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  )پژوهشی ۀمقال(

در  ینوپالستیر به انجام لیتمادرخواست و و  یر بدنیتصون یبارتباط  یبررس
  دختران یدانشجو

 *2يدیمز يزدینه ای، سک1نیالدلوفر خواجهین
  

  

 ن مطالعهيا ،ييبايز يهايش جراحيبا توجه به روند رو به افزا :و هدف نهیزم
به انجام  ليماتت و و درخواس ير بدنين تصويب ارتباط يهدف بررس با
  .انجام گرفت ان دختريدانشجودر  ينوپالستير

است که از دختر  يدانشجو ۱۱۱نمونه مورد پژوهش متشکل از : یبررس روش
 نفر ۳۴،  اندانجام داده ينوپالستيربودند که  يانيدانشجونفر  ۲۶ن تعداد يا

که  نفر ۲۷ن دارند، آل به انجام يتما يول ،اندنشده يکه جراح يانيدانشجو
 کينيکلبه  هکنندمراجعهنفر  ۲۴ن ندارند و آبه انجام  يلياند و تمانشده يجراح

استفاده  BICI ةناماز پرسش ر تنيجهت سنجش تصو. ينوپالستيرجهت انجام 
ل يتحل شفه يبيو آزمون تعق راههکيانس يل واريتحلها با استفاده از  داده. ديگرد
  . ديگرد
به انجام  يلياند و تمانشده يکه جراح يانيدانشجو که نشان دادج ينتا :هاافتهی

که  يدو گروه افرادبا  يدارار تن تفاوت معنياز نظر تصو ،ندارند يعمل جراح
کننده جهت ن کار دارند و افراد مراجعهيل به اياند اما تماانجام نداده يجراح
  .دارند ،ييبايز يجراح

 ييبايز ةقبل از انجام مداخل ينوپالستيران يالزم است که متقاض :يریگجهینت
رند تا در يقرار گ ير بدنيخصوص از نظر تصوبه يشناختروان يابيمورد ارز

  .رديصورت گ يپزشکروانو  يشناسروانمداخالت  ،صورت لزوم
  
، ييبايز يجراح ،ير بدنينامه ترس از تصوپرسش رتن،يتصو :گاندواژیکل
  .ينوپالستيرل و درخواست ي، تماينوپالستير
  
  

  
  

  11/4/1391: اعالم قبولی            7/4/1391: شدهدریافت مقالۀ اصالح           23/5/1390: دریافت مقاله
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  .اهواز، ايران

شناسي باليني، دانشکدة گروه روان-۲
تربيتي، دانشگاه و علوم يشناسروان

  .شهيد چمران اهواز، ايران
 

  

  

  :نويسندة مسؤول *
شناسي گروه روان؛ يديمز يزدينه ايسک 

تربيتي، شناسي و علومباليني، دانشکدة روان
  .ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز، 

  ۰۰۹۸۹۱۷۱۳۴۶۰۴۰: تلفن  
Email: s.izadi.m@gmail.com 

 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست                                                                                                                  666

 13913911  ،،66ة ة ، شمار، شمار1111  ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجندي  علمی پزشکیعلمی پزشکی  ۀۀمجلمجل

 
 

  مقدمه
از وجود  يابعاد متفاوت يروبر ن مختلف، افراد يدر سن

که  يتيزان اهميماساس و بر  کننديم يگذارهيخود سرما
ن يامورد گران را در يد يابيشوند، ارزين ابعاد قائل ميا يبرا

ظاهر  ،يو جوان يدر نوجوان. کننديم يها مهم تلقجنبه
 ليدر تشکمهم  يهااز جنبه يکير بدن يو تصو يجسمان

، يرات جسمييتغ .)۱( است فردعزت نفس  ت ويهو
 ةدربار ينگران ن دوران،يجاد شده در ايا يو اجتماع يشناخت

ارتباطات  در موردنان يو عدم اطم يت جسمانيجذاب
گران يد يابيارز يچگونگ ةفرد دربار ينگران باعث ،ياجتماع

نشان  مطالعات. )۲( گردديم او يجسمانساختار در مورد 
 - ياجتماع يهاارزش رينظ يند که عوامل متعدداهداد

ت يجامعه بر جذاب ديتأک، ياجتماع يهاسهي، مقايفرهنگ
د و يباعث تشددر تعامل با همساالن  يو تجارب منف يظاهر

 )۱۹۹۶(کش و گرانت . )۳(شود يمها يگونه نگراننياتداوم 
 يت ظاهريجامعه بر جذاب فرهنگکه  يکنند، زمانيم عنوان

 از ينگران ةنيج زميد، به تدرينما ديتأکزنان  يبرا مخصوصاً
  .)۴( شوديفراهم م ير بدنيتصو

اقدامات از از  ياريبسباعث  ،ظاهر در مورد ينگران
و  يشيل آرايوساورزش، استفاده از  کاهش وزن، جمله

  . )۵( گردديم ييبايز يپزشک مداخالت
 يدانشجو ۳۲۲ يکه بر رو يامطالعه يط) ۲۰۰۹(يسوام

به طور  يياييز يل به جراحيکه تما افتيدر ،ددادختر انجام 
نسبت به  ياجتماع -يبا نگرش فرهنگ يدارامثبت و معن

ت از ظاهر، سن و شاخص يبا رضا يظاهر و به طور منف
ت از يها، فقدان رضارسانه ريتأثو  رابطه دارد يبدن ةتود

ل به يتما يدارابه طور معن يبدن ةظاهر و شاخص تود
 ةج مطالعينتا). ۶( کننديم ينيبشيرا پ ييبايز يجراح
که بر ) ۲۰۰۹( و فرانهامجز يک، بريموزيپر -، کامورويسوام

 يافراد ،ز نشان داديان انجام دادند نياز دانشجو يتعداد يرو

کنند با يم يبندتر درجهنييخود را پا يت جسمانيکه جذاب
  . )۷( کننديرا جستجو م ييبايز يجراح ،يشترياحتمال ب

دن به ظاهر به کار يبهبود بخش که جهت ييبايز يجراح
ا يو  يم، نگهداريترم هکه ب است يتخصصشود، يگرفته م

و  يجراح يهاکيق تکنياز طر فرد يکيزيبهبود ظاهر ف
 يريگگذشته به طور چشم ةدر ده و پردازديم يپزشک

 ،۲۰۰۷ کا در ساليمثال در امر يبرا. )۷( افته استيش يافزا
. )۷( انجام گرفته است ييبايهزار عمل ز ۷۰۰ون و يليم ۱۱
اعمال انجام  ياد واقعتعداز  يورد کمآبرن آمار ياالبته که 

پزشکان  ةليانجام شده به وس مداخالتچرا که  ،است شده
ز از نظر يران نيا. )۸( دهديک را پوشش نميجراح پالست ريغ

-يبه نظر م ،تيانجام شده به کل جمع ييباينسبت اعمال ز
 يقيچه آمار دق اول جهان قرار دارد، اگر يهادر رتبهرسد که 

 يهايان جراحيدر م .)۹( ستياعمال در دست نن ياز ا
 يماران متقاضيب و تر استعيشا ينوپالستي، رييبايز
گر، يد ييبايان مداخالت زيسه با متقاضيدر مقا ينوپالستير

که  چرا .دکننيابراز مرا از ظاهر خود  يشتريب يتينارضا
به روزانه به صورت فرد را  يبدشکل ،نهيآخود در  ةمشاهد

 در .)۱۰( گردديم يو يشانيپرباعث و  کنديم يورآاد ياو 
و پرت اسچاک  تاکر، وادنيسارور، و ةليکه به وس يامطالعه

 ييبايز يجراح يضزن متقا ۹۷. انجام گرفت) ۱۹۹۷(
ا هر دو، يپلک چشم  ييبايز ي، جراحدن پوست صورتيکش

 يازهايج با امتينتا. ر تن را کامل کردنديتصو ةنامپرسش
 ياز زنان متقاض ينفر ۳۱ ةک نمونيگروه نرمال و با 

 يکه برا يزنان ،ج نشان دادينتا. سه شدنديمقا ينيب يجراح
ش سن در صورت، در يبرطرف کردن تظاهرات افزا

 يدن پوست صورت، جراحيکش ييبايز يجراح يجستجو
نسبت به زنان گروه نرمال  ،دو بودند ا هريپلک چشم  ييبايز

کرده بودند و  يشتريب يگذارهيظاهرشان سرما يرو
اما . ظاهر خود گزارش دادند ةرا دربار يشتريب يتينارضا
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 ينيب يان جراحياز متقاض يدارامعن شان به طوريتينارضا
   ).۱۱( کمتر بود
ژه در يبه و ينوپالستير يزان بااليرغم ميران عليدر ا

چنداني درخصوص  يهاگزارشکنون ، تان دختران جوانيب
 ينوپالستيل و درخواست ريتما ،ير بدنيتصوارتباط بين 

 يبررسهدف  با حاضر ةن مطالعيبنابرا .است هشدن منتشر
 به انجامل يتمادرخواست و  ير بدنيتصو نيارتباط ب

 .انجام گرفت ان دختريدر دانشجو ينوپالستير
 

  یبررسروش 
که  دختر است يدانشجو ۱۱۱مورد پژوهش شامل  ةنمون
 ن تعدادياز ا .در دسترس انتخاب شدند يريگنمونه به روش

در  ييبايز يجراح يک خصوصينيکننده به کلنفر مراجعه ۲۴
نفر  ۸۷بودند و  ينوپالستيشهرستان اهواز جهت انجام ر

اهواز به  د چمرانيدرمانگاه دانشگاه شهکننده به مراجعه
 ينوپالستينفر ر ۲۶ن تعداد يل مختلف بودند که از ايدال

ل به يتما يول ،نشده اند ينفر جراح  ۳۴، انجام داده بودند
 يليو تماند بودنشده  ينفر که جراح ۲۷ ن داشتند وانجام آ

با اهداف  يين افراد پس از آشنايا .ن کار نداشتنديابه انجام 
شرکت در مطالعه با  يت، برايپژوهش و اعالم رضا

  .نمودند يپژوهشگر همکار
ب يها به ترتيزمودنآار سن ين و انحراف معيانگيم

 ۳۶/۱۲( نفر ۱۴ها ين آزمودنياز ب .باشديم ۰۲/۵ و ۳۹/۲۳
) درصد ۲۵/۶۷( نفر ۷۵، يکاردان يليدر مقطع تحص) درصد

در مقطع ) درصد ۳۵/۲۰( نفر ۲۲ و يدر مقطع کارشناس
  .ل بودنديمشغول به تحص يليالت تکميتحص

 :از ابزار زير استفاده شد هاداده يآور منظور جمع به

 ک ياطالعات دموگراف ةنامپرسش-۱

 BICI(Body(تــرس از تصــوير تــن  ةنامــپرســش-۲
image concern inventory  

بـار  ماده است که براي نخستين ۱۹شامل نامه اين پرسش
و اعتباريـابي   ه سـاخت ) ۲۰۰۵(توسط ليتلتون، اکسام و پوري 

اي ليکرتـي  درجـه  ها بايد به يـک مقيـاس پـنج   يآزمودن. شد
-مي) هميشه( ۵تا ) هرگز( ۱ها بين پاسخ داده و طيف پاسخ

فرد از ظـاهر   يتينامه، سنجش نارضان پرسشيهدف ا .باشد
بـدن و اخـتالالت    يختيمثل اختالل بـدر  يخود در اختالالت

مشـابه در سـطوح    يشناسـ نشانه يا سنجش الگوهايخوردن 
هـاي ليتلتـون و همکـاران    يافته .)۱( است ينير باليو غ ينيبال
دهـد  اي از دانشجويان دانشگاه نشان مـي روي نمونه) ۲۰۰۵(

و  ۹۳/۰آلفـاي کرونبـاخ   نامه بـه روش  که پايايي اين پرسش
ليتلتـون و  . اسـت  ۷۳/۰تـا   ۳۲/۰همبستگي ماده ـ کـل بـين    

نامه را مورد بررسـي  ساختار عاملي پرسش) ۲۰۰۵(همکاران 
ضريب آلفاي کرونباخ براي عامـل اول و دوم بـه   . قرار دادند

 ۶۹/۰و ضريب همبستگي بين دو عامل  ۷۶/۰و  ۹۲/۰ترتيب 
تلتون يز توسط لينامه نضريب روايي اين پرسش. گزارش شد
از طريــق همبســتگي بــا مقيــاس خــود ) ۲۰۰۵( و همکــاران

  Body  Dysmorphic( گزارشي اختالل بد ريختي بدن

Disorder  Examination  (BDDE – SR).( ۸۳/۰ 
  .)۱( گزارش شده است

ران يتحقيقي که در ا يط) ۱۳۸۶( نژاد و غفاريبساک
-پرسشن يا، پايايي ندداداي از دانشجويان انجام روي نمونه

به روش آلفاي کرونباخ به ترتيب براي دانشجويان  رانامه 
 ۹۵/۰و  ۹۵/۰، ۹۳/۰دختر، پسر و کل دانشجويان برابر 

نامه را از طريق ضرايب روايي پرسش آنها. نداداده گزارش
 همبستگي با مقياس ترس از ارزيابي منفي ظاهر جسماني

)Fear of Negative Appereance Evalution(  و
 )Fear of Negative Evalution( ترس از ارزيابي منفي

که در سطح (گزارش کردند  ۴۳/۰و  ۵۵/۰به ترتيب 
۰۰۱/۰p< پور، يزاده، قاضقدک .)۱۲( )دار استامعن

که  يامطالعه يط) ۱۳۹۰( يبرهان و انيمين، کريالدخواجه
ن يا ييايپا ،انجام دادند ينوپالستيان ريمتقاض يبر رو
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 يلفاآ( يدرون يب همسانينامه را با استفاده از ضرپرسش
زاده و قدک ةدر مطالع .گزارش دادند ۹۰/۰) کرونباخ

د ي، ده نفر از اساتييروا ة، جهت محاسب)۱۳۹۰( همکاران
- ن پرسشيا يد بهشتيدو دانشگاه تهران و شه يپزشکروان

 ييقرار دادند و بر اساس نظر آنان روا ينامه را مورد بررس
از  حاضر در پژوهش .)۱۰( برآورد شد درصد ۸۵نامه پرسش

  .شده است يخوددار يسنجروان يهايژگيومجدد  يبررس
بـا اسـتفاده از   حاضر  ةدر مطالعشده  يآورجمع يهاداده

ـ ل واريـ ه و تحليتجز يهاآزمون ک طرفـه و آزمـون   يـ انس ي
  .ل قرار گرفتيه و تحليشفه مورد تجز يبيتعق

  

  هاافتهی
، ميانگين، انحراف معيار، کمترين و بيشترين ۱جداول 

ل يج تحلينتا و دهديرا نشان م ر تنير تصويمتغنمره در 
چهار گروه  ن نمراتيانگيم ةسيمقا يبراراهه کيانس يوار

   .ده استيگردارائه  ۲ در جدول ر تنير تصوييدر متغ
ر يتصو ةن نمريانگيدهد که از نظر ميم نشانج ين نتايا

 ،)۱۰/۴۳(ک ينيکنندگان به کلچهار گروه مراجعهن يب ،تن
 ،)۱۱/۴۱( اندانجام داده ييبايز يکه جراح يانيدانشجو
ن کار يل به ايتما يول ،اندنشده يکه جراح يانيدانشجو

 يلياند و تمانشده يکه جراح يانيو دانشجو) ۴۲/۴۸( دارند
 يداراتفاوت معن ،)۶۲/۳۳( ندارند يبه انجام عمل جراح

  .)=۴۵/۱۰Fو =P  ۰۰۱/۰( وجود دارد

شفه  يبيزمون تعقآن تفاوت يبردن به منبع ايپ يبرا
با  .گردديمشاهده م ۳ن در جدول آج يانجام گرفت که نتا

ر يگروه در متغ ۴ منبع تفاوت ،ن جدوليا يهاافتهيتوجه به 
اند و انجام نداده ييبايکه عمل ز يانيدانشجو نير تن بيتصو

 ييبايکه عمل ز يانين کار ندارند با دانشجويبه ا يليتما
 .است )>p ۰۰۱/۰(ن کار دارند يل به اياند اما تماانجام نداده

اند و انجام نداده ييبايکه عمل ز يانين دانشجويبن يو همچن
که جهت انجام عمل  يانين کار ندارند با دانشجويبه ا يليتما

ن يا يايگوج ين نتايا ).>۰۵/۰p( اندمراجعه کرده ييبايز
اند اما انجام نداده ييبايکه عمل ز يانياست که دانشجو

که جهت  يانين دانشجوين کار دارند و همچنيل به ايتما
که  يانياند، نسبت به دانشجومراجعه کرده ييبايانجام عمل ز

ن کار ندارند يبه ا يلياند و تماانجام نداده ييبايعمل ز
ن يتوان چنين ميبنابرا. ر تن دارندياز تصو يشتريب ينگران

و  يل به جراحير تن در تماياز تصو ياستنباط کرد که نگران
   .گذار استريتأث ينوپالستير يتقاضا
که عمل  ين افراديدهد که بيج همچنبن نشان مينتا

اند اما که انجام نداده ياند و افرادانجام داده ينوپالستير
وجود  تن رياز نظر تصو يداراتفاوت معن ،ل به آن دارنديتما

 ينوپالستيکه عمل ر ير تن در افرادياز تصو يو نگران دارد
-يجه نشان مين نتيا ).>۰۵/۰P(کمتر است  ،اندانجام داده

 مؤثرر تن يتواند در بهبود تصويم ييبايز يدهد که جراح
  .باشد

  

 ر تنیر تصوینمره در متغ، حداقل و حداکثر ارین، انحراف معیانگیم :1جدول 
  يمارآشاخص                                                                             

  هايآزمودن
  تعداد  حداکثر  حداقل  اريمعانحراف   نيانگيم

  ۲۴  ۶۸  ۲۹  ۲۰/۱۰  ۱۰/۴۳  کنندگان به مطبمراجعه
  ۲۶  ۷۰  ۲۳  ۰۴/۱۲  ۱۱/۴۱  اندانجام داده ييبايز يکه جراح يانيدانشجو
     ۳۴  ۷۳  ۲۸  ۰۸/۱۰  ۴۲/۴۸  ن کار دارنديل به ايتما ياند ولنشده يکه جراح يانيدانشجو
  ۲۷  ۵۵  ۲۲  ۳۵/۹  ۶۲/۳۳  . ندارند يبه انجام عمل جراح يلياند و تمانشده يکه جراح يانيدانشجو

  
  



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  669   و همکارالدین یلوفر خواجهن

 13913911  ،،66ة ة ، شمار، شمار1111  ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجندي  علمی پزشکیعلمی پزشکی  ۀۀمجلمجل

 
 

  ر تنیر تصویین نمرات چهار گروه در متغیانگیسه میمقا يک راهه برایانس یل واریج تحلینتا: 2جدول
 

 
  
  
  
  

  يداراها و سطح معننیانگیها بر اساس شاخص تفاوت مگروه يسه دوبه دویمقا يشفه برا یبیتعق ج آزمونینتا :3جدول  

 
* P< ٠٠١/٠  

۰۵/۰**p<   
  بحث 

ر ياز تصو ين نگرانين پژوهش نشان داد که بيا يهاافتهي
ارتباط وجود  ينوپالستيل به سمت ريدرخواست و تما تن و
، )۲۰۰۵( کش و همکاران ةج مطالعينتاافته با ين يا. دارد

، )۲۰۰۶(ت و همکاران يون سوئ، )۲۰۰۵(نگ يهندرسون ک
و ) ۲۰۰۸(و همکاران ي، سوام)۲۰۰۷(براون و همکاران 

آنها  يهاافتهي. همخوان است) ۲۰۰۹( و همکاران يسوام
تر نسبت به با نگرش مثبت ير تن منفينشان داد که تصو

و سارور  يديد). ۱۷-۱۳ ،۷(همراه است  ييبايز يجراح
) ۲۰۰۶(ست، کاوالم، اسکولبرگ و رالرا يو ون سوئ) ۲۰۰۲(
 يان افرادير تن در مياز تصو يتيز گزارش دادند که نارضاين

 اد استيز ،کننديمراجعه م ييبايکه جهت اعمال ز
)۷،۵،۱۵ .(  

ر يتصوان کرد که ين گونه بيتوان ايج فوق مين نتاييدر تب
و  يظاهر جسمان ريتأثتن و نگرش نسبت به ظاهر تحت 

) ياجتماع -يو فرهنگ ي، رشديادراک( يعوامل روان شناخت

است اما تعامل  ين نگرش چند وجهيا). ۱۸( رديگيقرار م
ر تن و يبر تصو يگذارهيسرما يعنيآن  ين دو عنصر اساسيب
 Body image(عزت نفس  ير تن برايت تصويزان اهميم

investment/ valence (زان ير تن و ميتصو يابيو ارز
نقش  body image value)(ت فرد از ظاهرش يرضا
). ۱۹( دارد يبابيمداخالت ز يل و تقاضايرا در تما يمهم

کنند ير تن خود ميبر تصو يشتريب يگذارهيکه سرما يافراد
دارد و از  يشتريت بيشان اهمعزت نفس يتن برا ريو تصو

ر تن خود دارند، نسبت به ياز تصو ياديز يتينارضا يطرف
ر تن کمتر است و يشان بر تصويگذارهيکه سرما يافراد

خود دارند، با احتمال  ياز ظاهر جسمان يکمتر يتينارضا
ن يبنابرا. کنندياقدام م ييبايز يجراح يبرا يشتريب

 يجستجو ةزنديبرانگ ،ر تن ممکن استياز تصو يتينارضا
شتن يکه ادراک از خو يافراد). ۱۸( باشد ييبايز يهادرمان

 يا از ظاهرشان ناراضيشان دارند تيجذاب ةدربار يمنف

يسطح معنادار  F مجذورات نيانگيم يدرجه آزاد   رييمنبع تغ مجموع مجذورات 

< ٠٠١/٠  ٤٥/١٠  ٧٣/١١٤٠   ٢٠/٣٤٢٢ ٣  ين گروهيب 

  ٣٥/١١٦٧٨  ١٠٧ ۱۴/۱۰۹   يدرون گروه 

   ١١٠ ۵۵/۱۵۱۰۰   کل 

  ۴گروه  ۳گروه  ۲گروه  ۱گروه   هاگروه  ريمتغ
  

  ر تنيتصو
-**  - ٨/١٤ * -  ندارند يلياند و تمانشده يجراح-۱ ٤٨/٩  ٧/٤٩-  

٣٢/٥  -   ن کار دارنديل به ايتما ياند ولنشده يکه جراح يانيدانشجو-۲  ٣١/٧ * 
٩٨/١ -     کينيکننده به کلان مراجعهيدانشجو-۳  

 -       اندانجام داده ينوپالستيکه ر يانيدانشجو-۴
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 يبرا يالهيرا وس ييبايز يجراح که ممکن است ،هستند
  ).۲۰( ننديشان ببدهيب ديشتن آسياصالح ادراک خو

 يانين دانشجوين نشان داد که بين پژوهش همچنيج اينتا
که  يندارند و گروه يبه جراح يلينشده و تما يکه جراح

ر تن يدر نمرات تصو يداراند، تفاوت معنانجام داده يجراح
ن يانگياند، مداشته يکه جراح ياگر چه افراد. وجود ندارد

 ياز طرف. شتر استيتن ب رياز تصو ينمراتشان در نگران
- انجام نداده ينوپالستيکه ر ير تن در افرادياز تصو ينگران

 ييبايز يکه جراح يل به آن دارند از افرادياما تما ،اند
  .شتر استيب ،اندداشته
ر ياست که بهبود در تصو يجه همسو با  مطالعاتين نتيا

م يمطلوب مانند کاهش در عال يشناخترات روانييتن و تغ
اگر چه ). ۲۳-۲۱(اند را پس از عمل گزارش داده يافسردگ
 ياند که تعداد قابل توجهنشان داده هاهگر از مطالعيد يبعض

و  يشناختروان يهايشانيماران پس از عمل هنوز پرياز  ب
  ).۲۵و ۲۴(کنند ير تن را تجربه مياز تصو يتينارضا

مشابه که  يهاهن مطالعه و مطالعيج  ايبا توجه به نتا
را  ييبايز يجراح يل و تقاضاير تن و تماين تصويارتباط ب

 ا ي يناموفق جراح يهادرماننکه يبا توجه به ااند و نشان داده
هم  يباعث مشکالت يبا عدم سالمت روان يفرد يجراح

متعدد و  يهاي، جراحيات قانونيجراح اعم از شکا يبرا
و  يد مشکالت روحيمار اعم از تشديب يهم برا ، ويناراحت

ب رفتار و يو تخر يو خانوادگ يو انزجار اجتماع يروان
  از ). ۲۳و۲۶( شوديارش ميجراح و دستخشونت نسبت به 

تر و ي، روزن، ر۱۳۸۸ يحسن( هاهاز مطالع يبعض يطرف
، باترز و کش، b۱۹۹۵تر و ارزان ي، روزن، رa۱۹۹۵ارزان 
-افتهيدر) ۲۰۰۷س وجوترمن، ي، داکوستا، نلسون، رود۱۹۸۷

ر يبه بهبود تصو يشناختمداخالت روان يرياند که به کارگ

ماران يشود که بيشنهاد مي، پ)۲۹-۲۷، ۱( کنديتن کمک م
 يهايابي، ارزينوپالستيخصوص رهب ييبايز يقبل از جراح

 يبه جا يشوند و در موارد يشده و غربالگر يشناختروان
ر به يناپذنه و تبعات برگشتيل هزيو تحم ييبايمداخالت ز

پرداخته   يپزشکروانو  يشناسروان يهامداخالت و درمان
 .شود

نه کردن زنان در يتر و واکست از تن مثبتيرضاق يتشو
ماران را به يز، بين ييبايز يهالآدهيمربوط به ا يهااميبرابر پ

 ةدربار يتردهيمات سنجيساختن تصم يطور بالقوه برا
 ).۸(کند  ياريشتن يآن بر ادراک خو ريتأثو  ييبايز يجراح

ان دختر و در رابطه يدانشجو ةجامع ين پژوهش رويا -
ج يم نتاين در تعميبنابرا. صورت گرفته است ينوپالستيبا ر

و ...) ان پسر و ينوجـوانـان، دانشجو(گر يبه افراد جوامع د
  .اط کرديد احتيگر بايد ييبايز يهايجراح

به صورت در دسترس  يريگن پژوهش نمونهيدر ا -
مبذول  يد دقت کافيج بايم نتاين در تعميبنابرا ،انجام گرفت

    .شود
نمونه، تعميم اين نتايج حجم با توجه به کوچک بودن  -

  . بايد با احتياط صورت گيرد
  

  قدردانی
ن پژوهش به ما يکه در ا يانيدانشجو يله از تماميوسنيبد

  .مينمائ يم يرساندند تشکر و قدردان ياري
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Abstract 

The Relationship between Body Image and Request and Tendency Toward 
Rhinoplasty in Female Students 

 
 *2 , Sakineh Izadi Mazidi1Nilufar Khajeddin 

  

 
 
Background and Objective: Considering the increasing, 
nowadays, trend toward aesthetic surgeries, this study is aimed to 
evaluate the relationship between body image and request and 
tendency toward rhinoplasty in female students. 
Subjects and Methods: The research sample was consisted of 111 
young female students, of which, 26 had done rhinoplasty before, 
34 were willing to do it in the future, 27 had no tendency toward it, 
and 24 were referred to the rhinoplasty clinic. BICI Questionnaire 
was used to measure body image. Data were analyzed using one-
way analysis of variance and Scheffe post hoc test.  
Results: The results showed that there are significant difference 
between students who are not surgical and reluctant to have surgery 
and students who have not had surgery but tend to do and students 
have referred for cosmetic surgery, in terms of body image. 
Conclusion: The rhinoplasty candidates are better to be evaluated 
before any surgical intervention regarding their body image and any 
possible mental issues that may need to be addressed professionally. 
 
Keywords: body image, cosmetic surgery, rhinoplasty, body image 
concern inventory, request and tendency toward rhinoplasty, female 
students. 
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