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ینو اشتهداشدرصددر80رانیدر کشور ایباییز
و ستایشافزابههمچنان روحاضرلحادر رماآ

کیپالستیجراحا،یدنياز کشورهاياریبرخالف بس
). 1است (رانیدر اییبایعمل زنیترعیشاینیب

نقص هاي زیبایی، به دلیل بیماري، پیر شدن، یا 
از شرایط روانشناختی بوجود ینارضایتی ظاهري ناش

مارانیاختالالت شخصیتی بزی. گاهی اوقات ندیآیم

یکی) و 2گذارد (یمریثأها تآنیبر نوع تصویر بدن
است.یفتگیشنوع اختالالت، خودنیاز ا

به عنوان ) غالباnarcissisticً(یفتگیشخود
شناخته شده که يادهیچیمهم و پیتیصفت شخص

ترد و حال خودنیو در عینیبزرگ بشامل حس خود
لیو تماتیبه موفقیشکننده، محق بودن، اشتغال ذهن

؛ )3است (گرانیدياحترام از سوافتیبه دردیشد
کینوان بطور گسترده به عنکهیبخاطر انیهمچن

چکیده:
رو، پژوهش حاضر با هدف نیاست. از ارانیدر اییبایعمل زنیترعیشاینیبکیپالستیجراحزمینه و هدف:

ریآن با افراد غسهیو مقاینیبییبایزیجراحانیبدن در متقاضیشکلو بدیفتگیشرابطه اختالل خودیسبرر
.دیانجام گردینیبییبایزیجراحیمتقاض
یمتقاضرینفر غ100و ینیبییبایزیجراحینفر متقاض100،یلیتحل- یفیمطالعه توصنیدر ا:یبررسروش
وهیهمتا شده بودند، به شگریکدیبا یهل و محل زندگأتت،یجنسالت،یتحصزانیکه از نظر مینیبیجراح

و پرسشنامه روابط یفتگیشپرسشنامه خودطافراد، توسهیانتخاب شدند. کليدر دسترس در شهر ساريرینمونه گ
کیلجستونیرگرسيرقرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آمایابی)، مورد ارزMBSRQخود (- چند بعدي بدن

.دیگردلیتحل
یجراحیدر افراد متقاضیفتگیشبدن و خودیاختالل بدشکلنیانگیداده ها نشان داد، سطح ملیتحلها:یافته

ی داري در معننقشبدن ینشان دادند اختالل بدشکلنیهمچنجیاست. نتاشتریبیمتقاضرینسبت به افراد غییبایز
ی). نسبت شانس مربوط به اختالل بدشکل791/39wald= ،001/0<P(داشت ینیبییبایزیجراحاقدام به پیش بینی 

که بیانگر شانس مراجعه بیشتر افراد داراي اختالل بدشکلی بدن نسبت به افراد عادي )218/1بود (کیاز شتریبدن ب
مراجعه براي ی نقش معنی داري در پیش بینیفتگیشخودیی می باشد. اختالل بایزیجراحجهت مراجعه براي 

.)P<05/0(یی نداشتبایزیجراح
عمل يمراجعه و اقدام برازانیدر میاز بدشکل بدنیپنداره منفرسد خودیبه نظر مج،یبر اساس نتا:يریگنتیجه
دارد.ریتأثینیبییبایزیجراح

.یفتگیشخود،یبدشکلی بدن،ینیجراحی زیبایی بهاي کلیدي:واژه
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مورد مطالعه قرار گرفته است، با یتیاختالل شخص
تیاز اهمقیهمچون احساس عمییهایژگیو

باور به ت،یموفقالتیبا تخیاشتغال ذهن،یشخص
یواقعریاست، احساس غییهمتایفرد خاص و بنکهیا

عدم ،يفردنیدر روابط بیاز محق بودن، بهره کش
و گرانیبه ددنیحسادت ورزگران،یبا دیهمدل

).4شود (یداشتن نگرش متکبرانه مشخص م
همراه یمثبت و منفيامدهایبا پیفتگیشخود
مثبت آن شامل کاهش يامدهایاز پیاست و برخ

و عملکرد بهتر هیاوليندیخوشا،ییبرون گرا،یافسردگ
عطش توجه، گر،یدیی). از سو5باشد (یدر جمع م

و يپرخاشگر،یدلبه خود، فقدان همیافراطنانیاطم
خودیمنفيامدهایاز پیبرخیاجتماعيناسازگار

). بر اساس مطالعات و 6دهند (یملیرا تشکیفتگیش
یدر دوران کودکیفتگیشخودت،یشخصيهاهینظر

یخانوادگیزندگریثأدارد و به طور خاص تحت تشهیر
).7است (يپرورفرزنديهاوهیو شهیاول

کیبه عنوان ینیبالریدر سطوح غیفتگیشخود
مانند فتهیشاز بهنجار تا خودهوستیبعد و به صورت پ

). 8شود (یدر نظر گرفته میتیصفات شخصریسا
ینیبزرگ ببهنجار، شامل احساس خودیفتگیشخود
پنداشت خوديطور همزمان داراباما ؛است

االندر کودکان و بزرگساست که معموالًيریپذبیآس
فرد خودکیکه يود. از آنجا که تصورشیمدهید
نیبنابرا؛از خودش دارد به وضوح متکبرانه استفتهیش

حفظ عزت ریبطور دائم نگران و درگفتهیشافراد خود
نیمتعدد بيهازمیمکانقیخودشان از طریواقعرینفس غ

ها را موضوع آننیشوند که ایميو درون فرديفرد
یفتگیشدر مقابل خود).9سازد (یمریپذبیآساریبس

رابطه یروانشناختیستیسازگارانه و بهنجار که با بهز
ایناکام کننده و ن،ی)، چنانچه والد10دارد (یمثبت

کودك باشند، يننده براکاز حد ارضاشیبن،یوالد
يهایژگیويفرد داراوردیگیشکل ناسازگارانه م

ییانمخودواحساس استحقاق ،یبه بهره کشلیتما
).11،12گردد (یم

به لیتواند در تمایکه ميگریمهم دعامل
داشته باشد، نوع تصور فرد از بدن ریثأتییبایزیجراح

یجراحيزهیباشد. از آنجا که انگیو ظاهر خودش م
و یتیشخص،یاز عوامل شناختیبیبر اساس ترکییبایز
افراد در مورد ياست، با افکار و باورهايفردانیم
نیدارد. به امیارتباط مستق،یحساس خود ارزشا

در یمنفيصورت که هرچه نمرات افراد در باورها
يشتریبيمورد ظاهرشان باالتر باشد، احساس کهتر

به دنبال سرپوش گذاشتن بر یکنند و از نظر روانیم
یغلبه بر آن هستند و در صدد جراحایاحساس نیا

).13(ندیآیبر مییبایز
بدنی بیانگر نگرش فرد از خود، همراه با تصویر

دهندهتغییرتوانداحساسات و افکاري است که می
منفییامثبتجهاتدروگوناگونشرایطدراورفتار
تعامالتجسمانی،رشدچونعواملیتأثیرتحتوباشد
بدنیجراحاتوآسیبسوانح،اجتماعی،محیطبافرد

،یبدنریتصويهایژگیاز ویکی. )14گیرد (میقرار
است که فرد از خود به عنوان چاق، الغر، يریتصو

را شاخص یژگیونیبلند قد دارد و اایکوتاه قد و 
یکه شاخص حجم بدنينامند. افرادیمیحجم بدن

). 15هستند (یخود ناراضیبدنریدارند، از تصوییباال
ریوتصيهیدو بعد است، سرمايدارا،یمفهوم بدشکل

به یبدنریتصويهی. سرمایبدنریتصویابیو ارزیبدن
که مردم به بدن و یو شناختيرفتارتیمقدار اهم

ریتصویابیشود و ارزیدهند، مربوط میظاهرشان م
از بدن و ظاهر يناخشنودایيبه درجه خشنودیبدن

افراد مربوط است.
به ی، اشتغال ذهنیبدنیبا اختالل بدشکلافراد

خود دارند و دل مشغول یبدنيه هااز جنبیبرخ
یدر ظاهر خود هستند و سعیالیخایيتصورصینقا

را بوجود آورند، یراتییکنند در عضو بدشکل تغیم
یبه طور واضحییبایزیکنند که جراحیافراد فکر منیا

و یآن ها را متحول خواهد کرد و مشکالت شغلیزندگ
). 16،17(دآن ها را حل خواهد کريو فردیاجتماع

توانند موجب یمیبدنریدرباره تصویاشتغاالت ذهن
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شده از خود شده و به فیتحرریتصوکیگسترش 
ابتال به اختالل ينهیکند که زمیمشرفتیپيگونه ا
). اختالل بدشکلی 18سازد (یرا فراهم میبدشکل

بدنی، یک اختالل ذهنی است که در همه سطوح 
بربدنیبدشکلیباافراد. دهدرخوانداجتماعی می

ظاهریشانهايجنبهازبعضیکههستندباوراین
یروانطیشراکییبدنی. اختالل بدشکلستنیجذاب

واسترس،يوسواس فکریژگیاست که با سه و
).19شده است (فیتعر،ياختالالت کار کرد

از جراحی زیبایی، ریدر استفاده فراگگرچه
یدارا بودن امکانات مالهمچون تنوع طلبی،یعوامل

هايصورت و تمرکز روز افزون رسانهيتغییر در اجزا
میان نیاما در ا؛باشندیموثر مزنیبدنیتصویربهجمعی

باشد، یمژوهشگرانآنچه مورد توجه و تأیید اکثر پ
). پژوهش ها 20،21است (بدنینارضایتی از تصویر 

ریتصوییابیزیجراحینشان دادند که افراد متقاض
سبب یاختالل بدشکلنیاز خود دارند و ایمنفیبدن

ی). برخ18شود (یمییبایزیجراحيبه سوشیگرا
که دندیرسجهینتنیبه ازی) ن22- 24پژوهشگران (
افرادتر دریمنفیبدنریو تصویبدنیاختالل بدشکل

نسبت به افراد يشتریبوعیشییبایزیجراحیمتقاض
ها یدوستان، خانواده و همکالسنیهمچن؛دارديعاد

).25هستند (یجراحزهیانگجادیدر ایاز عوامل اصل
در یچندانیتیرسد تفاوت جنسینظر مبه

وجود نداشته باشد، چرا که ییبایزیبه جراحلیتما
تحت عمل ریسال اخ15یکه طیمارانیبیبررس

عیدهد توزینشان م،قرار گرفتندکیپالستیجراح
است و سن متوسط کسانینان و مردان زیجنس

یژگیونیباشد و فراوان تریسال م4/16انیمتقاض
یتیشخصيالگوییبایزیدر داوطلبان جراحیتیخصش

در همه ییبایزی). جراح26،27بوده است (فتهیشخود
خودمضطرب،ی) و افراد وسواس27است (عیاقشار شاي
انیمتقاضنیشتریبیبدنیاختالل بدشکليو دارافتهیش

يچه احساس کهترهستند. البته، هرییبایزیجراح
يزهیو انگشتریبییبایزیاحبه جرشیباشد، گراشتریب

و یتیو شخصیاز عوامل شناختیناشییبایزیجراح
).28است (شتریبيفردانیم

ی) نشان داد افراد متقاض29مورگان (پژوهش
يترنییمت پاسالمت روان و سطح سال،ییبایزیجراح

) 30،31(يگریديدارند. پژوهش هاينسبت به افراد عاد
که عزت نفس افراد کاهشینشان دادند که زمانزین
افراد نیشود و ایمیمنفیبدنریتصوجادیباعث اابدییم

و یجبران اختالل بدشکلیدر پییبایزیبا انجام جراح
عزت نفس خود هستند.شیافزا

انجام شده يثر پژوهش هارسد اکیبه نظر م
انجام شده ییبایزیجراحيامدهایپيبر رورانیدر ا

یبررسنهیپژوهش در زميمحدوداریاست و تعداد بس
یجراحانیدر متقاضیتیعوامل و اختالالت شخص

يصورت گرفته است. با توجه به تقاضاییبایز
ژهیبوییبایزيهایجراحيروزافزون مردان و زنان برا

؛پژوهش مشخص شدنیانجام اتیاهم،ینیبیجراح
عوامل ياسهیمقایپژوهش با هدف بررسنیلذا، ا
ریو غانیمتقاضنیبیبدنیو بدشکلیفتگیشخود

هیو فرضدیانجام گردینیبییبایزیجراحانیمتقاض
یو بدشکلیفتگیشبود که خودنیپژوهش ایاصل
در افراد را ینیبییبایزیجراحيتواند تقاضایمیبدن

کند.ینیبشیپیمتقاض

:یبررسروش
بود. یلیتحل- یفیحاضر از نوع توصپژوهش

ییبایزیبه جراحانیمتقاضهیپژوهش کليجامعه آمار
90- 91در سال یجراحنیبه اانیمتقاضریو غینیب

کردند. تعداد کل یمیزندگيبودند که در شهر سار
مناسب نفر) بر اساس جدول مورگان 200نمونه (

نفر 200ونهکل افراد نمبیداده شد. بدن ترتصیتشخ
شهر ییبایزکینیکه با مراجعه به سه کلدیانتخاب گرد

نفر زن) 57نفر مرد و 43(ينفر100نمونه کی،يسار
يرینمونه گوهیبه شینیبییبایزیجراحیافراد متقاض

نی. به ادندیدر دسترس در مدت سه ماه انتخاب گرد
مراجعه ینیبیجراحینفرافراد متقاض100صورت که
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لیپس از درخواست و تشکنکیسه کلنیبه ادهکنن
به عنوان نمونه اقدام ینیبیپرونده و اقدام به جراح

100انتخاب شدند، سپس ینیبییبایزیکننده جراح
یمتقاضریاز افراد غنفر زن)57نفر مرد و 43(نفر

الت،یتحصزانیکه از نظر مینیبییبایجراح ز
انیبا متقاضیهل و محل زندگأتتیوضعت،یجنس

و از وهیبه همان شياز شهر سارزیهمتا شده بودند ن
در دسترس انتخاب شدند. دامنه يرینمونه گقیطر
سال بود. مالك ورود 28تا 18نیکل نمونه ها بیسن

ییبایزیجراحیمتقاضریافراد نمونه غيبه پژوهش برا
را ییبایزینیبیجراحکباریکه حداقل يادو افرینیب
، عدم 30تا 18نیبنیداده بودند، دارا بودن سنجامان

و یروانيو مصرف داروهایروانيماریداشتن سابقه ب
يکه دارایعدم داشتن سابقه سوانح جسمنیهمچن
است بود. مالك خروج، عدم یبدنيظاهریعالئم

مل در مدت پژوهش بطور کايپرسشنامه هالیتکم
پژوهش بود.يزمان اجرا

شخصیت پرسشنامهپژوهش عبارت بودند از:ابزار
Narcissistic(شیفته خود Personality Inventory=NPI-40:(

به منظور ،یخود گزارش دهيماده ا40پرسشنامه نیا
فتهیشخودتیمرتبط با شخصيهایژگیسنجش و

و هال نیکابتدا توسط راساسیمقنیشده است. اهیته
شد و هیتهيماده ا54به صورت نسخه 1981در سال 
مجدد شد یررسب1988در سال يو ترنیاسکتوسط ر

کی. سواالت آن از صفر تا افتیماده کاهش 40و به 
شوند. نمره صفر نشان دهنده فقدان یمينمره گذار

یفتگیشوجود نشانه خودانگریبکینشانه و نمره 
پرسشنامه در نیایاعتبارسنججیاست. براساس نتا

نیانمرات نیبیهمبستگبیضر،یرانیجامعه ا
خود تیشخصيچند محورینیبالاسیپرسشنامه با مق

و )P>001/0دار بوده (یو معن77/0برابر لون،یمفتهیش
به یدرونیکرونباخ در سنجش همسانيآلفابیضر
). 32بدست آمده است (79/0و 74/0، 84/0بیترت

پرسشنامه نیکه ایو ملکیشقاقا،ینيصفاريهاهافتی
کرده اند، نشان داد که یابیهنجاریرانیجامعه ايرا برا

تیکل پرسشنامه شخصیدرونیو همسانییبازآمایانیپا
بیضرانیهمچن؛باشدیم77/0و 81/0برابر با فتهیخود ش

يپرسشنامه با پرسشنامه چند محورنینمره کل ایهمبستگ
ییو توافق جوییبرون گرااسیو خرده مقلونیمینیبال

و 82/0برابر با بیبه ترتیعاملنجپتیپرسشنامه شخص
ییهمگراییرواانگریمحاسبه شد که ب68/0و 73/0

جی). نتا33است (فتهیخود شتیمناسب پرسشنامه شخص
برازش یرانیپرسشنامه در جامعه انیدهد که اینشان م

مرتبط يدر پژوهش هايغربالگريبرایبدارد و ابزار مناس
یکرونباخ کليآلفاژوهشپنیاست. در ایفتگیشبا خود
بدست آمد.85/0برابر با 

خود- روابط چند بعدي بدنپرسشنامه
)The Multidimensional Body-Self Relations

Questionnaire = MBSRQ:(46یسنجخوداسیمقنیا
ساخته شد که به منظور 1990ل در ساتوسط تامپسون یتمیآ

اسیمقریز6شده است و شامل یتن طراحریتصویابیارز
تناسب، یابیبه ظاهر، ارزشیگرا،يوضع ظاهریابیارز
و یوزن ذهنایبه اضافه وزن یبه تناسب، دل مشغولشیگرا
است. شرکت کنندگان براساس یبدنیاز نواحتیرضا

دهند. یبه پرسش ها پاسخ مزینه ايگ5کرتیلاسیمق
یپرسشنامه در مطالعات خارجنیایروان سنجيمشخصه ها

اعتبار یبشارت به بررسزینرانیارقرار گرفت و ددییأمورد ت
يآلفابیآن، ضرایآن پرداخت و در فرم فارسییو روا

کیها در مورد اسیاز خرده مقکیهر يکرونباخ ماده ها
، 85/0، 88/0بیاز دانش آموزان به ترتينفر217نمونه

یگزارش شد که نشانه همسان94/0و 91/0، 79/0، 83/0
).34،35باشد (یخوب پرسشنامه میدرون

انیو بیپرسشنامه ها ابتدا به معرفعیتوزيبرا
یاهداف مطالعه پرداخته شد، سپس در مورد چگونگ

یحاتیعات توضپرسشنامه و محرمانه ماندن اطاللیتکم
اریو بعد از آن، پرسشنامه ها در اختدیارائه گرد

حاتینمونه ها قرار گرفت. پس از ارائه توض
دادند. پس از خمراجعه کنندگان خود به سواالت پاس

بدست آمده با روش يداده ها، داده هايجمع آور
.دیگردلیو تحلهیتجزکیلجستيآمار
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:هاافتهی
نفر بود 200پژوهش شامل نیافراد نمونه اکل

نفر 100و ینیبییبایزیجراحینفر متقاض100(
نفر) از 43درصد (6/40). ینیبیجراحیمتقاضر یغ

درصد 8/53مرد وییبایزیجراحیافراد نمونه متقاض
درصد 5/57نیهمچن؛ نفر) از آنان زن بودند57(
مجرد وینیبییبایزیجراحانینفر) از متقاض61(
نیشتریهل بودند. بأنفر) از آنان مت39درصد (8/36

زن و مجرد بودند. تفاوت ،ییبایزیافراد جراحیمتقاض
).P=57/0(دار نبودی دو گروه معننیدر بتیجنس

سال با 28تا 18نیکل نمونه ها بیسندامنه
و انحراف نیانگمی. بودسال25/22±95/2نیانگیم

ینیبیجراحیسن افراد نمونه متقاضاریمع
ینیبیجراحیمتقاضرغینمونهافرادو14/2±75/20

.)P>001/0(بودسال73/23±91/2) ي(افراد عاد
يبرایفتگیشخوداریو انحراف معنیانگیم

در افراد نمونه ییبایزیبه جراحیافراد متقاض
یبه جراحیمتقاضریافراد غبرايو55/36±53/247
اریو انحراف معنیانگیم.)P=01/0(بود40/56±55/230

.بود40/239±16/48کل افراد نمونه يبرایفتگیشخود
يبرایبدنیبدشکلاریو انحراف معنیانگیمنهمچنی

و85/99±96/9ییبایزیافراد اقدام کننده به جراح
بود79/67±05/17یبه جراحیمتقاضریافراد غبراي

)001/0<Pیبدنیبدشکلاریو انحراف معنیانگی). م
.آمدبدست82/83±26/21کل افراد نمونه يبرا

که در اجرا شدکیستیلوجونیرگرسلیتحل
ریبه عنوان متغیآن عامل اقدام کنندگان به جراح

به عنوان یفتگیشبدن و خودیوابسته و اختالل بدشکل
نفر وارد 200انتخاب شدند. در کل نیبشیپيرهایمتغ

5/57نیمدل بنیدر انیبشیپيرهایمعادله شدند. متغ
اقدام به يبراانس را یدرصد از وار6/76درصد تا 

کردند. در خالصه مدل، نییتبینیبییبایزیجراح
شیپریبدن را به عنوان متغیآماره والد، اختالل بدشکل

نشان ینیبییبایزیاقدام به جراحيبرايداری معننیب
مقدار نیهمچن؛ )>791/39wald= ،001/0Pدهد (یم

دهد نسبت ینشان مExp(B)تونسبدن دریبدشکل
باشد یمکیاز شتریبدن بیشانس مربوط به بدشکل

اختالل ریمتغشیاست که با افزایمعننی) به ا218/1(
یمشیافزازینینیبیبدن، اقدام به جراحیبدشکل

نس اقدام بدن، شایواحد در بدشکل1شیافزالذا.ابدی
دهدیمشیافزا218/1را تا ینیبییبایزیبه جراح

).1(جدول شماره

اقدام برايشیفتگیخودوبدنی بدشکلی لوجیستیک در پیش بینی اختالل خالصه مدل رگرسیون :1جدول شماره 
بینیبه جراحی زیبایی

داريی سطح معندرجه آزاديExp(B)Waldمتغیرها
991/0470/31062/0شیفتگیخود

	>218/1791/391001/0بدشکلی بدنی 	
	>000/0122/291001/0ثابت 	

:بحث
رابطه اختالل یپژوهش بررسنیاز انجام اهدف

ییبایزیجراحانیدر متقاضیبدنیو بدشکلیفتگیشخود
بود. براساس نتایج به یمتقاضریآن با افراد غسهیو مقا

یافراد متقاضيبرایبدنیبدشکلنیانگیدست آمده م

ینیبییبایزیجراحینمونه متقاضدرییبایزیجراح
غیر متقاضی افراديبرایبدنیکلبدشنیانگیو م85/99

نشان دادند که یافته هانیهمچن؛بود79/67جراحی زیبایی 
نسبت به خوديتریکننده قوینیبشیپیبدنیبدشکل
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ری. هرچه تصوبودینیبییبایزیانجام جراحيبرایفتگیش
و به دنبال شتریبیبدنیتر، احتمال تصور بدشکلیمنفیبدن

جیبا نتاجینتانیاست. اشتریبییبایزیآن اقدام به جراح
).12،19،23(باشدیانجام شده، همسو منیشیپيپژوهش ها

یبدنریتصويریمنفی، باعث شکل گخودپنداره
بر هیبا تکرفتار با کودكحیمی شود. نحوه صحیمنف
ينگرش هارییدر تغ،يرشد و تکامل ویعیطبيهایژگیو

که ي). افراد36اثر دارد (یرستانینوجوانان دبیو خنثیمنف
خودپنداره مثبت، از ظاهر بدن خود يریگعدم شکللیبدل

و اعتماد به نفس کمی دارند، براي ایجاد ستندناراضی ه
س خود به دنبال اعتماد به نفشیخودپنداره مثبت و افزا

یفرهنگيروند. البته عناصر و الگوهایجراحی زیبایی م
با سرعت فراوان در حال زیجوامع مختلف، در ایران ن

گسترش هستند. در این میان جوانان بیش از سایر گروه 
یاین روند هستند زیرا از میزان پذیرندگازمتأثر یسنيها

بازتولید هویت تولید و يها برابرخوردارند. آنيبیشتر
خود به طور مدام از منابع و امکانات موجود استفاده کرده و 

).37کنند (یتقلید مدیجدیجهانيرفتارياز الگوها
موزون بودن و مانند ،يهمچون الغریهایارزش

در حال گسترش است. این زیها در جامعه جوان ما نآن
د. داریفراوانیمثبت و منفيگسترش با خود پی آمدها

باشد. یآن میموجود، در مورد آثار منفيهایعمده نگران
موزون، یو یا نداشتن اندامیاز بابت چاقیایجاد نگران

تعاریف يزیبا بودن و مانند آن که محتوانا،یبدنیبدشکل
جوانان یشده، موجب نگرانیها نیز دستخوش دگرگونآن

يهادست کم در میان گروه،یاز بابت عدم پذیرش اجتماع
یها و نگرانیشود. این نارضایتیها مهمسال و مانند آن

يرا براينشات گرفته از تصور از بدن، مشکالت زیاديها
نموده و موجب شده آنان جادیجوان انزنان و دخترا

و مختلف، تاتو،یزیبایيهایبه انجام جراحلیمتما
.)37،38شوند (بوتاکس

نشان داد کهجینتا،یفتگیشارتباط با نقش خوددر
ییبایزیجراحیافراد متقاضيبرایفتگیشخودنیانگیم

در نمونه یمتقاضریافراد گروه غيو برا53/247در نمونه 
یمطلب است اقدام به جراحنیايایکه گوبود55/230

فتهیشخودرینسبت به افراد غفتهیشدر افراد خودییبایز
انجام شده يژوهش هاپجینتانتایج بانیاست. اشتریب

) و پژوهش باللی و افشار کهن 28محمد پناه و یوسفی (
شیفتگی که دچار خودي) همسو بوده است. افراد38(

هستند اعتماد به نفس شکننده دارند. این افراد از ظاهر خود 
ناراضی هستند، به همین دلیل براي افزایش رضایت از ظاهر 

فتهیشد د. افراد خودر صدد جراحی زیبایی بر می آینخود
گران،یتسلط بر دقیدارند تا حرمت خود را از طرلیتما

و ارزش گرانیبدنام کردن دگر،یعدم اعتماد به افراد د
کنند، یمدیفرد را تهدیطلبيکه حس برتريافرادیکاه
تواند یمیفتگیشموارد، خودنیدهند. با توجه به اشیافزا

بر ییجويرصدد برتردفتهیشموجب شود تا افراد خود
قیاز طريظاهرییبایحفظ زيو تالش براندیایبر بگرانید

روش ها باشد.نیاز ایکیتواند یمزینییبایزيعمل ها
بهنجار شامل یفتگیشخودگر،یدیطرفاز

ياست اما به طور همزمان داراینیبزرگ باحساس خود
باشد. از آنجا که یمزینيریپذبیخودپنداشت آس

از خودش دارد به وضوح فتهیشفرد خودکیکه يصورت
به طور دائم نگران فتهیشافراد خودنیبنابرا؛متکبرانه است

قیخودشان از طریواقعریحفظ عزت نفس غریو درگ
شوند که یميو درون فرديفردنیمتعدد بيهازمیمکان

نی). هم8سازد (یمریپذبیآساریها را بسموضوع آننیا
در آنان شود و ياحساس کهترلیتواند دلیمزینلهأمس

نیجبران ايشدن براباتریچهره و زرییبه تغلیمنجر به تما
احساس گردد.

يهانمونهآن در گیزتالیلدبه،حاضرهشوپژ
يییدهاأتو فـمختلياـههـنموندر ارتکرمندزنیا،نیایرا

بابایدهشوپژيهایافتهن،ماآن زتااست. يبیشترتجربی
هشوژـپعوـنر،طوهمین. دشوتفسیرطحتیاا
تعمیمهـمینرا در زاییـهیتوددـمح)،ستگیـهمب(

يمتغیرهاشناختیعلتيهادسنااو تفسیرها،هایافته
مد نظر قرار گرفته دـبایهـککندمیحمطرسیربرردمو

بهطمربويهایتودمحدو تمشکالوه،عالبه. شوند
نظراز نبایدرا هشوپژنـیدر اهیدشارگزدخويهااربزا

با یآتيشود در پژوهش هایمشنهادی. پشتدور دا
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و با استفاده از فبزرگتر در جوامع مختليانتخاب نمونه 
يداده مانند مصاحبه هايجمع آورگریديروش ها

يریبکارگنیو همچنیشیآزمايروش ها،ینیبال
ییبایزیبه جراحقبل از اقدامیروان شناختيمشاوره ها

تر قیبتوان به اطالعات عم،ییبایزیجراحیدر افراد متقاض
.افتیدست يترعیو وس

:يریگجهینت
پنداره خودکهداد ننشاحاضرهشوپژيهایافته

دخوو یبدنیتواند در تصور بدشکلیمیبدنیمنف
يهایاقدام به انجام جراحيبرالیتماجادیو اشیفتگی

س،سااینابرموثر باشد.،ینیبییبایچون عمل زهمییبایز
دکررهشااهشوپژينظرو عملیپیامدستهدو دبهانتومی

ياخلهامدو یزشموآيهابرنامههیته،یلعمسطحدر 

اعتماد به شیو افزاصیتیـشخياـهیژگیوتغییرو حصالا
دـمرآکاو مناسبيهادهبرو راهارتمهادـنایتوـمنفس، 

اعتماد شیو افزاشخصیبینبطرواکیفیتدبهبوهمیندر ز
مقدماتیاتتغییراز پس. هددزشموآادفرابهبه نفس را 

روابط راتییتغبرتمرکز،شخصیتیيهایژگیوسطحدر 
ياـههـبرنامراـکرتوـسدر ددـناتویـم،يفردبین

.دگیرارقرايخلهامدو یـشزموآ

:یو قدردانتشکر
پژوهش نیشرکت کنندگان اهیز کلامیدانیمالزم

شهريهاکینیکلنیپرسنل و مسئوليهمکارنیو همچن
نمودند، ياریپژوهش ما را نیکه در انجام ايسار
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Background and aims: Nose cosmetic surgery is the best-known kind of plastic surgery in Iran.
So, the present research was aimed to investigate and compare the relationship of narcissistic and
body dysmorphic disorder among cosmetic surgery applicants and non- applicants.
Methods: In this descriptive analytic study, 100 applicants of nose cosmetic surgery and 100
non- applicants of nose cosmetic surgery who were integrated based on education level, gender,
marital status and their location. They were selected by convenience sampling from Sari city of
Iran in 2012. All participants were evaluated using the Multidimensional Body-Self Relations
(MBSRQ) and narcissistic questionnaires. Data were analyzed using logistic regression test.
Results: Results revealed that applicants group has the higher levels of body dysmorphic and
narcissistic disorder rather than non-applicants group. Results also showed that body dysmorphic
disorder had higher significant predictor than narcissistic disorder for application of nose
cosmetic surgery (P<0.001, F=39.791). The chance of applicant’s surgery for body dysmorphic
disorder was more than 1 (1.218) that shows the procedure chance for nose surgery in applicants
with body dysmorphic disorder was more than normal applicants for nose cosmetic surgery, but
narcissistic disorder had not significant prediction role to applicant for nose cosmetic surgery
(P>0.05).
Conclusion: It seems negative self-conception about body dysmorphic disorder affects on the
rate of referrers and performer for nose cosmetic surgery.

Keywords: Nose cosmetic surgery, Body dysmorphic, Narcissistic disorder.
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