئولیت

01/1 95/0 98/0 21/0 1 54/1 01/0 01/0 -   رشدنایافته سبک

08/1 95/0 01/1 61/0 1 25/0 03/0 01/0   سبک رشدیافته

00/1 88/0 94/0 05/0 1 81/3 03/0 05/0 -   آزردهسبک روان

51/7 1 46/4 22/4 92/8   مقدار ثابت
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واریانس با کنترل اثر سن و تحصیالت ونتایج تحلیل ک - 3جدول 

هاي دفاعی در مردان گروه افراد بر صفات شخصیت و سبک

  داوطلب و غیر داوطلب جراحی زیبایی

 منابع

  تغییرات
  متغیر

 مجموع

  مجذورات
df  

 میانگین

مجذورات
F  داري معنی  

  31/0  04/1  25/47  1  25/47  خوییآزرده  سن

  76/0  09/0  14/2  1  14/2  گراییبرون

  07/0  34/3  07/74  1  07/74  پذیرا بودن

  04/0  37/4  13/120  1  13/120  دلپذیر بودن

  52/0  41/0  91/15  1  91/15  پذیريمسئولیت

  56/0  34/0  00/141  1  00/141  سبک رشدنایافته

  69/0  15/0  77/17  1  77/17  سبک رشدیافته

  54/0  37/0  29/49  1  29/49  آزردهسبک روان

  58/0  30/0  95/13  1  95/13  خوییآزرده  تحصیالت

  98/0  001/0  01/0  1  01/0  گراییبرون

  19/0  79/1  71/39  1  71/39  پذیرا بودن

  43/0  63/0  51/17  1  51/17  دلپذیر بودن

  66/0  19/0  30/7  1  30/7  پذیريمسئولیت

  14/0  28/2  18/941  1  18/941  سبک رشدنایافته

  54/0  36/0  09/43  1  09/43  سبک رشدیافته

  43/0  63/0  94/83  1  94/83  آزردهسبک روان

بین 

  گروهی

  89/0  01/0  73/0  1  73/0  خوییآزرده

  59/0  28/0  61/6  1  61/6  گراییبرون

  73/0  11/0  58/2  1  58/2  بودنپذیرا 

  51/0  43/0  93/11  1  93/11  دلپذیر بودن

  58/0  31/0  87/11  1  87/11  پذیريمسئولیت

  02/0  00/6  98/2472  1  98/2472  سبک رشدنایافته

  26/0  28/1  33/150  1  33/150  سبک رشدیافته

  20/0  64/1  57/216  1  57/216  آزردهسبک روان

درون 

گروهی

  17/45  33  81/1490  خوییآزرده

    

  07/23  33  31/761  گراییبرون

  16/22  33  31/731  پذیرا بودن

  45/27  33  08/906  دلپذیر بودن

  04/38  33  62/1255  پذیريمسئولیت

  05/412  33  76/13597  سبک رشدنایافته

  17/117  33  65/3866  سبک رشدیافته

  35/131  33  54/4334  آزردهسبک روان

  37  00/16569  خوییآزرده  کل

      

  37  00/30851  گراییبرون

  37  00/26241  پذیرا بودن

  37  00/36616  دلپذیر بودن

  37  00/45931  پذیريمسئولیت

  37  00/537771  سبک رشدنایافته

  37  00/87946  رشدیافته سبک

  37  00/90584  آزردهسبک روان

واریانس با کنترل اثر سن و تحصیالت ونتایج تحلیل ک - 4جدول 

هاي دفاعی در زنان گروه داوطلب افراد بر صفات شخصیت و سبک

  و غیر داوطلب جراحی زیبایی

منابع 

  تغییرات
  متغیر

مجموع 

  مجذورات
df  

میانگین 

مجذورات
F  داري معنی  

  65/0  19/0  13/10  1  13/10  خوییآزرده  سن

  17/0  86/1  33/39  1  33/39  گراییبرون

  01/0  12/6  62/125  1  62/125  پذیرا بودن

  04/0  33/4  56/151  1  56/151  دلپذیر بودن

  04/0  01/4  86/206  1  86/206  پذیريمسئولیت

  26/0  27/1  66/587  1  66/587  سبک رشدنایافته

  14/0  15/2  20/167  1  20/167  سبک رشدیافته

  90/0  01/0  05/1  1  05/1  آزردهسبک روان

  18/0  80/1  75/93  1  75/93  خوییآزرده  تحصیالت

  19/0  72/1  47/36  1  47/36  گراییبرون

  48/0  49/0  22/10  1  22/10  پذیرا بودن

  69/0  15/0  33/5  1  33/5  دلپذیر بودن

  44/0  58/0  02/30  1  02/30  پذیريمسئولیت

  007/0  70/7  21/3565  1  21/3565  سبک رشدنایافته

  09/0  79/2  18/217  1  18/217  رشدیافتهسبک 

  11/0  54/2  67/205  1  67/205  آزردهسبک روان

  بین 

  گروهی

  10/0  73/2  49/141  1  49/141  خوییآزرده

  95/0  003/0  07/0  1  07/0  گراییبرون

  10/0  69/2  35/55  1  35/55  پذیرا بودن

  15/0  02/2  00/71  1  00/71  دلپذیر بودن

  49/0  46/0  17/24  1  17/24  پذیريمسئولیت

  03/0  81/4  61/2227  1  61/2227  سبک رشدنایافته

  09/0  88/2  50/224  1  50/224  سبک رشدیافته

  002/0  63/9  26/778  1  26/778  آزردهسبک روان

درون 

گروهی

  82/51  103  21/5338  خوییآزرده

    

  10/21  103  57/2173  گراییبرون

  52/20  103  19/2114  پذیرا بودن

  00/35  103  02/3605  دلپذیر بودن

  56/51  103  78/5310  پذیريمسئولیت

  52/462  103  57/47639  سبک رشدنایافته

  75/77  103  27/8008  سبک رشدیافته

  79/80  103  11/8322  آزردهسبک روان

  107  00/62004  خوییآزرده  کل

      

  107  00/88091  گراییبرون

  107  00/80868  بودن پذیرا

  107  00/110170  دلپذیر بودن

  107  00/128150  پذیريمسئولیت

  107  00/1484546  سبک رشدنایافته

  107  00/242866  سبک رشدیافته

  107  00/232854  آزردهسبک روان
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 و سن اثر کنترل با دهد،می نشان 3 جدول نتایج که طور همان

 نظر از داوطلب غیر و داوطلب گروه مردان افراد، تحصیالت

 از و ندارند یکدیگر با داريیمعن تفاوت هیچ شخصیتی صفات

، رشدنایافته هاي سبک لحاظ از فقط دفاعی، هايسبک بین

 مردان که طوري به ،)P=02/0( است داریمعن هاآن تفاوت

 جراحی داوطلب غیر گروه مردان به نسبت داوطلب گروه

  .نمایندمی استفاده رشدنایافته دفاعی هاي سبک از بیشتر زیبایی

 صفات نمرات يمقایسه از حاصل نتایج 4 جدول در

 غیر و داوطلب گروه زنان دردفاعی هايسبک و شخصیت

 جدول این نتایج .است شده گزارش زیبایی جراحی داوطلب

 نظر از داوطلب غیر و داوطلب گروه زنان که دهدمی نشان

 از و ندارند یکدیگر با داريیمعن تفاوت  هیچ شخصیتی صفات

 رشدنایافته هايسبک لحاظ از دفاعی، هايسبک بین

)03/0=P( آزرده روان و )002/0=P( داریمعن هاآن تفاوت 

 غیر گروه زنان به نسبت داوطلب گروه زنان که طوري به است،

 رشدنایافته دفاعی هايسبک از بیشتر زیبایی، جراحی داوطلب

  .کنندمی استفاده آزرده روان و

بحث 

 داوطلب غیر و داوطلب( افراد گروهی عضویت بینیپیش در

 تنها که داد نشان هایافته متغیر، چندین روي از )زیبایی جراحی

 داريیمعن و فرد به منحصر سهم آماري طور به بینپیش متغیر 3

 سبک و مادر تحصیالت هل،ات وضعیت( اندداشته مدل براي

 هايیافتهاند که یی انجام گرفتههاپژوهش ).آزردهروان دفاعی

 جراحی در ثروم عوامل از یکی) 12- 16( کردند گزارشرا  باال

 لفهوم این .است عشقی شریک حضور عدم یا حضور زیبایی

 در که طور همان .دهدمی نشان را هلات وضعیت اثر همان

 جراحی داوطلب افراد اغلب شد مشاهده حاضر پژوهش

 افراد ).هلامتنفر  23در برابر  مجردنفر  56( بودند مجرد زیبایی،

 طرف از( ترقوي اجتماعی هايحمایت دریافت دلیل به هلامت

 افراد به نسبت )همسري خانواده و خودي خانواده همسر،

 خود بدن و خود ازی منف تصویر که دارد احتمال کمتر مجرد،

. نمایند می بیشتري اجتماعی ارزشمندي احساس و باشند داشته

 رضایت خود بدن و خود از مجرد افراد دارد احتمال رو این از

 بهبود براي هاییراه دنبال به نتیجه در و باشند داشتهمتري ک

 انتخاب مسیرهاي از یکی دارد احتمال و هستند خود تصورات

   .باشد زیبایی جراحی خود، از تصور بهبود براي هاآن توسط شده

 ر، دهایافتهبعضی  با سوهم که است ذکر به الزم چنینهم

 بینی پیش عوامل از یکی که شد مشاهدهنیز  حاضر پژوهش

. )14( است مادر تحصیالت سطح زیبایی جراحیي کننده

 باال تحصیالت سطح با مادرانی زیبایی جراحی داوطلبان اغلب

 سطح با زیبایی جراحی عمل انجام عبارتی به داشتند،

 این .دارد مثبت و مستقیمي رابطه داوطلب، فرد مادر تحصیالت

الت تحصی با مادران احتماال که باشد این بیانگر تواندمی موضوع

 هايفرصت منزل، از خارج در اشتغال علت بهباال معموال 

 صرف هاآن کودکی دوران در شانفرزندان براي کمتري

 دوران، آن عاطفی کمبودهاي جبران براي اکنون و اندکرده

، زیبایی جراحی مثل باال هايهزینه صرف طریق از دارند سعی

 گیريشکل و رشد در مادر که جاییآن  از و نمایند اقدام

 هاي موافقت و نظرات دارد، زیادي بسیار نقش فرزند شخصیت

 این توانمی حتی و یابدمی اهمیت بسیار، زمینه این در مادران

 براي باال تحصیالت سطح با مادران که کرد مطرح نیز را تبیین

 وآوري فن از استفاده براي را خود روشنفکري که این

 با که نمایند ثابت که این و دهند نشان علمی هايپیشرفت

 هاییتفاوت پایین تحصیالت سطح با یا نکرده تحصیل مادران

 و مالی وضعیت داشتن و بودن شاغل دلیل به معموال یا دارند،

  برخورد زیبایی جراحیي مسئله با ترراحت بهتر، اقتصادي

 که داد احتمال توانمی فوق، هاي تبیین بر افزون .کنندمی

 هاییموفقیت به خود معموال باال تحصیالت سطح با مادران

 فرزندان در نیز را گراییکمال حس جهت این از و اندرسیده

 داشتن براي مادران این فرزندان و دهندمی پرورش خود

 چنینهم و جامعه در ترمطلوب ظاهري و بهتر اجتماعیي وجهه

 هایی راه از یکی است ممکن خود طلبیکمال نیاز ارضاي براي

  .باشد زیبایی جراحی گزینند،برمی که

  عوامل از دیگر یکی که شد مشاهده حاضر پژوهش در

 دفاعی هايسبک از استفاده زیبایی جراحیي کنندهبینیپیش

 با مقابله در افراد توسط هاسبک این اگر .است آزرده روان

 به اغلب روند، کار به مداوم صورت به زندگی، لیمسا

 زندگی هايلذت و کار روابط، در مدتطوالنی مشکالتی
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 دفاعی هايسبک گفت توانمی عبارتی به .شوندمی منجر

 با مقابله براي انطباقی غیر راهبردهاي رشته یک، آزردهروان

 و هستند شده سرکوب و نهفته امیال از ناشی هاياضطراب

 امیال اظهار و دیگران به وابستگی از مخلوطی بر مشتمل

 هاسبک نوع این که افرادي رو، این از .)4(باشند می شخصی

 هاي تنش با مقابله براي معموال است، غالب شانزندگی در

 هستند منطقی غیر هايحل راه دنبال به زندگیي شدهسرکوب

 چون اقداماتی سوي به را هاآن تواند می منفی بدنی تصویر و

  .بکشاند زیبایی جراحی

 داوطلب، غیر و داوطلب گروه مردان درمقایسه این، برعالوه 

 هیچ شخصیتی صفات نظر از گروه دو که دادند نشان هایافته

 دفاعی، هايسبک بین از و ندارند یکدیگر با داريیمعن تفاوت

 داریمعن هاآن تفاوت رشدنایافته هاي سبک لحاظ از فقط

 گروه مردان به نسبت داوطلب گروه مردان که طوري به است،

 دفاعی هايسبک از بیشتر زیبایی جراحی داوطلب غیر

 يمقایسه از حاصل نتایج چنینهم .نمایندمی استفاده رشدنایافته

 گروه زنان در دفاعی هايسبک و شخصیت صفات نمرات

 گروه زنان که داد نشان زیبایی جراحی داوطلب غیر و داوطلب

 تفاوت هیچ شخصیتی صفات نظر از داوطلب غیر و داوطلب

 لحاظ از دفاعی، هايسبک بین از و ندارند یکدیگر با داريیمعن

 داریمعن هاآن تفاوت، آزردهروان و رشدنایافته هايسبک

 غیر گروه زنان به نسبت داوطلب گروه زنان که طوري به است،

 رشدنایافته دفاعی هايسبک از بیشتر زیبایی، جراحی داوطلب

 غیر و داوطلب افراد تفاوت .کنندمی استفاده آزردهروان و

 نوعی زیبایی جراحی که است این نشانگر، جنسهم داوطلب

 از نارضایتی براي متحرکی هدف بدن، و است روانی دفاع

 هايمکانیسم وجود چنینهم است، داوطلب افراد در ظاهر

  و داوطلب مردان در سازيالیه مثل رشدنایافته دفاعی

 به گذار قبیل از آزردهروان و رشدنایافته دفاعی هايمکانیسم

 زنان در ابطال و سازي عقالنی جایی،جابه سازي،الیه عمل،

 که باشد موضوع این بیانگر تواندمی زیبایی جراحی داوطلب

 نوعی بودن، دفاعی سبک نوعی بر عالوه زیبایی جراحی

 گفت توانمی یا ست؛ه نیز ناسالم و منطقی غیر دفاعی مکانیسم

 به گرایش در آزردهروان و رشدنایافته دفاعی هاي سبک که

   .)9،12،11( دارند توجهی قابل نقش زیبایی جراحی

 پژوهش دربرخی مطالعات،  هايیافته با موافق این، بر عالوه

 زیبایی جراحی به گرایش در، سن عامل که شد مشاهده حاضر

 دهیشکل در نوجوانان و جوانان که جایی آن از و است ثروم

 رو، این از هستند، محبوبیت کسب دنبال به بیشتر خود هویت

  زیبایی جراحی برگزینند دارد احتمال که هایی راه از یکی

تحقیقات  هايیافته راستاي در چنینهم ).7،17،18( باشدمی

 از یکی نیز فرد تحصیالت سطح که شد مشاهدهصورت گرفته، 

 .است زیبایی جراحی به گرایش در ثروم و برانگیزاننده عوامل

به میزان بیشتري  معموال کردهتحصیل افراد که جایی آن از

 پایین تحصیالت سطح با افرادنسبت به  و ندهست گرا کمال

 تصویر به نسبت این بر بناارتباطات اجتماعی بیشتري دارند، 

 ظاهري و اجتماعی يوجهه کسب براي و بوده ترحساس خود بدنی

   .)18،19( نمایند انتخاب را زیبایی جراحی است ممکن بهتر

. است بوده مواجه هامحدودیت از برخی با حاضر پژوهش

 و داوطلب افراد از حاضر پژوهش هايآزمودنی که اینیکی 

 این بر بنا اند،بوده یزد شهرستان زیبایی جراحی داوطلب غیر

 با هاقومیت و افراد سایر به آن پذیريتعمیم است ممکن

 گردآوري در که ایندیگر  و باشد همراه هاییمحدودیت

 نامهپرسش و خودگزارشی ابزار از تنها پژوهش هايداده

 جراح توسط بدنی بدشکلی شدتبه عالوه  .است شده استفاده

 ضرورتي کنندهتعیین توانستمی امر این که نشد سنجیده

 این به توجه با .باشد روانی شناسیآسیب احتمال یا و جراحی

 و افراد سایر به هایافته تعمیم در شودمی پیشنهاد موضوعات

 در وگردد  رعایت احتیاط جانب، دیگر قومی هايگروه

 براي مصاحبه ویژه به سنجش ابزارهاي سایر از امکان صورت

 پیشنهاد چنینهم .گردد استفاده تروسیع و بیشتر اطالعات کسب

 به پزشکان، توسط زیبایی جراحی انجام از قبل که شودمی

 گرایش در ثروم شناختی روان عوامل نقشو  جراحی ضرورت

 دفاعی هايسبک و شخصیتی صفات نظیر جراحی، نوع این به

 تشخیصي زمینه در شناسان روان که جایی آن از و شود توجه

 تبحر و تخصص شخصیتی و شناختیروان لیمسا درمان و
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 شناختی رواني مشاوره صورت به امر اینمناسب است  دارند،

   .گیرد صورت هاآن توسط زیبایی، جراحی از قبل

  گیرينتیجه

 خود احساس یک ایجاد براي است ايوسیله زیبایی جراحی

 یا خود نبودن مطلوب درد آن طریق از که آرمانی ومطلوب 

  استانداردهاي .گردد می رفع خود نداشتن دوست

 که است ايمتوقعانه فشار ظاهر، مورد در فردي گرایانهکمال

 به نتوانند افراد اگر و دارد قرار افراد منفی بدنی تصویر پشت در

 .پردازند می خود از انتقاد به ،یابند دستمطلوب  معیارهاي آن

   عوامل از ترکیبی اساس بر زیبایی جراحی جستجويي انگیزه

-ویژگی و صفات و است شخصیتی و هیجانی شناختی،روان

 اتخاذ افراد که ايمقابله و دفاعی هايروش با شخصیتی هاي

 عنوان به من هايدفاع عبارتی به .دارد مستقیم ارتباط کنند،می

 و ناسازگار صفات يکنندهتعدیل شناختیروان هايمکانیسم

  .روندمی کار به منفی عواطف

 عوامل که گفت توانمی حاضر، پژوهش هايیافته بر اساس

 سطح و هلات وضعیت دفاعی، هاي سبک جمله از مختلفی

 کیفیت در ثروم شناختیروان عوامل عنوان به مادر تحصیالت

 دخیل زیبایی جراحی به گرایش در کمال، به رسیدن و زندگی

.باشندمی
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