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روابط های  بر اساس مولفه متعدد زیباییهای  تبیین جراحی

 موضوعی

 9بیوك تاجری، 7نادرمنیرپور، 5مریم دهقان پور*

 

ی  پسوندیده و حتوی نشوان دهنوده    ، گرایش به زیبا بودن و دقت و توجه به ظاهر در حد معمول امری بهنجوار 

سالمت روان است اما در جوام  امروزی به علت تاکیود بویش از حود بور زیبوایی و تصواویر ارائوه شوده در         

د گرفته است به طووری کوه   این توجه خصوصا در زنان شکلی افراطی به خوها  مد و سینما و رسانههای  مجله

هرساله صدها هزار نفر به طور خود خواسته اقدا  به جراحی زیبایی میکنند تا ظاهر جسومانی خوود را تغییور    

زنان تقریبا حداقل یکبار در زندگی خود دچار احساس شر  و نارضایتی از ظواهر بووده انود و    ی  دهند و همه

 یکوی  زیبوایی  هایجراحی. شود نمی تحصیالت خاص اجتماعی و سطحی  طبقه، این امر مختص قشر خاص

 بوه طوریکوه  . فزونوی اسوت   آن رو بوه  متقاضویان  هسوتندومیزان  درسوطح جهوان   جراحی اعمال ترینازشای 

میلیوون نفور بووده     1/0حودود ، قرارگرفتنود  زیبایی جراحی تحت عمل که درآمریکا تعداد افرادی5111درسال

-)جراحی زیبایی به عنوان یکی از حوزه. دهدنشان می درصدافزایش073حدود0775باسال درمقایسه که است

اخیور نشوان داده شوده     هایشود و افزایش آن در جامعه ایران در دهههای مهم پزشکی فرهنگی محسوب می

. (5100، خراسانی و ورسوو ، است و رتبه ایران در این زمینه در میان سایر کشورهای جهان اول است )نوقانی

نووع  ، تر از جمله نظریه خودمختاریو نظریات مدرن 5دلبستگی، 4در این میان مطاب  با نظریه روابط موضوعی

و وابستگی و مشرو  شودن  ها  و آرزوهای آنها  گیری ارزششان در شکلرابطه افراد با اشخاص مهم زندگی

ها از جمله آرزو برای زیبوایی  این ارزششان دارند به شان و نگرشی که نسبت به خود یا منمیزان عزت نفس

های ارزش خودنیز نشان داده است که زمانی که نگرش افوراد نسوبت بوه    نقش بسزایی دارد و نظریه وابستگی

، خودشان وابسته به کس  تایید دیگران و زیبایی است پیامودهای منفوی را تجربوه خواهنود کورد و در واقو       

هوا محسووب   فزایش عزت نفس از جمله دالیل مهم برای این جراحیکاهش ناخشنودی افراد از بدن خود و ا

های روابط موضوعی بر این نکته تاکید دارنود کوه سوائ  انگیزشوی اصولی در انسوان       نظریه، در واق شوند می

آدمیان اساساا در پی رابطه با موضوع هستند نه در پی لذت و هدف نهایی آنان . برقراری رابطه با دیگران است

نخستین نوزاد آدمی معطوف به تماس با موادر و بعودها پیونود بوا     های  فعالیت. ی رابطه با دیگری استبرقرار

                                                                                                                                                                          
 dehghanpoor_m@yahoo.com      روانشناسی ارشد کارشناسی- 0

 ایران.قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه. روانشناسی گروه. استادیار - 5
 ایران.کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه. روانشناسی گروه. استادیار- 1

4 - Object Relations 
5- Attachment Theory 
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، بوه نقول از بیوتمن و هلموز    ؛ 0759)1بالینوت . (5111، 5به نقل از بیتمن و هلمز 0755، 0)فیربرن: دیگران است

حوال ممکون اسوت    بوا ایون   . «آدمی هم در پی موضوع است و هم در پوی کسو  لوذت   »( معتقد است 5111

در نظریوه دلبسوتگی نیوز    . هوای موضووعی باشود   واکنشی مرضی به شکست رابطه، جستجوی بی اختیار لذت

رفتواری افوراد   های  شودکه شکل پاسخمعینی ازدلبستگی تبدیل می الگوهایی درونکاری به دلبستگیهای  سبک

کوه عمودتاا براسواس    ها  این سبک. ن میکنندها تعییهای دلبستگی وپیوند مجدد بااین نگارهرا به جدایی ازنگاره

هوا   مانودوبرتعامل مادر )مراق ( شکل میگیورد درمراحول مختلو  زنودگی نسوبتاا پایودارمی      -های کودکتجربه

هوای   متعودد زیبوایی در سوال   های  با توجه به باال بودن آمار متقاضیان جراحی. (511تأثیرگذاراست )سنت کلر

کوودکی کوه پوووهش چنودانی در موورد آن در      هوای   صوصا بررسوی آسوی   مخ، اخیر مطالعه دالیل زیر بنایی

در جهت آگاهی هایی  اجرای چنین پووهش. تواند مفیدبه نظر برسدمی متعدد نشده استهای  متقاضیان جراحی

درموانی روان شوناختی   های  افراد به عوامل فعال ساز روانی آنان برای انجا  جراحی و جایگزین نمودن روش

در برخوی از مطالعوات نیوز عووارض کلوی روان      . رسیدن به احساسی مطلووب ضوروری اسوت   مناس  برای 

شناختی مانند اضطراب و افسردگی و شکایات جسمانی غیر اختصاصی و مشکالت خوواب در دوره پوس از   

 زیبوایی کوه سوالیانه در کشوورمان انجوا      هوای   عمل گزارش شده است بنابراین با توجه به شمار زیاد جراحی

هنگفتی که در بر دارند و نیز اینکه این عمل برای تمامی مراجعه کنندگان رضایت بخش های  د و هزینهگیرنمی

   .رسدمی انجا  پووهشهایی در این زمینه الز  به نظر، نبوده

 

 روش

از نظر هدف و میزان دخل و تصرف پووهشگران بر متغیرها در سطح بنیادین و از لحاظ روش ، طرح پووهش

در ایون تحقیو  از نمونوه گیوری در     .. باشود  موی  پیش بینی و طرح آن همبسوتگی های  ة بررسیشناسی در زمر

و  متعودد زیبوایی کوه   های  نفر از زنان متقاضی جراحی 011برای اجرای پووهش حاضر . دسترس استفاده شد

بودنود و  )مراجعه به چندین کلینیک جراحی زیبایی که قادر به همکواری   روش نمونه گیری نمونه دردسترس

کوه توا حود امکوان از اعضوای خوانواده        نفر زن بدون تمایل به جراحی زیبایی 011و  در دسترس(های  نمونه

که همگی این افوراد در محودوده   ، انتخاب شدند متقاضیان جراحی زیبایی بودند به صورت نمونه در دسترس

پوس از جمو  آوری در نور     ها  شنامهپرس. سال قرار داشتند و حداقل تحصیالت آنان دیپلم بود 13تا  51سنی 

 . آماری الز   بر روی آنها انجا  شدهای  وارد شده و تحلیل spss16افزار 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1-Fairburn 
2-Bateman & Holmes 
3-Balint 
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 ابزار

 (BORI): پرسشنامه روابا موضوعی بل

آیتم با چهار جواب پاسوخ دهوی بلوه و خیور      45بلینگتون و بیکر ساخته شده از ، این پرسشنامه که توسط بل

خوود محووری و بوی کفوایتی اجتمواعی را پوشوش       ، دلبستگی نا ایمن، عامل بیگانگی4که . تشکیل شده است

بول ضوری  پایوایی مقیواس     . استتر  نمرات باال در این آزمون بیانگر کیفیت روابط موضوعی ضعی . میدهد

 65/1هفته را بین  01و با فاصله زمانی  71/1تا  53/1هفته را بین  5با فاصله زمانی  (BORIروابط موضوعی )

همچنین ویوگیهوای روانسونجی نسوخه فارسوی پرسشونامه روابوط موضووعی و        . گزارش کرده است 30/1تا 

 66/1ایرانی بررسی شد وبا آلفای کرونباخ خرده مقیاسوها از  های  در نمونه 37-71واقعیت آزمایی بل در سال 

 .  (0171)هادی نواد. برای بیگانگی تایید شد33/1برای بی کفایتی اجتماعی تا 

 

 هایافته
 روابا موضوعی و جراحی زیبایی هایای بین مولفههمبستگی دورشته .5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 1/11 541/1 075 بیگانگی و جراحی ریبایی

 111/1 035/1 075 دلبستگی ناایمن و جراحی ریبایی

 110/1 500/1 075 کفایتی اجتماعی و جراحی ریباییبی

 101/1 065/1 075 خودمحوری و جراحی ریبایی

 

های روابوط موضووعی   شود همبستگی مثبت و معناداری بین مولفههمانطور که در جدول فوق مشاهده می

 . های متعدد زیبایی وجود داردو جراحی

 هوای متعودد زیبوایی داشوت    همبستگی معناداری با جراحوی های روابط موضوعی مولفه با توجه به این که

آزموون  . بوین وارد تحلیول رگرسویون گردیدنود    های روابط موضوعی به عنووان متغیور پویش   مولفه، (0)جدول

، همچنوین . =خیودو( p ،4=df ،05 .751<111. 1آمنیبوس نشان داد که مدل کامل به طور معناداری پایا است )

 .  =خیدو(p ،3=df ،6 .193<617. 1باشد)می دهنده مناس  بودن مدلنتایج آزمون هاسمر و لموشو نیز نشان

  
 دو گروه بندیصحت طبقه. 7 جدول

 

 پیش بینی

 وضعیت جراحی
 درصد صحیح

 بدون جراحی های متعددجراحی

 وضعیت

 جراحی

 7. 55 40 46 های متعددجراحی

 4. 69 65 11 بدون جراحی

 1. 61  درصد مجموع
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 مدلنتایج آماره والد برای متغیرهای وارد شده در  .9 جدول

 متغیر وارد شده در مدل
ضریب بتای غیر 

 استاندارد
 آماره والد

درجه 

 آزادی
 نسبت برتری سطح معناداری

 550. 0 156. 1 0 491. 1 511. 1 بیگانگی

 755. 1 456. 1 0 615. 1 -130. 1 دلبستگی ناایمن

 151. 0 544. 1 0 163. 1 150. 1 خودمحوری

 090. 0 173. 1 0 906. 1 053. 1 کفایتی اجنماعیبی

 059. 1 110. 1 0 115. 00 -355. 0 ثابت

 

در واق  افزایش هر . دهد که تنها ضری  آماره والد مولفه بیگانگی معنادار استنتایج جدول فوق نشان می

 .  همراه است 550. 0 های متعدد به میزاناحتمال جراحییگانگی با افزایش نمره به مولفه ب

 

 بحث و نتیجه گیری

نتوایج  . روابط موضووعی بوود  های  متعدد زیبایی بر اساس مولفههای  از این پووهش پیس بینی جراحی هدف 

های متعدد زیبایی وجوود دارد  های روابط موضوعی و جراحیبین مولفهدهد که رابطه مثبت  پووهش نشان می

ط بیگوانگی از خوود   های روابوط موضووعی فقو    دهد که از بین زیر مقیاس و همچنین نتایج رگرسیون نشان می

احتموال  یگانگی با افزایش بینی مثبت معناداری از جراحی زیبایی دارد در واق  افزایش هر نمره به مولفه ب پیش

تووان بوه ایون موضووع      برای توجیه نتیجه به دست آموده موی  . همراه است 550/0 های متعدد به میزانجراحی

. دهود می تعامالت جاری فرد بوا دیگوران را شوکل   ، ت گذشتهاشاره کرد که اثرات درونی باقی مانده از ارتباطا

بنابر این افراد عالوه بر اینکه با خود واقعی دیگران تعامل دارند با افورادی کوه درونوی کورده انود ) بازنموایی       

منظر فیربرن همین امر به دگرگوونی   روانی که ممکن است تحریفی از فرد واقعی باشد( نیز تعامل دارند که از

یعنوی بوه گونوه کوه افوراد دچوار یوک        . (05111)سونت کلور  . انجامود می دراک و تجربه فرد از خوودش نحوه ا

کننود   که این نارازنده سازی را به ظاهر فیزیکی خود فرافکنی موی ، شوند و از خود بیگانگی می سازی نارارزنده

اعظم عزت نفوس خوود را   افراد متقاضی عمل زیبایی بخش ، کنند ( بیان می0735) به طوریکه ناپلئون و لویس

بوه دنبوال تغییورات در ظواهر     ، یابدمی کنند و اینکه وقتی عزت نفس این افراد کاهش از ظاهر خود دریافت می

و از طورف دیگور در   . (بوه نقول از زموانی   0735، 1و النگمون  5)ادگرتوون  روندمی خود بوسیله جراحی زیبایی

ند که جراحی زیبایی به شدت بر روی ارایه یک تصویر ( نشان داد5115) راستایی این نتایج باکلی و همکاران

زمانی(می نماینود و شودیدا بوه دنبوال پنهوان کوردن       ، کامل و ناقص از خود به دیگران سرمایه گذاری )روانی

نتیجه پووهش حاضور نشوان داد کوه نتیجوه زیور مقیواس از خوود        . نقایص ادراک شده شان از دیگران هستند

                                                                                                                                                                          
1-Sainte-Claire 
2- Edgerton.F 
3- Langman.F 
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ارتبا  معناداری با اقدا  به جراحی زیبایی دارد به عبارت دیگر هرچوه میوزان از   بیگانگی روابط موضوعی نیز 

 باید خود بیگانگی بیشتر باشد احتمال اقدا  به جراحی زیبایی افزایش می
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