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بررسي اپيدميولوژيک علل گرايش به جراحي زيبايي بيني در
شهر تهران

چکيده
زمينه و هدف :ايران از نظر نسبت اعمال جراحي زيبايي انجام شده به کل جمعيت در رتبههاي اول جهان قرار دارد.
ازآنجا که آگاهي از فاکتورهاي رواني اجتماعي مؤثر بر انجام عمل ،يافتن انگيزة افراد و چرايي تصميم به جراحي زيبايي از
اهميت بس��يار زيادي برخوردار اس��ت ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين اپيدميولوژيک علل گرايش به جراحي زيبايي بيني
در تهران در سال  1390انجام شد.
روش پژوه�ش :مطالعه حاضر ،پژوهش��ي مقطعي بوده ک��ه کليه افراد بين  16تا  50س��اله تهراني مراجعه كننده به
بيمارس��تان و مراكز جراحي زيبايي در سال  ،1390جامعه پژوهش آن را تشکيل دادهاند .بعد از ليست کردن فهرست تمام
بيمارس��تانها و مراکز جراحي متولي رينوپالس��تي ،با روش تصادفي منظم محيطهاي پژوهش مورد نظر انتخاب شدند .در
مجموع  800نفر در طي  8ماه وارد مطالعه شدند .ابزار جمع آوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامهي محقق ساخته بوده
که روايي و پايايي آن به تأييد رس��يده اس��ت .براي اندازهگيري متغيرهاي رواني -اجتماعي از مقياس ليکرت و نمره دهي
يکسان استفاده شد.
يافتهه�ا :از مجموع واحدهاي مورد مطالع��ه 132 ،نفر مرد (16/5درصد) و  668نفر زن (83/5درصد) بودند .ميانگين
و انحراف معيار سن  23/65 ± 2/87سال بود .بيشترين گروه سني در بين افراد مورد بررسي  25-18سال بود .در بررسي
اختالف علل گرايش به جراحي زيبايي بيني بين دو جنس زن و مرد نتايج نشان دادند که تنها در دو متغير توصيه دوستان
و اعتم��اد ب��ه نفس بين اين دو جنس اختالف معني داري وج��ود دارد [  .]P>0/05اعتماد به نفس پايين مهم ترين عامل
براي گرايش به جراحي زيبايي بيني بوده است.
نتيجهگي�ري :مهمتري��ن عوامل دخيل در گرايش ب��ه جراحي زيبايي بيني اعتماد به نفس پايين ،توصيه دوس��تان و
اهميت ديد اجتماع نسبت به آنان بوده است  .ارزيابي بيمار توسط جراح از نظر انگيزه براي انجام جراحي زيبايي بيني گامي
بلند در جهت رضايتمندي بيشتر بيمار و کاهش هزينههاي محسوس و نامحسوس ناشي از اين عمل ميباشد.
کليد واژه ها :اپيدميولوژي ،گرايش ،جراحي زيبايي بيني ،تهران.

 -1گروه گوش و حلق و بيني ،بيمارستان بوعلي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران پزشکي  ،تهران ،ايران.
 -2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران.
 -3گروه اپيدميولوژي  ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران.
 -4گروه جراحي پالستيک و زيبايي بيمارستان  15خرداد ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
 -5دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي فسا ،فارس ،ايران.
 -6گروه گوش و حلق و بيني  ،بيمارستان اميرالمؤمنين  ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،واحد تهران پزشکي ،تهران ،ايران.
 -7گروه اپيدميولوژي  ،دانشگاه علوم پزشکي ايالم ،ايالم ،ايران.
 -8گروه اپيدميولوژي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
* نويسنده مسؤول Email: Farid.ehyaii@gmail.com :
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فريد علي احيايي ،*1آرمان لطيفي ،2محمود بختياري ،3سيد اسماعيل حسنپور ،4غالمرضا حريري ،5نبياهلل شريعتي،6
8
علي دل پيشه ،7کورش اعتماد
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مقدمه
جراحي زيبايي عبارتست از جراحي که براي تغيير دادن
ظاهر بدن ،در غياب بيماري  ،آس��يب و جراحت يا بد شکلي
مادرزادي و ارثي انجام ميشود و ميتواند عاملي براي بهبود
کيفيت زندگي باش��د[ .]1هر س��اله دهها هزار نفر به منظور
تغيي��ر ظاهر فيزيکي خود ،تحت عم��ل جراحي زيبايي قرار
ميگيرن��د[ .]2مطابق با گزارش انجمن جراحان پالس��تيک
آمري��کا 8/3 ،ميليون جراحي زيبايي در س��ال  2003انجام
شده اس��ت که نسبت به س��ال  299 ،1997درصد افزايش
يافته اس��ت[ .]3همچنين براس��اس تخمين اين انجمن ،در
س��ال  2008تعداد جراحيهاي زيبايي انجام شده به 12/1
ميليون رسيده است [ .]4ايران نيز يکي از کشورهاي با رتبه
باال در انجام جراحيهاي زيبايي در دنيا شناخته شده است.
طبق گزارشهاي موجود ،ايران از نظر نسبت اعمال جراحي
زيبايي انجام ش��ده به کل جمعي��ت در رتبههاي اول جهان
قرار دارد[.]5
داليل مختلف��ي را ب��راي عموميت فراگير اس��تفاده از
جراحيهاي زيبايي بر ش��مردهاند ،از جمله آنها ميتوان به
تنوعطلبي ،امکانپذيري تغيي��ر صورت ،کاهش نارضايتي از
ظاهر ،ماندگاري تغيير[ ، ]6پيش��رفت در روشهاي جراحي
زيباي��ي ،تبليغ��ات تلويزيوني و مجالت مد و زيبايي اش��اره
کرد[ .]3اّ
مجلت و روزنامهها معموالً شيوههاي نوين جراحي
زيباي��ي را معرف��ي کرده و اي��ن در حالي اس��ت که موجب
نارضايتي مخاطبين اين رسانهها ،از ظاهر فيزيکي ميشوند.
تبليغات گوناگون ،وعده بهبود ظاهر ،افزايش اعتماد به نفس
و بهبود کيفي��ت زندگي را به افراد ميدهن��د[ .]7مطالعات
نش��ان دادهاند ک��ه ديگر عوامل مؤث��ر در گرايش به جراحي
زيباي��ي ش��امل :نارضايتي از ظاهر ،کس��ب ظاه��ر آرماني و
ايدهآل ،جنس��يت ،ش��ريک عش��قي ،درآمد و س��طح طبقه
اجتماعي باال [7و ]8و س��طح تحصيالت باال [ ]9ميباش��د.
جراح��ي زيبايي بيني در زنان و مردان  ،تقريباً در هر س��ني
انجام ميش��ود .اما اغلب توصيه ميش��ود ک��ه افراد جوانتر
تا کامل ش��دن رش��د صورتش��ان اين جراحي را به تعويق
بيندازند ،که اين فرآيند در  13تا  14سالگي براي دخترها و

14تا  15س��الگي براي پسرها اتفاق ميافتد[ .]10زمينههاي
مضرات جراحيهاي زيبايي براي مثال فوايد
مختلف فوايد و ّ
رواني آنها ،مطالعات زيادي انجام ش��ده است .اما اکثر آنها
نقصهايي در طراحي مناس��ب مطالعه مانند پيگيري ش��ش
ماه��ه يا کمتر داش��تهاند[ .]11همان گونه ک��ه تقاضا براي
جراحيهاي زيبايي رو به افزايش است ،شناسايي فاکتورهاي
مهم و تأثيرگذار که منجر به اين افزايش ش��دهاند از س��وي
کارکنان خدمات س�لامت مهم و ضروري هس��تند .در ساير
نقاط دنيا محققان با مطالعاتي که انجام دادهاند به اين نتيجه
رس��يدهاند که اختالالت بدش��کلي بدن ،آموزش و فرهنگ،
فاکتورهاي پيشبينيکننده براي تصميم درخصوص داشتن
جراحيهاي زيبايي هستند[.]12
در بررس��ي منابع کس��ب اطالعات درخصوص جراحي
زيبايي بيني مطالعه فانسا 1نشان داد که اينترنت اصلي ترين
منبع کسب اطالعات بوده است[.]13
مطالعه محمدپناه و همکاران نشان داد که بين باورها در
مورد ظاهر و احساس حقارت در افراد داوطلب و غيرداوطلب
جراح��ي زيبايي تفاوت وجود دارد ،و نيز بين باورها در مورد
ظاهر و احس��اس کهتري در افراد داوطل��ب جراحي زيبايي
ارتب��اط وجود دارد[ .]14نتايج مطالعه پاش��ا و همکاران نيز
ب��ه وجود تفاوت معني دار در تصوير ذهني از بدن ،ش��اخص
حجم بدني ،سالمت عمومي و خود پنداره در بين افراد عادي
و افراد متقاضي انجام جراحي زيبايي اشاره کردند[ .]6از آنجا
که تقاضا براي انج��ام جراحي زيبايي به طور مداوم در حال
افزايش اس��ت ،آگاهي از فاکتورهاي رواني اجتماعي مؤثر بر
انج��ام عمل ،يافتن انگيزه اف��راد و چرايي تصميم به جراحي
زيبايي از اهميت بسيار زيادي برخوردار ميباشد .لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسي اپيدميولوژيک علل گرايش به جراحي
زيبايي بيني در تهران در سال  1390انجام شد.

روش کار
مطالعه حاضر ،پژوهش��ي از نوع مقطعي بوده که جامعه
م��ورد پژوه��ش آن را  ،كليه اف��راد  16تا  50س��اله تهراني
مراجعه كننده به بيمارستانها و مراكز جراحي زيبايي تشکيل
1- - Fansa
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دادهاند .نمونهگي��ري در اين مطالعه به صورت تصادفي چند
مرحل��هاي انجام ش��د ،به صورت��ي که بعد از ليس��ت کردن
فهرس��ت تمام بيمارس��تانها و مراکز جراحي شهر تهران ،با
تماس تلفني آن دس��ته از مراکزي که رينوپالس��تي در آنجا
انجام ميشد وارد فهرست نمونه گيري شدند .سپس با روش
تصادف��ي منظم [تا عامل مکان را نيز در نظر گرفته باش��يم]
بيمارستانهاي مورد نظر انتخاب شدند .به دليل اينکه ميزان
مراجعات به بيمارس��تانهاي شهر تهران در همه مناطق آن
يکس��ان نيست ،نمونهگيري بر حس��ب ميزان مراجعه به آن
مراکز انجام شد( . )Proportional Samplingچون همه مراکز
انج��ام دهنده اين جراحي در مطالعه ش��انس يکس��ان براي
معرف
انتخاب داش��تهاند ،نمونههاي انتخاب ش��ده ميتوانند ّ
کل جامعه مورد بررس��ي باش��ند .در مرحله آخر پرسشگران
آموزش ديده توسط تيم تحقيق با کمک پرستاران شاغل در
مراکز انتخاب شده براي پژوهش به روش تصادفي ساده افراد
را وارد مطالع��ه ميکردند .در مجموع  800نفر در طي  8ماه
وارد مطالعه ش��دند .ابزار جمع آوري اطالعات در اين مطالعه
پرسشنامه محقق ساخته بوده که روايي و پايايي آن به تأييد
رسيده است.
الف] تعيين اعتب��ار :در اين مطالعه از روشهاي توصيه
ش��ده جهت تعيي��ن اعتبار اب��زار جم��ع آوري اطالعات در
مطالعات کيفي که به طور گس��تردهاي م��ورد پذيرش واقع
شده ،استفاده شده اس��ت[ .]15ابزار نهايي مطالعه به جهت
تعيي��ن اعتبار به ده نفر از متخصصين در زمينههاي جراحي
پالستيک ،اپيدميولوژي ،آموزش بهداشت و روانشناسي داده
ش��د و از آنها درخواست شد که براس��اس طبقهبندي ذيل
مهم و مرتبط ب -ميتوان
س��واالت را ارزيابي نمايند :ال��فّ -
اس��تفاده ک��رد ولي ضرورتي ن��دارد ج -غيرمرتبط؛ س��پس
ب��راي هر ي��ک از س��واالت [CVR[Content Validity Ratio
آنه��ا محاس��به گرديد ،ک��ه  CVRهمه آنها باالت��ر از 0/8
محاس��به گرديد .قاب��ل توجه اينکه  CVRم��ورد قبول براي
هر س��وال براس��اس تعداد متخصصيني ک��ه روايي محتوا را
تعيين ميکنند ،متفاوت است .در اين مطالعه چون از ده نفر
متخصص استفاده شده است ،حداقل  CVRقابل قبول 0/62
ميباشد .در مرحله بعد س��واالتي را که  CVRآنها کمتر از

 0/62بود از پرسشنامه حذف گرديدند.
اين کار براي محاس��به [،CVI[Content Validity Index
انجام ش��د .در حقيقت ميانگين نمرات  CVRس��واالت باقي
مانده به عنوان ش��اخص روايي محتوا محاسبه گرديد که اين
مقدار در پرسشنامه  0/85برآورد گرديد.
ب] تعيي��ن پاياي��ي :جه��ت تعيي��ن قابلي��ت اطمينان
پرسش��نامه ابتدا در يک مطالع��ه پايلوت  40نفر از افرادي را
که در ليست انتظار اتاق عمل براي جراحي زيبايي بيني قرار
داشتند ،با پرسش��نامه مورد آزمون قرار گرفتند .همبستگي
بين سواالت در اين پرسشنامه با استفاده از ضريب همبستگي
آلفا محاس��به گرديد .اين مقدار در پرسشنامه حاضر برابر با
 0/93بدست آمد .در مرحله بعد با استفاده از روش آزمون -
بازآزمون [ ]Test- Retest Reliabilityضريب همبستگي بين
نمرات محاس��به ش��د .در اين روش به  20نفر از افرادي که
در مطالعه پايلوت ش��رکت کرده بودند ،مجددا ً بعد از  15روز
پرسشنامه داده ش��د .بعد از تجزيه و تحليل همبستگي بين
سواالت  0/92بدست آمد.
پرسشنامه مورد استفاده داراي حيطههاي مختلفي براي
بررسي علل گرايش به جراحي زيبايي بيني بود ،اين حيطهها
عبارت بودند از حيطههاي دموگرافيک ،دليل مراجعه ،سابقه
بيماريهاي مزمن ،س��ابقه جراحيه��اي زيبايي ديگر غير از
رينوپالستي و هدف از جراحي زيبايي بيني .با توجه به اينکه
مطالعه از نوع اپيدميولوژيک بوده و تمرکز بيش��تر مطالعه بر
روي تعيين عل��ل بوده ،محققان حيطه دلي��ل مراجعه را به
عن��وان حيطه ي اصلي در نظ��ر گرفتند .در اين حيطه براي
ه��ر يک از متغيرهاي مدنظ��ر در آن [تصوير ذهني منفي از
خ��ود ،اهميت ديد اجتماع ،توصيه دوس��تان ،اعتماد بهنفس
پايين و تأثير رسانههاي جمعي] سواالت تخصصي مربوط به
آن متغير طرح شد .در بررسي سواالت براي اندازهگيري اين
متغيرها از مقياس ليکرت و نمره دهي يکس��ان استفاده شد.
در اين مطالعه ،پرسش��نامه به آن دسته از بيماراني داده شد
ک��ه در موعد مقرر براي انجام جراحي در مرکز حاضر ش��ده
بودند .پرسشنامه توسط پرسشگران و پرستاران آموزش ديده
به افرادي که در ليست انتظار اتاق عمل براي جراحي زيبايي
هس��تند داده شد .قابل ذکر است که در صورت نياز اطالعات
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اضافي ارزش��مند اظهار شده توس��ط بيمار که در پرسشنامه
پرسش��ي براي آنها در نظر گرفته نشده باشد ،نيز ثبت شد.
قبل از دادن پرسشنامه به آزمودني ،رضايت شفاهي از بيمار
اخذ ش��د ،و اين حق به بيمار داده ش��د که در هر قسمتي از
مطالعه احس��اس کرد که مايل به همکاري نيس��ت ،بي قيد
وش��رط بتواند از مطالعه خارج شود .به کمک روشهاي آمار
توصيف��ي [ميانگين  ،ميان��ه ،مد  ،واريان��س ،انحراف معيار،
تع��داد ،درصد ،و جداول توزي��ع فراواني ] و تحليلي[ ضريب
همبس��تگي و آزمون تي] به بررسي دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  18پرداخته شد.

يافتهها
در اين مطالعه اطالعات مربوط به  800نفر از س��اکنان
ش��هر تهران مراجعه کننده به مراکز جراحي و بيمارستانها
ک��ه در نوبت جراحي زيبايي بيني بودند ،مورد بررس��ي قرار
گرفت .ميانگين و انحراف معيار سن نمونههاي مورد بررسي
به ترتيب  23/65 ±2/87س��ال بود .بيش��ترين گروه س��ني
در بين افراد مورد بررس��ي  25-18سال بود .ساير اطالعات
دموگرافيک افراد مورد بررس��ي در جدول  1نشان داده شده
است.
در بررسي اختالف علل گرايش به جراحي زيبايي بيني
بي��ن دو جنس زن و مرد نتايج نش��ان دادن��د که تنها در دو
متغير توصيه دوس��تان و اعتم��اد به نفس بين اين دو جنس
اختالف معني داري وجود دارد( .)P>0/05
در بررس��ي سابقه ابتال به بيماري جسمي و روحي افراد
مورد بررس��ي  8/9درصد (71نفر) س��ابقه بيماري جسمي و
 12/8درصد( 102نفر) س��ابقه بيماري روحي و رواني را ذکر
کردند .در بين بيماريهاي جس��مي گزارش شده  ،بيشترين
فراواني مربوط به س��ردرد(25نفر) و پپتيک اولس��ر (18نفر)
بود .در بين بيماريهاي روحي و رواني ،افس��ردگي يا مصرف
داروه��اي مرتبط با آن ( 65نفر) و اضطراب و اس��ترس (30
نفر) بيشترين فراواني را داشتند.
همچنين نتايج حاصل از آزمون کاي دو نش��ان ميدهد
که بين تأخير در اقدام به عمل جراحي و مسئوليت پرداخت
هزينه توسط افراد و نوع محل سکونت [ ملکي يا استيجاري]

ارتباط معني دار آماري وجود دارد (.)P>0/01
ب��راي از بين بردن اثر تعداد س��واالت براي تعيين مهم
ترين دليل مراجعه ،از ميانگين نمرات اس��تفاده ش��د .نتايج
حاصل در جدول ش��ماره  3آورده ش��ده اس��ت ،که براساس
آن اعتم��اد به نفس پايين در بي��ن افراد مراجعه کننده مهم
ترين عامل براي گرايش به جراحي زيبايي بيني بوده اس��ت.
در بررس��ي هدف از انجام جراحي زيبايي بيني در افراد مورد
بررسي سواالت به صورت دو حالته در نظر گرفته شدند و به
افراد اجازه داده ش��د که بي��ش از يک مورد را عالمت بزنند،
در نهايت مش��خص ش��د که مهم ترين داليل از ديد آنها به
ترتيب عبارت بودند از جذابيت بيش��تر براي همسر يا جنس
مخالف(81درص��د) ،پذيرش بيش��تر در اجتماع (60درصد)
و بهبود کيفيت زندگي نس��بت ب��ه قبل(53درصد)  .جدول
شماره  4نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن،
را براي بررس��ي همبس��تگي بين متغيره��اي مختلف مورد
بررسي و نمره گرايش کل افراد را نشان ميدهد  .متغيرهايي
مانند جنس  ،شغل و داشتن سابقه جراحي قبلي همبستگي
ب��ا نمره گرايش کل افراد براي داش��تن جراحي زيبايي بيني
نشان نميدهند ( جدول شماره .)4
جدول  .1اطالعات دموگرافيک افراد مورد بررسي در مطالعه

طبقه
متغير
مرد
جنسيت
زن
کارمند رسمي دولت
شغل آزاد
دانشجو
شغل
خانه دار
بيکار
ديپلم و زير ديپلم
کارداني
سطح تحصيالت کارشناسي
کارشناس ارشد
دکترا و باالتر
مجرد
متأهل
وضعيت تأهل
مطلقه
همسر فوت کرده

تعداد
132
668
127
194
384
63
32
120
1490
396
111
24
524
201
62
13

درصد
16/5
83/5
15/9
24/2
48
7/9
4
15
11/6
49/5
13/9
3
65/5
25/1
7/8
1/6
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جدول  .2مقايسه داليل اصلي گرايش به جراحي زيبايي بيني بين دو جنس با استفاده از آزمون تي مستقل.
متغير مورد بررسي

تصوير ذهني منفي

مردان

16/23

2/17

16/1

29/82

اهميت نگاه جامعه

9/2
10/1
26/3

رسانههاي جمعي
توصيه دوستان
اعتماد به نفس پايين

3/4

2/1
1/26
3/3

29/92

جدول  .3عوامل منجر به داشتن جراحي زيبايي بيني در افراد
مورد بررسي به ترتيب ميانگين نمرات کسب شده
متغير

اعتماد به نفس پايين
توصيه دوستان
اهميت نگاه جامعه
تصوير ذهني منفي
رسانههاي جمعي
مجموع

ميانگين
نمره

3/36
3/32
3/21
2/50
2/28
14/67

انحراف
معيار

0/36
0/34
0/44
0/3
0/5
1/94

2698/3
2658
2580
2005
1827
10123/3

2/2

0/13

0/8

Ns

2/1
0/9

-3/98
-2/11

3/3

9/1
12/2
27/2

بحث و نتيجه گيري
نتايج حاصل از مطالعه نش��ان ميدهن��د که مهم ترين
عوامل دخيل در گرايش ب��ه جراحي زيبايي بيني اعتماد به
نف��س پايين ،توصيه دوس��تان و اهميت نگاه جامعه نس��بت
ب��ه آنان ب��وده اس��ت .در مطالع��ات ديگر از جمل��ه مطالعه
موسويزاده ،اصليترين منبع انگيزه براي اعمال جراحيهاي
زيبايي از جمله راينوپالستي  ،توصيه دوستان ،خويشاوندان
و همکالس��يها گزارش شده است  .همچنين در اين مطالعه
ک��م ترين فراواني براي علل گرايش ب��ه جراحيهاي زيبايي
تبليغات رس��انهاي از جمله مجالت و ژورنالها بيان شده که
با يافتههاي اين مطالعه نيز س��ازگاري دارد[ .]5همچنين به
وضوح مشخص اس��ت که بيشترين اعمال جراحي زيبايي را
زن��ان به خود اختص��اص دادهاند که در مطالع��ات ديگر نيز
به آن اش��اره شده است[ .]14بيش��ترين گروه سني مراجعه
کنن��ده براي جراحيه��اي زيبايي از جمل��ه جراحي زيبايي
بيني ،قش��ر جوان جامعه ميباشند .در اين مطالعه همچنان

مجموع ميانگين
نمرات

انحراف معيار

2
1/35
2/85

0/1
0/1

1/1

Ns
Ns

0/47

0/025
0/039

که بيان شده اس��ت ،ميانگين سني افراد مراجعه کننده 23
س��ال بوده اس��ت که در مطالعات ديگر نيز در همين دامنه
س��ني ميباش��د[ .]16در اين مطالعه مش��اهده ميشود که
شايعترين گروه شغلي تحت جراحي زيبايي بيني دانشجويان
بودهان��د که در مطالعه توتونچي نيز به همين ش��کل گزارش
شده اس��ت [ .]16در مطالعات ديگر گرايش به جراحيهاي
زيبايي با س��طح تحصيالت رابطه نشان داده است .به عنوان
مثال محمدپناه اردکان [ ]14و طوسي[ ]9در مطالعات خود
به رابطة س��طح تحصيالت باال و تقاضا براي جراحي زيبايي
اش��اره کردهاند .در اين مطالعه نيز س��طح تحصيالت با نمره
ي گرايش کل افراد همبستگي نشان داده است (.)P>0/01
در بررس��ي اختالف علل گرايش به جراحي زيبايي بيني بين
دو جنس زن و مرد نتايج نش��ان دادند که تنها در دو متغير
جدول  .4همبستگي بين متغيرهاي مختلف مورد بررسي و
نمره گرايش کل
متغير

ضريب

p-value

همبستگي
[]r

جنس
شغل
تحصيالت
وضعيت تأهل
داشتن سابقه جراحي زيبايي قبلي
اعتماد به نفس پايين
توصيه دوستان
اهميت نگاه جامعه براي افراد
تصوير ذهني منفي از خود تبليغات رسانهاي

0/06
0/04
0/261
0/301
0/02
0/349
0/386
0/335
0/354

Ns
Ns
0/009
0/001
Ns
0/001
0/001
0/001
0/001
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ميانگين نمره

انحراف معيار

ميانگين نمره

زنان

اختالف
ميانگين[]SD

مقدار آزمون t

p-value
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توصيه دوس��تان و اعتماد به نف��س پايين بين اين دو جنس
اختالف معني داري وجود دارد (.)P>0/05
توجي��ه منطق��ي براي اين ام��ر ميتوان��د بدين صورت
بيان ش��ود که زنان در تعامالت بيشتري نسبت به مردان در
مباحث مربوط به ظاهر و زيبايي ميباش��ند .همين امر منجر
به دريافت پيشنهادهاي بيشتري از طرف دوستان براي انجام
جراحي زيبايي در ميان زنان ميش��ود .همانطور که در متون
بيان ش��ده اس��ت ،جراحيهاي زيبايي مشخصاً براي داشتن
يک تصوير جس��مي ايده آل از خود انجام ميش��ود و تعداد
اي��ن جراحيها به وضوح ،در نتيجه نارضايتيهاي وس��يع از
ظاه��ر فيزيکي خود ،افزايش پيدا کرده اند[ .]17اهميت اين
موضوع در اين نکته نهفته اس��ت ک��ه رابطه معنيدار آماري
بين داش��تن ظاهري زيبا و آراس��ته و اعتماد به نفس باال در
مطالعات ديگر نش��ان داده ش��ده اس��ت .براي مثال در يك
مطالعه مروري که توس��ط  Haasانج��ام گرفت ،فاکتورهاي
برانگيزنده براي داش��تن جراحيهاي زيبايي بررس��ي شدند.
اي��ن مطالعه جنبههاي رواني ،فيزيکي مرتبط را نيز بررس��ي
ميکرد .نتايج حاصله نش��ان دادند که انگيزه براي داش��تن
جراحيه��اي زيبايي ترکيبي از فاکتوره��اي عاطفي و رواني
ميباشند .اين فاکتورها عبارت بودند از  :تصوير ذهني از بدن،
اعتماد به نفس .همچنين محققان نتيجه گرفتند که اختالل
بدشکلي بدن ،آموزش و فرهنگ فاکتورهاي پيشگوييکننده
براي داشتن جراحيهاي زيبايي هستند[ .]12در اين مطالعه
نيز اعتماد به نفس پايين و تصوير ذهني منفي از خود از علل
اصلي گرايش ب��ه جراحي زيبايي بين��ي بودهاند .در مطالعه
 ، Von Soestع��زت نفس پايي��ن و پذيرش اجتماعي قوي
تري��ن فاکتورهاي پيش بينيکنن��دهي جراحي زيبايي بيني
بودهاند[ .]3در مطالعهي ديگر که توس��ط حس��ين رفعت و
همکارانش در استراليا انجام شد ،رابطه بين تاريخچه داشتن
جراحيه��اي زيبايي و اس��تفاده از س��اير خدمات س�لامت
بررس��ي شد .نتايج نش��ان دادند که به طور مشخصي ميزان
اس��تفاده از س��اير خدمات س�لامت در اف��رادي که جراحي
زيبايي داشتهاند ،بيشتر است .جراحيهاي زيبايي همچنين
با بيماريهاي مزمن ارتباط داشتند[ .]17در اين مطالعه نيز
به بررس��ي سابقه بيماريهاي جسمي و روحي در افراد مورد

بررس��ي پرداخته شد ،اما شيوع اين بيماريها در حد هنجار
جامعه بوده و تفاوت معني داري بين اين دو ديده نش��د؛ هر
چن��د جوان بودن اکثر داوطلبي��ن اين نوع جراحي را در اين
مطالعه نبايد از نظر دور داشت.
در بررس��ي هدف از انجام اين جراحي در افراد داوطلب
آن  ،نتايج نش��ان دادند که مهم ترين داليل از ديد آنها به
ترتيب عبارت بودند از جذابيت بيش��تر براي همسر يا جنس
مخال��ف (81درصد) ،متناس��ب کردن بيني با س��اير اجزاي
صورت( 70/8درصد) ،پذيرش بيشتر در اجتماع (60درصد) و
بهبود کيفيت زندگي نسبت به قبل( 53درصد) .در مطالعات
ديگر نيز به برخ��ي از اين عوامل به عنوان عوامل برانگيزنده
براي انجام جراحيهاي زيبايي اش��اره شده است .براي مثال
 Tillmanمطالعهاي را با هدف بررس��ي رابطه جراحيهاي
زيبايي و رضايتمندي از ظاهر و برونگرايي انجام داد .نتيجه
کلي مطالعه نش��ان داد که جراحيهاي زيبايي در جلوگيري
از ان��زوا طلب��ي و افزاي��ش برونگرايي افراد نق��ش مهمي را
ايف��ا ميکند[ .]18در س��ال  Liture 2008مطالعهاي را در
خص��وص تأثيرات جراحي زيبايي ص��ورت بر رضايتمندي از
ظاهر و کيفيت زندگي انجام داد .اين مطالعه بيان ميکند که
کيفيت زندگي در جمعيت بيماران جراحي ش��ده ارتقاء پيدا
کرده اس��ت ،مردان و زنان به نظر ميرسد نيازهاي متفاوتي
از نظ��ر جراحيه��اي زيباي��ي دارند و به ط��ور متفاوتي اين
جراحيها نيز بر کيفيت زندگي آنها تأثير گذاش��ته اس��ت.
جراحيهاي زيبايي بيني و جوانسازي صورت به ميزانهاي
مختلف بر کيفيت زندگي تأثير گذاش��تهاند[ .]19مهمترين
محدودي��ت مطالع��ه ،بح��ث عمليات��ي مطالع��ه يعني عدم
هم��کاري برخي مراکز و بيماران براي پيش��برد اين پژوهش
بوده است .محققان براي حل اين مشکل از ليست تهيه شده
در گام اول بيمارستانها يا مراکز جراحي ديگري را جايگزين
نمودن��د .از نقاط قوت اين مطالعه ني��ز ميتوان به اين نکته
اشاره کرد که شايد اين مطالعه اولين مطالعه جامع با تمرکز
بر جراحي رينوپالس��تي با حجم نمونه باال انجام شده است.
به موازات افزايش تقاضا براي جراحيهاي زيبايي ،شناسايي
فاکتورهاي مهم و تأثيرگذار بر اين افزايش  ،از سوي کارکنان
خدمات س�لامت مهم و ضروري به نظر ميرس��د .در س��اير
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ج��راح از نظر انگيزه براي انج��ام جراحي زيبايي بيني گامي
بلند در جهت رضايتمندي بيشتر بيمار و کاهش هزينههاي
.محسوس و نامحسوس ناشي از اين عمل ميباشد
 اين مقاله حاصل[ بخشي از] طرح:تش�کر و قدرداني
تحقيقاتي تحت عنوان «بررسي اپيدميولوژيک ارتباط عوامل
انساني و محيطي در گرايش به جراحي رينوپالستي در شهر
تهران» مصوب دانش��گاه آزاد اس�لامي واحد تهران پزشکي
 ميباش��د که با حمايت مادي35202  و کد1390 در س��ال
 همچنين از.و معنوي دانش��گاه آزاد اسالمي اجرا شده است
 نورا عنايتي و، م��ژگان بهراد، س��رکارخانمها زينب بختياري
س��يما مرادي به خاطر کمک در انجام اين پژوهش قدرداني
.ميشود
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نقاط دنيا محققان با مطالعاتي که انجام دادهاند به اين نتيجه
 آموزش و فرهنگ،رس��يدهاند که اختالالت بد ش��کلي بدن
فاکتورهاي پيشبينيکننده براي تصميم درخصوص داشتن
 با توجه ب��ه تفاوتهاي.]12[جراحيه��اي زيبايي هس��تند
 اجتماعي و محيطي هر منطقه با س��اير مناطق و،فرهنگ��ي
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Abstract:
Goal:The rate of plastic surgery in Iran relative to it’s population is one of the highest in the world,knowing
the psychcosocial factors that effect this kind of surgery on the people and also why people decide to under
go such a procedure is of great importance ,this research was conducted to study the causes of people’s
tendency to undergo rhinoplasty in Tehran between years2011-2012.
Materials and Methods:this study was a cross sectional study which all of 16-50 years old Tehran
resident who wants rhinoplasty between years 2011 and 2012 had constitute its study population.After
listing all hospitals and surgical centers in which surgery was performed,research location was randomly
selected.Overall 800 patients during 8 months had been entered into the study.Data collection instrument
in this study was questionnaire which it’s validity and reliability have been confirmed.
Finding :132(16.5%)of the study subjects were male and 668(84.5%)were female .The mean and
standard deviation of age was 23.65_+2.87,and people between 18 -25 years old had the highest frequency
.Among all parameters,self esteem and peer advices had shown a significant difference between male and
female groups[p<0.05]. Low self esteem was the most important factor in motivation for rhinoplasty among
the participants in this study.
Conclusion :Low self esteem ,peer advices and social attitude toward themselves ,were the most
significant factors in tendency for this kind of surgery.assessment of the the motivation of the people for
rhinoplasty should be done by the surgeon before rhinoplasty ,in order to increases the patient’s satisfaction
and at the same time reduces the direct and indirect costs of this surgery.
Keywords: Epidemiology,Tendency ,Rhinoplasty Surgery,Tehran.
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