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Abstract
Backgrond: The number of rhinoplasty surgeries has increased dramatically in the past decades in Iran.
Researchers have analyzed different affective variables considering this growth, but a less talked subject is
the psychological role in this surgery’s applicants. This research was performed to investigate the effects of
physical appearance perfectionism and unconditional self-acceptance and life quality on the prevalence of
applying for rhinoplasty surgery.
Materials and Methods: The study was performed using case-control method on 73 women asking for
rhinoplasty with an age range of 35-20 years and 73 women not applying for rhinoplasty with the same age
range as the control group. Both groups were selected from patients of five ENT doctor offices in Tehran. All
candidates were analyzed using body dismorphic disorder scale proposed by Yale-Brown. Those with positive
results were removed from the research. Both groups were evaluated using physical appearance perfectionism
survey (PAPS), Unconditional self-acceptance query (USAQ), and short life quality form (SF36-).
Results: The age of requesting group was 5.2 ± 27.5 years and the control group 4.4 ± 26.9 years. Both
groups were similar in gender and education, economical, and social status. Scores of physical appearance
perfectionism in case group was 38/6±8 and 33/2±9 in control group (P<0.01). There was a difference between
Unconditional Self-acceptance query and life quality between the two groups (P<0.05).
Conclusion:It seems that physical appearance perfectionism, unconditional self-acceptance, and life quality
have roles in demanding for rhinoplasty surgery.
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بررسی نقش کمالگرایی ظاهر فیزیکی ،پذیرش بیقی د و شرط خو د و کیفیت
زندگی درتقاضا برای جراحی زیبایی بینی
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چكيده:
سابقه و هدف :عمل جراحی زیبایی بینی رشد فزایندهای از چند دهه قبل در کشور ایران پیدا کرده است .محققان عوامل متع ددی را برای این رشد بررسی کردهان د
اما آنچه کمرت به آن بها داده شده ،نقش عوامل روانی در تقاضا برای این جراحی است .این پژوهش با هدف بررسی نقش کاملگرایی ظاهر فیزیکی و پذیرش بی قید و
رشط خود و کیفیت زندگی بر تقاضا برای جراحی زیبایی بینی انجام شد.
موا د و روش ها :مطالعه با روش مورد -شاهدی روی  ۷۳زن متقاضی جراحی زیبایی بینی با دامنه سنی
 ۲۰- ۳۵سال و  ۷۳زن غیر متقاضی جراحی زیبایی بینی با دامنه سنی همگون با گروه مورد به عنوان گروه شاهد انجام شد .افراد هر دو گروه از مراجعان به پنج مطب
جراح متخصص گوش و حلق و بینی در شهر تهران انتخاب شدند .متامی افراد از نظر اختالل بد شکلی بدن توسط پرسشنامه مقیاس اصالح شده وسواس فکری جربی که
توسط یل -براون ارائه شده بررسی شده و افراد مبتال از تحقیق حذف شدند .هر دو گروه با استفاده از پرسشنامههای کاملگرایی ظاهر فیزیکی( ،)PAPSپذیرش بی
قی د و رشط خود( )USAQو کیفیت زندگی فرم کوتاه( )36-SFارزیابی شدند.
یافتهها :سن گروه متقاضی  ۷۲/۵±۵/۲سال و گروه شاهد  ۶۲/۹± ۴/۴سال بود .افراد دو گروه از لحاظ جنس یکسان و از نظر تحصیالت ،وضعیت اقتصادی و اجتامعی
مشابه بودند .رتبه کاملگرایی ظاهر فیزیکی در گروه مورد  ۸۳/۶±۸و در گروه شاهد  )P>۰/۱۰(۳۳/۲±۹بود .بین پذیرش بی قی د و رشط خود و نیز کیفیت زندگی ،افراد
دو گروه اختالف داشتند(.)P>۰/۵۰
نتیجهگیری :به نظر میرسد کاملگرایی ظاهر فیزیکی ،عدم پذیرش بی قی د و رشط خود و پایین بودن کیفیت زندگی برای تقاضای جراحی زیبایی بینی نقش دارند.
واژگانكلیدی :کاملگرایی ظاهر فیزیکی ،پذیرش بیقی د و رشط خود ،کیفیت زندگی ،جراحی زیبایی بینی
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مقدمه
ﺟراحی زیبایی یکی از آخرین دستاوردهای بشر برای بیشتر کردن ﺟذابیت ﺟسمانی
است .مﻄالعه و بررسی برای زیباتر کردن ظاهر فیزیکی پﺲ از دهه  80میالدی
سیر شتابندهای یافته ،به ﻃوری که امروزه ظاهر فیزیکی در نحوه شکﻞگیری روابﻂ
اﺟتماعی انسانها نقﺶ مهمی پیدا کرده است .افراد در تالش هستند تا با تﻐییر در
ظاهر فیزیکیشان ،ظاهری متناسب با ارزشهای ﺟامعه و بدون خدشه با آن داشته
باشند) .(1در سال  2016کشور ایران رتبه بیستﻢ را در تعداد اعمال ﺟراحی زیبایی به
خود اختﺼاص داده است) (2و نیز یکی از باﻻترین آمارهای ﺟراحی زیبایی بینی در

دنیا نسبت به ﺟمعیت را دارا بوده است) .(3ﺟراحی زیبایی بینی از روشهایی است
که اکﺜرا توسﻂ زنان برای دستکاری ادراک دیگران از سﻄح زیبایی خودشان به کار
برده میشود .این ﺟراحی همانند آرایﺶ میتواند نشانگر عالمتدهی کاذبی باشد که
به موﺟب آن ،افراد شاخصهای کیفیت ژنتیکی خود را که به ﻃور مﺼنوعی بهبود
یافته ،تبلیﻎ میکنند اما برخالف آرایﺶ ،این گونه اعمال خﻄرهای ﺟدی نیز برای
سالمت فرد به دنبال دارند) .(2این ﺟراحی میتواند با عوارضی ﺟسمانی ﭼون آبریزش
بینی ،اختالل بویایی و اشکال در تنفﺲ همراه باشد که عوارض ﻃوﻻنی مدت اختالل
در تنفﺲ میتواند منﺠر به بزرگی قلب ،ایﺠاد پرفشاری خون و یا ایست تنفﺲ در
خواب شود) .(4در سال  2016میالدی  86درﺻد از کﻞ عمﻞهای زیبایی در مقیاس
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بینالمللی روی زنان انﺠام شده است) .(5در سال  1390در ایران  134/766مورد
عمﻞ ﺟراحی زیبایی بینی) 180نفر دریکﺼد هزار نفر( انﺠام شده است که بیشترین
متقاضی این ﺟراحی زنان بودهاند .به دلیﻞ سهﻢ حداکﺜری زنان از کﻞ افرادی که
عمﻞهای زیبایی روی آنان انﺠام میگیرد ،ﺟراحی زیبایی به عنوان پدیدهای زنانه
معرفی شده است) .(6پﮋوهﺶ انﺠام شده در ایران نشاندهنده شیوع دو برابری
ﺟراحیهای زیبایی در گروه سنی  20تا  35سال نسبت به گروه سنی مشابه در
آمریکا است) .(7بعﻀی از تحلیلگران دلیﻞ فزونی ﺟراحی زیبایی بینی در ایران را
نحوه پوشﺶ زنان میدانند که موﺟب میشود فقﻂ ﺻورت آنها بیرون باشد).(8
تعدادی گرایﺶ زیاد به اعمال زیبایی بینی را نوعی مدگرایی دانستهاند) .(9بعﻀی
معتقدند که بﺼری شدن معیارها و مالکهای زیبایی در ﺟامعه مﺼرفی مدرن سبب
گرایﺶ اقشار مﺨتلﻒ به ﭼنین رفتارهایی شده است) .(10گزارش شده ،کسب زیبایی
بیشترین انگیزه در تمایﻞ زنان به ﺟراحیهای زیبایی است .زنان برای زیبایی ارزش
زیادی قاﺋﻞ بوده و حاضرند برای دست یافتن به آن از خیلی ﭼیزها بگذرند) (11و نیز
بیان شده که فراوانی اختاللهای روانی مانند افسردگی ،شکایات ﺟسمانی ،وسواس
فکری-عملی ،اضﻄراب ،اختالل بدشکلی بدن و اختاللهای شﺨﺼیتی در گروه زنان
متقاضی ﺟراحی زیبایی در مقایسه با مردان بیشتر است) .(12اگرﭼه ﺟراحی زیبایی
در درﺟه اول یﮏ پدیده پزشکی است اما ﺟنبههای روانشناختی آن به خوبی توسﻂ
پﮋوهشگران بررسی نشده است .رضایت افراد از عمﻞهای ﺟراحی زیبایی و تﻐییر در
وضعیت روانی دو مسﺄله متفاوت ولی مرتبﻂ به هﻢ هستند.
کمالگرایی یﮏ حالت شﺨﺼیتی است که از ﻃریﻖ تالش برای بیعیب بودن و فراتر
از استانداردهای شﺨﺼی شناخته میشود و همراه با خود ارزشیابی انتقادی و توﺟه به
ارزیابی دیگران از خود است) .(13کمالگرایی ظاهر فیزیکی یﮏ شکﻞ ناسازگارانه از
کمالگرایی است و به این ترتیب ارتباط بیشتری با نگرانیهای ناسازگارانه دارد).(14
پذیرش بیقید و شرط خود ،عامﻞ اساسی در سازگاری عاﻃفی-اﺟتماعی و یﮏ اﺻﻞ
کلی برای درونی کردن اعتماد به خود است .فرد خودپذیر فردی سالﻢ است که
محدودیتها و استعدادهای خود را به خوبی میشناسد و کمبودهای خود را میپذیرد
و از احساسات درونی خویﺶ آگاه است و بر آنها تسلﻂ دارد) .(15کیفیت زندگی،
ارزیابی مﺜبت یا منفی فرد از خﺼوﺻیات زندگی و میزان رضایت کلی وی از زندگی
خود است .این مفهوم دیدگاه فرد را در باره تفاوت درک شده بین آنﭽه باید باشد و
آنﭽه هست را نشان میدهد) .(16با توﺟه به نقﺶ مساﺋﻞ روانی که میتوانند عاملی
برای تقاضای ﺟراحی زیبایی باشند و با توﺟه به اهمیت مﻄالعههای اتیولوژی و
کاستی تحقیقات در این زمینه ،پﮋوهﺶ با هدف بررسی نقﺶ سه مولفه روانشناختی
کمالگرایی ظاهر فیزیکی ،پذیرش بیقید و شرط خود و کیفیت زندگی در تقاضای
زنان برای انﺠام ﺟراحی زیبایی بینی انﺠام شد.
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یافته ها
در گروه متقاضی  73زن با دامنه سنی  20 – 35سال و با سن  27/5±5/2سال و در
گروه شاهد  73زن با دامنه سنی  20 – 35سال با سن  26/9±4/4سال قرار گرفتند.
میزان تحﺼیالت در گروه متقاضی با  35/6)26درﺻد( دیﭙلﻢ 11)8 ،درﺻد( فوق دیﭙلﻢ،
 42/5)31درﺻد( لیسانﺲ 9/6)7 ،درﺻد( فوق لیسانﺲ و  1/4)1درﺻد( دکتری بود .میزان
تحﺼیالت در گروه غیر متقاضی با  17/8)13درﺻد( دیﭙلﻢ 1/4)1 ،درﺻد( فوق دیﭙلﻢ،
 50/7)37درﺻد( لیسانﺲ 21/8)21 ،درﺻد( فوق لیسانﺲ و  1/4)1درﺻد( دکتری بود و
به این ترتیب افراد دوگروه به لحاظ ﺟنﺲ یکسان و از لحاظ سن ،سﻄح سواد و وضعیت
اقتﺼادی و اﺟتماعی)مراﺟعان به یﮏ کلینیﮏ( مشابه بودند .رتبه شاخصهای سه متﻐیر
پﮋوهﺶ در دو گروه متقاضی و غیر متقاضی در ﺟدول ) (1آورده شده است.
جدول  -1رتبه شاخصهای کمالگرایی ظاهر فیزیکی ،پذیرش بیقی د و شرط خو د و کیفیت زندگی برحسب گروهها

شاخص

گروه

رتبه

کمالگراييظاهر
فيزيکي

متقاضی

38.8±6

غیر متقاضی

33.9±2

متقاضی

79.9±9

غیر متقاضی

83.9±1

متقاضی

65.10±6.1

غیر متقاضی

71.15±6.7

پذيرش بيقيد و
شرط خود
کيفيت زندگي

آزمون یو من ویتنی
۰۱/۰>P
۰۵/۰>P
۰۵/۰>P

رتبه شاخصهای کمالگرایی ظاهر فیزیکی ،پذیرش بیقید و شرط خود و کیفیت
زندگی به تفکیﮏ متقاضیان و غیر متقاضیان ﺟراحی زیبایی بینی در ﺟدول شماره 1
اراﺋه شد و نشان میدهد که رتبه کمالگرایی ظاهر فیزیکی در گروه متقاضی 38/6
و در گروه شاهد برابر  33/2بود که در گروه مورد  16درﺻد بیشتر بود).(P<0/01
رتبه پذیرش بیقید و شرط خود و کیفیت زندگی در گروه شاهد نیز یشتر از گروه
مورد بود).(P<0/05
بحث
رتبه شاخصهای کمالگرایی ظاهر فیزیکی ،پذیرش بیقید و شرط خود و
کیفیت زندگی به تفکیﮏ متقاضیان و غیر متقاضیان ﺟراحی زیبایی بینی در
ﺟدول شماره  1اراﺋه شد و نشان میدهد که رتبه کمالگرایی ظاهر فیزیکی
در گروه متقاضی  38 /6و در گروه شاهد برابر  33 /2بود که در گروه مورد 16
درﺻد بیشتر بود)  .(P<0 /01رتبه پذیرش بیقید و شرط خود و کیفیت زندگی
د ر گروه شاهد نیز یشتر از گروه مورد بود ) .(P<0 /05
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مواد و روش ها
پﮋوهﺶ از نوع موردی  -شاهدی بوده و در آن بیمارانی که متقاضی ﺟراحی زیبایی
بینی بودند به عنوان گروه مورد و افرادی که متقاضی ﺟراحی زیبایی بینی نبودند
به عنوان گروه شاهد انتﺨاب شدند .پﮋوهﺶ از آبان ماه  1396تا مهرماه 1397
روی افراد مراﺟعه کننده به کلینیﮏ پنﺞ پزشﮏ متﺨﺼص گوش و حلﻖ و بینی که
حاضر به همکاری بوده و کلینیﮏ آنها در محدوده منﻄقه سه شهرداری تهران قرار
داشت ،انﺠام شد .حﺠﻢ نمونه با ضریب اﻃمینان )1/96سﻄح اﻃمینان  95درﺻد(
و سﻄح خﻄای پنﺞ درﺻد و با توﺟه به بررسیهای قبلی که ارزش  Pرا کمتر
از پنﺞ درﺻد گزارش کرده بودند ،محاسبه شد .تعداد  73زن در دامنه سنی 35
– 20سال که به این کلینیﮏ ها مراﺟعه و خواستار ﺟراحی زیبایی بینی بودند و
اختاللی در فیزیولوژی بینی )اختالل تنفﺲ و یا بویایی ،عفونت مزمن بینی و یا
سینوس( نداشتند ،با آگاهی از عدم دارا بودن اختالل بد شکلی بدن با پاسخ دهی
به پرسشنامه مقیاس اﺻالح شده وسواس فکری ﺟبری که توسﻂ یﻞ -براون برای
اختالل بدشکلی بدن ) (YBOCS-BDDساخته شده است) (17و اﻃمینان حاﺻﻞ

کردن نسبت به عدم ابتال به اختاللهای روانشناختی)تﺠویز دارو در شﺶ ماه گذشته
توسﻂ روانﭙزشﮏ( به عنوان گروه مورد انتﺨاب شدند 73 .زن دیگر که از نﻈر سنی،
تحﺼیلی ،اقتﺼادی و اﺟتماعی همگون با گروه مورد بودند و همزمان به قﺼد سایر
درمانها به کلینیﮏ این متﺨﺼﺼان مراﺟعه کرده و خواستار ﺟراحی زیبایی بینی
نبوده و اختالل بد شکلی بدن و عدم ابتال به بیماریهای روانشناختی نداشتند به عنوان
گروه شاهد)غیرمتقاضی( انتﺨاب شدند .به نفرات هر دو گروه پﺲ از توضیحات ﻻزم
و درخواست ﺻداقت و دقت در پاسخ دهی و پاسخ به تمامی سوالها و اﻃمینان دادن
به آنها در مورد محرمانه ماندن اﻃالعات ،پرسشنامه کیفیت زندگی
) ،(36-SFسﭙﺲ پرسشنامه پذیرش بیقید و شرط خود) (USAQو در انتها
پرسشنامه کمالگرایی ظاهر فیزیکی) (PAPSاراﺋه شد .برای تﺠزیه و تحلیﻞ دادهها
از نرمافزار آماری  23 SPSSاستفاده شد .برای بررسی فرضیههای تحقیﻖ از آزمون
یو -من  -ویتنی استفاده شد.
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