
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
 
 

http://www.karnil.com/


1 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


2 
 

2 
 

 

  ھچابید

 

 

 

 زیبایی جراحی شناسی روان

 یا نوشتاری، صورت بھ چھ شده مکتوب تاریخ کھ زمانی از
 بھ سینھ کھ ھایی روایت و ھا داستان و مانده جا بھ ھای نقش
 .است بوده زیبایی دنبال بھ انسان شده، نقل سینھ

 و جغرافیایی موقعیت بھ توجھ با ھا انسان زمان ھر در
 جامعھ، آن سنت و فرھنگ و ای قبیلھ و قومی ھای ارزش

 زیبایی بھ دستیابی برای را مختلفی راھکارھای و ابزارھا
 .اند داده قرار استفاده مورد

 برای و است               نسبی            امر یک زیبایی پس
 پیشرفت با کنونی شرایط در. ندارد تفاوتی نیز زنان و مردان

 جراحی آن، بھ مربوط تجھیزات و ابزارھا و پزشکی علم
 پیدا را خود جایگاه مختلف ضایعات ترمیم برای پالستیک

 زیباتر برای جراحی سوی و سمت بھ تدریج بھ و است کرده
 سازی سالم دیگر ھدف اکنون و شده کشیده بدن اجزای کردن

 مطابق چنانچھ و است ساختن زیباتر بلکھ نیست درمان و
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 عمل کننده مراجعھ ای مقایسھ یا ذھنی الگوھای یا سلیقھ
 تلقی آمیز موفقیت عمل او نظر از نشود انجام زیبایی

  .شود نمی
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  لوا  شخب

 

 از باید مھارت جز بھ عملکرد نظر از پالستیک جراحان
 جراحی اینکھ دلیل بھ باشند برخوردار باالیی خالقیت قدرت
 است موفقیت عامل پزشک ھای مھارت و است زیبایی برای

 جراح پس دارد اھمیت بسیار آن در شناسی زیبایی قدرت و
 .دانست ھنرمند پزشک یک توان می را پالستیک

 پالستیک جراح کنار در روانشناس

 زیبایی عمل انجام از پس کنندگان مراجعھ از باالیی درصد
 را انتظاراتی آنھا کھ چرا کنند می مراجعھ مجددا ترمیم برای

 احساس و نیاورده دست بھ اند داشتھ خود تصور در کھ
 عمل کھ نیست مفھوم این بھ مسالھ این و کنند می پشیمانی

 حد از بیش کننده مراجعھ انتظارات بلکھ بوده ناموفق زیبایی
 بھ نیاز و شناس روان یا مشاور حضور. است بوده انتظار
 تا کند می کمک زیبایی، عمل برای گیری تصمیم در او مداخلھ
 عمل بھ نسبت و بگیرد تصمیم تر بینانھ واقع کننده مراجعھ

 . کند دوری نامطلوب احساس و پردازی خیال ھرگونھ از خود
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 پالستیک جراحی نامھ پرسش

 دارای دھند می زیبایی جراحی عمل بھ تن کھ افرادی بیشتر
. مطلوب وضعیت بھ موجود وضع از ھستند؛ واحد شعار یک
 را عمل از بعد شرایط آگاھی و منطقی نظر از شخصی اگر

 مثال. کند برخورد تر مناسب خود احساس با تواند می بداند،
 مشابھ سواالت با آن کردن پر و کاربردی نامھ پرسش یک
 :داد خواھد تغییر را احساس این منفی آثار مطمئنا زیر

 مرا کسانی چھ دھم؟ انجام زیبایی عمل خواھم می چرا«
 عمل این انجام از مرا کسانی چھ اند؟ کرده کار این بھ تشویق
 دست بھ چیزی چھ شود انجام عمل این اگر دارند؟ بازمی
 پیدا مشکلی چھ نشود انجام عمل این اگر آورد؟ خواھم

  و اند رسیده خود اھداف بھ عمل از بعد کسانی چھ شود؟ می
 و نرسیده خود اھداف بھ افرادی چھ کدامند؟ اھداف آن

 چھ مثل زیبایی عمل از بعد خواھید می اند؟ خورده شکست
 کننده مراجعھ ذھن در کھ دیگر ھای سوال و »شوید؟ کسی

 .کند می  روشن را تصوراتش تاریک زوایای

 وجھ سھ زیبایی جراحی اعمال در شناختی روان نظر از
 در شده، مشھور درمان طرح کھ عمل از پیش است، مدنظر

 کھ جراحی عمل انجام از پس و بیمار احیای و درمان طول
 وی اطرافیان و خود فکری بسترھای سازی آماده نیازمند

 عمل کھ فردی برای افزوده ارزش ایجاد درک انتقال. است
  . است اھمیت حایز بسیار شده انجام وی روی جراحی
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  مود  شخب

 

 دھد می پایدار رضایت درونی زیبایی

 با و است شده فراگیر افراد بین امروز شدن زیباتر خالصھ
 و زیورآالت از استفاده و مو آرایش پوشش، نوع انتخاب
 جلب در سعی زیبایی ھای عمل و قیمت گران ھای اتومبیل

 زیبایی اگر. دارند کردن جلوه زیباتر طریق از دیگران توجھ
 در تواند می شود ھمراه درونی بودن زیبا احساس با بیرونی
 صورت این غیر در. آورد وجود بھ روانی تعادل شخص
 آنکھ و کنیم نمی پیدا اعتقاد خود بیرونی ھای زیبایی بھ ھرگز

 . برد می رنج آن کمبود از درون از کند تظاھر چیزی بھ

 زیبایی جراحی و گرایی کمال

 کسب وجوی جست در ھمیشھ انسان گرایی، کمال دلیل بھ
 وجوی جست در ھمیشھ دلیل ھمین بھ. است بوده ھا زیبایی

 ھای راه. است آن عرضھ و زیبایی بھ دستیابی برای ھایی راه
 شده پیدا آن دادن جلوه و ظاھر زیباسازی برای گوناگونی

 از استفاده یا جراحی ھای روش کارگیری بھ جملھ از. است
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 بسیار اخیر ھای سال در کھ ھا ژل و مختلف پروتزھای
 .است شده مرسوم

 کارگیری بھ و توجھ دالیل از یکی شناختی روان دیدگاه از
 جلوه ارائھ و پیری از گریز در سعی لوازم و ابزار این

 ھایی دیدگاه با روانی ھای بحران دیگر دلیل. است جوانی
 من صورت« یا »ام؟ شده پیر من« »ام؟ شده چاق من« مانند
 دست این از دیگری دالیل و »کرده پیدا چروک و چین

 .است مربوط

 یا ماندن زیباتر برای درخواست و یادشده دالیل بھ
 بھ. شود می اندیشیده ھم آن بودن اقتصادی بھ زیباترشدن،

 از استفاده یا) تر ارزان قطعا( غیراستاندارد ھای ژل کارگیری
 برای راھکارھا از یکی کمتر دستمزد با غیرمتخصص افراد
 تھاجمی ھای روش از افراد این ھدف. است افراد گونھ این

 بیشتر جلوه و نفس اعتمادبھ افزایش ژل کارگیری بھ مانند
 کھ بود خواھد میسر شرطی بھ تنھا امر این. است اجتماع در
 از پس صورت این غیر در. شود انجام شناس روان نظر با
 یا کوتاھی دوره طی از پس افراد ھا روش این کارگیری بھ
 خود عملکرد از یا برند می پی خود چھره در دیگر نقایص بھ

  .گردند می پشیمان
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  موس  شخب

  

 

. است افزایش حال در زیبایی اقدامات تکرار آماری نظر از
 از پالستیک جراحی ھای گروه کنار در شود می پیشنھاد

 نتیجھ صورت این غیر در. شود استفاده مشاوره متخصصان
. شد نخواھد حاصل درمانی متخصصان و بیمار موردنظر

 خواھند می چرا بپرسند، باید خود از ھمیشھ افراد گونھ این
 حاصل نتیجھ و بسپارند؟ اقدامات گونھ این دست بھ را خود
 آنھا روان و جسم سالمت و زندگی در تغییراتی چھ شده
 . دارد

 دیگران قضاوت بر ما ظاھر تاثیر: دوم نگاه

 و شده شناختھ ما برای کھ است معیاری ترین ابتدایی ظاھر،
 کند، کتمان را آن اثر تواند نمی کس ھیچ و است آشکار

 زیادی تاثیر کھ است مھم آنچنان برخورد اولین در خصوصا
 ظاھر دارد عادت انسان مغز زیرا دارد ھایمان گیری تصمیم در

 تعمیم فرد خصوصیات و ھا ویژگی تمام بھ را مناسب و خوب
 خوشمان فردی ظاھر از برخورد اولین در اگر یعنی. دھد
 و اخالق بھ را ظاھری زیبایی این زیاد احتمال بھ بیاید
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 گوییم می خود با و دھیم می تعمیم نیز فرد دیگر خصوصیات
 .زیباست ظاھرش مانند نیز فرد این اخالق قطعا

 بھ. شود می مطرح خصوص این در نیز جذابیت ھالھ مفھوم
 نسبت خوب صفات چھره خوش ھای  انسان بھ کھ معنی این
 ھالھ. شود می تعبیر خوب آنھا رفتارھای و شود می داده

 خوب پس زیباست چھ ھر کھ دارد را مضمون این جذابیت
 تواند می صورتشان جذابیت میزان و اشخاص ظاھر. است
 اجتماعی زندگی و شغلی شخصیتی، مختلف ھای جنبھ روی
 کھ دھد می نشان تحقیقات. بگذارد ای مالحظھ قابل تاثیر آنھا

. دارد افراد زندگی کیفیت روی ای مالحظھ قابل تاثیر ظاھر،
 آشنایی مراحل اولین در خصوص بھ صورت شکل و ظاھر
 از افراد برداشت گیری شکل روی ای عمده نقش غالبا

  .دارد یکدیگر
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  مراھچ شخب

  

 

 ھای برداشت جذاب ھای صورت دارای افراد بھ نسبت مردم
 ما بھ کودکی از حال این با. دارند بھتری رفتار و تر مثبت
 محتوای مورد در ظاھر دیدن با وقت ھیچ کھ شده گفتھ

 بسیار زیبایی کھ ایم گرفتھ یاد. نکنیم قضاوت ای مسالھ
 در. است نمایان فرد ظاھر در کھ است چیزی آن از تر عمیق
 اساس بر افراد  ویژگی و شخصیت مورد در قضاوت حقیقت
 .دارد تناقض ما فرھنگ با آنھا صورت ظاھر

 طور بھ ظاھر کھ داده نشان تحقیقات حال این با
 نحوه و افراد نگاه روی انکاری غیرقابل و ناپذیر اجتناب

 طرفی از. گذارد می تاثیر اجتماعی مسایل در آنھا با برخورد
 شکل را ما غیرکالمی ارتباطات از اعظمی قسمت ظاھر،

 حرکات، ایستادن، رفتن، راه گرفتن، قرار طرز. دھد می
 ھمگی... و پوشیدن لباس طرز صدا، لحن ھا، چشم و چھره
 .ھستند غیرکالمی ارتباطات ھای نشانھ

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


11 
 

11 
 

 درصد 70 کھ باالست آنقدر غیرکالمی ارتباطات اھمیت
 آن درصد 55 کھ دھد می شکل آن غیرکالمی اجزای را ارتباط
 در افراد بنابراین. است بدنی حرکات و ظاھر بھ متعلق

 مورد در غیرکالمی ھای نشانھ دیدن با مالقات نخستین
 اجتماعی مراودات در اصوال. کنند می قضاوت شما شخصیت

 بر تا کنند می اعتماد غیرکالمی ھای نشانھ بر بیشتر
 ھمواره کھ باورند این بر بسیاری. کالمی ھای نشانھ

 بودن صحیح نظر از کالمی ارتباطات بر غیرکالمی ارتباطات
 .دارد ارجحیت

 گیرد می نشات انسان درون از غیرکالمی ھای عالمت کھ چرا
 مھار از ھا انسان اکثر و کرد کنترل را آنھا توان نمی اغلب و

 اصول بھ توجھ پس. عاجزند خود ھیجانات کردن
 مشخصات کنار در رنگ و ھارمونی مانند شناسی زیبایی

 مانند مصنوعاتی و پوست رنگ قد، شکل، مانند فیزیکی
 ھا انسان اول برداشت بر توانند می... و آرایشی لوازم لباس،

 نیز ظاھر در تغییر این بر عالوه. بگذارند تاثیر ما از
 داشتن نمونھ عنوان بھ. کند می منتقل را بسیاری ھای پیام

 شود می تفسیر »دقت و توجھ« عنوان بھ گشاد ھای مردمک
 مھربانی مانند اجتماع قبول مورد حاالت بر داللت لبخند یا
 .دارد... و
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 بھ نھ است آدمی سیرت بھ زیبایی گویند می کھ اید شنیده حتما
 را چیزی خواھیم می وقتی ما اکثر اینکھ حال …صورت
 سراغ رویم می بکنیم زیبایش اصطالح بھ یا کنیم عوض

 …شود می چھ سیرت تکلیف پس خوب صورت،

 

 

 اصطالح بھ و است جذاب و زیبا چقدر ما رفتار یا سیرت
 سعی یا ھستیم سالم روانی لحاظ از چقدر شناسان روان

 در یا اتوبوس صف در کسی کنیم؟حاال رفتار سالم کنیم می
 ما دماغ از شناسیم نمی را کسی اصال کھ میھمانی یک

 وقتی ولی افتاد، خواھد مھمی اتفاق چھ نیاید یا بیاید خوشش
 شده جراحی رفتار یا شده لیپوساکشن رفتار با را خوبی حس

 از ھم و ھستیم خوشحال خودمان ھم کنیم، منتقل دیگری بھ
 …بود خواھیم خوشخو و شارژ ساعت چند تا روانی لحاظ
 بھ خوبی حس شده عمل دماغ خاطر بھ گرفتن قیافھ با ولی

 تمسخر یا حسادت حس شاید و ایم نکرده منتقل دیگران
 .ایم خریده جان بھ را دیگران

 کھ ھستند جذاب نابرایم "ارھاظ یدارفا! میبگوی تر ساده
 یک یعنی کنند، می منتقل دیگران بھ را خوبی معنوی حس
 اما و…کنند می منعکس را مثبت و قوی انسانی بعد

 و کج و کردن خرج تومان میلیون چند جای بھ: گیری نتیجھ
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 روی جراحی درد تحمل و مان صورت کردن کولھ
 یا سیرت بھ ھم توجھی بیاییم صورت، قسمت ترین حساس

 مطمئن و کنیم دستکاری کمی را آن و باشیم داشتھ رفتارمان
 خواھند دوست را ما محیطی ھر در و جمعی ھر در باشیم
  .داشت
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  مجنپ شخب

 

 طبی نظر از کھ میشو نمی ھا جراحی از بعضی منکر البتھ
 .است موردنیاز

  حال یا اجتماع در شدن  پذیرفتھ خاطر بھ کھ کسانی بھ ولی
 کنند، می زیبایی جراحی بھ اقدام فامیل و دوستان گیری

 کنید، جراحی را زندگی بھ  گاھتان دید و فکر کنم می توصیھ
 .…رنجی و درد نھ و دارد ای ھزینھ نھ

 بھ رو دنیا در بینی جراحی اعمال موجود آمارھای اساس بر
 سازی جوان برای کھ ھای جراحی سایر عوض در و کاھش

 ھنوز ایران ولی است افزایش بھ رو گیرد می صورت فرد
 . داراست را جراحی اعمال متقاضی بیشترین

 سوی از ایران در زیبایی جراحی تقاضای از باالیی درصد
 زنان را متقاضایان از درصد 95 کھ طوری بھ است دختران

 5 و  اندام و بینی جراحی برای سال 45 تا 14 دختران و
 تشکیل مو کاشت و بینی جراحی انجام برای مردان را درصد
 .میدھند
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 ھیچ کھ است وقوع حال در روندی کنونی دنیای در  
 بھ جز و شدن  کاالیی روند,  نیست مصون آن از کشوری

 یک عنوان بھ افراد زیبایی گذشتھ در اگر. زیبایی شدن جز
 و  تجزیھ درحال امروزه,   شد می گرفتھ درنظر کلیت

 رسانھ دنیای در بدن اجزای از ھریک و است شدن تفکیک
 بھ آن برای مدھایی و است  گرفتھ قرار خاصی تاکید مورد
 استفاده مورد زیبایی ھای جراحی در حتی کھ آید می وجود
 . گیرند می قرار

. است شدن غربی و تغییر درحال ھا مدل و ھا مد سویی از
 اما بود زیبایی سمبل بودن چاق درگذشتھ مثال عنوان بھ

 زیبایی ی نشانھ – بودن  اندام الغر – بودن باربی امروزه
 امروزه ولی بود اقتدار نشان روزی بزرگ بینی.  است

  . سرافکندگیست اسباب

 جھانی رتبھ

 تعداد نظر از:  آمد عمل بھ 2010 سال در کھ آماری در
 خود بھ جھان در را اول رتبھ ایران,   بینی زیبایی جراحی

 اعمال موجود ھای آمار اساس بر.  است داده اختصاص
 جراحی سایر عوض در و کاھش بھ رو  دنیا در بینی جراحی

 رو گیرد می صورت افراد سازی جوان منطور بھ کھ ھایی
 بیشترین ھنوز ایران وجود این با,   است افزایش بھ

 . داراست جھان در را بینی زیبایی جراحی متقاضی
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 چھره بھ کھ ایرانی زنان پوشش نوع علت بھ معتقدند برخی 
 ایرانی زنان شده سبب  است بخشیده بیشتری نمود افراد
 از یکی تواند می امر ھمین و شده حساس خود چھره روی
 در صورت روی بر زیبایی ھای جراحی آمار رفتن باال دالیل
 روانشناسی نظر از. باشد ایران

 ھای جراحی نامطلوب گسترش کھ معتقدند  روانشناسان 
 عاطفی و شناختی ھای انگیزه از متاثر جامعھ یک در زیبایی
  ویژه بھ جوانان عاطفی  نیازھای بطوریکھ,  است آن افراد
 انگیزه از جامعھ وسیلھ  بھ قرارگرفتن توجھ مورد بھ نیاز
 ھای گروه طرفی از. است تصنعی زیبایی کسب اصلی ھای

 یاری خود ھویت درشناخت را جوانان نتوانستند  مرجع
 چنان فرد ھر ھویت الیھ ترین ظاھری ترتیب این بھ. کنند

 می حاشیھ بھ را وجودیش ابعاد دیگر کھ شود می برجستھ
 .راند

 کھ است افرادی بھ مربوط گرا کمال تیپ روانشناسی نظر از 
 انجام وجھ بھترین بھ را خود کارھای تمامی دارند تمایل
.  نیست بخش رضایت برایشان امور نتایج معموال اما,  دھند
 بھ بیمارگونھ شکل بھ و تشدید مواردی در خصیصھ این

 کھ تصویری حالت این در. شود می تبدیل فکری وسواس
  است واقعیشان تصویر از تر نامطلوب دارند خود افراداز این

 ھایی گروه و افسرده,  مضطرب افراد روانشناسان نظر از
 مناسبی ھای کاندید,   برند می رنج مزمن اختالالت از کھ
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 پزشکان کھ صورتی در,  نیستند زیبایی جراحی اعمال برای
 جراحی,  بیمار روانی وضعیت بھ توجھ بدون جراح

 روانی شرایط دلیل بھ ولی دھند می انجام رینوپالستیک
 . شوند می روبرو عمل از پس او نارضایتی با بیمار

 از – بینی – زیبایی جراحی عمل از پس یاس و افسردگی 
 بھ.  است فکری وسواس دچار افراد در روانی ھای پیامد

 کھ صورتی در – بینی – زیبایی جراحی عمل پزشکان عقیده
 عمل یک وجھ ھیچ بھ نباشد خطر معرض در بیمار جان

 شود انجام زمانی باید بلکھ,  آید نمی حساب بھ اورژانسی
 آمادگی از جسمانی آمادگی از بودن دارا بر عالوه فرد کھ

 .باشد برخوردار نیز مطلوب روانی

 – بینی – زیبایی جراحی کھ افرادی اغلب شخصیتی نظر از
 درجھ در و دارند بارزی وسواسی ھای ویژگی میدھند انجام
 آنھا کمالگرایی کھ شیفتھ خود شخصیت دارای افراد,  دوم

 این بھ تن,  است جذابیت افزایش ھدف با و خود بھ متمرکز
 .دھند می جراحی اعمال

 اعمال دارند تمایل افراد گونھ این شناسی، روان نظر از 
 . شود گرفتھ انجام وجھ بھترین بھ و کامل طور بھ جراحی

 عمل بیشترین است کشورھایی جملھ از ایران اکنون ھم
 توان نمی رو این از شود می انجام آن در پالستیک جراحی

 نگاه پزشکی مسئلھ یک عنوان بھ کشور در بینی جراحی بھ
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 بھ و کرده فرق ھا جراحی بقیھ با جراحی این کھ چرا کرد
 . است شده تبدیل اجتماعی مسئلھ یک

 جراحی دیگر با ای عمده بسیار تفاوت بینی جراحی مسئلھ
 کشور در آن مکرر انجام علت بھ حاضر حال در و دارد ھا

 این در متخصص را خود کافی اطالع بدون کھ افرادی تقریبا
  .است یافتھ افزایش بسیار ، بینند می زمینھ

 جراحی عمل زمینھ در مردم بھ رسانی اطالع رویکرد
 بیماران اختیار در دقیق اطالعات و کند تغییر باید پالستیک

 از دستھ ان از بینی پالستیک جراحی عمل. گیرد قرار
 کامل و دقیق بررسی با کھ صورتی در کھ است ھایی جراحی

 . بود خواھد آمیز موفقیت عمل شود انجام

 جراحی عمل یک عنوان ھیچ بھ بینی پالستیک جراحی عمل
 زمانی باید جراحی این بلکھ آید، نمی حساب بھ اورژانسی

 روانی آمادگی از جسمی آمادگی از غیر فرد کھ شود انجام
 .باشد برخوردار نیز

 اعمال متقاضیان بیشترین گرا کمال ھای شخصیت و افراد
 نارضایتی از ای عمده بخش کھ ھستند بینی زیبایی جراحی

: داد ادامھ وی.است افراد این بھ مربوط جراحی عمل از پس
 کیس و عمل از بعد مشکالت" ،" عمل از بعد ھای مراقبت"

 این میزگرد سھ بینی دینامیک عملکرد حفظ و" پیچیده ھای
 ، سنتیک پرتزھای از بخشی ھمچنین و ھستند ھمایش

 چھ و تبلیغات نظر از چھ مختلف کشورھای در کھ پروتزھای
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 و گفت صورت بھ ، است استفاده مورد علمی جنبھ نظر از
  .شود می ارایھ سمپوزیوم این در گو
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  مشش  شخب

 

  

  

 مشاوره بھ نیاز – بینی – زیبایی جراحی اعمال برای آیا
  ؟ است روانپزشک

 . بلھ 

 از جراحی اعمال  اینگونھ بھ اقدام از پیش باید قطع طور بھ
 زیرا.  گرفت بھره روانشناس یا روانپزشک یک مشاوره
 مشکل دچار فردی بین ارتباط در عمل از قبل افراد اینگونھ
 بھ نسبت و ھستند افسرده و گیر گوشھ اغلب,  ھستند

 .ندارند کافی بصیرت و یبنش خود ھای ناراحتی

 می نسبت خود ظاھر بھ اشتباه بھ را خود ناراحتی افراد این
 بردن بین از بھ زیبایی جراحی اعمال بھ دادن تن با و دھند

 کھ افرادی اغلب شخصیتی نظر از. کنند می اقدام مشکل آن
  وسواسی ھای ویژگی میدھند انجام – بینی – زیبایی جراحی
 خود شخصیت دارای افراد,  دوم درجھ در و دارند بارزی
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 افزایش ھدف با و خود بھ متمرکز آنھا کمالگرایی کھ شیفتھ
 .دھند می جراحی اعمال این بھ تن,  است جذابیت

 اعتماد افزایش بھ واقعا – بینی – زیبایی جراحی عمل آیا 
  ؟ کند می کمک نفس بھ

,  دارند موضون نا و بزرگ بسیار بینی کھ افراد بعضی در
 افزایش بھ بتواند است ممکن – بینی – زیبایی جراحی عمل

 در نیز افراد این کھ چند ھر.  کند کمک فرد نفس بھ اعتماد
 .دارند قرار ازعمل بعد نارضایتی معرض

 جراحی عمل از پس مطلوب نتیجھ افراد بیشتر در تقریبا ولی
 از نیمی از بیش کھ گفت توان می جرات بھ. آید نمی بار بھ

 از شدت بھ اند ناراضی خود جراحی عمل نتیجھ از کھ افراد
 عملکرد درنتیجھ و جویند می دوری اجتماعی روابط

 می روبرو گیری چشم  اختالالت با آنان شغلی و اجتماعی
 شایع ھای عمل.شود

 بینی پالستیک جراحی دنیا کشورھای از بسیاری برخالف 
 حذف,  آن از بعد. است  ایران در زیبایی  عمل ترین شایع
  .داراست را دوم رتبھ صورت چروک و چین
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  متفھ  شخب

  

 

 اعتماد افزایش بھ واقعا – بینی – زیبایی جراحی عمل آیا 
   ؟ کند می کمک نفس بھ

,  دارند موضون نا و بزرگ بسیار بینی کھ افراد بعضی در
 افزایش بھ بتواند است ممکن – بینی – زیبایی جراحی عمل

 در نیز افراد این کھ چند ھر.  کند کمک فرد نفس بھ اعتماد
 .دارند قرار ازعمل بعد نارضایتی معرض

 جراحی عمل از پس مطلوب نتیجھ افراد بیشتر در تقریبا ولی
 از نیمی از بیش کھ گفت توان می جرات بھ. آید نمی بار بھ

 از شدت بھ اند ناراضی خود جراحی عمل نتیجھ از کھ افراد
 عملکرد درنتیجھ و جویند می دوری اجتماعی روابط

 می روبرو گیری چشم  اختالالت با آنان شغلی و اجتماعی
 .شود

 نفس عزت بر پالستیک جراحی اثر
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 بلکھ رسیده اثبات بھ ذھنی تصویر روانشناسی ھنر تنھا نھ
 پیش از مدتھا ھای پدیده از بسیاری تبیین بھ توانستھ
 جملھ از. کند کمک نگردیده درک درست و شده شناختھ
 ھای زمینھ در ای شبھھ و شک بی بالینی مدارک امروزه

 دال صنعتی، روانشناسی و ،روانپزشکی فردی روانشناسی
 ھای شخصیت ، طلب موفقیت ھای شخصیت وجود بر

 شخصیت خوشبختی، مستعد ھای شخصیت طلب، شکست
 شخصیت سالمت، مستعد ھای شخصیت بدبختی، مستعد ھای
 تصویر روانشناسی. داریم اختیار در بیماری، مستعد  ھای

 زندگی مشھود حقایق از بسیاری و ھا زمینھ این در ذھنی
 مپبت تفکر قدرت ی زمینھ در. آفریند می ای تازه بینش

      توضیح آن از مھمتر و کند می ایجاد ای تازه بصیرت
 مورد در و است صادق افراد از برخی در چرا کھ دھد می

 کھ وقتی خصوص بھ مپبت تفکر. کند نمی صدق دیگر برخی
 اعجاز کھ راستی بھ ، باشد سازگار خود ذھنی تصویر با

 ذھنی تصویر کھ مادام ، سازگاری نا صورت در اما میکند،
 ذھنی تصویر تغییر.افتد نمی کارگر ، نکرده تغییر

 بھتر جھت در باشد، کھ جھت ھر در ذھنی، تصویر تغییر
 دانش از ناشی یا ، خرد از ناشی تنھا شدن، بدتر یا شدن

 ناخواه، خواه. است کردن تجربھ حاصل نیست، خردمند
 بھ. است گذشتھ خالق ھای تجربھ حاصل ذھنی، تصویر
 نیست کودک این. دھید تغییر آنرا توانید می ھم طریق ھمین

 را عشق کھ کودکی اما دھند، می عشق درس او بھ کھ
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 می سازگار و شادمان سالم، بالغ یک بھ تبدیل کرده، تجربھ
 حاصل ما، امروز تکلیفی بی یا نفس بھ اعتماد میزان. شود
 یادگیری حاصل ایم، کرده کھ است"  ای تجربھ" 

 .نیست اندیشمندانھ

 و موفقیت جای تواند می"  خویش"  روانشناسی درک
 عوض ھم با را شادکامی و کامی تلخ تنفر، و عشق شکست،

 را متزلزلی ازدواج توان می حقیقی خویش کشف با. کند
 استحکام ای پاشیده ھم از زندگی بھ توان می داد، نجات

 متحول و مسخ را"  شخصیت شکست"  قربانیان و بخشید
 کردید، پیدا کھ را واقعی خویش دیگر ای زمینھ در. کرد

 .کنید می درک را برابری اجبار و آزادی میان تفاوت

 می کمک نفس عزت شدن بھتر بھ پالستیک جراحی آیا 
 میان ای رابطھ کھ رسد می نظر بھ اینطور ظاھر کند؟در
 تغییرات اما باشد، نداشتھ وجود روانشناسی و جراحی

 از عیبی کھ شخصی شخصیت و کنش در کھ چشمگیری
 ذھن در را مسألھ این شود می برداشتھ صورتش

 جراحی کھ آورد وجود بھ پالستیک جراحان و  روانشناسان
 مختلف ھای جنبھ در ماندگاری و سزا بھ تأثیر پالستیک
 تغییر کھ رسد می نظر بھ. گذارد می     انسان شخصیت

 جدیدی کامالٌ  شخصیت ، موارد از بسیاری در ذھنی تصویر
 عصای جراح فرد دست در جراحی چاقوی اغلب. آفریند می

 بلکھ ، داد می تغییر را بیمار ی قیافھ تنھا نھ کھ بود جادویی
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 است ممکن زیبایی جراحی. کرد متحول ھم را او زندگی
 کردن بھتر آن بارزترین کھ باشد داشتھ بسیاری ھای فایده

ٌ  ما فیزیکی ظاھر ولی دارد، ایرادی کھ است فیزیکی  عمیقا
 ما تمایالت و اھداف فھم، احساسات، درونی، افکا از

 تا کار محل از ما ی روزمره زندگی در. گیرد می سرچشمھ
 نظر بھ زیبا بدنمان مایلیم ما دیگر، اجتماعی ھای فعالیت

 نیز ظاھری لحاظ بھ  بلکھ سالمتی حفظ نظر از تنھا نھ بیاید
 .بیاید نظر بھ زیبا

 ھایمان ناخن و موھا پوشیم، می لباس اتفاقات با متناسب ما
 ادکلن و عطر از و کنیم می آرایش و کنیم می درست را

  بھ را خودمان تنھا نھ کنیم می تالش ما. کنیم می ه استفاد
 بھ بیرونیمان ظاھر بلکھ دھیم نمایش قبولی قابل صورت

 احترام دنبال بھ ما. کنیم غرور احساس کھ باشد ای گونھ
 زیبا خواھیم می احتیاجمان بر مازاد و ھستیم بدنمان  برای

 کنیم نمی را کارھا این از کدام ھیچ وقتی. باشیم جذاب و
 تا باشیم قادر کمتر و انگیزه بی  شلختھ، است، ممکن

 .دھیم انجام را وظایفمان

 بھ اعتماد سطح نیستیم، راحت بدنمان با کامل طور بھ وقتی
 می را ھا خیلی برای زیبایی جراحی تأثیر. آید می پایین نفس
 و اند کرده سعی کھ کسانی. کرد مقایسھ وزن کاھش با توان
 احساس مثل ھایی پیشرفت اند کرده کم وزن پوندی چند

 دارند،زیرا بیشتری نفس بھ اعتماد و جذابیت دوباره، جوانی
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 انگیز بر تحسین خیلی تواند می فیزیکی تغییرات دیدن کھ
 می رخ کھ فیزیکی تغییرات زیبایی جراحی عمل از بعد. باشد
 از برخی در مثال برای. باشد امیدبخش تواند می    دھد

 اند، شده الغر) liposuction( ساکشن لیپو با کھ بیمارانی
 ی مرحلھ بھ کھ امیدوارند و بینند می را واقعی ھای پیشرفت

 ای تازه جرأت کھ ھستند این دنبال بھ واقع در و بروند بعدی
 نسبت ھمیشھ کھ زنانی برای. کنند کم بیشتری وزن تا بیابند

 کردن کوچک یا کردن بزرگ ھستند، رو کم ھایشان سینھ بھ
 داشتھ خود از جدیدی تصویر تا کند کمکشان تواند می آنھا

 بھ مخالف جنس طریق از بیشتری نفس بھ اعتماد و باشند
 میل باب ھای لباس تا یابند می جرأت و آورند، می دست
 می انجام صورت جوانسازی کھ بیمارانی. بپوشند تری

 است ممکن پلک یا صورت پوست کشیدن مثل دھند،
 ھای موقعیت کارو در بیشتری نفس بھ اعتماد احساس
ٌ  است ممکن واقع در و کنند اجتماعی  شوند تر فعال جسما

 .ھستند تر جوان کنند می   احساس زیرا

 

 از بسیاری برای است، پوست از بیشتر چیزی زیبایی
 کمک بیماران بھ تا است فرصتی رویھ ھر زیبایی جراحان

 .سازند آزاد را شان واقعی زیبایی تا کنند

 کنند، نمی راحتی احساس ظاھرشان با ھاست سال کھ کسانی
 خودشان و سازند تازه را ظاھرشان کھ ھستند این دنبال بھ
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 نتایج ی ساختھ تنھا نھ جراحان کار و بسازند دوباره را
 نتایجی آوردن وجود بھ بلکھ است شناختی زیبایی خوشایند

 فکری و شخصیتی لحاظ از بیمار شود باعث کھ است
 کسانی از بسیاری شخصیت اما. بیاید نظر بھ تک و برجستھ

 اند کرده پیدا ای تازه ھای صورت جراحی عمل از پس کھ
 یا گفت؟ توان می چھ اینھا ی درباره. است نکرده تغییر

 اصرار کھ را مردمی از دستھ آن واکنش توان می چگونھ
 توصیف نداده، صورتشان در تغییری ھیچ جراحی دارند
 بھ را ای قیافھ.  کرده تجربھ را این پالستیک جراح ھر کرد؟
 قیافھ ھمان: "گوید می بیمار حال این با و دھد می تغییر کلی
 حتی و دوستان گاه." نکردید برایم کاری دارم، را قبلی ی

 ی شیفتھ بسا چھ آورند، نمی جای بھ را آنھا اقوامشان
 حال این با و شوند، می آنھا ی آمده دست بھ تازه زیبایی

 نشده بھتر اش قیافھ نکرده، تغییر کھ دارد اصرار بیمار خود
 شوند می منکر اصالٌ  گاھی. است بوده جزیی شده ھم اگر و

 و  قبل ھای عکس ی مقایسھ. اند کرده تغییری اصوالٌ  کھ
 کھ بسا چھ و کند نمی ی زیاد کمک ھم جراحی عمل از بعد

 غریب نیروی یک اثر در بیمار. کند می ھم ترشان ناراحت
 ام بینی روی دیگر گوشتی خال کھ البتھ: گوید می ذھنی
 کھ است ھمان است، نکرده تغییری ام بینی اما ندارد وجود

 وجود ولی نشود، دیده جراحت است ممکن" یا و" بود
 ."دارد
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 در  نروژ اجتماعی تحقیقات مرکز توسط کھ ای مطالعھ در
 زیبایی جراحی آیا کھ شد بررسی گرفت، صورت 2007 سال

 مشکالت یا و نفس عزت فرد، بدنی تصویر روی تأثیری
 زن 155 اختیار در ای پرسشنامھ! نھ؟ یا دارد روانشناختی

 قرار شان زیبایی عمل از پس ماه 6 و زیبایی عمل از قبل
 body image             نفس، عزت پرسشنامھ، این. دادند

 این نتایج. کرد می گیری اندازه را روانشناختی مشکالت و
 ھم شد مقایسھ ھم با جراحی عمل از بعد و قبل پرسشنامھ

 ی تجربھ ھیچ کھ نروژی زن 838  آزمون نتایج با چنین
 .شد مقایسھ نیز نداشتند زیبایی جراحی

 بین تفاوتی ھیچ کھ بود صورت این بھ آزمایشات نتایج
 نداشت جود و مقایسھ گروه و جراحی عمل از قبل بیماران

 گروه بین نفس عزت و body image  تفاوت حالیکھ در
 body در پیشرفت بعدھا نتایج تحلیل. شد گزارش نمونھ

image )را جراحی عمل از بعد) خود ظاھر از رضایت 
 عزت روی ھم معناداری ولی کوچک تأثیر. داد می نشان
 از بعد روانشناختی مشکالت سطح ولی شد مشاھده نفس
 .نیافت تغییری ھیچ عمل

 خود ظاھر از رضایت در پیشرفت از شواھدی مطالعھ این
 شد می تصور کھ متغیری داد، نشان جراحی عمل از بعد

. کند می بارز جراحی عمل از بعد ادراک در را اصلی نقش
 نقش از باید جراحان کھ کرد بیان مطالعھ این چنین ھم
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 می مسائل این کھ زیرا باشند آگاه شناختی روان مشکالت
  .ببرند بین از را زیبایی عمل مثبت تأثیر توانند
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  متشھ  شخب

  نھذ  رد  ییابیز  یسانشناور

 

 :آفرین غرور ھای زخم

 ی ھمھ کھ شد معلوم ذھنی تصویر بررسی در چنین ھم
 سرافکندگی و خجالت اسباب ھا شدن بدشکل یا ھا جراحت
 زخم خاطر بھ کھ دانشجویان از بسیاری آلمان در.نیست

 کھ ای اندازه ھمان بھ درست دارند صورت بھ کھ شمشیری
 این. بالند می خود بھ گیرد، می افتخارا مدال آمریکایی یک

 زخمی و بودند دانشگاھی ی جامعھ برگزیدگان ھا کننده دوئل
 می حکایت را ممتازشان موقعیت داشتند صورت روی کھ

 صورت، روی زخم اثر داشتنت ھا، جوان این برای. کرد
 ی فروشنده ی گونھ روی از زخم برداشتن روانی اثر ھمان
 آنکھ خاطر بھ شخصی، ھم نیواورلئان در. داشت را بیمار
 مباھات زد می بند چشم و بود داده دست از را چشمش یک
 خود خودی بھ چاقو کھ گرفت نتیجھ توان می پس. کرد می

 ای چھره از و زند می زخم صورتی بر. ندارد جادویی قدرت
 می ایجاد مشابھی روانی اثر حال این با و دارد می بر زخم
 .کند

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


31 
 

31 
 

 زیبایی کھ کسی یا مادرزاد معیوبی برای:زشتی توھم
 پالستیک جراحی رفتھ، بین از ای حادثھ اثر در صورتش

 صحبت موارد این استناد بھ اگر. کند می معجزه کھ راستی
 تمامی شفابخش کھ بگیریم نتیجھ توان می  راحتی بھ کنیم،

 نبود و اضطراب ترس، ناکامی ناخشنودی، روانی، اختالالت
 ی کلیھ کھ عیار، تمام پالستیک جراحی نفس، بھ اعتماد
 باشد، طور این اگر اما.دارد می بر میان از را بدن عیوب

 از باید ، دارند مقبول و طبیعی ی قیافھ کھ اشخاصی ی ھمھ
 و خوشحال شاداب، باید. باشند مبرا روانی اختالل نوع ھر

 نگرانی و اضطراب گونھ ھر از عاری و نفس بھ متکی
 عین در و. نیست طور این کھ دانیم می خوب خیلی اما.باشند
 را کسانی رفتار توان می چگونھ تلقی طرز این با حال

 می و کنند می رجوع پالستیک جراح بھ کھ داد توضیح
 جراحی عمل با را شان خیالی% 100  زشتی خواھند
 می برخورد ای سالھ پنج و سی ھای خانم با. کنند معالجھ

 قیافھ آنکھ حال و دھند می نشان پیر کھ ھستند شاکی کنیم
 العاده فوق جذابیت از کھ بسا چھ و است طبیعی کامالٌ  شان
 .برخوردارند ھم

 یا بینی دھان، ی اندازه چون کھ بینیم می را جوانی دختران
 سینما ی برگزیده تازه زیبایی ی ملکھ با شان سینھ دور

 می   پیدا مردھایی. پندارند می زشت را خود ندارد مطابقت
 بزرگ اندازه از بیش ھایشان گوش کنند می خیال کھ شوند

 پالستیک جراح ھیچ. است دراز حد از بیش شان بینی یا
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 افراد این روی جراحی عمل فکر بھ حتی  اخالقیات بھ معتقد
 ھیچ کھ زیبایی پزشکان از بعضی متأسفانھ اما افتد، نمی

 می زیاد کارھا این از پذیرد، نمی را عضویتشان انجمنی
 .کنند

 روی کھ اخیری تحقیق. است شایع بسیار" زشتی توھم"
 درصد 90 کھ دھد می     نشان شده انجام دانشجویان
 نبوده راضی شان قیافھ از انحاء از نحوی بھ دانشجویان

 باشد داشتھ معنایی) متوسط( یا) طبیعی( کلمات اگر اند،
 ی قیافھ تواند نمی   ما جمعیت درصد 90 کھ است مسلم

 این با. باشد داشتھ) معیوب( یا) متفاوت( یا) طبیعی غیر(
ٌ  کھ اند داده نشان مشابھ ھای پژوھش  حال  درصد 90 تقریبا

 .کشند می خجالت خود بدنی شکل از دلیلی بھ ما جمعیت

 بھ ی قیافھ گویی کھ دھند می نشان واکنش چنان افراد این
 دچار و کشند می خجالت ھا زشت   مانند. دارند زشتی واقع

 در را واقعی زندگی توانایی. شوند می دلواپسی و اضطراب
 ،)ھاشان جراحت. (دھند می دست از روانی موانع  معرض

 را آنھا ضعف اسباب جسمانی نھ و احساسی و ذھنی چند ھر
 را جھان زیبایی ھای جراحی اول شمار ایران.کنند می فراھم
 در بینی زیبایی جراحی برای تقاضا دیگر سویی از. دارد
 در صورت چروک و چین حذف و دوم مقام اندام اول، مقام
 .دارد قرار زیبایی ھای جراحی سوم مقام
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 این از استقبال علت ایران در:دنیوگ یم  دارقا  زا  یضعب
 بینی ھا ایرانی نژادی و ژنتیکی لحاظ از کھ است این عمل
 از استقبال موجب امر این کھ دارند تیز نوک و بزرگ ھای
 .شود می عمل این

 بھ اعتماد مشکل زیبایی جراحی متقاضیان درصد 75 حدود
 از ردرصد 80 روانشناختی، مطالعات براساس. دارند نفس
 جراحی ھای عمل انجام بھ تمایل مردان از درصد 60 و زنان
 خود جدید ی چھره از آنھا درصد 10 حدود  تنھا کھ دارند

        دوباره عمل بھ آنھا درصد 50 کار وو ھستند راضی
  . کشد می

 زیبایی عمل ، است بینی عمل زیبایی ھای جراحی درصد 70
            و زیبایی جراحی عمل ترین مشکل نوعی بھ بینی
 این در جراح پزشک دقت زیرا است عمل انگیزترین بحث
  .است مھم بسیار عمل
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  ینایاپ  شخب

  

 ی کننده تعیین عبارتی، بھ یا و مشترک مخرج ذھنی تصویر
 زندگی برای. ھاست موفقیت و کامی نا ھای نمونھ تمامی

ٌ  زندگی بھ رسیدن برای یعنی حقیقی،  بخش، رضایت منطقا
 باید و ھستید شایستھ و بینانھ واقع ذھنی تصویر یک محتاج
. باشید راضی خود خویش از باید. کنید زندگی آن با بتوانید
 خویشی محتاج. دارید نیز مناسبی نفس حرمت و اعتماد
. کنید اطمینان و اعتماد آن بھ بتوانید کھ  بتوانید کھ ھستید

 باید نباشد شما خجالت اسباب کھ باشید داشتھ خویشی باید
 خویشی بھ. گیرید کار بھ خالق طور بھ آنرا آزادانھ، بتوانید
 بھ بتوانید باشد،تا داشتھ مطابقت واقعیت، با کھ دارید احتیاج

 را خود باید کنید، زندگی حقیقی دنیای در مؤثر طور
 دو ھر در. باشید آگاه خود ضعف و قوت نقاط از. بشناسید

 باید شما ذھنی تصویر. کنید برخورد صادقانھ خود با مورد
 از کمتر نھ و ھستید آنچھ از بیش نھ باشد شما منطقی حدود

 .آن

 احساس باشد، مطمئن و عیب بی ذھنی تصویر این وقتی
 نا و دلواپسی احساس افتاد خطر بھ وقتی و کنید می خوشی

 ی مایھ ذھنی تصویر اگر. دھد می دست شما بھ امنی
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 شود، می متوقف خالقیت. کنید می پنھانش باشد خجالتتان
 .شود می دشوار آمدن کنار شما با و شوید، می نچسبی آدم

 مانند( کند بھتر را ذھنی تصویر صورت روی جراحت اگر
 بیشتر نفس بھ اعتماد و احترام) آلمانی ی کننده دوئل مورد

 ذھنی تصویر خواری بھ صورت روی جراحت اگر. شود می
 .آید می دنبال بھ نفس بھ اعتماد و احترام کاھش شود منجر

 

 اصالح پالستیک جراحی عمل با چھره افتادگی شکل از وقتی
 می دنبال بھ روانی شدید تغییرات صورتی در تنھا شود، می
. گردد اصالح معیوب ذھنی تصویر اندازه ھمین بھ کھ آید

 باقی جراحی عمل از پس حتی شکل، بد خویش تصویر گاه،
 قطع را بدن از عضوی دارد امکان کھ طور ھمان. ماند می
 شده قطع عضو آن داشتن توھم در مدتھا بیمار و کنند

 .کند درد احساس

  یریزو  کباب  رتکد

dbvaziry@gmail.com  
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