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کنپهوهح حاضر با هدن و ایسه کی ی ویژگژی ه:   نژده از هژای ش یژیتی زنژان اسژت اده 
پهوهح حاضر یک وطالعه کی ی عژود.  روش جراحی رینوپالستی با گروه شاهد ان ام شد. 

در سژال ی علوم اجتهاعی دانشژگاه را ی از ویان دانش ویان دتتر دانشکده، به این ونظور
گژروه شژاهد بژه  90کننده از جراحی رینوپالستی و دانش وی است اده 90، 4994 دانشژ وی 

، سژژاتتاریافتهی نیهژژههدفهنژژد انت ژژاب شژژدند. بژژا اسژژت اده از ویژژاحبه گیری نهونژژهصژژورت 
پ   ها یافتهتحلیل شدند. ، ا العات ورتبط با ووضوت گرد وری و با رویکرد پدیدارشناسی

، ن  پن  شاتص اصلی است را  شد: عزت، ها و کدگذاری  ناااز تحلیل وحتوای ویاحبه
ن ژ  ها نشان داد که عزتو تهایزیافتگی. یافتهتیور بدنی ، پرتاشگری، تعاول اجتهاعی

اوژا ، و تهایزیافتگی در هردو گروه در سطح وطلوعه عوده و ت اوت چندانی با هن نداشژتند
تعاول اجتهاعی و رضایت از تیویر بدنی دتتران گروه شاهد به ویزان قابل توجای بژاالتر 

کننژژژده از جراحژژژی عینژژژی عژژژود کژژژه ویژژژزان ههچنژژژین نتژژژ. از دتتژژژران اسژژژت اده  ای  نشژژژان داد 
گژژروه شژژاهد  کننژژده از جراحژژی رینوپالسژتی بژژه وراتژژب بژژاالتر از  پرتاشژگری دتتژژران اسژژت اده 

کژژه بژژا افژژزایح واژژارت وژژیها  بژژر اسژژا  ایژژن یافتژژه گیددری نتیجدده .عژژود تژژوان نتی ژژه گرفژژت 
 احتهژاالا ، هژا د تیژویر بژدنی  نوت اضژیان جراحژی رینوپالسژتی در تعژاوالت اجتهژاعی و عابژو
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 وقدوه
ینمو بمه وعنما 1جراحی جینی کلهه حونانی ر دادن شمک  یجینمی و پالسمین بمه وعنما یاز دو 

کممه از روممیتشممکی  شممده اسمم  و تاریخچممه آن بممه پانصممد سممال پممیش از وممیالد وسممیح ج گممردد 
، کردنممد )اسممدیدیممده اسممتفاده وممیهممای جریممده شممده و آسممیبجراحممی جممرای تممروین جینممی

علمممن های  (. در زومممان حاضمممر بممما توجمممه بمممه پیشمممرف 3122، اجراهیهمممی، صمممدوقی، صمممالحی
ینوپالسمتی ، ها و اجزارهمای جدیمدپزشکی جوحژه پیشرف  در روش جراحمی بمه وحمژه جراحمی ر

کشمممورها (. 3111، بنمممدی و اجراهیهمممیدر حمممال افمممزایش اسممم  )قلعمممه بمممه شمممدت در تهمماوی 
گزارش  همای زحبماحی از سمال جراحمی ،انجهن جراحمی پالسمتیک و زحبماحی آوریکماجراساس 

رسمممممیده اسممممم   3222ویلیمممممون جراحمممممی در سممممال  0/5درصمممممد افمممممزایش بممممه 332بمممما  3227
گزارش انجهم3111، تیرگری، حوسفیکارخانه، )وسعودزاده ( 3123حمران )ن راینولموژی ا(. به 
گذشته احن جراحمی رشمد در دهه درصمد وتقاضمیان  26ههچنمین  داشمته و درصمدی 16ی 

گروه سنی  ینوپالستی را زنان و دختران  کمه وجمود  دهنمد ومی سال تشمکی  21تا  37جراحی ر
نشمان  3123جمراح در سمال  356و رسمیدن احمن تعمداد بمه  3115جراح پالسمتیک در سمال  7

شممب و حسممینی، باشممد )وحممبن جراحممی در جممین افممراد وممیگیممر احممی رشممد چشممندهنممده
 (.  3111، کالهی

عممزت نفمم  واعتهادبممه نفمم  ، افممراد بممه دالحمم  وختلفممی واننممد: تصمموحر بممدنی نمماوطلوب
اخمتالل وسمواس فکمری عهلمی و وجمود صمفات شخصمیتی ، اختالل بدشکلی بمدن، پاحین

کهال ینوپالسمتی، یگراحمنظیر  ، صمدوقی، صمالحی، دیکننمد )اسماسمتفاده ومی از جراحمی ر
کممه یکممی از همما و وطالعممات تجرجممی و بممالینی نشممان وممی(. پممژوهش3122، اجراهیهممی دهنممد 
ینوپالسمتی عمزتاصلی گرایش به جراحمی ر ، وادن، )سمارور باشمدنفم  پماحین ومیترحن عل  

کر یتا فموالدی و ، کاوکمار، فراروحمی، بمه نقم  از نیکنمام، 2661) 2(. بابجو3221، پرتسچوک و و
کثمر ( با جررسی جنبه3123، وحهدی کمه ا های اجتهاعی جراحی جینی به احن نتیجمه رسمید 
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وجممممرد و دارای تحصمممیالت بمممماال تشممممکی  ، جممموانهممممای  وتقاضمممیان احممممن جراحمممی را خانن
یممماجی روان3206) 1جیکوبسمممون و ویمممر، دهنمممد. ادگرتمممونومممی شمممناختی افمممراد پمممیش از ( بمممه ارز

ینوپالسممممتی( بمممما اسممممم هممممای بمممممالینی و تفاده از وصمممماحبهجراحممممی )وتقاضممممیان جراحمممممی ر
که های روانشناختی پرداختند و نتایج وطالعه آنوقیاس درصمد احمن افمراد  76ها نشان داد 

که وتداول هما افسمردگی روان نژنمد و تمرحن آنحداق  دارای یک اختالل روانشناختی هستند 
شمناختی از همای روشنارسماحی، بته با احن وجمودباشد. الونفع  وی   شخصی  پرخاشگر

ومذکور پمژوهش تعهین نتمایج ، های بالینی و ارزشیاجی آنجهله اجهام در چگونگی وصاحبه
گزارش وسعودزادهرا وحدود وی هماحی ( پمژوهش3111حوسفی و تیرگمری )کارخانه، کند. به 

یاجی آسیب ینوپالسمتی را بما اسمتفاده از ، های روانی وتقاضیان جراحیکه ارز نظیر جراحمی ر
یماجیدهنمد در وقایسمه بما پمژوهشاسمتاندارد انجمام ومی هایآزوون کمه ارز همای خمود را هماحی 

کممندهنممد بممه ویممزان چشممهگیری اخممتاللوبتنممی جممر وصمماحبه انجممام وممی گممزارش هممای  تممری را 
 کنند. وی

که کهمک وجهوعمه (3223، 3؛ به نق  از هوی  و فل 3276) 2حیی، در دو جررسی  ای به 
گمممروه داوطلبمممان جراحمممی ومممهناهممما از جهلمممه پرسمممشاز آزومممون ی شخصمممیتی آحزنمممک بممما دو 

گمروه نخسم  )داوطلبمان  کمه  گروه شاهد انجام داد بمه احمن نتیجمه رسمید  ینوپالستی و یک  ر
ینوپالستی گروه شاهد (جراحی ر نژنمدی و وسمواس درصمد بماالتری از عالومن روان، نسب  به 
که در دهند. ناپل ون دررا از خود نشان وی ( انجمام داد بمه احمن نتیجمه 3221)سال  پژوهشی 

جراحمی زحبماحی دارای یمک اخمتالل شخصمیتی در وحمور درصد از وتقاضیان  76که رسید 
دارای اخممتالل شخصممیتی در وحممور  )وتقاضممیان جراحممی زحبمماحی(همما درصممد از آن 26دوم و 
همای اخیمر نشمان داده (. تحقیقمات در سمال3111، بنمدی و اجراهیهمیباشند )قلعمهاول وی

گرا که شخصی کهال  هما جیشمترحن وتقاضمیان جراحمی نسمب  بمه سماحر شخصمی ، های 
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ینوپالسممممتیزحبمممماحی و بخصممممو  جراحممممی  ای از دهنممممد و بخممممش عهممممده وممممی را تشممممکی  ر
گمرا( اسم  ورجوا به افمراد دارای احمن سمبک شخصمیتی )کهمال، های بعد از عه نارضایتی

یمک(. ف2633 1فلمم  و هارتلینممگ، شمری، هویمم ، شممری، )فیتزپاتریمک ؛ بممه نقمم  از 2667)2ردر
کمه بمه جراحمی زحبماحی عالقمه  (3122، اسدی و ههکاران در پژوهش خود نشمان داد افمرادی 

کممه عالقممهونممد جودنممد تصمموحر بممدنی ضممعیف کسممانی داشممتند  ای بممه جراحممی تممری نسممب  بممه 
 زحباحی نداشتند.

کممه روحممانی  ی ( رو3111، بنممدی؛ بممه نقمم  از علهدارسمماروی و قلعممه3172)درپژوهشممی 
کمه احمن افمراد وحژگمی ینوپالسمتی انجمام داد بمه احمن نتیجمه رسمید  هماحی وتقاضیان جراحمی ر

گرحممزی و اشممکال در روابممن ، نظیممر شخصممی  رشممد نیافتممه گیممری و وممردم  گوشممه  تهاحمم  بممه 
گممروهوتقاجمم  را جممیش  (.3112، کلممدی و عطمماحی، دهنممد )ویرسمماردوهمما نشممان وممیتممر از سمماحر 
گوشمههای  که از وجود وحژگیهای انجام شده تهاوی پژوهش اعتهماد بمه ، گیمریونفمی نظیمر 
هممای روانشممناختی وشممکالت ارتبمماطی وحتممی اخممتالل، تصمموحر بممدنی ضممعیف، نفمم  پمماحین

ینوپالسمتی    نظیر افسردگی اساسی و شخصی  پرخاشگر ونفعم  در وتقاضمیان جراحمی ر
ینوپالستی، دهندخبر وی حمن جراحمی صمورت جمر روی وتقاضمیان ا و قب  از انجام جراحی ر
همممای شناسممماحی شمممده را بعمممد از انجمممام جراحمممی وحژگمممی، هممماهیچکمممدام از پمممژوهش گرفتمممه و

ینوپالستی وورد جررسی قرار نداده وشمخت شمود. هما اند تا تماتیر احمن جراحمی جمر احمن وحژگمیر
کمه جراحمیهماحی همای شخصمیتی خماننوقایسمه وحژگمی، حاضمر پمژوهش همدولذا   اسم  

ینوپالسممتی را انجممام  گممروه شمماهد وممیبمما خممانن، انممددادهر کممه از جراحممی باشممد )هممای  گروهممی 
ینوپالستی استفاده نکرده همای تا ضهن وشمخت شمدن تمثتیر احمن جراحمی جمر وحژگمی، اند(ر

کمه احمن جراحمیشخصیتی  گمروه وشمخت شمو، انمدرا انجمام داده گروهمی  کمه آیما جمین احمن  د 
گممروه شمماهد ی شناسمماحی شممده تفمماوتی وجممود هممای شخصممیتی وحژگممیدر زوینممه، آزوممودنی و 

 دارد؟
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 روش
ی علموم اجتهماعی ی آواری احن پژوهش شاو  تهام دانشجویان دختر دانشکدهجاوعه

که در سال  نفمر  06وشغول به تحصمی  جودنمد. از ویمان احمن افمراد  3125دانشگاه رازی اس  
که با استفاده از روش نهونه ینوپالسمتی  ها جراحینفر آن 16گیری هدفهند انتخاب شدند  ر

ینوپالسممتی را انجممام نممداده جودنممد. جممرای جررسممی وحژگممی 16کممرده جودنممد و  هممای نفممر جراحممی ر
یافته اسممتفاده شممد. وصمماحبهشمموندگان از وصمماحبه نیهممهشخصممیتی وصمماحبه همما سمماختار

کلی آغاز ویشد: در وورد وحژگی دانیمد؟ و های شخصیتی خمود چمه ومیوعهوال با احن سوال 
که یافم  و زومانی دادنمد وسمیر وصماحبه اداومه ومیشموندگان ومیوصاحبه جراساس پاسخی 

کمردن ارتبماا ومیشدند و به ووضوعات جیکه از وسیراصلی ونحرو وی پرداختنمد بما قطمع 
کممه خمموب جهتممر اسمم  بممه ووضمموه اصمملی ی حممرووحتروانممه گفممتن احممن جهلممه  هایشممان و 

شمد. بمدحن شمیوه پژوهشمگر جرگردین جریان وصاحبه هدای  وی (اصول الزم در هر پژوهش)
بحمممممم  را جممممممر روی ووضمممممموه ومممممموردنظر وتهرکممممممز و از جیممممممان وطالممممممب غیروممممممرتبن توسممممممن 

هممای حاصمم  از وصمماحبه بممه ونظممور شناسمماحی کممرد. دادهشمموندگان جلمموگیری وممیوصمماحبه
همما بمما اسممتفاده از رویکممرد پدیدارشممناختی وممورد تجزیممه و تحلیمم  هممای شخصممیتی آنوحژگممی

چنمدحن بمار ، شمدن روی جرگمههما پم  از پیمادهومتن وصماحبه، روش قرارگرف . جراساس احمن
کلمممی از آن حاصممم  شمممود. سمممو  جمممرای هریمممک از وتمممون وصممماحبه  ومممرور شمممد تممما شمممناختی 

ی تفسمممیری نوشممته شمممد و نسممب  بمممه درک و اسممتخراج وعمممانی نهفتممه در آن اقمممدام خالصممه
 گردید. 

ل نظمممر پرداختنممممد در اداومممه پژوهشمممگران در اسمممتخراج وضممماوین بمممه وشمممارک  و تبممماد
، هممما(. بممما تمممداوم وصممماحبه3125، احهمممدی و حسمممنی، وحهمممدنظری، سمممنگده)خمممدادادی

گاه وضمهون جدیمدی شمک  ومیشد و تکاو  ویتر ویوضهون قبلی روشن گرفم . یاف  و 
فرآینممد بازگشمم  ، هممای ووجممود در تفسممیربنممدی و رفممع تنمماق وقولممه، سممازیجهمم  روشممن

تحلیمم  ، همای تفسممیریدر هممر ورحلمه بمما ادغمام خالصممهگرفمم  و دوبماره بممه وتمون صممورت ومی
ارتبمماا جممین تفاسممیر و وضمماوین جهمم  رسممیدن بممه ، شممد تمما در نهایمم تممری انجممام وممیکلممی
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هما ی نهاحی به جهترحن نحو وهکن صورت پذحرد. جرای جررسمی و تضمهین اعتبمار دادهنتیجه
لمزوم تغییمرات صمورت وتون وصاحبه هر فمردی دوبماره بمه وی داده شمد و در ، پ  از تحلی 

کمه ، . جهم  تضمهین قابلیم  تصمدحقشمدالزم در آن اعهال وی کردنمد  پژوهشمگران تمالش 
هممای پیشممین خممود در جریممان تجزیممه و تحلیمم  و فممر تاحممد وهکممن از دخالمم  دادن پممیش

کفایم  کنند. جهم  تضمهین قابلیم  اطهینمان و  از نظمارت و ههکماری ، تفسیر جلوگیری 
کدگذاریوتخصصین استفاده شد و وت هما قمرار هما در اختیمار آنن وصاحبه جه  جررسی 

کمممه گرفممم . جهممم  افمممزایش قابلیممم  تعهمممین و انتقمممال یافتمممه همممای پژوهشمممی تمممالش شمممد 
هما پم  در پژوهش حاضر وتن وصاحبه های وختلف انتخاب شوند.دانشجویانی از رشته

کاغممذ و تحلیمم  قممرار ای وممورد تجزیممه از طرحممق یممک فرآینممد وقایسممه، از پیمماده شممدن جممر روی 
کدگمذاری، بندی جراساس جررسمی دقیمق اطالعماتگرف . وقوله هما و بنمدیطبقمه، هماتکمرار 

گرفمم . پمم  از اسممتخراجوقایسممه همما و بمما ترکیممب وضمماوین بنممدی دادهو طبقممه، همما صممورت 
کدهای باز وفاهین با هن آویخته شده و تحم  عنموان ، وشترک و ورتبن با هن تح  عنوان 

کمممدهای وشمممکمممدهای وحممموری نمممام کدگمممذاری ، ابهگمممذاری شمممدند و در نهایممم  بممما ترکیمممب 
گرف .  انتخاجی صورت 

 نتاحج

 ها ( نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل1جدول)

اننک:هایبازعباراتوهن
یخ
اوان
فر


که
یی
ها

جام
یان
الست
نوپ
لری
عه

اده
د


ن:.
ا

انن
یخ
اوان
فر


که
یی
ها

جام
یان
الست
نوپ
لری
عه

اده
ن:


ن:.
ا



نتخابک:اک:وحوری

بممممما دیگمممممران بمممممه خممممموجی جرخمممممورد 
 کنن.وی
 

ام بمما دوسممتان زیممادی دارم و رابطممه
 ها وناسب و خوب اس .آن
 

ارزشمممیاجی وببممم  
فمممممرد نسمممممب  بمممممه 
خمممود در رابطممممه بمممما 

 دیگران.

خودجسممهانی و عهلکممرد فممرد در انجممام  عزت نف  21 21
-تکممممممممممالیف اجتهمممممممممماعی و شممممممممممغلی
تحصممممممیلی در سیسممممممتن ارزشممممممگذاری 
شخصممممی فممممرد نسممممب  بممممه خممممود ومممموتر 

 س  باشند.وی
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اننک:هایبازعباراتوهن
یخ
اوان
فر


که
یی
ها

جام
یان
الست
نوپ
لری
عه

اده
د


ن:.
ا

انن
یخ
اوان
فر


که
یی
ها

جام
یان
الست
نوپ
لری
عه

اده
ن:


ن:.
ا



نتخابک:اک:وحوری

کممار و تحصممی  رابطممه ام در وحمم  
 با دیگران وطلوب اس .

آدم قممموی هسمممتن و بمممدون تمممرس از 
کمممردن دیگمممران بممما آن هممما ناراحممم  

 کنن.رابطه جرقرار وی

دیگران از رابطه بما ومن راضمی جموده 
 و از ون راضی هستند.

از لحمممممماظ تحصممممممیلی از خممممممودم 
 راضی هستن.

ی ینممممممممههمممممممماحی در زوووفقیمممممممم 
 ام.تحصیلی به دس  آورده

همممممممممای ی ووفقیممممممممم شایسمممممممممته
 ام هستن.تحصیلی و شغلی

ام را وظمممایف شمممغلی و تحصمممیلی
بمممه نحمممو رضمممای  بخشمممی انجمممام 

 دهن.وی

هممممممممای تحصممممممممیلی و ووفقیمممممممم 
ی اول ام را در وهلممممممممممممهشممممممممممممغلی

حاصمممم  تممممالش خممممودم و سممممو  
 دانن.کهک دیگران وی

ارزشمممیاجی وببممم 
فممممممممرد از خممممممممود در 

شمممغلی و ی زوینمممه
 تحصیلی

21 27 

 ظاهر خودم را دوس  دارم.

از وضممممممممعی  بممممممممدنی وناسممممممممبی 
جرخمممموردار هسممممتن و آن را دوسمممم  

 دارم.

دیگران نیز اغلب زحباحی ظماهری 
 کنند.ام را تاحید ویو جسهانی
کممممه زحبمممماحی ام در حممممدی اسمممم  
تموانن دیگمران را بمه خمود جلمب وی
 کنن.

ارزشمممیاجی وببممم 
فمممممممممممرد از ظممممممممممماهر 

 د.جسهانی خو

32 22 
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اننک:هایبازعباراتوهن
یخ
اوان
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نتخابک:اک:وحوری

وممن جممرای خممودم ارزش قمماولن و هممر 
 دانن.انسانی را دارای ارزش وی

 
 ون خودم را دوس  دارم.

 
 از خودم راضی هستن.

 
کارهمماین را بمما ووفقیمم  انجممام  اکثممر 

دهممن و خممود را فممردی شایسممته وممی
 دانن.وی

ارزشمممیاجی وببممم  
فممممممرد از خممممممودکلی 

 خویش.

22 20   

 
کممه در جمم کممه جراحممی آزوممودنی نشممان داده شممده اسمم  (3دول شممهاره )ههممانطور  همماحی 

ینوپالسمتی ی زوینممه،   بمه خممود در رابطمه بمما دیگمرانانممد ارزشمیاجی وببتممی نسمبانجمام داده ر
کلممی آن ظمماهر جسممهانی دارنممد وتحصممیلی و شممغلی  همما نیممز نسممب  بممه خممود در و ارزشممیاجی 

کممه جراحممی نیهمما تفمماوت چنممدانی بمما آزوممودسممطح بمماالحی قممرار دارد و در احممن وحژگممی همماحی 
ینوپالستی انجام ندادند کلی جدول شهاره )، ر کمه سمطح ( نشمان ومی3ندارند. به طور  دهمد 

ینوپالستینف  خاننعزت که جراحی ر انمد در سمطح وطلموجی قمرار دارد و انجمام داده هاحی 
گروه شاهدتفاوت قاج  والحظه  ندارد. ای با 
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ها ( نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل2جدول)

نیک:هایبازعباراتوهن
راوا
ف انن
خ


که
یی
ها

تی
الس
ینوپ
لر
عه

اده
مد
نجا
ا

:ان

نی
راوا
ف انن
خ


یی
ها

که تی
الس
ینوپ
لر
عه

اده
من:
نجا
ا

:ان

ک:انتخابیک:وحوری

ظمممممممممماهر خممممممممممودم را -
 دوس  دارم.

ام در حممدی زحبمماحی-
کمممه ومممی تمممموانن اسممم  

دیگممممران را بممممه خممممودم 
 جلب کنن.

ام وضمممممعی  بمممممدنی-
ب اسم  و از آن وناس

 راضی هستن.

عالقممممه و ارزیمممماجی 
وببممممم  از ظممممماهر 

 خود.

تصوحر  21 26
 بدنی

تناسممممممممممب خودجسممممممممممهانی بمممممممممما 
خودآرومممممممانی و تاحیمممممممد تناسمممممممب 
ظممممماهری توسمممممن دیگمممممران سمممممب 

گیری تصموحر بمدنی وطلموب شک 
 شوند.وی

دوسممتانن نسممب  بممه -
ظممممماهرم نظمممممر خممممموجی 

 دارند.

کسممممممی وممممممن رو بممممممه -
خمماطر ظمماهرم وسممخره 

 کند.نهی

گمممممممممماهی دیگممممممممممران -
خمموب جممودن ظمماهرم را 

 کنند.تاحید وی

ارزیممممماجی وببممممم 
دیگممممران از ظمممماهر 

 فرد.

32 25 

بممممدنن در وضممممعی -
وناسمممبی قمممرار دارد نمممه 
زیممماد چممماق و نمممه زایمممد 

 الغر.
از سممالو  جسممهی -

و روانمممممممممی جرخممممممممموردار 
 هستن.

وممن سممالوتی خممودم -
 را تح  کنترل دارم.

ارزیممماجی وببممم  از 
سمممممممممممممممممممممممالو  و 
 ی.تناسب جسه

31 21 

یمماجی خممانن( نشممان وممی2نتممایج آوممده در جممدول شممهاره ) کممه ارز کممه جراحممی دهممد  همماحی 
ینوپالسممتی انجممام داده  و تناسممب جسممهی خممویش در سممطح سممالو ، انممد از ظمماهر خممودر
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یاجی دیگران نیمز نسمب  بمه ظماهر و تناسمب جسمهانی آن هما وطلوجی قرار دارد و ههچنین ارز
کمه خمانندارد و لمذا جراسماس احمن نتمایج ومینیز در سطح وطلوجی قمرار  گفم   کمه تموان  هماحی 

ینوپالسممتی انجممام داده ههچنممین ، انممد از تصمموحر بممدنی وطلمموجی جرخمموردار هسممتندجراحممی ر
گمروه ومورد نتایج نشان وی یمادی جمین سمطح رضمای  از تصموحربدنی در دو  که تفماوت ز دهد 

گونممه، وقایسممه وجممود دارد کممهبممه  کممه جراحممی صمموحر بممدنی خمماننویممزان رضممای  از ت ای  همماحی 
ینوپالستی انجام داده گمروه شماهد ومیاند بسمیار پماحینر گمروه شماهد نسمب  بمه و  باشمدتمر از 

ینوپالسمتی انجمام دهمخانن کمه جراحمی ر انمد از سمطح بماالتری از رضمای  نسمب  بمه ادهاحی 
 تصوحر بدنی جرخوردار هستند.

 ها ( نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل3جدول)

ک:هایبازاراتوهنعب

فراوانی
هاییکهخانن

عهل
رینوپالست
ان:انجامداده

هاییکهخانن
عهل

رینوپالست
ان:انجامن:اده

ک:انتخابیک:وحوری

گاهی بما دیگمران تنمد -
 کنن.جرخورد وی

 
کنتممممممرل - وعهمممممموال در 

عصمممممممممبانیتن دچممممممممممار 
 شوم.وشک  وی

 
اغلممممممممممممب اوقممممممممممممات -

شمممموم و عصممممبانی وممممی
بعمممممممممدا عمممممممممذرخواهی 

 کنن.وی

خشمممممممممممممممممن و 
 عصبانی 

، توانممممممممماحی تشمممممممممخیت  پرخاشگری 31 21
کنتمممممممممممممممممممرل و اجمممممممممممممممممممراز 

از عواوممممم  ، احساسمممممات
تاتیرگممذار جممر پرخاشممگری 

 هستند.

کسمممممی جهمممممن زور - گمممممر  ا
بگمممممممممه بمممممممممه شمممممممممدت 

 شوم.عصبانی وی
 
کسممی ازم انتقمماد - گممر  ا

بکنممه بمما عصممبانی  بمما 
 کنن.وی جرخورد وی

 
کسمممی از ظممماهرم - گمممر  ا

احمممراد بگیمممره عصمممبانی 
 شوم.وی
 

   31 25 تکانشگری
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ک:هایبازاراتوهنعب

فراوانی
هاییکهخانن

عهل
رینوپالست
ان:انجامداده

هاییکهخانن
عهل

رینوپالست
ان:انجامن:اده

ک:انتخابیک:وحوری

کسممی در وسمماو - گممر  ا
ام دخالمممم  شخصممممی

بکنممه بمما تنممدی بمما وی 
 کنن.جرخورد وی

اغلب عصبانیتن را سمر -
چیزهممممممای دیگممممممه وبمممممم 

 کنن.خانواده خالی وی

کمممممممممممردن - از ناراحممممممممممم  
آیممد دیگممران خوشممن نهممی

ولممممممی وقتممممممی عصممممممبانی 
باشمممممممممن تنمممممممممد جرخمممممممممورد 

 کنن.وی

کسمممممی وسمممممخره- گمممممر  ام ا
 جممموابش را بکنممد وتقمممابال

 دهن.وی

کسممممممی - گممممممر نظممممممرم بمممممما  ا
وخممالف باشممد آزادانممه بممه 

 گوین.وی وی

پرخاشمممممممگری 
 کالوی

22 37 

کمممه خمممانن( نشمممان ومممی1نتمممایج ووجمممود در جمممدول شمممهاره ) کمممه جراحمممی دهمممد  هممماحی 
ینوپالسممتی انجممام داده کالوممی و ، انممد از سممطح بمماالحی از خشممن و عصممبانی ر پرخاشممگری 
کلی سطح پرخاشگری احمن خماننتکانشگری جرخوردار هست هما در سمطح بسمیار ند و به طور 

گروه شاهد ومی باالحی قرار دارد گرفم  باشمد و لمذا ومیو ویزان آن بسیار باالتر از  تموان نتیجمه 
ینوپالستی استفاده ویهای خاننکه یکی از وحژگی که از جراحی ر باشمد کنند احن ویهاحی 

کالوممیهمما در هرسممه بعممکممه وحژگممی پرخاشممگری آن تکانشممگری و عصممبانی  ، د پرخاشممگری 
کمه از احمن نموه درونی در سطح باالحی قرار دارد و ویمزان آن بسمیار بماالتر از خمانن هماحی اسم  

اند. جراحی استفاده نکرده
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 ها ( نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل4جدول)

ک:هایبازعباراتوهن
فراوانی

هاییکهخانن
عهلرینوپالستی

ن:.اانجامداده

فراوانی
کهخانن هایی

عهلرینوپالستی
ان:.انجامن:اده

ک:انتخابیک:وحوری

بمممممما دیگممممممران جرخممممممورد -
 اجتهاعی خوجی دارم.

 
کمه بما ومن - کثر افرادی  ا

رابطمممممممه دارنمممممممد از ومممممممن 
 راضی هستند.

 
آدم اجتهمممممممممممممممممممماعی و -

 خونگروی هستن.
 

با افراد به وحژه -
ها به راحتی ههجن 

کنن.رابطه جرقرار وی

خمممممممممممممود اعتهادبمممممممممممممه
روابممممممممممن درجرقممممممممممراری
 اجتهاعی

تعاو  2127
 اجتهاعی

های شخصی ، وحژگی
ا روانشناختی و تجرجیات

اجتهاعی پیشین جر قدرت 
تعاو  اجتهاعی فرد 

 رگذار اس .یتات

با دیگمران بمدون تمرس -
 کنن.رابطه جرقرار وی

 
دوسمم  دارم جممر ویممزان -

روابطممن جیفممزاین و ترسممی 
 ارم.از جرقراری رابطه ند

 
بمممممممه خممممممماطر تمممممممرس از -

تحقیمممممممممر و تهسمممممممممخر از 
هممممممممممممممممای ووقعیممممممممممممممم 

اجتهمممممممممممممممممممممماعی دوری 
 کنن.نهی

نداشمممتن اضممممطراب و 
تمممممممممرس در جرقمممممممممراری 

 روابن اجتهاعی.

2226  

همممممممممممممما در ویههممممممممممممممانی
گیمممر همممیچ گوشمممه  وقممم  
 نیستن.

 
رابطممه بمما دیگممران را جممر -

تنهممممممممممممماحی تمممممممممممممرجیح 
 دهن.وی
 
کنن پیوسته تالش وی-

جمممممممر تعمممممممداد دوسمممممممتانن 
 جیفزاین.

 
همممممممممای از ووقعیممممممممم  -

اجتهمممممممممممممممممممممماعی دوری 
 کنن.نهی

  2226 گراحی جرون
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کمممه خمممانن( نشمممان ومممی5نتمممایج ووجمممود در جمممدول شمممهاره ) کمممه جراحمممی دهمممد  هممماحی 
ینوپالستی انجام داده در همر سمه بعمد )اعتهماد بمه خمود  شانویزان تعاوالت اجتهاعی، اندر

جرقمممراری روابمممن اجتهممماعی و نداشمممتن اضمممطراب و دلهمممره در ، در جرقمممراری روابمممن اجتهممماعی
کممه در زوینممهگراحممی( در سممطح وطلمموجی قممرار دارد و احممن نشممان وممیجممرون ی تعمماوالت دهممد 

( نشممان 5اجتهمماعی وشممک  چنممدانی ندارنممد و ههچنممین نتممایج ووجممود در جممدول شممهاره )
که با وجمود اینکمه ویمزان تعماوالت اجتهماعی خماننوی ینوپالسمتی دهد  کمه جراحمی ر هماحی 

تمر از سمطح تعماوالت ولمی ویمزان آن بسمیار پماحین، اند در سطح وطلوجی قمرار داردهانجام داد
گروه شاهد وی  .باشداجتهاعی 

 ها ( نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل5جدول)

ک:هایبازعباراتوهن
فراوانیافرادی
کهعهل

رینوپالستیانجام
ان:.داده

فراوانیافرادی
کهعهل
رینوپالستی
انجام
ن:.ان:اده

ک:انتخابیک:وحوری

همممممممممممماین را احسمممممممممممماس-
نسممممممب  بممممممه افممممممراد بممممممه 

 کنن.راحتی جیان وی

همماین را وقتممی احسمماس-
بممممممه درسممممممم  جمممممممودن آن 

بممدون تممرس از ، وطه ممنن
ناراحممم  شمممدن دیگمممران 

 دهن.جروز وی

گممممر از چیممممزی خوشممممن - ا
نیاید به راحتی احساس 
خممممودم را نسممممب  بممممه آن 

 کنن.جیان وی

بمه به راحتمی وحبمتن را -
ام اجممراز اعضممای خممانواده

 کنن.وی

جیممان احساسممات و 
 گرحز عاطفی.عدم

ههخمموان جممودن در دو بعممد  تهاحزیافتگی 22 21
تفکمممممر و احسممممماس و عمممممدم 
آویختگمممممممی بممممممما دیگمممممممران 

شمممممود فمممممرد در باعممممم  ومممممی
رابطه با دیگمران بمه شمکلی 
 وتهاحزیافته عه  بکند
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ک:هایبازعباراتوهن
فراوانیافرادی
کهعهل

رینوپالستیانجام
ان:.داده

فراوانیافرادی
کهعهل
رینوپالستی
انجام
ن:.ان:اده

ک:انتخابیک:وحوری

همممیچ وقممم  بمممه حمممرین -
کسممممی  خصوصممممی و بممممه 
ین اجمممازه تجممماوز بمممه حمممر

 دهن.ام را نهیشخصی
 
در وسمممممممممممممممممممممممممممممممممممماو  و -

ام تصممهیهات شخصممی
به خودم وتکمی هسمتن و 
در وواقممع نیمماز از دیگممران 

 گیرم.کهک وی
 
کمممممه درسممممم  - آنچمممممه را 

، دهمممنبمممدانن انجمممام ومممی
گممر دیگممران تاحیممد  حتممی ا

 نکنند.
 
وقمممم  بممممه خمممماطر هممممیچ-

اینکممممممممممممممه دیگممممممممممممممران را 
کممممممممممممنن از  خوشممممممممممممحال 

 گذرم.هاین نهیخواسته
 
م بمه خماطر دوس  ندار-

اینکمممه دیگمممران ناراحممم  
نشمممممممممموند چیزهمممممممممماحی را 
کمممممممه دوسممممممم   جپمممممممذحرم 

 ندارم.

تهممممممممممممماحز فکمممممممممممممر و 
احسممماس یممما عمممدم 
آویختگممممممممممی بمممممممممما 

 دیگران.

21 25   

بممممممممما اینکمممممممممه جرخمممممممممی -
تصممممهیهاتن بمممماب ویمممم  

ولی چون ، دیگران نبوده
انممممممممممد درسمممممممممم  جمممممممممموده

کردهعهلی  ام.شان 
 
کمممممه درسممممم  - کمممماری را 

گممر دیگممران  باشممد حتممی ا
، جمممام بمممدهننخواهنممد ان
 دهن.انجام وی

 
بمما اعتهمماد بمماال وظممایفن -

را انجممممممممام و در جهمممممممم  
همممماین حرکمممم  خواسممممته

 کنن.وی

اسمممممممممممممممممممممممتقالل در 
گیمممممممری و تصمممممممهین
 عه .

23 22   
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کمممه خمممانن( نشمممان ومممی1نتمممایج ووجمممود در جمممدول شمممهاره ) کمممه جراحمممی دهمممد  هممماحی 
ینوپالستی انجمام داده ینوپالسمتی را اانمد و خماننر کمه جراحمی ر )گمروه  انمدنجمام نمدادههماحی 

ی جیمان و وطلوجی جرخموردار هسمتند و در زوینمه شاهد( از سطح تهاحزیافتگی تقرحبا یکسان
تهمممماحز افکممممار و احساسممممات از یکممممدیگر و اسممممتقالل در ، احساسممممات و عواطممممف خممممویش

تفماوت چنمدانی بما  ند واز توانماحی وطلموب و وشماجهی جرخموردار هسمت، گیری و عه تصهین
ند.یکدیگر ندار

 گحریبحث و نتحجه
که ویمزان عمزتیافته هماحی نفم  و تهاحزیمافتگی در خماننهای پژوهش حاضر نشان داد 

ینوپالسمتی  گممروه شماهد در سمطح وطلموجی قمرار دارد و تفمماوت انجمام دادهکمه جراحمی ر انمد و 
که کمه عهم   چندانی با هن ندارند. ههچنین نتایج نشان داد  گروهمی  پرخاشمگری در ویمان 

ینوپال گممروه شمماهد وممیسممتی انجممام دادهر باشممد. از طممرو انممد بممه ویممزان قاجمم  تمموجهی بمماالتر از 
گروه شاهد بماالتر از  بمه ویمزان قاجم  تموجهی، دیگر تعاو  اجتهاعی و رضای  از تصوحر بدنی 

کمممه احمممن جراحمممی را انجمممام داده آتابمممای اورال و ، لطیمممف اغلمممو، بممماجوککوانمممد. گروهمممی اسممم  
کمه زنمان وتقاضمی جراحمی زحبماحی دارای ش خمویش نشمان وه( در پژ2661) 1جوشان دادنمد 
یاد، های خود وحوریوحژگی کهمال تحریمک، گراحیرقاب ، تکانشگری، فعالی  ز پمذحری و 

اضمممطراب و ، همممای تمممنشدارای وحژگمممی باشمممند و ومممردان وتقاضمممی احمممن جراحمممیگراحمممی ومممی
کممه در سممال در پممژوهش خمم 2بالممدارو و روسممی، باشممند. ارکمموالنیاحسمماس حقممارت وممی ویش 

ینوپالسممتی )قبمم  از انجممام3222) جراحممی( انجممام دادنممد از  ( جممر روی وتقاضممیان جراحممی ر
گممرو کممه احممن نتیجممه بمما ، ه خبممر دادنممدپمماحین جممودن ویممزان رضممای  از تصمموحر بممدنی در احممن 

ینوپالسممتیی حاصمم  از پممژوهش حاضممر نتیجممه صممورت  کممه وممدتی بعممد از انجممام جراحممی ر
گممروه آشممکار وممیبمماال جممود گرفتممه اسمم  و کمماوال ، کنممدن رضممای  از تصمموحر بممدنی را در احممن 

1. Babcuccu, O., Latifoglu, O., Ataby, K., Oral, N., & Cosan, B.

2. Ercolani, M., Baldaro, B., Rossi, N., & Trombini, G.
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ینوپالسممتیاههخمموانی دارد و از طممرو دیگممر  را جممر جهبممود  حممن نتیجممه بممه خمموجی تمماتیر جراحممی ر
گممروه ، دهممدرضممای  از تصمموحر بممدنی نشممان وممی البتممه ویممزان رضممای  از تصمموحر بممدنی احممن 

گروه شاهد ویپاحین  .باشدتر از 
کممه در سممال 1و پممریجمموراه ، نرانکممی ( جممر روی وتقاضممیان جراحممی 3221) نیممز در پژوهشممی 

کمه احمن عهم  جمر جهبمود روابمن اجتهماعی و  ینوپالستی انجام دادنمد بمه احمن نتیجمه رسمیدند  ر
ومماه بعممد از انجممام عهمم  بممه شممدت تاتیرگممذار جمموده اسمم . نتیجممه  0افممزایش رضممای  بممدنی 

کممه تعاومم  اجتحاصمم  از پممژوهش حاضممر نشممان وممی کممه جراحممی همماعی خممانندهممد  همماحی 
کرده ینوپالستی  یادی پاحینر گروه شاهد ویاند به ویزان ز دهمد که احن نشان ومی، باشدتر از 

ینوپالستی گمروه نداشمته  جراحی ر تاتیر چنمدانی در جهبمود روابمن و تعماوالت اجتهماعی احمن 
کممه ویممزان پرخاشممگری خممانناسمم .  کممه جراحممی در پممژوهش حاضممر وشممخت شممد  همماحی 
ینو گممروه بممه وراتمب جمیش انمد در سممطح بماالحی قمرار دارد و ویمزان آنپالسمتی انجمام دادهر تمر از 

کوبسمون و ، تاحدی با نتیجه حاص  از پمژوهش ادگرتمون، که احن نتیجه، باشدشاهد وی جا
ینوپالسمممتی /76( وبنمممی جراینکمممه 3206ویمممر ) همممای دارای اخمممتالل افمممراد وتقاضمممی جراحمممی ر

 باشد.ههسو وی، ونفع  هستند -گی و شخصی  پرخاشگرروانوریشی به وحژه افسرد
کممه در سممال ) 2هارالدسممون ینوپالسممتی 3222در پژوهشممی  ( جممر روی وتقاضممیان جراحممی ر

گمرایش بمه انجمام جراحمی عزت نف  پاحین را به عنوان یکی از اصلی، انجام داد تمرحن علم  
کممرد ینوپالسممتی وعرفممی  نفمم  کممه عممزتدهممد نتممایج حاصمم  از پممژوهش حاضممر نشممان وممی. ر

کممردهآزوممودنی ینوپالسممتی  کممه جراحممی ر انممد در سممطح وطلمموجی قممرار دارد و تفمماوتی بمما همماحی 
گروه شماهد نمداردنف  آزوودنیسطح عزت احمن نتیجمه البتمه در صمورت درسم   لمذا، های 

نفممم  ( وبنمممی جمممر پممماحین جمممودن عمممزت3222) جمممودن نتیجمممه حاصممم  از پمممژوهش هارالدسمممون
ینوپالست ینوپالستی( تاتیر وببم  احمن جراحمی را جمر وتقاضیان جراحی ر ی )قب  از جراحی ر

گممروه وممدتی بعممد از انجممام جراحممی نشممان وممیجهبممود ویممزان عممزت دهممد. ههچنممین نفمم  احممن 
                                           

1. Rankin, M., Borah, GL., Perry, AW., & Wey, PD. 

2. Haraldson, P.  
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کممه سممطح تهاحزیممافتگینتممایج حاصمم  از پممژوهش نشممان وممی گممروه جراحممی  دهممد  در هممر دو 
گممروه شماهدکمرده گممروه  همما و  در جیمان احساسممات خممود و در سممطح وطلمموجی قمرار دارد و هممر دو 

کممه تهمماوی پممژوهش هممای اسممتقالل فکممری در سممطح وطلمموجی قممرار دارنممد. الزم بممه  کممر اسمم  
که از وجود وحژگی گوشمههای  انجام شده  تصموحر ، اعتهماد بمه نفم  پماحین، گیمریونفی نظیر 

های روانشناختی نظیر افسمردگی اساسمی حتی اختالل وشکالت ارتباطی و، بدنی ضعیف
ینوپالسمتی خبمر ومی-پرخاشگرو شخصی   قبم  از ، دهنمدونفعم  در وتقاضمیان جراحمی ر

ینوپالسمتی  گرفتمه وو جمر انجام جراحمی ر کمدام از همیچ روی وتقاضمیان احمن جراحمی صمورت 
ینوپالستی وورد جررسمی قمرار وحژگی، هاپژوهش های شناساحی شده را بعد از انجام جراحی ر
وشخت شود. ، شدههای شناختهیاند تا تاتیر احن جراحی جر وحژگنداده

 سپاسگذاری
کممه از وصمماحبهدر احممن پممژوهش ضممروری وممی کممه بممه دانممین  شمموندگان و تهمماوی افممرادی 

 در انجام پژوهش حاضر نقش داشتند تشکر و قدردانی نهاحین.، ایگونه

 وناجع فارسی
 تهران: انتشارات بعب .، . چاپ دومآسیب شناسی روانی(. 3171)حسین. ، آزاد 
 عزحمزه، وحهمود؛ اجراهیهمی، ونصور؛ صمدوقی، وینا؛ صالحی، یاسد( .عمزت3122افخمن .) نفم  و نگمرش نسمب

، 3شممهاره ، 32جلممد ، وجلممه روانوزشممکی و روانشناسممی بممالینی احممرانبممه ظمماهر بممدنی پممیش و پمم  از عهمم  جراحممی. 
 .11-21صت 

 کارجرد آزوونهای هوش و شخصی (. 3112حسن )، پاشا شریفی  تهران: انتشارات سخن.، . چاپ سومنظریه و 
 ر وحهممدجعفرجوادی و دکتممر . ترجهممه دکتممنظریممه و تحقیممق  شناسممی شخصممی   روان(. 3171الرنمم . )، پممروحن

کدحور  تهران: انتشارات رسا.، چاپ سوم، 2و  3جلد ، پروحن 
 خممممدادایعلممممی، جممممواد؛ نظممممری، سممممنگده(. تجممممارب 3125جعفممممر. )، خممممدابخش؛ حسممممنی، وحهممممد؛ احهممممدی

کیفممی در علمموم سممالو هممای سممالن. هممای خممانوادهووفممق در وممورد زوینممه هممایخممانواده سممال ، فصمملناوه تحقیقممات 
 .326-371صت ، 1شهاره ، چهارم

 تهممران: انتشممارات ، . چمماپ سممی و ششممنشناسممی و علمموم ترجیتممی روشممهای تحقیممق در روان(. 3171علممی. )، دالور
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 راس  وحرایش.
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