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چكيده
 اما مقایسه این، افسردگی و استرس بایکدیگر انجام شده است، اضطراب، نارضایتی از تصویر بدن، بهشیاری، پژوهشها در زمینه رابطه اجتناب تجربهای:زمينه
 افسردگی و استرس، اضطراب، نارضایتی از تصویر بدن، بهشیاری، آیا بین اجتناب تجربهای: بنابراین مسئله این است.متغیرها با یکدیگر مورد غفلت واقع شده است
 نارضایتی از تصویر، بهشیاری، مطالعة پیشرو با هدف بررسی اجتناب تجربهای:در افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیرمتقاضی تفاوت وجود دارد؟ هدف
 جامعه آماری. مقایسهای بود-  پژوهش حاضر از نوع علی: روش. افسردگی و استرس در افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی انجام شد، اضطراب،بدن
 مراجعه کرده11  ماه دوم سال6 پژوهش حاضر متشکلاز افراد متقاضی جراحی زیبایی که به کلینیکهای زیبایی منطقه یک و شش شهرداری شهر شیراز که در
 غیرمتقاضی هستند به صورت نمونه گیری011  متقاضی و011  نفر که شامل211 نمونه این پژوهش. سال) بود21-08 بودند و دانشجویان دانشگاه شیراز (بازة سنی
 آکسوم و پری، پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون: ابزار عبارتند از. انتخاب شدند،غیرتصادفی و دردسترس از بین افرادی که شرایط ورود به پژوهش را داشتند
.)0112(  اضطراب و استرس الویبوند،) و مقیاس افسردگی2100(  هیز و زتل، پرسشنامهی پذیري و تعهد باند،)2113(  پرسشنامهی بهشیاری براون و رایان،)2112(
 بین افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی از نظر متغیرهای مورد پژوهش تفاوت: يافتهها.تحلیل دادهها از طریو تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد
 همچنین پایین، اضطراب و استرس، افسردگی، اجتناب تجربهای، میتوان اظهار نمود که نارضایتی از تصویر بدن: نتيجهگيری.)p≤ 1/110( معناداری وجود دارد
 جراحی، افسردگی، اجتناب تجربهای، نارضایتی از تصویر بدن، بهشیاری: واژه كليدها.بودن سطو بهشیاری منجر به افزایش جراحی زیبایی در افراد میشوند
زیبایی
Background: Research has been done on the relationship between emotion avoidance, physical well-being, body
image dissatisfaction, anxiety, depression and stress, but the comparison of these variables with each other has been
neglected. So the question is: Is there a difference between avoidance of experience, physical well-being, body image
dissatisfaction, anxiety, depression and stress in cosmetic surgery applicants and non-cosmetic applicants?
depression and stress among applicants and non-applicants of cosmetic surgery in Iran. Methot: The research
method was causal-comparative. The statistical population of this study consisted of cosmetic surgery applicants
referring to cosmetic clinics in district one and six of Shiraz municipality during the second 6 months of 2018 and
students of Shiraz University (age range of 18- 57 years). The sample of this study consisted of 200 individuals,
including 100 applicants and 100 non-applicants, who were selected by non-random and convenience sampling
method from among those who were eligible for the study The tools are: Littleton, Axom & Perry (2005), Body
Image Fear Questionnaire, Behavioral Brown & Ryan Questionnaire (2003), Bond Acceptance and Commitment
Questionnaire, Hayes & Zettel (2011) and Lovebond Depression, Anxiety and Stress Scale (1995). Data were
analyzed by multivariate analysis of variance. Results: Results: There was a significant difference between the
applicants for cosmetic surgery and the non-applicants for the variables under study (P< 0/001). Conclusions: It can
be stated that dissatisfaction with body image, experiential avoidance, depression, anxiety and stress, as well as low
level of hygiene can lead to increased cosmetic surgery. Key Words: Behshiyari, body image dissatisfaction,
experience avoidance, depression, cosmetic surgery
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مقدمه

نارضایتی از تصویر بدن یک مشکل مزمن بهشمار میآید که

بعضی از افراد علیرغم طبیعی یا تقریباً طبیعی بودن ظاهر

بهخصوص زنان را در سراسر طول عمر درگیر میکند(پیرسون ،فولت

جسمانی ،اشتغال ذهنی مداومی درباره ظاهر جسمانی خود دارند که

و هیس .)2102 ،در گروه غیر بالینی ،نارضایتی از تصویر بدن با

سبب میشود ترس مفرط و نگران کنندهای از زشت بودن،

شاخص تودة بدنی 3باالتر(مک الرن ،هاردی و کاه،)2113،

غیرجذاب بودن گزاريکنند(صالحی ،رجبی و دهقانی ،)0318 ،که

اختالالت خوردن مثل پرخوری ،4پاکسازی 2و رژیم مزمن(6تیلکا،

امروزه جراحی زیبایی 0را به یکی از شایعترین عملهای جراحی در

 ،)2114سطو باالتری از افسردگی(1گریفیت،)2102 ،

اضطراب8

سطو جهان تبدیل کرده است ،که میزان متقاضیان آن روبه فزونی

(بنت و استون ،)0116 ،سطو پایینتری از اعتماد به نفس(گراس

است (دوایی ،کالنتر هرمزی ،گنجی و عباسزاده .)2108 ،هدف

بارد ،لی ،نیگبر و لریمر )2111،و به طورکلی با سطو پایین کیفیت

اصلی جراحی زیبایی بهبود ظاهر فردی است که دارای ظاهر نابهنجار

زندگی ارتباط دارد (گنم ،دهیر و مورا .)2111 ،معموالً فرض میشود

باشد .زمانی که انسانها در مییابند خصوصیات فیزیکی آنها مطابو

که نارضایتی از تصویر بدن از آرمانهای اجتماعی غیرواقعی و فراگیر

با آن هنجارها و معیارهای مدنظرشان نیست ،ممکن است دچار

در مورد آنچه جذاب هست یا باید باشد ،ناشی میشود .این آرمانها

رنجششده و جراحی را بهعنوان راهحل نهایی در نظر بگیرند(گزیزه

تا حد زیادی از طریو رسانههای جمعی انتقال مییابند(هارگریوس،

و قراداقی .)2103 ،جراحی زیبایی اکنون به یک عامل فریبنده و

تیگمن .)2114 ،مقایسة اجتماعی در ارتباط بین پیام رسانهها از زیبایی

وسیلهای برای تجملگرایی افراد مختلف تبدیل شدهاست و این امر

و نارضایتی از بدن یک فرآیند مهم تلقی میشود (تیگمن و اسالتر،

سبب پایه ریزی انتظارات غیرواقعی در افراد و مخدوي شدن حقایو

 .)2114بهطور معمول مقایسة تصویر بدن با تصاویر رسانهها از زیبایی،

در مورد ماهیت واقعی آن گردیدهاست(ریچن ،استرینی ،و کانر،

موجب میشود افراد (بهخصوص زنان) کمتر از تصویر بدنشان

 .)2121تصویر بدنی منفی ،نارضایتی بدنی و سرمایهگذاری بیشاز

راضی باشند (دیجکسترا ،گیبونز و بانک .)2101 ،فاکتورهایی که به

حد بر روی تصویر بدنی ،مخاطرات روانشناختی و روانی-اجتماعی

رشد و نگهداری نارضایتی از تصویر بدن کمک میکنند ،ظاهر

بهدنبال خواهد داشت(خدابندهلو ،پورحسین ،غالمعلی لواسانی و

آرمانی(تامپسون ،هینبرگ ،التاب ،تنتلف و دان ،)0111،چککردن

معتمدیگانه.)0314 ،تصویر بدنی یک بازنمای درونی از ظاهر بیرونی

بدن و اجتناب بدن هستند(شفران ،فریربرن ،رابینسون و لسک.)2114 ،

فرد در طول زندگی است ،به عبارت دیگر در طی مراحل رشد ،فرد

دادن ارزي باال به ظاهر ایدهآل( مانند ایدهآل الغر بودن) میتواند

تصویری از ظاهر خود در ذهن شکل میدهد که عوامل مختلف

نارضایتی از تصویر بدن را با افزایش آگاهی از اختالف بین بدن

زیستی ،محیطی و روانشناختی در شکلگیری آن نقش دارند .برخی

موجود و مطلوب فرد ،افزایش دهد(آلبرت ،تویسن و ریس.)2102 ،

افراد اشتغال ذهنی مداومی درباره ظاهر جسمانی خود دارند و علی

پژوهشها نشان دادهاند که نارضایتی از تصویر بدن ،اختالف بین

رغم طبیعی یا تقریباً طبیعی بودن ظاهر جسمانی ،از زشت یا غیر

خود آرمانی 1و خود ادراک شده ،01در بین زنان بسیار گستري پیدا

جذاب بودن نگرانی شدیدی دارند (شیخ و مسلمی نژاد.)0312 ،

کرده است (بل و روشفرس .)2118 ،همچنین طبو مطالعات

پژوهشها نشان میدهند ،افرادی که به جراحی زیبایی عالقمند

مشخصشده که عواملی مانند جوان بودن ،مؤنث بودن و تبلیغات

بودند تصویربدنی 2ضعیفتری نسبت به کسانی داشتند که عالقهای

رسانهها با تصویربدنی منفی ارتباط دارند(ابرگ و تورنستم.)0111 ،

به جراحی زیبایی نداشتند(بیولکاتی ،گیگی ،ماملی و پاسینی.)2101 ،

یک فرایند زیربنایی معمول که در نگرانی بدن و الگوهای غذا

سارور ( )2112در پژوهش خود به این نتیجه رسید که افراد بعداز

خوردن مشاهده شده ،اجتناب تجربهای است .اجتناب تجربهای

انجام جراحی زیبایی تصویر بدنی بهتری از خود گزاري میدهند.

هرگونه تالي برای جلوگیری ،تغییر یا کنترل افکار و احساسات

1.

6

2.

7.

. Chronic diet
depression
8. anxiety
9. Ideal self
10. Self-perception

cosmetic surgery
Body Image
3. Body Mass Index
4. Binge eating
5. purging
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مهدی ایمانی و همکاران

مقایسه اجتناب تجربهای ،بهشیاری ،نارضایتی از تصویر بدن ،اضطراب...

ناخواستهای است که موجب آسیب میشوند(هیز ،استروسال و

استدالالت انتظار میرود که افزایش بهشیاری موجب کاهش نگرانی

ویلسون .)2100 ،هدف هستهای فرایند اجتناب تجربهای شناسایی

از تصویر بدن بشود( آلبرت وهمکاران .)2102 ،

دلمشغولیها درمورد تصویر بدن و راهکارهای متنوع برای جلوگیری

ازجمله مشکالت روانی که میتواند با نارضایتی از تصویر بدن

از ناراحتیهای مرتبط با تصویر بدن است(پیرسون و همکاران،

ارتباط داشتهباشد و بهطبع آن فرد را دچار رنجش کرده و آنرا وادار

 .)2102اجتناب بدن شامل رفتارهایی میشود که هدف آنها

به جراحیزیبایی کند ،استرس ،اضطراب و افسردگی است .انسانها،

جلوگیری یا اجتناب از موقعیتهایی که آغازگر نگرانی درمورد

زیبایی ظاهری را به ویژگیهای شخصیتی پسندیدهای همچون

ظاهر فیزیکی فرد هستند ،مثل پوشیدن لباسهای گشاد ،وزن نکردن

شایستگی و پذیري اجتماعی ربط میدهند(گلشانی و همکاران،

خود و اجتناب از نگاهکردن به خود در آینه .درتضاد با اجتناب،

 .)2108گاهی استرس و اضطراب بر اینکه افراد چه حسی نسبت به

چککردن بدن اشاره به بررسی انتقادی از بدن دارد .بهعنوان مثال

بدن خود داشتهباشند ،ت ثیر میگذارد که باعث میشود بسیاری از

چککردن خود بارها و بارها در آینه یا مقایسة منفی خود با دیگران

مردم به تغییر در ظاهر خود بپردازند و اقدام به عمل جراحی پالستیک

( آلبرت و همکاران.)2102 ،

بنمایند(هالون ،استوارت و استرانک .)2116 ،در پژوهشی که به

تصور میشود عالوه بر مفهوم اجتنابتجربهای ،مفهوم بهشیاری0

بررسی ارتباط میان خودپندارة بدنی ،افسردگی ،استرس و اضطراب

نیز با سازهی تصویر بدن یا نگرانی در مورد تصویر بدن ارتباط داشته

در گروهی از نوجوانان سوئدی پرداخت ،مشخصگردید که تفاوت

باشد .بهشیاری تمرین تمرکز توجه به تجربة حال حاضر بدون قضاوت

ارزیابیهای فرد از خودي با معیارهای ایدهآلش در مورد وضع

کردن آن است(کابات زین .)0111،بهشیاری که در آیین بودا و دیگر

ظاهری پایین بود و نمره افراد در تصویر بدن با نگري مثبت نسبت

آیینهای مراقبهای ریشه دارد .در حوزه روانشناسی به عنوان روشی

به الغری ،خلو و خوی منفی ،عالئم استرس ،اضطراب ،ترسهای

برای کاهش استرس به صورت تجربی به کار گرفته شده است.

اجتماعی و همچنین اضطراب فیزیکی همبستگی زیادی نشان داد

محققان تعریفهای مختلفی از این ویژگی ارئه کردهاند .کبات زین

(ایوارسون ،ایوالندر ،لیتلری و نوونن.)2116،

 2113بهشیاری را توجه کردن به هدف در لحظه حال و توجه بارز و

نتایج حاصل از مطالعهای در آمریکا نشان دادکه میزان

بدون قضاوت به لحظه لحظه زندگی میداند .او معتقد است بهشیاری

افسردگی ،استرس ،اضطراب و خودکشی در افرادی که از تصویر

کیفیتی از هشیاری است که به طور دقیوتر توجه کردن به شیوه خاص

بدنی خود ناراضی هستند ،بیشتر است و نیز مشخص شد نارضایتی از

یعنی هدفمند ،در لحظه حاضر و غیر قضاوتی به دنیای درون و برون

تصویر بدن منجر به ایجاد ابعادی از مشکالت شناختی ،رفتاری و

روانی است (منصوری و بسارت.)0318 ،

سالمتی میشود(دیل ،کیتر ،فیلیپس و هانت.)2116 ،

بهشیاری در تضاد با فرآیندها و رفتارهایی استکه تصور میشود

در مطالعهای که با هدف مقایسه رابطه استرس و نارضایتی از

موجب حفظ و افزایش نگرانی از تصویر بدن میشوند .بهشیاری در

تصویر بدن در افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی انجام شد،

درجة اول متمرکز بر رسیدن به یک هدف یا حالت ایدهآل نیست

به این نتیجه رسیدند که بین میزان استرس و نارضایتی از تصویر بدن

بلکه پذیري حالت فعلی را ترویج میدهد .به عبارت دیگر به جای

رابطهی معنادار و معکوس وجود دارد ،اما میزان استرس و نارضایتی

تالي برای رسیدن به ظاهر ایدهآل ،پذیري ظاهر فعلی را ترویج

از تصویر بدن در بین افراد با سابقة عمل جراحی زیبایی و افراد عادی

میدهد .در درجة دوم بهشیاری توانایی در تماس ماندن با یک تجربه

تفاوت معناداری وجود ندارد(حسینی ،قاسمی  ،مالیی و رضایی،

نامیده میشود ،بنابراین در تضاد با اجتناب از بدن است .نکته مهم

 .)0381از آنجاکه روانشناسی جراحیزیبایی هنوز به خوبی شناخته

اینکه بهشیاری ،شفقت 2و توجه بدون قضاوت را پروري میدهد که

نشدهاست و پژوهشهای صورتگرفته دربارة ویژگیهای روان

این مخالف با اصل چککردن بدن که یک فرآیند ارزیابی

پزشکی مراجعهکنندگان برای جراحیزیبایی بسیار اندک است و

خودانتقادی و بهشدت قضاوت کنندهاست ،میباشد .مطابو با این

بیشتر شامل گزاريهای بالینی میباشد و با توجه به اینکه شمار

Mindfulness

1.

Compassion
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متقاضیان جراحیزیبایی ،سالیانه سیر صعودی دارد(دوایی و

لیتلتون و همکاران ( )2112ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را

همکاران )2108 ،و میتواند پیامدهای روانشناختی وخیمی به همراه

 1/13گزاري کردند .در ایران بساکنژاد و غفاری ( )0386روایی

داشته باشد ،انجام مطالعات بیشتر و منسجمتر در این زمینه احساس

این آزمون را براساس همسانی درونی به روي آلفای کرونباخ 1/12

میشود .بنابراین این پژوهش نیز با هدف اصلی مقایسة اجتناب

گزاري کردند.

تجربهای ،بهشیاری ،نارضایتی از تصویر بدن ،اضطراب ،افسردگی و

مقیاس بهشیاری توجهآگاهی :2این پرسشنامه توسط براون و

استرس در افراد متقاضی جراحیزیبایی با افراد غیرمتقاضی انجام

رایان در سال  2113که شامل  02عبارت است به منظور سنجش

گرفت.

بهشیاری ساخته شده و دامنة پاسخ  6درجهای از (0تقریباً همیشه) تا 6
روش

(تقریباً هیچ وقت) دارد .حداقل نمره و حداکثر نمره آن به ترتیب 02

پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش

و  11است .در این مقیاس هرچه نمره آزمودنی بیشتر باشد بیانگر

حاضر متشکلاز افراد متقاضی جراحیزیبایی که به کلینیکهای

سطو باالیی از بهشیاری است .همسانی درونی سؤالهای آزمون

زیبایی منطقه یک و شش شهرداری شهر شیراز که در  6ماه دوم سال

براساس ضریب آلفای کرونباخ از  1/81تا  1/81گزاري شده

 11مراجعه کرده بودند و دانشجویان دانشگاه شیراز (بازة سنی -08

است(براون و رایان .)2113 ،آلفای کرونباخ برای پرسشهای نسخه

 21سال) بود .از آن جا که آمار دقیقی از تعداد متقاضیان بدست نیامد

فارسی این مقیاس در مورد یک نمونه  123نفری ازدانشجویان1/80

در نتیجه حجم نمونه با استناد بر مقاالت منتشر شذه در این زمینه تعیین

محاسبه شده است( قربانی ،واتسون ،بارت.)2111،

گردید .براین اساس نمونه این پژوهش 211نفر که شامل  011متقاضی

پرسشنامة پذیري و عمل :3این پرسشنامه توسط بوند و همکاران

و  011غیرمتقاضی هستند به صورت نمونهگیری غیرتصادفی و

( )2100برای سنجش انعطاف پذیری روان شناختی ،بهویژه در رابطه

دردسترس از بین افرادی که شرایط ورود به پژوهش را داشتند،

با اجتناب تجربی و تمایل به درگیری در عمل باوجود افکار و

انتخاب شدند .اعالم رضایت ،مشخصبودن زمان انجام جراحی

احساسهای ناخواسته تدوینشده و دارای  1سؤال است .سؤالهای

زیبایی با گذراندن مراحل پزشکی ،نداشتن دلیل پزشکی و ضروری

این پرسشنامه براساس میزان توافو در یک مقیاس لیکرت 1

برای انجام جراحیزیبایی مالک ورود افراد متقاضی بود و نیز انتخاب

درجهای(هرگز= ،0خیلی بندرت= ،2بندرت= ،3گاهی اوقات=،4

افراد غیرمتقاضی نیز با همتاسازی سن ،سطو تحصیالت و وضعیت

بیشتر اوقات= ،2تقریباً همیشه= ،6همیشه= )1رتبه بندی میشود.

تاهل از میان دانشجویان دانشگاه شیراز صورت گرفت .سپس نمونة

حداقل و حداکثر نمره هر آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب  1و

انتخاب شده به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند و پس از جمع

 41است .نمرات باالتر در این مقیاس نشاندهندة انعطافپذیری

آوری دادههای مورد نیاز ،داده ها بوسیلة نرم افزار  SPSSنسخه  22و

روانشناختی پایینتر و اجتناب تجربی باالتر است .پایایی آزمون -باز

با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

آزمون این پرسشنامه  1/80و همسانی درونی آن  1/84بهدستآمده

ابزار

است(بوند و همکاران .)2100 ،در ایران نیز ضریب پایایی آلفای

پرسشنامة ترس از تصویر

بدن:0

این پرسشنامه در سال 2112

کرونباخ پرسشنامة پذیري و عمل ویرایش دوم  1/81و ضریب پایایی

توسط لیتلتون ،آکسوم و پری طراحی شد .این آزمون حاوی 01

باز آزمون  1/10بهدستآمده است(عباسی ،مولودی ،فتی و ضرابی،

پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ( 0هرگز) تا

.)0310

( 2همیشه) نمرهگذاری میشود .حداقل و حداکثر نمره هر آزمودنی

مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس :4این مقیاس توسط

در این پرسشنامه به ترتیب  01و  12است .نمرات باالتر در این مقیاس

الویبوند و الویبوند در سال  0112ساخته شد که ،شامل  20عبارت

نشاندهندة سطو باالی نگرانی آزمودنی در ارتباط با بدن خود است.

است که زیر مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس را میسنجد

1.

Body Image Concern Inventory
Mindful Attention Awareness Scale
3. Acceptance and Action Questionnaire

Depression Anxiety Stress Scales

2.
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مهدی ایمانی و همکاران

مقایسه اجتناب تجربهای ،بهشیاری ،نارضایتی از تصویر بدن ،اضطراب...

(هرکدام  1عبارت) .آزمودنیها باید میزان موافقت خود را با هریک

ابعاد مذکور به ترتیب  1/61 ،1/11و  1/64است ،که قابل قبول

از عبارات ب اساس دامنة  4درجهای از هیچوقت ( )1تا همیشه ()3

میباشند(نیک آذین ونائینیان.)0312،

مشخص کنند .حداقل نمره در این مقیاس صفر است که بیانگر حداقل

يافتهها

سطو افسردگی ،اضطراب و استرس است .و حداکثر نمره برابر است

یافتههای توصیفی این پژوهش شامل میانگین ،انحراف معیار،

با  63که نشان دهنده سطو باالیی از افسردگی ،اضطراب و استرس

حداقل نمره و حداکثر نمره متغیرهای مورد مطالعه ،مربوط به افراد

آزمودنی است .الویبوند و الویبوند نشان دادند که اعتبار باز آزمایی

متقاضی و افراد غیرمتقاضی در جدول  0گزاري شده است .قبل از

برای زیر مقیاسهای فرعی به ترتیب  1/10برای افسردگی 1/80 ،برای

تحلیل دادهها فرض نرمال بودن ،همگنی واریانسها و همگنی

استرس 1/11 ،برای اضطراب ،به دست آمد .برای روایی مقیاس نیز

ماتریس کوواریانسهای متغیرهای پژوهش با آزمون کالموگروف-

ضرایب همبستگی یا پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک به ترتیب

اسمیرنوف ،لون و ام باکس مورد بررسی قرار گرفتند و تمام پیش

 1/80و  1/14به دست آمد .ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد افسردگی،

فرضها ت یید شد.

اضطراب و استرس به ترتیب  1/84 ،1/11و  1/82و ضرایب بازآزمایی
جدول .0میانگین ،انحراف معیار ،حداقل نمره و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش
افراد متقاضی

متغیرها

افراد غیر متقاضی

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

اجتناب تجربهای

20/11

1/20

1

41

01/04

1/11

1

41

نارضایتی از تصویر بدن

46/16

02/01

22

12

36/86

02/23

01

16

بهشیاری

21/82

03/28

04

88

61/11

02/13

08

81

استرس

1/08

2/24

20

1

6/60

4/23

1

01

افسردگی

1/36

2/18

21

1

4/88

4/02

1

01

اضطراب

6/23

4/12

21

1

4/63

3/26

1

01

برای بررسی تفاوت میان دو گروه افراد متقاضی جراحیزیبایی و

غیرمتقاضی سطو بهشیاری پایینتری دارند و همچنین اجتناب

افراد غیرمتقاضی از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .اطالعات

تجربهای ،افسردگی ،اضطراب ،استرس و نارضایتی از تصویر بدنی

مربوط به مانوا در جدول  2و  3ارائه شده است .همانطور که جدول

باالتری نسبت به افراد غیر متقاضی دارند.

شمارة  3نشان میدهد آماره المبدای ویلکز معنیدار میباشد

جدول .2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ()MANOVA

( )p≤1/10که مفهوم آن این است که حداقل در یکی از متغیرها بین

آماره مالک

دو گروه افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی تفاوت

اثر پیالیی

1/01

معنی دار آماری برقرار است .جدول  3نشان میدهد که بین دو گروه

المبدای ویلکز

1/81

اثر هاتلینگ

1/23

6

درتمام متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p≤1/12که معنای آن

بزرگترین ریشه روی

1/23

6

ارزي آماره

df

F

sig

6

1/68

1/111

6

1/68

1/111

1/68

1/111

1/68

1/111

این است که افراد متقاضی جراحیزیبابی در مقایسه با افراد
جدول .3نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن ()MANOVA
مجموع مجذورات

df

میانگین مجدورات

F

sig

اجتناب تجربهای

321/68

0

321/68

4/33

1/131

بهشیاری

2181/32

0

2181/32

21/31

1/111

نارضایتی از تصویر بدن

2011/21

0

2011/21

26/84

1/111

افسردگی

311/22

0

311/22

02/04

1/110

اضطراب

081/211

0

081/211

1/11

1/112

استرس

331/24

0

331/24

03/12

1/111
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بحث و نتيجهگيری

متقاضی جراحی نسبت به افراد غیر متقاضی بود که با نتایج مطالعه

هدف پژوهش حاضر مقایسة اجتناب تجربهای ،بهشیاری،

ویلسون ،ویلهم و هارتمن( )2104هماهنگ و همسو بود .در تببین این

نارضایتی از تصویر بدن ،اضطراب ،افسردگی و استرس در افراد

یافته میتوان اظهار داشت که یکی از دالیل تمایل به جراحی زیبایی

متقاضی وغیر متقاضی جراحی زیبایی بود .یافتههای پژوهش نشان داد

در این افراد پایین بودن سطو پذیري آنها یا به عبارتی اجتناب آنها

که بین افراد متقاضی جراحیزیبایی و افراد غیرمتقاضی از نظر

است .این افراد توانایی پذیري ظاهر فعلی خود را ندارند و دست به

متغیرهای مورد پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد که در ذیل به

راهکارهای متنوعی که برای جلوگیری از ناراحتی مرتبط با بدن مورد

تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.

استفاده قرار میگیرند ،میزند که یکی از این راهکارها جراحیزیبایی

نتایج نشان داد که افراد متقاضی جراحیزیبایی نارضایتی بیشتری

است ،فردی که از ظاهر جسمانی خویش ناراضی است و توانایی

از تصویر بدنی خویش دارند که این یافته با نتایج مطالعات بیولکاتی

پذیري آن را نیز ندارد دست به عمل جراحی می زند تا از این ظاهر

و همکاران ( ،)2101خانجانی و همکاران ( )0310هماهنگ و همسو

نامقبول خود اجتناب کند.

میباشد .در تبیین این یافته میتوان اظهار داشت که یکی از جنبههای

مطابو با یافتههای پژوهش حاضر افسردگی در بین متقاضیان

مهم شکل دهنده سالمت افراد ،ظاهر جسمانی و تصویر بدنی

جراحیزیبایی باالتر از افراد غیرمتقاضی است در مطالعه سارور و

آنهاست .ارزيهای فرهنگی و اجتماعی و تاکید زیاد جامعه بر

همکاران ( )2112بین میزان افسردگی افراد متقاضی جراحی زیبایی و

جذابیتهای ظاهری ،مقایسهکردن افراد از لحاظ ظاهری و ارزي

افراد غیر متقاضی تفاوت معنی داری مشاهده نشد در حالیکه یافته این

قائل شدن برای افراد زیبا و تسهیل امور برای آنها و از طرفی ایجاد

پژوهش با مطالعه خانجانی و همکاران ( ،)0310موس و هریس

احساس کهتری به دلیل ظاهر و یا تجربه تمسخرآمیز از سوی دیگران

( )2111و نیمیر ( )2114هماهنگ بود .تببین احتمالی این نتیجه

میتواند فرد را در مقابل تصویر بدنی خود حساس نماید .از سوی

میتواند این باشد که افراد افسرده بیشتر از سایرین احساس پوچی و

دیگر این افراد که دچار خودپنداره منفی از خود هستند ،برای کاهش

بی ارزشی میکنند و دارای نگرشات منفی نسبت به خود هستند که

این تصویر بدنی و بدست آوردن عزت نفس باالتر از جراحی زیبایی

نگري منفی نسبت به جسم و ظاهر را نیز شامل میشود که این نگري

استفاده میکنند(خانجانی و همکاران.)0310 ،

منفی موجب میشود که آنها ظاهر خود را نامطلوب توصیف کنند

یافتة دیگر پژوهش حاکی از آن بود که سطو بهشیاری در افراد

و بهدنبال تغییر آن باشند تا احساس مطلوبتری در مورد خویش

متقاضی جراحیزیبایی پایینتر از افراد غیرمتقاضی است که این یافته

داشته باشند .بنابراین احتمال جراحی زیبایی در این افراد بیشتر از افراد

با پژوهش دیجکسترا وبارلد ( )2100هماهنگ و همسو بود .همانطور

نرمال میباشد .نتایج نشان داد که میزان اضطراب افراد متقاضی

که در تعریف بهشیاری نیز آمده است ،بهشیاری متمرکز بر رسیدن به

جراحی زیبایی بیشتر از افراد غیرمتقاضی میباشد که با مطالعه موس

یک هدف یا حالت ایدهآل نیست بلکه پذیري حالت فعلی را ترویج

و هریس ( ،)2111بنت و استون( )0116و خانجانی و همکاران()0310

میدهد .به عبارت دیگرپذیري ظاهر فعلی به جای تالي برای

هماهنگ و همسو میباشد .اضطراب بر اینکه چه حسی نسبت به بدن

رسیدن به ظاهر ایدهآل(آلبرت و همکاران .)2102 ،به نظر میرسد

خود داشته باشیم ت ثیر میگذارد که باعث میشود بسیاری از مردم به

افراد متقاضی جراحی زیبایی که از تصویر بدنی خود ناراضی هستند

تغییر در ظاهر اندام خود بپردازند .اضطراب پاسخ به تهدیدی است

و توانایی پذیري ظاهر خود را ندارند و به دنبال ظاهر مطلوبتر

که ناشناخته مبهم یا متعارض میباشد .اضطراب بر عملکرد شناختی

هستند ،جراحی را بهعنوان بهترین راهحل در نظر میگیرند .تصور

اثر گذاشته و موجب تحریفهای ادراکی میشود در میان اختالالت

میشود افزایش بهشیاری به عنوان یک ابزار برای افزایش پذیري

اضطرابی ،اضطراب اجتماعی از همه شایعتر است (انجمن روانپزشکی

افکار ،احساسات و حسهای بدنی که قبالً از آنها اجتناب میشده

آمریکا .)2111 ،هرچند در این پژوهش ما به بررسی اضطراب

است ،میتواند موجب کاهش نگرانی از تصویر بدن بشود (پیرسون و

اجتماعی نپرداختهایم اما حدس زده میشود که این اختالل نسبت به

همکاران.)2102 ،

سایر اختالالت اضطرابی در این افراد بیشتر باشد .در اختالل اضطراب

یافتة دیگر پژوهش حاکی از باالبودن اجتناب تجربهای در افراد

اجتماعی فرد از ارزیابی دیگران میترسد .ترس از داشتن نقص در
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مقایسه اجتناب تجربهای ،بهشیاری ،نارضایتی از تصویر بدن ،اضطراب...

چهره و داشتن ظاهر نامناسب در میان این افراد شایع است که عاملی

حسینی ،ابراهیم؛ قاسمی ،نوشاد؛ مالیی،گلناز و رضایی ،لیال ( .)0381مقایسه

برای افزایش جراحیزیبایی در این افراد میباشد .طبو نتایج پژوهش

میزان استرس و تصور از بدن خود در بین افراد  21تا  31ساله

حاضر میزان استرس متقاضیان جراحی زیبایی بیشتر از افراد

دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز.
فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی/سازمانی.84-12 ،)3(0 ،

غیرمتقاضی میباشد .در پژوهشی که در سال  0381توسط حسینی و

خانجانی ،زینب؛ باباپور ،جلیل و صبا،گزیزه ( .)0310بررسی و مقایسه

همکاران انجام شد نتایج مخالف با پژوهش حاضر بدست آمد.

وضعیت روانی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد

ایوارسون و همکاران در پژوهشی که در سال  2116انجام دادند به

غیر متقاضی .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید

نتیجهی هماهنگ با پژوهش حاضر رسیدند .در توجیه این یافته

صدوقی یزد.231-248 ،)2(21 ،

پژوهش میتوان اظهار نمود که استرس و تصور از بدن به عنوان دو

خدابندهلو ،یوسف؛ پورحسین ،رضا؛ غالمعلی لواسانی ،مسعود و معتمد

سازة روانی که هر دو به نحوی به درک و شناخت فرد مرتبط است

یگانه ،نگین ( .)0314بررسی اثربخشی رويشناختی مرور

با هم رابطه دارند .بدین صورت شخصی که نسبت به اندام و چهره

خویشتن بر تصویر بدنی دانشجویان دختر دانشگاه تهران.

خود تصور منفی داشته باشد نسبت به اکثر رویدادهای زندگی دید

فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی.321-310 ،)22( 04 ،

منفی خواهد داشت و براساس دیدگاه تبادلی استرس وی با پردازي

شیخ ،محمود و مسلمی نژاد ،مسلم ( .)0312مقایسه نگرانی از تصویر بدنی

منفی از رویدادها ،استرس بیشتری را کسب خواهد نمود و لذا هر چه

زنان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکار :نقش میانجیگر شاخص

تصور از بدن مثبتتر باشد استرس کمتری تجربه خواهد شد (حسینی

توده بدنی در ارتباط بین حرمت خود و نگرانی از تصویر بدنی.
علوم روانشناختی.18-002 ،)21(02 ،

و همکاران.)0381،

صالحی ،مریم؛ رجبی ،سوران و دهقانی،یوسف ( .)0318پیشبینی اختالل

همانطور که ذکر شد جراحیزیبایی اکنون تبدیل به یک عامل

بدریخت انگاری بدن براساس طرحواره های هیجانی ،سبک

فریبنده و وسیلهای برای تجمل گرایی افراد مختلف شده است .اکثر

های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی در افراد متقاضی جراحی

کسانی که برای جراحی زیبایی مراجعه میکنند معموالً دچار

زیبایی .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، )13(08 ،

گمراهی در تصویر بدنی خود شدهاند و قضاوت نادرستی در مورد

.81-11

ظاهر خود دارند به عبارت دیگر دچار تحریف ادراکی شدهاند .و

عباسی ،ایمانه؛ فتی ،الدن؛ مولودی ،رضا و ضرابی ،حمید ( .)0310کفایت

علیرغم انجام جراحیهای مکرر رضایتی درمورد ظاهر خود ندارند.

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیري و عمل– نسخه دوم.

بنابراین آگاهی پزشک از عالئم روانشناختی و وضعیت سالمت

رويها و مدلهای روانشناختی.62-81 ،)01(2 ،

روان افراد مراجعه کننده ضروری به نظر میرسد تا از عواقب احتمالی

منصوری ،جمیل و بشارت ،محمدعلی ( .)0318نقش واسطهای

سوء آن پیشگیری به عمل بیاید .در این پژوهش میزان ضرورت انجام

استحکام من در رابطه بین سبکهای دلبستگی و بهشیاری .علوم

جراحی زیبایی توسط پزشک متخصص که بتواند آسیب شناسی

روانشناختی.112-182 ،)11(08 ،
نیک آذین ،امیر و نائینیان ،محمدرضا ( .)0312ویژگیهای روانسنجی

روانی را در داوطلبان نشان دهد مورد بررسی قرار نگرفته است و

پرسشنامه نشانگان افسردگی ،اضطراب واسترس در نمونهای از

جمعیت مورد مطالعه این پژوهش محدود به متقاضیان جراحی زیبایی

دانش آموزان ایرانی .ششمین همایش بین المللی کودک و

میباشد ،لذا از تعمیم دادن نتایج به کل جامعه و آنهایی که اقدام به

نوجوان.
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