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  چکیده

. با توجه به آمار باال و رو به داردهمراه  بههاي زیبایی لیپوساکشن است که عوارض خطرناکی ترین جراحییکی از رایج زمینه:
بروز عوارض جدي و تحمیل بار کاري و هزینه زیاد بر سیستم بهداشت و درمان و افزایش متقاضیان لیپوساکشن، احتمال 

 شود؟که چه عواملی باعث روي آوردن افراد به این جراحی می استال مطرح ؤخصوص سیستم پرستاري، این س به

ساختار بود و  از نیمهها، مصاحبه بآوري داده تحقیق حاضر به روش تحلیل محتواي کیفی انجام شد. روش اصلی جمع ها: روش
که حداقل داوطلبی  زنانصورت هدفمند از بین  کنندگان بهها به اشباع ادامه یافت. شرکتها تا زمان رسیدن داده انجام مصاحبه

 سه ماه پیش از مصاحبه، تحت جراحی لیپوساکشن قرار گرفته بودند، انتخاب شدند.

یش تحت جراحی لیپوساکشن قرار گرفته بودند، در تحقیق مشارکت کردند. سال پ 1-5ساله که بین  30-55سیزده زن  ها: یافته
 بازگشت به زشتی و میل زیبایی، دوران ها استخراج شد. دوراناز داده "پذیرش خطر"و  "میل به زیبایی"مایه اصلی دو درون

 به جبران، رسیدن براي فشار، تالش تتح بندي شدند. زندگی طبقه "میل به زیبایی"هاي فرعی  عنوان مضمون زیبایی به دوران به
  بندي شدند. طبقه "پذیرش خطر"هاي فرعی  عنوان مضمون خطرات جراحی نیز به خط و پذیرش آخر

دهد که زیبایی ظاهري اند. این امر نشان میکنندگان براي نیل به زیبایی، خطرات انجام جراحی را پذیرفتهشرکت گیري: نتیجه
ویژه در مورد تجارب این افراد از  ل و رضایت از زندگی دارد. تحقیق بیشتر در این زمینه بهنقشی اساسی در نیل به کما

  شود. پیامدهاي انجام این نوع جراحی پیشنهاد می
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  مقدمه

هـر ســاله تعــداد زیــادي جراحــی زیبــایی بــر روي  
گیرد. بر اساس آمار انجمن جراحان  متقاضیان صورت می

میلیـون جراحـی    1/12، 2011پالستیک آمریکا، در سـال  
 92زیبایی روي زنان انجام شده اسـت کـه ایـن تعـداد،     

هاي زیبایی را به خود اختصـاص داده  کل جراحی درصد
ترین اعمال جراحی زیبایی در آمریکـا   . رایج)2و  1(است

کردن پستان، رینوپالستی، لیپوساکشـن،   عبارتند از بزرگ

. قریب بـه نیمـی   )2(کشی صورت  جراحی پلک و پوست
 40-54از اعمال جراحـی زیبـایی در آمریکـا، در سـنین     

، اما در ایران، جمعیت متقاضـی  )2(شود  سالگی انجام می
تـر از جوامـع غربـی اسـت،      جراحی زیبایی، بسیار جوان

که از بین متقاضیان انجـام اعمـال   دهد  مطالعات نشان می
زیـر   درصد 65سال و  25زیر  درصد 41جراحی زیبایی، 

هـاي گزافـی    . از سوي دیگر، هزینه)3(سال سن دارند 35
هـاي   و مراقبتبایی هاي زی که هرساله براي انجام جراحی
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شود منجر به تحمیل بار مـالی   صرف میقبل و بعد از آن 
زیادي بر اقتصـاد جامعـه و سیسـتم بهداشـت و درمـان      

گزارش شـده مـردان    2012که در سال  طوري شود؛ به می
میلیون دالر براي انجام جراحی  50ساالنه بیش از  ،ایرانی

را بـراي  رینوپالستی و چیزي حدود دو برابر این مقـدار  
. این در حالی است کـه  )4(کنند  انجام بوتاکس هزینه می

اي را تشـکیل   مبالغ یادشده تنها بخش اندکی از کل هزینه
شـود،   دهد که صرف انجام اعمال جراحی زیبایی مـی  می

چرا که بر اسـاس گـزارش انجمـن جراحـان پالسـتیک      
آمریکا، قسمت عمده متقاضیان انجام جراحـی زیبـایی را   

  .)2(دهند  اص میزنان به خود اختص
لیپوساکشن جزء اعمال جراحی زیبایی رایـج در دنیـا   

تواند در صورت عدم مدیریت  ، اما می)2(رود  شمار می به
ح بیانجامد. گروون صحیح به بروز عوارض غیرقابل اصال

) در پژوهشی کیفی بر روي زنانی کـه  2010( و همکاران
تحت جراحی زیبـایی کـاهش وزن قـرار گرفتـه بودنـد،      
گزارش کردند که این زنـان معتقدنـد قبـل از جراحـی،     

بوده  "نزدیک به حالت طبیعی"و زندگی آن ها  "سالم"
اما پس از جراحی دچار درد مزمن، کاهش سـطح   ،است

احســاس خجالــت و شکســت از داشــتن ایــن   انــرژي،
مشکالت، محدود شدن زندگی اجتماعی، کاهش فعالیـت  

داري از فرزنـدان و اخـتالل در    فیزیکی، مشـکل در نگـه  
. برخی از محققین بـه مطالعـه   )5(اند  عملکرد شغلی شده

ــووا و  عــوارض پــس از لیپوساکشــن پرداختــه انــد. تران
اند یـک زن   اي موردي، گزارش کرده همکاران، در مطالعه

سـاعت پـس از لیپوساکشـن و بـا      52ساله به فاصله  41
می همچون نیستاگموس، دپرسیون تنفسی یان دادن عالنش

آلودگی، سردرد شدید، کاهش سـطح   و به دنبال آن خواب
هـا   بررسـی . کما فوت نموده است هوشیاري و در نهایت

نشان دادند که این زن در اثر نکروز شدید ساقه مغـزي و  
هارنـت و   .)6(فوت کرده است  ،ترومبوزناشی از مخچه 

بـه  را گزارش کردنـد کـه    ساله 35همکاران نیز یک زن 
دچـار درد   ،ساعت بعـد از لیپوساکشـن شـکم    16فاصله 

دیستانسیون شکمی و شـوك هایپوولمیـک   و شدید منتشر 

شده مشـخص شـد کـه     هاي انجام در بررسیه بود که شد
. کوهلر و همکاران )7(وي دچار پارگی طحال شده است 

نیــز در تحقیقــی بــه بررســی نتــایج بــالینی و عــوارض  
مدت پس از لیپوساکشن پرداخته و گزارش کردند  طوالنی

که افرادي که به دالیل زیبایی شناختی تحت جراحی قرار 
ــد، عــوارض بیشــتري از جملــه درد مــزمن   گرفتــه بودن
موضعی، ادم، هماتوم و دفورمیتی، رضایت و اعتمـاد بـه   

 که گروه دیگر که بـه  تر را تجربه کردند، درحالی س کمنف
دالیلی غیر از دالیل زیبایی شناختی تحت جراحـی قـرار    

تر و رضایت و اعتماد بـه نفـس    گرفته بودند، عوارض کم
مطالعات منتشرشـده از  . )8(بیشتري را تجربه کرده بودند 

هـایی غیـر از    در مورد جراحی هاي زیبایی، اکثراً جراحی
لیپوساکشن بوده اسـت. معـدود مطالعـاتی کـه بـر روي      
متقاضـیان لیپوساکشـن صـورت گرفتـه اسـت، بـر روي       

انـد. عـالوه بـر ایـن،      عوارض این جراحی متمرکز شـده 
هاي حیاتی و اورژانسی  جراحی لیپوساکشن جزء جراحی

و ممکن است با پیامـدهاي خطرنـاکی نیـز همـراه      نبوده
ال مطرح بود که چرا بـا وجـود چنـین    ؤباشد. لذا این س

اي بـه انجـام ایـن جراحـی روي      خطراتی، تعداد فزاینده
 اطالعاتی موجـود و  خألرو، با توجه به  آورند؟ از این می
دهنـدگان ایـن    تجـارب زنـده انجـام    ویژه مطالعاتی که به

بررسـی  را ها به این جراحی  تمایل آن جراحی و یا دالیل
کرده باشد و نیز افزایش تعداد متقاضیان این جراحـی در  

هاي اخیر در ایران، مطالعه حاضر بـا هـدف بررسـی     سال
تجارب زنـان از چگـونگی تصـمیم بـه انجـام جراحـی       
لیپوساکشن انجام شد. روش تحقیـق کیفـی از آن جهـت    

ر جسـتجوهاي  براي انجام این پژوهش انتخاب شد کـه د 
دست نیامـد. لـذا بـا     اي در این زمینه به پژوهشگر، مطالعه

توجــه بــه کمبــود پــژوهش در ایــن زمینــه و ایــن کــه  
هـاي آمـاده کـه در     هـاي دربردارنـده جـواب    پرسشنامه

تواند تجربیـات واقعـی    رود نمی کار می به تحقیقات کمی
افراد را بررسی کند، رویکرد کیفی بـراي انجـام تحقیـق    

  شد. انتخاب
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  ها مواد و روش
مطالعه حاضر با رویکـرد کیفـی و بـه روش تحلیـل     

انجام شد. بـا توجـه    Krippendorffمحتوا مطابق با روش 
به آمار متقاضیان لیپوساکشن، از افرادي براي شـرکت در  
تحقیق دعوت شد که تحت جراحـی لیپوساکشـن شـکم    

ـ  به د. در تنهایی یا همراه با ابدومینوپالستی قرار گرفته بودن
گیري و تسهیل انجـام   پژوهش حاضر، جهت تمرکز نمونه

بودند بـراي   ذیلپژوهش، از افرادي که داراي مشخصات 
نـث باشـند، تحـت    ؤشرکت در تحقیـق، دعـوت شـد: م   

ــدون      ــا ب ــا ی ــکم ب ــن ش ــایی لیپوساکش ــی زیب جراح
ابدومینوپالستی قرار گرفته باشند، حداقل سه ماه از انجام 

، دسترسی بـه آدرس و شـماره   ها گذشته باشد جراحی آن
هـا کـامالً    آوري داده ها میسر باشد، در زمان جمع تلفن آن

و تمایل بـراي شـرکت در تحقیـق داشـته      هوشیار باشند
صورت هدفمند انجـام و   کنندگان به باشند. انتخاب شرکت

هـاي ژرفکـاو فـردي     ها از مصاحبه آوري داده براي جمع
پـس از کسـب    گیـري،  استفاده شد. بـراي شـروع نمونـه   

مجوزهاي الزم از دانشگاه، ابتـدا بـا مراجعـه بـه واحـد      
مدارك پزشکی مرکز انجام جراحـی زیبـایی در کاشـان،    
لیست اسامی و شماره تلفن افرادي که در این مرکز تحت 

  هشـت نفـر اول لیسـت     جراحی قرار گرفته بودند، تهیه و
و از میان این افراد انتخاب شدند. سپس در ادامه تحقیـق  

تري از تجارب، بـا   منظور پوشش دادن به طیف گسترده به
که به لحاظ فرهنگـی   ،مراجعه به مراکز مشابه در اصفهان

کنندگان  مشابهت زیادي با کاشان دارد، مصاحبه با شرکت
منظور دعوت افراد براي مشـارکت در   توسعه داده شد. به

تحقیق، با این افراد تماس تلفنـی برقـرار شـد و پـس از     
ه توضیحات کامل دربـاره تحقیـق و نحـوه    یفی و ارامعر

صورت پذیرش هر یـک از افـراد، زمـان و     انجام آن، در
هـا در مکـان    مکان انجام مصاحبه تعیـین شـد. مصـاحبه   

کنندگان، که خلوت و آرام بـوده   پیشنهادي توسط شرکت
و حداکثر میزان راحتی و آرامش را براي هر یک از آنـان  

شـد. بـه ایـن ترتیـب بـا اکثـر       کـرد، انجـام    فراهم مـی 
کنندگان در منزل، با برخی در اتاقی خصوصـی در   شرکت

محل کارشان و با معدودي در پـارك مصـاحبه شـد. در    
ــس از ارا  ــاحبه، پ ــه مص ــجلس ــط  ی ــیحات توس ه توض

اي  نامه آگاهانه کنندگان فرم رضایت کننده، شرکت مصاحبه
شخصات داد نام و م را امضا کردند که به آنان اطمینان می

فـردي آنــان نــزد محققــین محفــوظ مانــده و اطالعــات  
مورد استفاده قرار  ،ها تنها با ذکر کد شده از آن آوري جمع

کنندگان اطالع داده شد  خواهد گرفت. همچنین به شرکت
توانند از تحقیق خارج شوند و  که هر زمان مایل باشند می

ها به هیچ نحـوي   محققین از اطالعات آن ،در این صورت
هاي صوتی  استفاده ننموده و در صورت تمایل آنان، فایل

و متنی حاصل از مصاحبه با ایشان را از بین بـرده یـا بـه    
  آنان برخواهند گرداند. 

ایـن نـوع    .االت مصاحبه از نوع باز پاسـخ بودنـد  ؤس
بـراي  را امکان بیان تفصیلی تجارب و ادراکات  ،االتؤس

ـ کننـد  میکنندگان فراهم  شرکت اصـلی کـه از   االت ؤ. س
قبـل از   ،شـد عبـارت بـود از    کنندگان پرسیده می شرکت

جراحی چه احساسی نسبت به خود داشتید؟ چرا تصـمیم  
هـاي واقعـی از   به انجام این جراحی گرفتید؟ لطفا نمونـه 

تجارب خودتان را که منجر بـه اتخـاذ تصـمیم بـه ایـن      
جراحی شد بیان کنید. همچنین با توجه بـه تجـاربی کـه    

االت ژرفکـاو دیگـري   ؤکردند، س ندگان بیان میکن شرکت
کننـده و بـراي درك کامـل تجـارب،      بسته به هر شرکت

ها توسـط   شد. طی جلسه مصاحبه، متن مصاحبه مطرح می
ضبط شد. در انتهاي هـر مصـاحبه    mp3 recorderدستگاه 

کنندگان خواسته شد تا اگر شخصـی   از هر یک از شرکت
ـ    را می ابه قـرار گرفتـه و   شناسند که تحـت جراحـی مش

شرایطی مشابه یا متفاوت با خودشان دارد، معرفی نمایند. 
کنندگان طی دو جلسـه و در   مصاحبه با سه نفر از شرکت

سایر موارد در یک جلسه انجام شـد. مـدت هـر یـک از     
کننـدگان   بسته به تجـاربی کـه شـرکت    ،جلسات مصاحبه

یقـه  دق 30-90مایل بودند با محقق در میـان بگذارنـد، از   
  متفاوت بود.  

انجـام   Krippendorffروش  ها بـه  تجزیه و تحلیل داده
 هـا  مصاحبه تحلیل متن براي شده گرفته کار هب شد. مراحل
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 تحلیـل  و اسـتنباط  ها، داده تقلیل ها، داده گردآوري شامل
سـازي   پس از پیاده ها مصاحبه ،. در این روند)9-11( بود

ت و عباراتی کـه  خوانده شده و جمال روي کاغذ، مکرراً
عنـوان   کردنـد بـه   االت پژوهشگر را فراهم مـی ؤپاسخ س

هـا   واحدهاي تحلیل از مـتن جـدا شـده و بـر مبنـاي آن     
ــه  ــذاري اولی ــارچوب کدگ ــن   چه ــد. ای ــخص ش اي مش

هـاي   چهارچوب اولیه در روند تحقیق و انجـام مصـاحبه  
بعدي، بارها و بارها اصالح شـد. بـه ایـن صـورت کـه      

ه در هم ادغـام شـدند و در نتیجـه    واحدهاي تحلیل مشاب
مایه اصـلی   ها اتفاق افتاد. در نهایت دو درون کاهش داده

ها  که هر کدام دربردارنده چند مضمون فرعی بود، از داده
هـاي   مایـه  استخراج شد. سپس پژوهشگر بر اسـاس درون 

  گیري و نگارش متن پرداخت. حاصل شده به تفسیر، نتیجه
 ن پـــژوهشبـــراي اطمینـــان از موثـــق بـــود   

(Trustworthiness) شده توسط گوبـا و   هاز معیارهاي ارای
. معتبـر  )12(اسـتفاده شـد    (Guba and Lincoln) لیـنکلن 

بـا هـم ارتبـاط مسـتقیم دارنـد       ،یـت اعتمـاد  بودن و قابل
ها مسجل شـد، قابلیـت    که وقتی معتبر بودن یافته نحوي به

مین معتبـر  أآید. براي ت دست می اعتماد نیز در نتیجه آن به
مدت بـا   بودن و قابلیت اعتماد پژوهش، از تماس طوالنی

کننـدگان و   موضوع مورد مطالعه، بازبینی توسـط شـرکت  
کاران استفاده شـد. در بـازبینی توسـط    بازبینی توسط هم

کنندگان، پس از تجزیه و تحلیل هر مصاحبه، مـتن   شرکت
شده مصاحبه بر روي کاغذ و مفاهیم استخراج شـده   پیاده

کننــده مربوطــه داده شــد تــا مفــاهیم  از آن بــه شــرکت
یید یا اصالح نماید. همچنین در پایـان  أشده را ت استخراج

ــه   ــتن یافت ــز م ــق نی ــا در تحقی ــدادي از   ه ــار تع اختی
کنندگان قرار گرفت تا همخوانی آن را با تجـارب   شرکت
در بـازبینی توسـط همکـاران، مـتن      ییـد نماینـد.  أخود ت

ها به چند نفـر از پژوهشـگران    ها و تفسیرهاي آن مصاحبه
کیفی داده شد و با ایشـان در مـورد صـحت تفسـیرهاي     

  بحث و تبادل نظر گردید.  ،شده انجام
یید پژوهش، روند پژوهش ثبـت  أقابلیت تمین أبراي ت

همــراه دالیــل و  و تغییــرات الزم در رونــد پــژوهش بــه

مستندات آن یادداشت شد. همچنین همه مستندات اعم از 
داري و  ها نگـه  هاي صوتی و متنی حاصل از مصاحبه فایل

ها ارجاع نمـوده   حفظ شد، تا در صورت لزوم بتوان به آن
  هش وجود داشته باشد.و همچنین قابلیت تکرار پژو

هـاي پـژوهش    مین قابلیت انتقال پژوهش، یافتهأبراي ت
به چند نفر از زنانی که واجد معیارهاي ورود بـه مطالعـه   

شـده را بـا    ه شد تا انطبـاق مفـاهیم اسـتخراج   یبودند، ارا
یید نمایند. در این پژوهش سـعی شـد تـا    أتجارب خود ت

قیـق شـرکت   افرادي واجد شرایط با حداکثر تنوع در تح
  داده شوند.

  
  ها افتهی

مجموع سیزده نفر که تجربه جراحـی لیپوساکشـن     در
داشتند در این تحقیق مشـارکت کردنـد. بیشـتر شـرکت     

سـال قـرار    30-40نفـر) در محـدوده سـنی     7کنندگان (
بین یـک تـا پـنج سـال پـیش تحـت جراحـی         و داشتند

غل نفر) شـا  8بیشتر آن ها ( .لیپوساکشن قرار گرفته بودند
نفر تحصیالت در حد دیپلم و بـاالتر داشـتند،    12بودند. 

نفر، دو بار یا بیشـتر بـارداري و    8نفر متاهل بودند و  11
  زایمان را تجربه کرده بودند.

کد اولیه از بیانات و تجـارب   250مجموع حدود  در
شرکت کنندگان استخراج شد. این کدهاي اولیه در طـی  

هاي مشابه و کـاهش داده  روند تجزیه و تحلیل، ادغام کد
کد مفهومی تقلیل یافتنـد کـه در هفـت     70ها، به حدود 

مضمون طبقه بندي شـدند و ایـن هفـت مضـمون در دو     
درون مایه اصلی قرار گرفتند. دو درون مایـه اصـلی بـه    

 "و  "میـل بـه زیبـایی   "دست آمده از داده هـا شـامل   
درون مایـه اول دربردارنـده سـه     .بودنـد  "پذیرش خطر

 بـه  زشـتی، و میـل   زیبـایی، دوران  ون فرعی دورانمضم
زیبایی، و درون مایـه دوم دربردارنـده    دوران به بازگشت

 بـراي  فشـار، تـالش   تحـت  چهار مضمون فرعی: زندگی
خطـرات جراحـی    خط، و پذیرش آخر به جبران، رسیدن

  ).1بود (جدول 
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  کنندگان شده از تجارب شرکت هاي استخراج مایه درون -1جدول 
  هاي فرعی مضمون  هاي اصلی مایه درون

  میل به زیبایی
  دوران زیبایی
  دوران زشتی

  میل به بازگشت به دوران زیبایی

  پذیرش خطر

  زندگی تحت فشار
  تالش براي جبران
  رسیدن به آخر خط

  پذیرش خطرات جراحی
  

  میل به زیبایی  
میل به زیبایی، اولـین درون مایـه اصـلی موجـود در     

کننـدگان بـود و خـود، دربردارنـده سـه       تتجارب شرک
میل "و  "دوران زشتی"، "دوران زیبایی"مضمون فرعی 

بود. این تجارب بیـانگر آن   "به بازگشت به دوران زیبایی
دانسـتند، سـپس    بود که این زنان در ابتدا خود را زیبا می

دالیلی از قبیل تجربه بارداري و زایمان، تعـدد دفعـات    به
ـ  زارین، انجـام پروسـیجرهاي جراحـی    بارداري، انجام س

متعدد به دالیل مختلف روي ناحیه شـکم، عـدم رعایـت    
رژیم غذایی مناسب، عـدم تحـرك و فعالیـت کـافی در     

بـین   از .زندگی روزانه، و عدم انجام ورزش، زشت شدند
کنندگان به تجربه بـارداري و   دالیل یادشده، بیشتر شرکت

از پی بردن به چنین کردند. این زنان پس  زایمان اشاره می
اي در ظاهر خود، در پـی آن برآمدنـد تـا     تغییر ناخواسته

  شوند.  "زیبا"کاري کنند که دوباره 
  دوران زیبایی  

کنندگان در پـژوهش،   دوران زیبایی از دیدگاه شرکت
شـد کـه آنـان در اوج زیبـایی و      به دورانی اطـالق مـی  

کننـدگان کـه زنـی     اندامی بودند. یکی از شـرکت  خوش
هل و ورزشکار بوده و یک زایمان سـزارین را تجربـه   أتم

من "کرده بود، دوران زیبایی خود را چنین توصیف کرد: 
هاي ایـران   ورزشکار بودم، یک کوهنورد، ... چند تا از قله

کردم ... تپـل   رفتم، بدنسازي می را فتح کردم. ایروبیک می
 ام درشت بود ولی رو فـورم  بندي یا چاق نبودم، استخوان

کنندگان که دختري مجـرد و   . یکی دیگر از شرکت"بودم
له أساله بود، در مورد دوران زیبایی خود و اهمیت مس 24

از ابتـداي دوران راهنمـایی،   "تناسب اندام، چنین گفت: 
زیبایی و تناسب اندام خیلی برام مهم شده بود...، عصـرها  

روي و نرمش و دویـدن   خودم را ملزم به یک ساعت پیاده
شمردم  هاي برنجم را می رزش کرده بودم، تعداد قاشقو و

خـوردم، ...   که از ده تا بیشتر نشه، غـذاهاي چـرب نمـی   
خوردم... مدام خـودم را در   ها فقط ساالد یا میوه می شب

  . "کردم آینه برانداز می
  دوران زشتی

کنندگان، دوران زشتی زمـانی   بر مبناي تجارب شرکت
زیبایی خود را از دسـت داده  بود که آنان تناسب اندام و 

شده بودنـد. یکـی از    "زشت"و  "چاق"، "دفورمه"و 
کنندگان در توصـیف دوران زشـتی خـود گفـت:      شرکت

. وي "بعد از عمل سزارینم، شکمم افتادگی پیدا کـرد... "
عالوه بر سزارین، پرخوري را نیز در برهم خوردن شـکل  

 هر چی دوست داشتم"ثر دانست و گفت: ؤظاهري اش م
خـوردم...   خوردم ... یکی و نصفی بشـقاب بـرنج مـی    می

کـردم ...  یکی دو سال که گذشت، نگاه به هیکلم که مـی 
کننده  . شرکت"توي فرم لباس پوشیدن، اون ضایعه بود ...

بار عمل جراحی روي ناحیه شـکم خـود    دیگري که هفت
هاي زیادي داشتم، سه  من عمل"متحمل شده بود، گفت: 

ه بودم، ... و به خاطر کیسـت تخمـدان و   بار سزارین کرد
هیسترکتومی ... شکمم خیلی بزرگ و افتاده شـده بـود ...   
فتق هم داشتم ... شاید به خاطر عدم رعایت رژیم غـذایی  
هم بوده... این باعث شـده بـود کـه یـک شـکم بـزرگ       

منـو زشـت    کـردم کـالً   بدشکلی داشته باشم که حس می
ـ   "جلوه میده... ه زشـتی حاصـل از   . وي اشـاره نمـود ک

داده و  بزرگی شکم و عـدم تناسـب انـدام او را آزار مـی    
حتی باعث خجالت وي از حضور در مجامع خانوادگی و 

  شده است.  زنانه می
  میل به بازگشت به دوران زیبایی

تمایل به بازگرداندن زیبایی، انگیـزه قـویی بـود کـه     
کنندگان را به سمت انجام جراحی زیبـایی سـوق    شرکت
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خاطر شکل  هکننده در این پژوهش ب بود. زنان شرکت داده
بدن خود، بارها مورد سـرزنش واقـع شـده بودنـد. یـک      

کننده که ورزشکار بوده و زایمـان سـزارین را در    شرکت
خواسـتم   مـی "دانست، گفت:  ثر میؤافتادگی شکم خود م

بدنم را تو همون فرمی که قبل از زایمانم بوده نگه دارم... 
ه همیشه مثل اون ورزشکار اولیـه باشـم،   دوست داشتم ک

. او احساس زشـت شـدن   "هیچ جاي بدنم دفورمه نباشه
، "ضـایعه "بـه   ناشی از بزرگی و افتادگی شکم را مکرراً

 "عامـل خجالـت  "و  "دفورمه شدن"، "بدشکل شدن"
کرد. همین احساس باعث شرم او براي حضـور   تشبیه می
ي رســمی شـده و جســتجوي راهــی بــرا هــاي  در جمـع 

کننـده   بازگشت به دوران زیبایی را در پی داشت. شرکت
ـ ثر زایمان در ایجاد بدؤدیگري که به نقش م کلی بـدن  ش

معتقد بود، با اشاره به احساس زشت شدن ناشی از بدفرم 
شدن شکم خود، به خجالت کشـیدن از ایـن بابـت نـزد     

هـا بعـد از زایمـان     زن"همسرش اشـاره کـرد و گفـت:    
شه و باید بـه فکـر خودشـون     م میشون خیلی بدفر هیکل

طـور شـدم... شـکمم     باشند... من هم بعد از زایمان همین
  ."جلوه زشتی داشت... دوست داشتم ازش راحت بشم

  پذیرش خطر
ــرکت  ــارب ش ــی از تج ــده   بخش ــدگان دربردارن کنن

بود. این درون مایه دربردارنده  "پذیرش خطر"مایه  درون
تالش براي " ،"فشار تحت زندگی"چهار مضمون فرعی 

خطـرات   پـذیرش "و  "خـط  آخـر  به رسیدن"، "جبران
داد کـه   کنندگان نشـان مـی   بود. تجارب شرکت "جراحی

این زنان در زندگی خود دچار مشکل شده بودند و براي 
هاي مختلف را امتحان کرده و جواب  رفع این مشکل، راه

نگرفته بودند. پـس از آشـنایی بـا لیپوساکشـن و کسـب      
ـ  هـا حاضـر شـدند     ورد آن، در نهایـت آن اطالعات در م

خطرات انجام جراحی را بپذیرند و خود را تحت جراحی 
  زیبایی شکم قرار دهند. 

  زندگی تحت فشار
زشـت  "کننـدگان، مشـکل    اساس تجارب شـرکت  بر
، بر ابعاد مختلفی از زندگی فردي و اجتماعی آنان "شدن

هـا و تغییـرات ناخوشـایندي در     اثر گذاشته و محدودیت
زندگی آنان ایجاد کرده بود. از جمله مواردي کـه بیشـتر   

تـوان بـه    کردند مـی  زنان مورد مطالعه ما به آن اشاره می
مشـکالت  "، "مشکالت مرتبط با حضور در محیط کار"

بروز مشکالتی در رابطـه بـا   "، "مرتبط با زندگی روزمره
مشـکالت مـرتبط بـا حضـور در اجتماعـات      "، "همسر

اشـاره کـرد. یکـی از     "روحـی  رنـج "، و "خانوادگی 
شکمم خیلی بـزرگ  "کنندگان در این مورد گفت:  شرکت

بود، ضایع و غیرقابل تحمل بود، خیلـی تـو دیـد بـود و     
منظره زشتی داشت ... همیشه مایه عذابم بود، تـو محـیط   

هـا   کننـده  برام معضل شده بود ... تمام مراجعـه  کار واقعاً
ا این شـکم معـروف   کردند من نزدیک زایمانمه! ب فکر می

شده بودم... پاي ظرف شویی هم مزاحمم بود... حتی توي 
روابط زناشویی مشکل پیدا کرده بودم، همه جـا مـزاحم   
بود... مثال مجلسی بود، عروسی بود، من زیبـاترین لبـاس   

. چنـد  "کشیدم... گرفتم، با این شکم خجالت می را هم می
کم بـراي  کنندگان متذکر شدند که بزرگی ش تن از شرکت

ها مشـکالتی از   ها عوارض جسمی ایجاد کرده بود. آن آن
قبیل کمردرد، تنگی نفس، تعریق زیاد، درد پاشنه پـا و ...  

کننده با اشاره به بزرگی  را تجربه کرده بودند. یک شرکت
حتی موقعی "شکم و مشکالت جسمی ناشی از آن گفت: 

ـ  خوابیدم، با اون شکم بزرگ نفسم بنـد مـی   که می د... اوم
  . "داد... احساس خفگی بهم دست می

هل و داراي دو فرزند بود أکننده که زنی مت یک شرکت
دلیل زشـتی و   با اشاره به فشار عصبی یا تنش روانی که به

از دیـدن  "پیامدهاي بزرگی شکم متحمل شده بود، گفت: 
شدم از خـودم،...   آمد، متنفر می بدم می خودم تو آینه اصالً

ـ  می خواستم از ا ثیر أون چیزي که رو روحیه و اعصـابم ت
کننـده دیگـري نیـز در     . شـرکت "گذاشت راحت بشم می

تجربیات خود به تنش درونی که در هنگام حضور در جمع 
مرتـب بـه خـودم    "شده اشاره کـرد و گفـت:    متحمل می

عنوان یه ورزشکار برام بده که بخوام با ایـن   گفتم من به می
ند چه ورزشکاریه کـه بـه   گوی اندام برم تو یک جمعی، می

  ."رسه یا این نقصو داره ...این یک نقصه اندام خودش نمی
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  تالش براي جبران
کنندگان براي رهایی از بزرگی شکم  هاي شرکت تالش

کردند، در این مضمون قـرار   و فشارهایی که احساس می
 تجربـه  بـا  زیبـایی  جستجوي کنندگان، در گرفت. شرکت

 بر سخت غذایی رژیم یلتحم جمله از مختلف هاي روش
 هـاي مختلـف،   خوري یا نخـوردن غـذا، ورزش   کم خود،

تجاري و یا داروهاي الغري  سوز چربی وسایل از استفاده
 نمـوده  خـود  بدن اولیه شکل برگرداندن در سعی ،تجاري
برخی از این زنان توانسته بودنـد مقـداري از وزن   . بودند

خـود   خود بکاهند اما موفقیتی در کوچک نمـودن شـکم  
کنندگان در توصیف تالش  کسب نکردند. یکی از شرکت

از ایـن  "گفـت:   خود بـراي جبـران ایـن وضـعیت مـی     
کـردم   تو خونه ورزش می  شکمبندهاي حرارتی گرفتم...

 کننـده  . شرکت"گرفتم، ولی فایده نداشت ... رژیم هم می
 را...  دکتـر  رژیـم " داشـت  اظهـار  مورد این در دیگري
 را ایـن  نهار بخور، را این صبحانه گفت می...  بودم گرفته
 یـک ...  شـد  مـی  مصـرف  توش بیشتر سبزیجات...  بخور
...  چیـزا  این از و چی گرم 15 و پنیر گرم 30 و نون کف

خوردم ... ده کیلـو هـم کـم     می و کردم می وزن ترازو با
  . "کردم ... اما شکمم کوچیک نشد اصالً

  رسیدن به آخر خط
سـترس، نـاراحتی، زجـر    این زنـان پـس از تحمـل ا   

روحی، افسردگی، ناامیـدي، خجالـت و تـرس از مـورد     
سرزنش یا تمسخر واقع شدن و مخفی کردن خود از دیـد  

ــه روش هــاي  دیگــران در دوران زشــتی و پــس از تجرب
مختلف الغري و کاهش وزن و نرسیدن به نتیجه دلخواه و 

هاي روحی و احساسات منفی  متعاقب آن تشدید ناراحتی
کردند، به جایی رسیدند که دیگـر نتوانسـتد    ربه میکه تج

شرایط موجود خود را تحمل کنند و به دنبال راهی بودند 
تر و به بیان برخـی از آنـان    ها را هرچه سریع که بتواند آن

از شـر ایـن مشـکالت رهـایی      "یک بار براي همیشـه "
کنندگان در مورد رسیدن بـه آخـر    بخشد. یکی از شرکت

کار به جایی رسید که دیگـه شـوهرم   "خط چنین گفت: 
اجبارم کرد که باید یک کاري انجام بدي ... من زده بودم 

به سیم آخر ... فقط تو این فکـر بـودم کـه ایـن ضـایعه      
کننده دیگري که چنان از شرایط  . شرکت"برداشته بشه ...

صورت موقـت   خود به تنگ آمده بود که به زیبایی ولو به
این قدر از این شـکم معـذب   "رضایت داده بود، گفت: 

گفتم اگر شده براي یکی دو مـاه هـم از    بودم که حتی می
روزنـه   ،. آشـنایی بـا لیپوساکشـن   "دستش راحت بشم...

فکر کرده بودند آنان  .ه بودامیدي در دل این زنان باز کرد
هـا   شاید این همان چیزي باشد که بتواند به مشـکالت آن 

ره بـه نحـوه آشـنایی    کننده با اشا خاتمه دهد. یک شرکت
شـناختم...   می یکی را که قبالً"خود با لیپوساکشن گفت: 

یه خانمی بود، شنیدم عمل جراحی انجام داده.... یکـی از  
اش پیش یک دکتر عمـل کـرده    خاله همکارام هم، عروس

کننـده   . شرکت"بود،... به من توصیه کرد برو جراحی کن
از دوستام، "فت: اي مشابه گ دیگري نیز با اشاره به تجربه

هامون عمل کرده  همکارام فهمیده بودم و یکی از همسایه
بود ... دوستایی داشتم که عمـل کـرده بودنـد، تشـویقم     

رفتم، خودش این کـار   کردند، مثال آرایشگاهی که می می
. یک "را کرده بود. راضی بودند، منم دیگه تصمیم گرفتم

ـ "کننده که پرستار بود گفت:  شرکت هـا را   انمخیلی از خ
آمدنــد بــراي عمـل لیپوساکشــن یــا   دیــدم کــه مـی  مـی 

دیدم خیلی وزنشان زیاده ... بعد کم  ابدومینوپالستی ... می
کردم که اگه من هم بتوانم با جراحی این  کم احساس می

کمک را به بدن خودم بکنم ... و اون شکمی را کـه یـک   
  .  "ضایعه بود بردارم تا دیگه نباشه...

  راحیپذیرش ریسک ج
هـا پـس    داد که آن کننده نشان می تجارب زنان شرکت

از آشنایی با لیپوساکشن و پرس و جـو در مـورد آن، بـا    
موضوعات مرتبط با عوارض و خطرات احتمالی جراحی 

هایی در  مواجه شده و همین امر باعث شده بود که نگرانی
ها بـراي رهـایی از    وجودشان رخنه کند. با وجود این، آن

ـ  زرگ، خطـرات را پذیرفتـه و بـراي جراحـی     آن شکم ب
 مـن قـبالً  "کننده گفـت:   گرفته بودند. یک شرکتتصمیم 

هوشی بد داشتم. زمان به دنیا آوردن دختـر   یک تجربه بی
هوشم نکرده بودند،... تمـام مراحـل درد    بزرگم خوب بی
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تونستم بگم که  کردم، ولی نمی جراحی را من احساس می
ترسـید و   ان خدا بیامرزم هـم مـی  درد دارم... این بار مام

ترسم بري تو اتاق عمل بمیـري... پسـرم هـم     گفت می می
دیدم... ولی گفـتم   اش می نگران بود، نگرانی را توي چهره
کننده دیگري نیز  . شرکت"که باید این کار را انجام بدهم

همسـرم  "که با مخالفت همسرش روبرو شده بود، گفت: 
زیـر تیـغ جراحـی     خـواي خودتـو   گفت که چرا مـی  می

هـا کـه    کننـده  . یکـی از شـرکت  "ترسید بندازي. اونم می
پرستار بود نیز با اشاره بـه مخالفـت همکـارانش گفـت:     

کردند منو منصرف کنند... بـه خـاطر    همکارام سعی می"
هاي آمبولی و ایـن چیزهـا    ریسک ،این که بعد از جراحی

ه ایـن  شد که اگ کید میأرا دیده بودند... در خانواده هم ت
کار را نکنی بهتره... همسرم خیلی راضی نبود... امـا مـن   

  ."تصمیمم را گرفته بودم...
هـا و   ها، هشـدارها، توصـیه   رغم همه این نگرانی علی
هاي اطرافیان، این زنان کـه از شـرایط خـود بـه      مخالفت

ستوه آمده بودند، با پـذیرش ریسـک جراحـی، تصـمیم     
ـ  نهایی خود را براي انجام جراحـی لی  و  هپوساکشـن گرفت

خود را تحت جراحی زیبـایی لیپوساکشـن بـا یـا بـدون      
ند، با این امیـد کـه پـس از    ه بودابدومینوپالستی قرار داد

هـا نتیجـه مـورد دلخـواه خـود در       جراحی، بعد از مدت
کننده  کنند. یک شرکت  زیبایی و تناسب اندام را کسب می

ریسک  با اشاره به شرایط خود قبل از جراحی و پذیرفتن
از وضع خودم خیلی خسته شده بودم ...  "جراحی گفت: 

این قدر این حالت عصبی ناشی از بـد فرمـی شـکم روم    
اثر گذاشته بود که اصالً برام مهم نبود ... که چه خطـري  
برام داره ... خطر مرگ را هم پذیرفته بودم ... قیافه بـراي  

  ."من در اولویت بود
  

  بحث
ــرکت  ــارب ش ــدگان در ا تج ــق در دو  کنن ــن تحقی ی

قرار  "پذیرش خطر"و  "میل به زیبایی"مایه اصلی  درون
گرفت. در مورد مفهوم زیبـایی، تعریـف دقیـق و مـورد     
اجماعی وجود ندارد و محققین، هر کـدام از دیـدگاهی،   

بـا  که شهید مطهري  اند، چنان ه کردهیتعریفی از زیبایی ارا
 همـاهنگی "عنـوان   اشاره به تعریف افالطون از زیبایی به

 ، این تعریف را جامع و کامل ندانسته اسـت "میان اجزاء
با وجود این، تمایل به زیبایی یـک میـل و کشـش     .)13(

ها است که دستیابی بـه آن موجـب    درونی در همه انسان
. تجـارب  )14(ود ش احساس رسیدن به کمال و قدرت می

ها از  ندهد که آ کنندگان تحقیق حاضر نیز نشان می شرکت
برهم خوردن تعادل و تناسب جسمی خود معذب بـوده و  
این ناهماهنگی و عدم تناسب را به دفورمه شدن و زشت 

کنندگان در تجربیاتشان،  اند. اکثر شرکت شدن تعبیر نموده
خود را در زمان قبـل از جراحـی نازیبـا و زشـت      مکرراً

ی، کردند و اظهار داشتند که در اثر این نازیبای توصیف می
مشکالت روحی متعددي از جمله استرس، تنش، خجالت 
و انزوا را متحمل شده اند. همین مشکالت باعث شد این 
زنان در جستجوي راهی براي غلبه بر مشکالت و دستیابی 

سـایر  روي مجدد بـه زیبـایی باشـند. تحقیقـات گذشـته      
انـد کـه احسـاس     هـاي زیبـایی نیـز نشـان داده     جراحی

ري با پیامدهایی ماننـد اخـتالالت   نارضایتی از شکل ظاه
خلقی، اضـطراب، افسـردگی، کـاهش سـالمت عـاطفی،      
کاهش کیفیت زندگی، نارضایتی از تصویر ذهنی از بـدن،  
کاهش اعتماد به نفس، برچسب چـاقی و از دسـت دادن   

هاي اجتماعی همراه است و این مسایل، افـراد را   حمایت
. )15-19(دهـد  به سوي انجام جراحی زیبایی سـوق مـی  

عنوان مثال، نتایج یک تحقیق که با هدف بررسی باورها  به
و در مورد ظاهر و احسـاس کهتـري در افـراد داوطلـب     

نشان داد که افـراد  انجام شد.  جراحی زیباییغیرداوطلب 
تر ارزیـابی نمـوده و    ظاهر بیرونی خود را منفی ،داوطلب

نظـر   کنند کـه از نظـر دیگـران غیرجـذاب بـه      تصور می
  .  )20(د رسن می

کنندگان در پـژوهش، یکـی از دالیـل ایجـاد      شرکت
نازیبایی خـود را بـه تجربـه بـارداري و زایمـان نسـبت       

گزارش یوبل همخـوانی دارد.   دادند. این یافته با نتایج می
این محقق در تحقیقی که بر روي افراد متقاضی جراحـی  
لیپوابدومینوپالستی انجام داد، گزارش کرد که این بیماران 
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دچار شلی شکم، استریاي وسیع، دیاستاز عضله رکتـوس  
علت اصـلی ایجـاد ایـن     .و لیپودیستروفی موضعی بودند

 انجـام  رداري وتغییرات ظـاهري ناخوشـایند، تجربـه بـا    
هـا   آنبود و در نهایت هایی  با هدف کاهش وزن  جراحی

را به سمت انجام جراحی لیپوابدومینوپالستی سـوق داده  
کننـدگان در مطالعـه پنتنبـورگ و     ولی شـرکت  )21(بود 

همکاران، دالیل نازیبایی خود را بـه چـاقی، پرخـوري و    
ــرده   ــب ک ــم منتس ــدنی ک ــت ب ــد  فعالی ــه )22(ان . گرچ

کنندگان پژوهش حاضر نیز به برخی از این عوامل  شرکت
، اما تجربه بـارداري و زایمـان را در تغییـر    نداشاره کرد

  ثرتر می دانستند. ؤشکل بدن خود م
یکــی از مضــامین فرعــی موجــود در تجـــارب     

بود که پیامدهایی ماننـد   "وران زشتید"کنندگان،  شرکت
احساس خجالت و شرمساري، انزواي اجتماعی، ترس از 

دنبـال   سرزنش شدن و رنج و عذاب روحی مکـرر را بـه  
داشت. چنـد مطالعـه، ایـن مشـکالت را تحـت عنـوان       

قرار داده و همراستا با مطالعه حاضـر،   "برچسب چاقی"
موزشـی،  هـاي اجتمـاعی، آ   اند که در محیط گزارش داده

کاري و حتی درمانی، دیدگاه خاصی نسبت به افراد چاق 
آمیـز   وجود دارد که منجر به تعامالت و رفتارهاي تبعیض

رسد که یکی از  نظر می . به)22و  18( شود با این افراد می
توانـد فـرار از    دالیل افـراد بـراي انجـام جراحـی، مـی     

  ناشی از تغییرات بدنی باشد.   "برچسب"
کننـدگان نشـان داد تمایـل بـه تغییـر       تجارب شرکت

ظاهري در جهت زیباتر شدن و رفع مشکالت یادشـده و  
یا دستیابی سریع و آسان به زیبـایی در مقایسـه بـا سـایر     

هـاي غـذایی و    هاي الغري، اعم از ورزش و رژیـم  روش
دارویی، این زنان را به سمت جراحی سـوق داده اسـت.   

زگشت به دوران میل به با"این تجارب در مضمون فرعی 
کننـدگان،   قرار داده شد. بیش از نیمی از شرکت "زیبایی

ترین هدف خود را رسیدن به زیبایی و یا زیباتر شدن  مهم
ها زیبـایی را از   کردند، تا جایی که برخی از آن معرفی می

دانسـتند.   تر می همه چیز حتی سالمتی و زندگی خود مهم
همکـاران نیـز    زاده و کنندگان در مطالعه موسـوي  شرکت

هـاي زیبـایی را    ترین هدف خود از اقدام به جراحـی  مهم
ترین محرك خود را دوستان،  بهتر شدن ظاهر بدن و اصلی

. محمـد پنـاه   )3(انـد   ها دانسته خویشاوندان و همکالسی
یتی اردکان و یوسفی نیز ترکیبی از عوامل شناختی، شخص

ثر ؤهاي زیبایی، م و میان فردي را در انگیزه انجام جراحی
  .)20(اند  دانسته
 "میل به زیبایی"چه در مطالعه حاضر تحت مفهوم  آن

شده در مطالعـه دریسـی و    گرفت با مفهوم استخراج قرار
همخـوانی دارد.    "میل بـه تغییـر  "همکاران تحت عنوان 

گیـري بـه    ثر بر تصـمیم ؤاین محققین به بررسی عوامل م
انجام جراحی پالستیک بر روي افرادي کـه خـود تحـت    

مند به انجام چنـین   جراحی زیبایی قرار نگرفته ولی عالقه
تغییـر بیشـترین    به ش کردند که میلجراحی بودند، گزار

عامل محرك آنان براي تصمیم به انجام جراحـی زیبـایی   
  .  )23(بوده است 

شده از  مایه اصلی استخراج پذیرش خطر، دومین درون
صـورت   کنندگان بود. ریسک یا خطـر بـه   تجارب شرکت

عدم اطمینان در مورد یک چیز یا عدم اطمینان از شـدت  
. در )24(نتایج یا پیامدهاي یک فعالیت تعریف شده است 

صورت عدم اطمینان  توان آن را به مورد انجام جراحی می
در این  .از نتایج، خطرات و عوارض جراحی تعریف کرد

کـه اطمینـان کامـل بـه      کنندگان درحالی پژوهش، شرکت
بخش بودن و یا حتی به سالمت انجام دادن جراحـی   نتیجه

رفته و این جراحـی  نداشتند، این پیامدهاي نامعلوم را پذی
ها پذیرش انجام جراحی لیپوساکشن را  را انجام دادند. آن

کردنـد   به ریسک، خطر بزرگ و رفتن زیر تیغ، تشبیه مـی 
ها بود. گرچـه   که همگی بیانگر احساس خطر از جانب آن

ها این خطـرات و عـوارض جراحـی را بـه درجـات       آن
 خـاطر دسـتیابی بـه    مختلف احساس کرده بودند، امـا بـه  

تري که در ذهن داشتند، این خطر را پذیرفتـه   اهداف مهم
بودند. تحقیقات متعددي بـه عـوارض پـس از جراحـی     

اند و عـوارض متعـددي را بـراي آن     لیپوساکشن پرداخته
تـوان بـه همـاتوم،     ها می اند که از جمله آن گزارش کرده

عفونت، نکروز بافت چربی، باز شدن زخم، طوالنی شدن 
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م، ایسکمی و کاهش حس در پوست پایین روند التیام زخ
کدام به بررسی  . اما هیچ)25-27و  5-8( شکم اشاره کرد

هـا را   تجربه لیپوساکشن از دیدگاه کسانی کـه خـود، آن  
  اند. اند نپرداخته تجربه کرده

رسد که در وراي میل به زیبـایی، چیزهـاي    نظر می به
 تري مانند دوست داشته شـدن، مـورد احتـرام قـرار     مهم

گرفتن از جانب خود و دیگران، کسب رضایت از رابطـه  
هاي گروهـی   جنسی، توان شرکت در اجتماعات و فعالیت

و ابراز وجود در جمع، باال رفتن اعتماد به نفـس، رهـایی   
از سرزنش آشنایان و رهایی از تنهایی وجود دارد که این 

ها زیبـاتر شـوند. در    خواستند براي دستیابی به آن زنان می
اند  ن مورد، محمد پناه اردکان و یوسفی گزارش کردههمی

آل و  یـک خودپنـداره ایـده    ،که از طریق جراحی زیبایی
شود که بـا آن درد مطلـوب    آرمانی در اشخاص ایجاد می

. کـوهلر  )20(گردد  نبودن یا دوست نداشتن خود رفع می
و همکاران نیـز در تحقیـق بـر روي دو گـروه از افـراد      

دالیـل زیبـایی شـناختی و     متقاضی جراحی زیبـایی (بـه  
دالیلی غیـر   غیرآن) چنین گزارش کردند که افرادي که به

تـه  از زیبایی شناختی تحت جراحی لیپوساکشن قـرار گرف 
داري در اعتماد به نفس خـود تجربـه   ابودند، افزایش معن

. همچنین سارور و فابریکـاتور، در تحقیـق بـر    )8(کردند
منظـور کـاهش وزن، تحـت اعمـال      روي بیمارانی که به

جراحی قرار گرفته بودند گزارش کردند کـه بسـیاري از   
چاق به خاطر امید به بهبود وضـعیت روانـی    افراد شدیداً

  .)18(گرایند  د به انجام جراحی میاجتماعی خو
  

  گیري نتیجه
مایـه   دو درون ،هاي ایـن تحقیـق در مجمـوع    از یافته

عنـوان میـل بـه زیبـایی و      اصلی استخراج شد که تحـت 
هاي این تحقیق نشـان داد   پذیرش خطر قرار گرفتند. یافته

افراد  ،کنندگان، میل به زیبایی که بر اساس تجارب شرکت
حـال   را به سـوي انجـام جراحـی سـوق داده و در عـین     

تصمیم به انجام لیپوساکشن با پـذیرش خطراتـی همـراه    
دهد کـه زیبـایی ظـاهري نقشـی      است. این امر نشان می

به کمـال و رضـایت از زنـدگی دارد.     رسیدناساسی در 
جـارب ایـن   ویژه در مـورد ت  تحقیق بیشتر در این زمینه به

  شود. افراد از پیامدهاي انجام این نوع جراحی پیشنهاد می
  

  ها محدودیت
با حـداکثر تنـوع در   افراد در این مطالعه سعی شد تا 

تحقیق مشارکت داده شوند. با این وجـود ممکـن اسـت    
که در این تحقیق آورده   چه افراد دیگر، تجاربی غیر از آن

طالعه در سایر شـهرها  شد داشته باشند. از این رو تکرار م
شود. همچنین ممکن است تجـارب مـردان از    پیشنهاد می

انجام جراحی لیپوساکشن با تجارب زنان متفـاوت باشـد   
شـود در   که ما در این تحقیق به آن نپرداختیم. پیشنهاد می

تجارب مـردان از جراحـی لیپوساکشـن     ،تحقیقات آینده
نکته حـائز  مورد بررسی قرار گیرد. همچنین توجه به این 
هاي زیبایی  اهمیت است که عالوه بر لیپوساکشن، جراحی

دیگري از جمله رینوپالستی، ماموپالستی و ... نیـز رواج  
بسیاري دارد. لذا با توجه به کمبـود تحقیقـات کیفـی در    

شـود پژوهشـگران    خصوص این موضوعات پیشنهاد مـی 
عالقمند به انجام تحقیـق کیفـی، موضـوعات یادشـده را     

  قرار دهند. مدنظر
  

  و قدردانی تشکر
هـاي   دانـیم از زحمـات و حمایـت    بر خود الزم مـی 

ــی ــوم پزشــکی کاشــان  ب ــغ مســئولین دانشــگاه عل  ،دری
خصوص مسئولین معاونت پژوهشـی دانشـگاه، کمـال     به

عمـل آوریـم. همچنـین از کلیـه      تشکر و قدردانی را بـه 
ــدگان در پــژوهش و خــانواده شــرکت ــان و  کنن هــاي آن

اساتید گرانقدري کـه بـا کمـک و راهنمـایی     همکاران و 
ـ   ،خویش، در به ثمر رسیدن این پـژوهش  ؤثري کمـک م

  کنیم. اند، سپاسگزاري می نموده
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