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Ժամանակակից հասարակությունը թելադրում է կնոջ գեղեցկության խիստ որոշակի 

ստանդարտներ: Վերջիններիս չհամապատասխանելը առաջ է բերում հոգեկան այնպիսի 
լարվածությունը, որի հետևանքով լիովին առողջ և ֆիզիկական թերություն չունեցող կինը 
պատրաստ է դիմել վիրահատական միջամտության: Հաշվի առնելով խնդրի արդիական լինելը 
նաև մեր հասարակության մեջ` փորձ է կատարվել ուսումնասիրել  էսթետիկ վիրաբուժության 
դիմող կանանց սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը: Ուսումնասիրվել են միջանձնային 
հարաբերությունների և սոցիալական հարմարման առանձնահատկությունները և դրանց 
փոխկապակցվածությունը:

Եկել ենք այն եզրահանգման, որ նեգատիվ մարմնի կերպարը պատճառ է հանդիսանում 
բացասական ինքնավերաբերմունքի, կոնֆլիկտայնության և անբարենպաստ միջանձնային 
հարաբերությունների ստեղծման համար: Գործոնների այս շարքը կնոջը անհանգստություն և 
տառապանք  է  պատճառում, հետևաբար ֆիզիկական փոփոխության հետ մեկտեղ նա ակնկալում 
է ազատվել բացասական ապրումներից և հասնել հոգեկան բարեկեցիկ վիճակի:

Հանգուցային բառեր. մարմնի կերպար, նորմատիվային դժգոհություն, սոցիալ-հոգեբանական 
ադապտացիա, թաքնված մոտիվացիա, էսթետիկ վիրաբուժություն

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН 
ПРИБЕГАЮЩИХ К ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

А.К. Габриелян, С.Г. Сукиасян
Ереван, Армения

Современное общество диктует определенные стандарты красоты, несоответствие которым 
приводит к психическому напряжению. В результате, женщины, не имеющие физических дефек-
тов и будучи  совершенно здоровыми, готовы прибегнуть к хирургическому вмешательству. Учи-
тывая актуальность данной  проблемы и в нашем обществе, была предпринята попытка изучить 
социально-психологическую характеристику женщин, прибегающих к эстетической хирургии. 
Мы изучили особенности социальной адаптации и межличностных отношений, а так же  их 
взаимосвязь.

Мы пришли к выводу, что негативный образ тела приводит к  отрицательному самоотноше-
нию, конфликтности и неблагополучным межличностным отношениям. Эти факторы причи-
няют женщине страдания и беспокойство. Следовательно, наряду с физическими изменениями, 
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они  ожидают избавиться от негативных переживаний  и достичь психического благополучия.
Ключевые слова. Образ тела, нормативная неудовлетворенность, социально-психологическая 

адаптация, скрытая мотивация, эстетическая хирургия.

THE SOCIAL–PSYCHOLOGICAL PECULARITIES AMONG WOMEN WHO 
APPLY FOR AESTHETIC  SURGERY

A.K. Gabrielyan, S.H. Sukiasyan
Yerevan, Armenia

Modern society dictates certain standards of female beauty. Being non correspondent to those 
standards causes psychological tension, forces completely healthy women without any phisical defect to 
apply for surgical intervention. As this problem also exists in our society we made an attempt to study 
the social and psychological characteristics of women who apply for aesthetic surgery. We study the 
features of social adaptation, interpersonal relations and their interrelatedness.

We conclude that negative body image causes negative self perception, conflicts and destructive 
interpersonal relations. These factors make women feel discomfort and suffer, therefore, along with the 
physical changes they expect to get rid of negative emotions and achieve psychological well-being.

Keywords. Body image, normative dissatisfaction, social-psychological adaptation, hidden 
motivation, aesthetic surgery.

Մարմնի կատարելագործման ձգտումը  
աճում է հասարակության ստանդարտների, 
նորաձևության կողմից թելադրվող 
գրավչության էտալոնների և  արտաքին 
տեսքը բարելավելու միջոցների զարգացմանը 
զուգընթաց: Համաձայն էսթետիկ և պլաստիկ 
վիրաբույժների ամերկյան  ասսոցիացիային 
(ASAPS), էսթետիկ  է կոչվում վիրաբուժության 
այն ոլորտը, որը զբաղվում է նորմայից չնչին 
տարբերություն ունեցող մարմնի ցանկացած 
հատվածի անատոմիական կառուցվածքի, 
արտաքին տեսքի և ձևի փոփոխությամբ` 
հաշվի առնելով պացիենտի տարիքային և 
էթնիկ առանձնահատկությունները: Էսթետիկ 
վիրաբուժության առանձնահատկությունն է 
այն, որ այն իր առջև խնդիր չի դնում բուժել 
հիվանդությունը: Այս ոլորտի պացիենտները 
բացառապես առողջ մարդիկ են: Հետևաբար 

վիրահատություն իրականացնելու որոշման 
հիմքում միշտ ընկած է հոգեբանական 
գործոն, որի պատճառով կինը ակնկալում է, 
որ արտաքին տեսքի փոփոխությունը պետք 
է նպաստի կյանքի որակի և միջանձնային 
հարաբերությունների բարելավմանը: 
Վիրահատությունից ունեցած լրացուցիչ 
ակնկալիքը անվանում են նաև թաքնված 
մոտիվացիա [6; 7]:

Տվյալ հետազոտության արդիականությունը 
կապված է այն բանի հետ, որ հասարակության 
մեջ սեփական արտաքին տեսքի վերաբերյալ 
անհանգստությունների և դժգոհությունների 
թիվը աճում է և երիտասարդանալու միտում 
ունի` ավելի փոքր տարիքային խմբի 
շրջանակներում տարածվելով: Ժամանակակից 
հետազոտությունների արդյունքների 
հիման վրա նույնիսկ առաջարկվել է նոր 
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տերմին` §նորմատիվային դժգոհություն¦` 
հաշվի առնելով այն փաստը, որ կանանց և 
աղջիկների 80 և ավել տոկոսի մոտ գրանցվում 
է դժգոհություններ արտաքին տեսքից և 
վերջինիս փոփոխության համար տարատեսակ 
միջոցների կիրառում [11]:

Նպատակը
Տվյալ հետազոտության նպատակն է 

ուսումնասիրել էսթետիկ վիրաբուժության դիմող 
կանանց սոցիալ-հոգեբանական հարմարման 
և միջանձնային հարաբերությունների 
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 
դրանց փոխկապակցվածությունը: 

Միջանձնային ատտրակցիայի գործընթացի 
վրա ազդող կարևոր գործոն է ֆիզիկական 
գրավչությունը: Մարդու մոտ ֆիզիկական 
դեֆեկտի առկայությունը խոչընդոտում է 
առողջ մարմնական §Ես¦-ի կամ մարմնի 
կերպարի ձևավորմանը և նպաստում 
ֆիզիկական թերարժքության բարդույթի 
առաջացմանը: Ինչպես նշում է Անաստազին, 
մարմնակազմվածքը կամ արտաքին տեսքի 
առանձին հատկանիշներ ազդում են վարքի 
վրա՝ միջնորդված լինենով սոցիալական 
կարծրատիպերով. սոցիալական ճնշումը 
պայմանավորում է էսթետիկ վիրաբուժության 
դիմելու ձգտումը: Այսպես, համալսարաններից 
մեկի ուսանողների հետ իրականցվել է հարցում` 
պարզելու, թե ինչ որակներն են կարևորվում, 
երբ ցանկություն է առաջանում ծանոթանալ 
որևէ մեկի հետ: Մեծամասնությունը 
շեշտեց արտաքին գրավչությունը, մինչդեռ 
հետազոտվողները հայտնի համալսարանի 
ուսանողներ էին և ինտելեկտուալներ [1]:

Մի շարք սոցիալ-հոգեբանական և 
ֆիզիոլոգիական պատճառներով արտաքին 
տեսքը  բացասական հուզական ապրումների 
աղբյուր է առավելապես կանանց համար: 
Մարմնական §Ես¦-ի ձևավորումնը սկսվում 
է վաղ մանկությունից: Այդ գործընթացի 
մեջ մեծ դեր ունեն պայմանները, որում 

ձևավորվում է մարմնի  կերպարը և երեխայի 
փոխհարաբերությունները ծնողի հետ: Այս 
տեսանկյունից բացասական մարմնի կերպարը 
կապված է ոչ թե երեխայի օբյեկտիվ ֆիզիկական 
հատկանիշների հետ, այլ շրջապատի  
վերաբերմունքի և գնահատականի հետ: 
Ըստ Դ.Մայերսի, 11-18 տարեկանից սկսած 
իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ առավել 
արտահայտված   է  անբավարարվածությունը 
արտաքին տեսքից, քան տղամարդկանց մոտ: 
Կանայք ավելի քիչ են բավարաված իրենց 
արտաքին տեսքով և սեփական մարմինը 
գնահատելիս հակված են չափազանցնել 
թերությունը, այնինչ տղամարդիկ իրենց 
մարմինը գնահատում են իրականությանը 
ավելի մոտ [4]: 

Երիտասարդ տարիքում մարմնի կերպարի 
ընկալումը և §Ես¦-կոնցեպցիան, մի կողմից 
ավելի կայունանում են, մյուսից կողմից, 
փոխվում` ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 
վերակառուցման արդյունքում:  Իմացական 
և ինտելեկտուալ ընդունակությունների 
զարգացումը նույնպես հանգեցնում է 
§Ես¦-կոնցեպցիայի բարդացմանը: Ըստ 
Էրիկսոնի,  անձի զարգացման ընթացքում 
փոխներգործում են անհատի կյանքի  
կենսաբանական, հոգեբանական    և    
սոցիալական    գործոնները: Որպեսզի նրանց 
միջև ներդաշնակ կապեր հաստատվեն, 
յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչ պետք է իր 
մարմինը օգտագործի դրա կենսաբանական 
ֆունկցիային համապատասխան: Կանանց 
համար սեփական մարմնի գնահատման 
մեջ կարևոր  գործոն է հանդիասանում  
ֆիզիկական գրավչությունը: Այն ազդում է 
կնոջ ինքնագնահատականի վրա, և որոշում 
նրա պատկերացումները մարմնական §Ես¦-ի 
վերաբերյալ: Մինչդեռ տղամարդկանց համար 
մարմնի կենսաբանորեն արդարացված  
ֆուկցիան է ակտիվ գործառնությունը: 
Տղամարդու §Ես¦-ի դրական ամրապնդումը 

Ա.Կ. Գաբրիելյան, Ս.Հ. Սուքիասյան
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կապված մարմնի գործառնության 
էֆֆեկտիվության հետ, իսկ կնոջը` միջանձնային 
փոխհարաբերություններում մարմնի 
ֆիզիկական գրավչության արտահայտման 
հետ: Այս հետազոտության հեղինակը` 
Լերները, չի ենթադրում, որ տղամարդկանց 
համար գրավչությունը, իսկ կանանց համար 
էֆֆեկտիվությունը բնավ կարևորություն չունեն, 
սակայն քանակական համեմատությունը 
խոսում է այն մասին, որ տղամարդկանց 
§Ես¦-կոնցեպցիան զարգանում է  սեփական 
անհատականության հիման վրա [3]: 

Որոշ հեղինակներ տվյալ երևույթը 
բացատրում են գենդեռային կարծրատիպերի 
տեսանկյունից և համարում, որ տղամարդն 
ունի ինքնաիրականացման ալտերնատիվ 
տարբերակներ, ինչպիսիք են մասնագիտական 
հաջողությունները, նյութական մեծ եկամուտը, 
մտավոր ունակությունների զարգացումը, 
անձնային նավաճումները և այլն [5]:

Բելոուսովը նշում է, որ էսթետիկ 
վիրաբուժության դիմող անձանց 90%ը կանայք 
են, քանի որ կնոջ մարմինը կյանքի ընթացքում 
ավելի շատ փոփոխությունների է ենթարկվում, 
քան տղամարդու մարմինը: Կնոջ կյանքում 
առավել կարևոր փուլերն են սեռահասունացման 
շրջանը, հղիությունը և դաշտանային ցիկլի 
կանգը (մենոպաուզան): Վերջիններս ընթանում 
են մարմնական փոփոխություններով և քաշի 
ավելացմամբ [2]:

Հետազոտության նյութը և մեթոդները. 
Տվյալ հետազոտությունը իրականցվել 

է Երևան քաղաքի §Էրեբունի¦ բժշկական 
կենտրոնի` պլաստիկ վիրաբուժության 
բաժանմունքի պացիենտների 
մասնակցությամբ: Հետազոտության մեջ 
ընդգրկվել են 60 այցելուներ, կանայք, որոնցից 
20-ը` ստուգիչ և  40-ը` հետազոտական խմբերում: 
Հետազոտական խումբը կազմում են այն անձիք, 
ովքեր նախապատրաստվում էին իրականացնել 
էսթետիկ վիրահատություն` չունենալով 

որևէ բժշկական ցուցումներ վիրաբուժական 
միջամտություն իրականացնելու համար: 
Հետազոտվողների ընտրությունը կատարվում 
էր համաձայն ներառման և բացառման 
չափանիշների:  Ներառման չափանիշներն են` 
1) 20-50 տարիքը, 2) իգական սեռը, 3) բնածին 
կամ ձեռքբերովի ֆիզիկական թերությունների 
բացակայությունը, 4) քթի, կոպերի, ականջի 
դեֆեկտների ուղղման և լիպոսակցիա 
իրականացնելու խնդրի առկայությունը:

Վերջին չափանիշը սահմանելու ժամանակ 
ընտրեցինք էսթետիկ վիրահատությունների 
այն տեսակները, որոնք իրականացման 
մեթոդով առավել բարդ են համարվում: 

Բացառման չափանիշներն են` 1) հոգեկան 
ոլորտի պաթոլոգիկ խանգարումների, 2) 
օրգանի ֆունկցիոնալ խանգարումների 
առկայությունը:

Ստուգիչ խմբի մասնակիցները ընտրվեցին  
հաշվի  առնելով սեռի ու տարիքի նույն 
չափանիշները, ինչպես նաև էսթետիկ 
վիրաբուժության դիմելու ցանկության և 
արտաքին տեսքից  դժգոհությունների 
բացակայությունը:

Ըստ ընտանեկան դիրքի փորձարարական 
խմբում մասնակիցների 35% ամուսնացած էին, 15 
% ունեին զուգընկեր, 50% միայնակ էին: Ստուգիչ 
խմբում ամուսնացած հետազոտվողների թիվը 
կազմում էր 35%, միայնակները 45% էին, 
զուգընկեր ունեին 20%-ը:

Որպես հետազոտության հիմնական 
մեթոդներ կիրառվեցին թեստավորման և 
կիսակառուցվածքային զրույցի մեթոդները: 

Զրույցը իրականացվեց անամնեստիկ 
տվյալների հավաքագրման նպատակով 
(տարիք, ընտանեկան կարգավիճակ, 
արտաքին տեսքից դժգոհության առկայություն, 
վիրահատությունից ունեցած ակնկալիքներ):

Միջանձնային հարաբերությունների 
համակարգը ուսումնասիրելու նպատակով 
կիռարվեց      Ջ.Մ. Սաքսի   և     Ս. Լևիի   

Հոգեբանություն և ընդհանուր բժշկություն - Психология и общая медицина - Psychology and General Medicine
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§Անավարտ նախադասություններ¦ մեթոդիկան 
(Sachs J.M., Levy S.,1950): Մեթոդիկան թույլ է 
տալիս պարզել հարաբերությունների առողջ և 
կոնֆլիկտային ոլորտները, կոնֆլիկտայնության 
ընդհանուր մակարդակը և ներանձնային 
ադապտացիան:

Սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի 
ուսումնասիրության համար կիրառվեց Կ. 
Ռոջերսի և Ռ.Դայմոնդի համապատասխան 
մեթոդիկան: 

Ստացված արդյունքերի վիճակագրական 
վերլուծության համար կիրառվեց SigmaXL 
6.11 համակարգչային ծրագիրը: Կորրելյացիոն 
կապերի բացահայտման նպատակով 
կիրառվեց Պիրսենի կորրելյացիոն գործակիցը: 

Հետազոտության արդյունքները.
§Անավարտ նախադասություններ¦ 

մեթոդիկայի միջոցով հարաբերությունների 
համակարգի ուսումնասիրությունը 
ցույց տվեց, որ հետազոտական խմբում 
հարաբերությունները առավել կոնֆլիկտային 
են §հակառակ սեռ¦, §ինքնընկալում¦ և 
§ընտանիք¦ ոլորտներում: Ընտանեկան 
ոլորտը ներառում է դիրքորոշումներ մոր, 
հոր և ընտանիքի վերաբերյալ: Ըստ Լևիի 
կոնֆիկտային են այն հարաբերությունները, 
որում սուբյեկտի վրա միաժամանակ ազդում են 
հակառակ ուղղվածությամբ ուժեր: 

Հետազոտական խմբի մասնակիցների 
65% բացասական է գնահատել §հակառակ 
սեռի հետ հարբերությունների¦ ոլորտը, 50%`  
§ինքնավերաբերմունք¦   ոլորտը  և  45%` 
§սեռական հարաբերություններ¦ ոլորտը: 
Հակառակ սեռի հետ հարաբերությունների 
ոլորտը որպես բարեկեցիկ ոլորտ է բնորոշվել 
հետազոտական խմբի մասնակիցների 20% 
կողմից:

Բացահայտվել է դրական կորրելյացիոն 
կապ §հոր հետ հարաբերություններ¦ և  
§հակառակ սեռի հետ հարաբերություններ¦ 
(r=0,5), §սեռական կյանք¦ և §հոր հոտ 

հարաբերություններ¦  (r=0,5) սանդղակների 
միջև (p<0,05): 

Հաշվի առնելով կորելյացիոն կապերը և 
այն, որ հետազոտական խմբում բացասական 
ավարտ ունեցող նախադասությունները 
§ծնողների հետ հարաբերություններ¦ 
և §ընտանեկան հարաբերություններ¦ 
ոլորտներում ավելի շատ են քան ստուգիչ 
խմբում, կարելի է ենթադրել, որ շփման 
ադեկվատ մոդելի բացակայությունը կարող է 
նպաստել կոնֆլիկտայնության բարձրացմանը 
հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ 
հարաբերությունների ոլորտում:

Կոնֆլիկտայնության բարձր մակարդակ 
է գրանցվել նաև §ինքնընկալում¦ ոլորտում, 
որտեղ բացասական շարունակությամբ 
նախադասությունները գերակշռում 
էին §սեփական անձի նկատմամբ 
վերաբերմունք¦, §մեղքի զգացում¦, 
§վախեր և մտավախություններ¦ և 
§անցյալի նկատմամբ վերաբերմունք¦ 
ոլորտներում: Հետազոտվողները նշում 
էին անհաջողությունները, կապված 
ամուսնական կյանքի, սխալ ընտրության 
կամ հնարավորությունների բաց թողնման 
հետ: Նշանակելի կապ կա նաև հետևյալ 
սանդղակների միջև` §հակառակ սեռի հետ 
հարաբերություններ¦ և §ապագայի նկատմամբ 
վերաբերմունք¦ (r=0,6), §հակառակ սեռի հետ 
հարաբերություններ¦ և §չիրականացրած 
հնարավորություններ¦ (r=0,5) ոլորրտների 
միջև: Հնարավոր է, որ անձնական կյանքում 
ունեցած նախկին բացասական փորձը կապված 
է ապագա հարաբերությունների նկատմամբ 
ունեցած լարվածության հետ  (p<0,05):  

Ստուգիչ խմբի մասնակիցների մեծ 
մասը դրականապես ավարտեցին 
§ինքնավերաբերմունք¦, §ընտանիք¦ և 
§հակառակ սեռի հետ հարաբերություններ¦ 
ոլորտիներին վերաբերող 
նախադասությունները: Միջանձնային 

Ա.Կ. Գաբրիելյան, Ս.Հ. Սուքիասյան
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հարաբերությունները ընկերների, 
գործընկերների, ղեկավարության, 
ենթակաների հետ նույնպես ներդաշնակ են: 
Կոնֆլիկտայնության ընդհանուր մակարդակը 
հետազոտական խմբում կազմում է 92%, 
ստուգիչ խմբում ՝ 32%:

Սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի 
ուսումնասիրության արդյունքում հետևյալ 
սանդղակների համար գրանցված ցուցանիշները 
զգալիորեն տարբեր են հետազոտական և 
ստուգիչ խմբերում` §ադապտիվություն¦, 
§դեզադապտիվություն¦, §սեփական անձի 
ընդունում¦ և §սեփական անձի մերժում¦, 
§հուզական կոմֆորտ¦, §հուզական 
դիսկոմֆորտ¦:  Տվյալ աշխատանքի մեջ 
վերլուծեցինք միայն վերը նշված սանդղակները՝ 
պայմանավորված հետազոտության 
նպատակին համապատասխանությամբ:

Հետազոտական խմբի մասնակիցների 
65%-ի մոտ գրանցվեց ադապտիվության 
միջինից ցածր ցուցանիշ:  Ադապտիվության 
ցածր մակարդակը ենթադրում է 
հարմարողականության և ճկունության պակաս 
շփման կառուցման պրոցեսում, նպատակների 
և քայլերի անհամապատասխանություն: 
Դրական կորրելյացիոն կապ է առկա 

§դեզադապտիվություն¦ և §սեփական անձի 
մերժում¦ (r=0,5), §դեզադապտիվություն¦ 
և §բացասական ինքնընկալում¦ (r=0,6) 
սանդղակների միջև (p<0,05): Հուզական 
կոմֆորտի միջինից ցանծր մակարդակ 
գրանցվեց հետազոտական խմբի 
մասնակիցների 50%-ի մոտ, ինչը բնորոշվում 
է անհանգստության, տագնապայնութան, 
հոռետեսության առկայությամբ:

Սեփական անձի մերժումը մեկնաբանվում       
է        անբավարարվածությամբ, սեփական 
գրավչության մեջ անվստահությամբ և 
սեփական անձին ուղղված բացասական 
հույզերով: Դրական կորրելյացիոն կապ է 
առկա նաև միջաձնային հարաբերությունների 
կոնֆլիկտայնության ընդհանուր մակարդակի 
և §սեփական անձը մերժելու¦ (r=0,5), 
կոնֆլիկտայնության ընդհանուր մակարդակի 
և §հուզական դիսկոմֆորտի¦ ցուցանիշների 
միջև (p<0,05):

Ստորև ներկայացված են սոցիալ-
հոգեբաանական ադապտացիան 
ուսումնասիրող մեթոդիկայի միջոցով ստացված 
արդյունքները՝ հետազոտական և ստուգիչ 
խմբերի համար:

Նկար 1. Սոցիալ- հոգեբանական հարմարման միջինացված ցուցանիշների 
համեմատությունը ստուգիչ (ՍԽ) և հետազոտական խմբերում (ՀԽ):

Հոգեբանություն և ընդհանուր բժշկություն - Психология и общая медицина - Psychology and General Medicine
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Սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիան 

անհատի ակտիվ հարմարումն 

է սոցիալական միջավայրին և  

իրականանում  է       երեք     մակարդակներում`     

ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական և 

սոցիալական: Սոցիալ-հոգեբանական 

հարմարողականության մակարդակը 

փոխկապակցված է ինքնագնահատականի, 

սեփական անձի մասին պատկերացումների, 

հնարավորությունների ադեկվատ 

գնահատման և միջանձնային 

հարաբերությունների հետ: Ինչպես նշում է 

Բեռնսը աֆֆեկտիվ գնահատականը, որը 

մարդ տալիս է ինքն իրեն, անդրադառնում 

է նրա վարքային դրսևորումների մեջ: 

Քանի որ շրջապատի կողմից մերժվելու 

խնդիրը կապվում է ֆիզիկական հմայքի, 

գրավչության բացակայության, արտաքին 

թերության հետ, կինը սկսում է ձգտել 

այդ խնդիրների հաղթահարմանը` 

արտաքին տեսքի մեջ փոփոխություններ 

իրականացնելու միջոցով [3]:

Քննարկում. 
Այսպիսով, էսթետիկ վիրաբուժության 

դիմող կանանց մոտ նկատվում 

են կոնֆլիկտային միջանձնային 

հարաբերություններ և սոցիալական 

հարմարման դժվարություններ, ընդ որում 

այս գործոնների միջև գոյություն ունի 

կորրելյացիոն կապ:  Վիրահատության 

դիմող կանանց համար առավել 

կոնֆլիկտային են հակառակ սեռի հետ 

հարաբերությունների, ներընտանեկան 

հարաբերությունների  և ինքնընկալման 

ոլորտները: Զգալիորեն բարձր է ընդհանուր 

ներանձնային կոնֆլիկտայնության և 

դեզադապտիվության մակարդակը: Կարող 

ենք ասել, որ էսթետիկ վիրաբուժության 

դիմող կանանց մոտ միջանձնային 

հարաբերությունների և սոցիալական 

հարմարման դժվարությունները կապված են 

սեփական անձի նկատմամբ բացասական 

վերաբերմունքի և հուզական դիսկոմֆորտի 

հետ:  Եթե կինը ունի անբավարարվածություն 

սեփական մարմնի կերպարից և իրեն 

համարում է սոցիալապես ոչ ադեկվատ, ապա 

սոցիալական միջավայրի հետ ցանկացած 

փոխներգործության ժամանակ նա զգում 

է շրջապատի նեգատիվ ռեակցիաները 

(հաճախ թվացյալ), որոնք դժվարեցնում 

են դրական §Ես¦-կերպարի զարգացման 

ուղին: Ներքին անբավարարվածությունը, 

բացասական ինքնավերաբերմունքը, 

հուզական դիսկոմֆորտը և սեփական անձը 

մերժելը անձնային նևրոտիզացիայի աճին 

նպաստող գործոններ են հանդիսանում, 

բացասաբար են անդրադառնում կնոջ սոցիալ-

հոգեբանական հարմարման պրոցեսի 

և հոգեկան առողջության վրա: Ինչպես 

նշում է Ֆրիշբերգը, բավարարվածությունը 

արտաքին տեսքից  նպաստում է անձի 

ներդաշնակ զարգացմանը [9]:

Էսթետիկ վիրաբուժության դիմող կանայք 

վիրահատության միջոցով փոփոխության 

իրականացումը դիտարկում են որպես 

ներանձնային և միջանձնային կոնֆլիկտների  

հաղթահարման հնարավորություն, 

այսինքն վիրահատությանը վերագրում են 

լրացուցիչ գործառույթներ: Բարեհաջող 

իրականացված վիրահատությունը կարող 

է հնարավորություն ստեղծել կնոջ կյանքի 

որակը բարձրացնելու համար, սակայն 

պատասխանատու չէ միջանձնային 

հարաբերությունների, շփման նոր մոդելների 

կառուցման և ինքնավերաբերմունքի 

Ա.Կ. Գաբրիելյան, Ս.Հ. Սուքիասյան
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բարելավման համար: Այդ իսկ պատճառով 

հոգեբանական աշխատանքը կարևոր է 

նախավիրահատական փուլում` թաքնված 

մոտիվացիան գիտակցելու և իրատեսական 

ակնկալիքներ ձևավորելու համար և 

հետվիրահատական փուլում` մարմնի 

կերպարի կոգնիտիվ, հուզական և վարքային  

բաղադրիչների վերակառուցման համար: 
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