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سالمت، رفاه اجتماعی  دانشجویی دومین همایش            چکیده مقاالت

بخشیدانشگاه علوم بهزیستی و توان  و توانبخشی  

های شخصیتی افراد متقاضی جراحی زیبایی صورت بررسی تیپ

 های زیباییمراجعه کننده به کلینیک

، نسرین 1سعید مهری، 1، پرویز مولوی3فریبا صادقی موحد

  1محمدیفعال

ین توان برای تبیین ادر بررسی اینکه چرا افراد طالب زیباتر شدن هستند عوامل متعددی را می مقدمه:

کنند واقعاً برای جراحی زیستی اقدام مساله اشاره کرد. آیا افرادی که برای جراحی زیبایی اقدام می
های شخصیتی افراد متقاضی کنند یا طالب جراحی روانی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تیپمی

انجام  :0:0-:0:0ل های زیبایی شهرستان اردبیل در ساجراحی زیبایی صورت مراجعه کننده به کلینیک
 گرفت.

نفر از مراجعه کنندگان به  088این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که بر روی  ها:مواد و روش

کلینیک های زیبایی شهرستان اردبیل که متقاضی جراحی صورت بودند و به روش نمونه گیری در 
نامه شخصیت نئو تعیین شد. پرسشدسترس انتخاب شدند انجام گرفت. تیپ شخصیتی آنها با استفاده از 

 های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آوری شده با استفاده از روشاطالعات جمع

 1:تا  :0مرد بودند محدوده سنی شرکت کنندگان  %:1نمونه ها زن و  %77در مطالعه حاضر  نتایج:

دیپلم، و  %::زیردیپلم،  %0:ین افراد، متاهل بودند. تحصیالت والدین ا %8:مجرد و  %18سال بود. 
( در مقابل تجارب جدید دارای بیشترین فراوانی % ::دانشگاهی بود. تیپ شخصیتی پذیرا بودن )  07%

 نمرات باال بود.

حاضر، نمرات باالی متقاضیان اعمال جراحی زیبایی در صفاتی مثل  با توجه به مطالعه گیری:نتیجه

پذیری، بیانگر وجود نوعی رب جدید و نمرات پایین آنها در صفاتی مثل مسئولیتپذیرا بودن در مقابل تجا
پزشکی قبل از جراحی زیبایی را مطرح روان انحراف شخصیتی از حالت طبیعی است و لزوم مشاوره

 کند.می

 های شخصیتی، جراحی زیبایی صورت، اختالل شخصیتتیپ کلمات کلیدی:
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