
 

 عًامل اجتمبعي ي رياوطىبذتي مؤثز ثز وگزش وسجت ثٍ عمل َبی جزاحي سيجبييثزرسي 

 1اکجز عطبزذت

 90080103کس مقبلٍ:

 

 چکیده

بن يه ميل مي زازوس کٍ اس ايتطكَبی علًم پشضكي اصفُبن ي زاوطگبٌ اصفُبن زاوطجًيبن زذتز زاوطگبٌ ق رايه تحقيا یجبمعٍ آمبر ٔٛاز ٚ ضٚـ ٞب:

. زر ايه پژيَص اس زي ثعس ي ثٍ پزسطىبمٍ َبی پژيَص پبسد زازوس سبزٌ ثٍ عىًان ومًوٍ اوتربة ضسوس يتصبزف یزيفز ثب ريش ومًوٍ گو 250تعساز 

. عًامل اجتمبعي َب استفبزٌ ضسٌ است يآسمًزو يتيضرص یَب يژگص ييجُت سىج يگزاي ي ثزين يريان روجًرذًي يعىوئً ي يپزسطىبمٍ ضرصيت

اجتمبعي ي مصزف  -مسيزيت ثسن، زيىساری، پبيگبٌ اقتصبزی است اس: اوس عجبرتثٍ عىًان متغيز مستقل مًرز ثزرسي قزار گزفتٍکٍ زر ايه پژيَص 

 رسبوٍ. 

سجت ثٍ جزاحي سيجبيي زاری ي تصًر اس ثسن ثب وگزش و متغيز َبی مسيزيت ثسن، زيه ی کٍ راثطٍ ثًزَبی پژيَص حبکي اس ايه يبفتٍيبفتٍ َب: 

  % اس ياريبوس وگزش وسجت ثٍ جزاحي سيجبيي را تجييه15َمچىيه وتبيج حبصل اس تحليل رگزسيًن وطبن زاز کٍ متغيزَبی پيص ثيه  .استمعىبزار 

 مي کىىس ي متغيز مسيزيت ثسن ثُتزيه پيص ثيه ايه وگزش َب ثًز.

کبرَبيي را زر جُت کبَص گزايص ثٍ سمت  مي تًان راٌثب ضىبذت متغيزَبی پيص ثيه وگزش مثجت وسجت ثٍ عمل َبی جزاحي سيجبيي  وتيجٍ گيزی:

 عمل َبی جزاحي سيجبيي پيطىُبز ومًز.

 تصًر اس ثسن َبی ضرصيتي، مسيزيت ثسن،، ييژگي جزاحي سيجبييواژه های کلیدی: 
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 مقدمه

ٞب، وٝ اضٜ ثركي اظ ايٗ لضبٚتقٛيٓ ٚ ٕٕٞٛٞـٛاضٜ تٛؾظ زيـٍط اػضـبي جبٔؼٝ اضظيبثي ٔي ،ٞط يه اظ ٔب ثٝ ػٙٛاٖ افطاز جبٔؼٝ

ٔٙسي اظ آٖ اظ ٞبي اجـتٕبػي ٞؿتٙس، ٔجتٙي ثط ليبفٝ ٚ ظبٞط افطاز اؾت. ثٝ ػجبضت زيـٍط ظيجبيي ٚ ثٟطٌٜيطي ٔٛلؼيتاؾبؼ قىُ

 ٔٙس اظٞبي اجتٕبػي ٘ؿجت ثٝ افطاز ٔؼِٕٛي ٚ وٕتط ثٟطٜزض اضظيبثي ايٗ ذهيهٝ ضاذهبيم ثبضظي اؾت وٝ ٕٞٛاضٜ زاض٘سٌبٖ 

ؿٝ ثب يظ٘بٖ زض ٔمب ريتبضي ئغ ٚ زض اوثط زٚضٜ ٞبؿت وٝ زض اوثط جٛاتطيس ٘ي يجب ظيجبيي زض ٔٛلؼيت ثٟتطي لطاض زازٜ اؾت.

ا٘ساْ ٚ  يٞبيػٌيٚ ٚ ييجبيظ ظ٘بٖ ٚ زذتطاٖ ثٝبز يظت يحؿبؾٗ يٕٚٞ ا٘سكتط تٛجٝ زاقتٝيٚ ظبٞط ذٛز ث ييجبئطزاٖ ٘ؿجت ثٝ ظ

ٜ ٞب ٚ ٔربعطيضغٓ ٍ٘طا٘ يٍط ػّيز يٚ ا٘ساْ ٞب يٙيت، زض ٔٛضز ثؾثٛزٜ ا ييجبيه ٚ ظيپالؾت ياحٌؿتطـ ا٘ٛاع جط ي ٙٝيچٟطٜ ظٔ

يىي اظ آذطيٗ 2جطاحي ظيجبييثٝ ٞط حبَ  ظ٘بٖ ٔٛاجٝ قسٜ ا٘س. ياظ ؾٛ يبزيثب اؾتمجبَ ظ يٗ ٌٛ٘ٝ اػٕبَ جطاحيا يثٟساقت ٞبي

 ٚ ٞؿتٙس ؾغح جٟبٖ زض جطاحي اػٕبَ تطيٗ قبيغ اظ يىي ظيجبيي ٞبي جطاحيأطٚظٜ زؾتبٚضزٞبي ا٘ؿب٘ي ثطاي ذّك ظيجبيي اؾت، 

 يٞبيجطاح 3ىبيآٔط ييجبيه ٚ ظاضـ ا٘جٕٗ جطاحي پالؾتيعاؾت، ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثط اؾبؼ ٌ فعٚ٘ي ضٚثٝ آٖ ٔتمبضيبٖ ٔيعاٖ

 :2002، 4ٚ ٞب٘يٍٕب)وؿتُ سٜ اؾتضؾي 1999زض ؾبَ  يٖٛ جطاحيّئ 4/6ف اظف ثٝ ثييزضنس افعا 119ثب  1997ؾبَاظ  ييجبيظ

 ظيجبيي جطاحي ػُٕ تحت وٝ افطازي تؼساز آٔطيىب زض 2000 ؾبَ زض ٗ ثبضٜيزض ا يٍطيز ٌعاضـٗ ثط اؾبؼ يٕٞچٙ (.601-604

چيًٙ ٚ زٞس)ئ ٘كبٖ افعايف زضنس198 حسٚز 1992 ؾبَ ثب ٔمبيؿٝ زض وٝ اؾت ٖٛ ٘فط ثٛزٜيّئ 1/3حسٚز  ٌطفتٙس لطاض

اػٕبَ  قطٚع اظ اٌطچٝ .ٞبي اذيط ضٚظافعٖٚ ثٛزٜ اؾتٞب زض ؾبٌَٛ٘ٝ جطاحيتٕبيُ ثٝ ا٘جبْ ايٗب ٘يعوكٛض ٔزض .(2003، 5ٕٞىبضاٖ

 ٚجٛز ثٝ آٖ ؾبذتبضي ٚ ػّٕي پيىطٜ زض وٝ ٚؾيؼي ٚ ؾطيغ تحٛالت ِيىٗ ،ٌصضز ٕ٘ي زٞٝ 5 اظ ثيف ايطاٖ زض پالؾتيه جطاحي

 اظ يىي ايطاٖ اؾت. ؾبذتٝ وكٛض جطاحي ٚ پعقىي ّٓػ ٔغطح ترههي قفٛ ٞبي اظ قبذٝ يىي ضا ضقتٝ ايٗ اؾت، آٔسٜ

 ٞب ٚ زضٔبٍ٘بٜ ٞب ٔغت زض ثيٕبضاٖ اظ تٛجٟي لبثُ لؿٕتٚ اظآ٘جبيي وٝ              اؾت جطاحي ظيجبيي ا٘جبْ اػٕبَ زض ثبال ضتجٝ ثب وكٛضٞبي

 اػٕبَ ٘ؿجت اظ ٘ظط ايطاٖ ٞب، ٌعاضـ عجك ِيىٗ٘يؿت  زض زؾت ػُٕ ٞب ايٗ اظ زليمي آٔبض ٌيط٘س ئ لطاض جطاحي ػُٕ تحت

 (. 323 - 318 :1388ٍطاٖ،يظازٜ ٚ ز ي)ٔٛؾٛ زاضز لطاض جٟبٖ اَٚ ٞبي ضتجٝ زض جٕؼيت وُ ثٝ قسٜ ا٘جبْ ظيجبيي

 

 بیان مسأله 

ثٝ  ييجبيظ يٞب يجطاحٌطزز.  ٞبي پؽ اظ جًٙ جٟب٘ي اَٚ ثط ٔيظيجبيي ثٝ ؾبَ يٞب جطاحي ٗ ياِٚ :ظيجبيي جطاحي تبضيرچٝ

ٌكتٙس، ظبٞط قس٘س. جطاحي ٞب ثط ٔي ٞبي ثؼس اظ جًٙ جٟب٘ي اَٚ وٝ ؾطثبظاٖ ٔطز ٔجطٚح اظ ججٟٝ زض ؾبَ ئطٚظقىُ ا

                                                           
۲ - Cosmetic Surgery 
۳- American Society of Plastic and Reconstructive surgery 
-۳  Castl & Honigma 

-٤  Ching & etal 
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ٞبي ثؼس اظ جًٙ اؾت. ٞب ٚ ؾٛذتٍيٞبي ٘طْ ثسٖ، پيكطفت ؾطيغ ذٛز ضا ٔسيٖٛ ٕٞيٗ جطاحتپالؾتيه، ثب ٞسف تطٔيٓ ثبفت

ظ٘سٜ ٚ زٚٔي جطاحي ظيجبيي. اِٚي ثٝ ثبظٌطزا٘سٖ ظبٞط يه ثسٖ يب ػّٕىطز يىي جطاحي ثبظؾب :ثؼسٞب زٚ ٔفْٟٛ اظ ٞٓ ٔتٕبيع قس

وٝ لجالً زاضاي پبضأتطٞبي عجيؼي  زاضز اقبضٜ ٚ زٚٔي ثٝ تغييطات ثس٘ي زاضزاقبضٜ آٖ ثٝ حبِت عجيؼي ثؼس اظ جطاحت يب ٔؼِّٛيت 

ٞب، جطاحي ثبظؾبظ٘سٜ تب حسٚز ظيبزي لبثُ تٛجيٝ  ٖٞب ٘يع ايٗ تفىيه ضا تب حسٚز ظيبزي لجَٛ زاض٘س ٚ ثطاي آ. فٕيٙيؿتٜ ا٘سثٛز

جسٞٓ ٝ اٚاذط لطٖ ٞفسٞٓ ٚ اٚايُ لطٖ ٞٔطثٛط ث يأطٚظأب ٘رؿتيٗ ٔٛاضز جطاحي ظيجبيي زض قىُ  (.2009، 6)جٛ٘ع ٚ ٞيعاؾت

ٞب ، ُ ثٝ ايٗ ٘ٛع ثيٙيقٛز. زض ايٗ زٚضٜ، ثيٕبضي ؾيفيّيؽ قبيغ ثٛز. يىي اظ ػٛاضو ايٗ ثيٕبضي، ظٚاَ ثيٙي ثٛز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِئي

-اي وٝ افطاز ٔيقس. ايٗ لضيٝ ثٝ ٌؿتطـ ضيٙٛپالؾتي )ػُٕ جطاحي ظيجبيي ثيٙي( ٔٙجط قس ثٝ ٌٛ٘ٝثيٙي ؾيفيّيؿي ٌفتٝ ٔي

زض تبضيد ٔسضٖ جطاحي ظيجبيي، اِٚيٗ ٌعاضـ ٔىتٛة اظ  (.2003، 7)ؾبً٘تٛا٘ؿتٙس ثب ايٗ ػُٕ ثٝ جبٔؼٝ ٞٙجبضٔٙس ثبظٌطز٘س

ػٕٛٔيت ظيبزي يبفت. حسالُ اظ  1980ي اثساع قس ٚ اظ زٞٝ 1974ٌطزز. ِيپٛؾبوكٗ زض ؾبَ  ثط ٔي 1901ؾبَ  وكيسٖ نٛضت ثٝ

 (.2009جٛ٘ع ٚ ٞيع، ا٘س)وٙٙسٌبٖ جطاحي ظيجبيي ثٛزٜ، ظ٘بٖ ثٝ نٛضتي ضٚظافعٖٚ ٔهطف1950ي زٞٝ

طاٖ ا٘جبْ قس. ثب ايٗ حؿبة اظ ػٕط جطاحي ٞبي تٟ زض يىي اظ ثيٕبضؾتبٖ 1307ؾبَ  زضاِٚيٗ جطاحي ظيجبيي ع يطاٖ ٘يزض ا

 (.140 -99، ل 1389ٚ افكبض وٟٗ،  يثٝ ٘مُ اظثالِ 1388/ 25/9ٌصضز. )جبْ جٓ آ٘اليٗ:  ؾبَ ٔي  80 ثيف اظپالؾتيه زض ايطاٖ 

اض ايطا٘ي ٞع 36ثط اؾبؼ يه آٔبض غيط ضؾٕي، ٞط ؾبِٝ ثيف اظ  أب احي ظيجبيي زض ايطاٖ زض زؾت ٘يؿتآٔبضي ضؾٕي زض ٔٛضز جط

ٞبي ا٘جبْ قسٜ ظيجبيي زض ايطاٖ، جطاحي ظيجبيي ثيٙي زض ٔمبْ اَٚ لطاض  ضٚ٘س. اظ ٔيبٖ جطاحي ظيط تيغ جطاحي ظيجبيي نٛضت ٔي

زاضز. ثط اؾبؼ آٔبض غيط ضؾٕي، ايطاٖ اظ ٘ظط تؼساز جطاحي ظيجبيي ثيٙي، زض ز٘يب اَٚ اؾت. ثؼس اظ ايطاٖ، وكٛضٞبي أطيىب، اٍّ٘ؿتبٖ 

 -99، ل 1389ٚ افكبض وٟٗ، يثٝ ٘مُ اظ ثالِ 11/11/1386ٞبي ثؼسي لطاض زاض٘س )ٕٞكٟطي آ٘اليٗ:  فطا٘ؿٝ زض ضزيف ٚ تب حسي

140). 

 

 ٔجب٘ي ٘ظطي

اٚ ثب عطح ٔفبٞيٕي  (.1990، 10)ؾيٙبتثٝ ظيجبيي ضا اضائٝ وطز ٔطثٛط9اِٚيٗ تئٛضي جبٔؼٝ قٙبذتي8 ،يٗ ٚثّٗقتبتٛضتٛاٖ ٌفت ئ 

ي لكـطثٙسي ي ٔهطف ٚ زض ؾغحي ثبالتط ثٝ حٛظٜٔٛضٛع ظيجبيي ضا ثٝ پسيس12ٜ«فطاغت تظبٞطي»ٚ  11«ٔهطف تظبٞطي»چٖٛ 

                                                           
٦ - Jones & Heyes 
۷- Song 
۸ - Veblen 
۹ - Sociological theory 
۱۰- Synnot 
۱۱- Conspicuous Consumption 
۱۲- Conspicuous Leisure 
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عــٛض تٍٙبتٍٙــي ٚاثؿتــٝ ثٝ قــٛز وٝ ثٝ قبٖ اضظيبثي ٔي ي اقيبء ثب تٛجٝ ثٝ ظيجبييظ٘س. اٚ ثط ايٗ ػميسٜ ثٛز وٝ فبيسٜپيٛ٘س ٔي

اظ ٘ظط ٚثّٗ ظٖ ظيجب، ٕ٘بزي  .ي ٔغّٛة ضا ثطضؾي وطزبيي ظ٘ب٘ٝي اػتجبض، ظيجاظ ٔؼيبضٞب ذٛز اٚ زض ثحث .ٌــطا٘ي آٖ اقيبء اؾت

ٞبي ثّٙس ٚ ِجبؼ ، ٞبي ثّٙسپبقٙٝ ،ٔٛٞبي ثّٙستٛا٘س وبضي ٞٓ ا٘جبْ زٞس. زٞس ثّىٝ ٕ٘ئٙعِتي اؾت ٚ ٘ٝ تٟٙب وبضي ا٘جبْ ٕ٘ي

 (.1953)ٚثّٗ، پبيٍبٜ اجتٕبػي ثباليي اؾت٘كبٖ زازٖ ايٗ ٘ىتٝ اؾت وٝ اٚ ٔتؼّك ثٝ ظٛض ٔتؼبلبت ايٗ چٙيٙي ثٝ ٔٙ

ء ٔٙفؼُ: ٘ظبضت ثط ياؾت ٘ٝ نطفبً يه ق ياظ يه ٘ظبْ وٙك ياظ ٔؼبنط ٔؼتمس اؾت ثسٖ جعئٝ پطز٘ظطي13 س٘عٌي  يآ٘تٛ٘

 يثسٖ ثطاچٖٛ ثٝ چٙسٚ يف ٘كبٖ زٞس. آٌبٞس ٘ؿجت ثٝ ضفتبض ذٛييت وٝ فبػُ ثبٔساْٚ اؾ يتٛجٝ ثبظتبث ي٘ٛػ يجعء شات يجؿٕب٘

اظ ٔحيظ  يحؿ يٞب ي٘ظبضت ثط ٚضٚز يممت ز٘جبِٝ ٔٙغٚ زض حميزاضز  يت اؾبؾ، إٞيييبفتٗ تٕبْ ػيبض ٞط ِحظٝ اظ ظ٘سٌ

( 87-86: 1382ٌيس٘ع،) ىپبضچٝ اؾت.وُ ي يٚ ذٛز ثسٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػ ينّا يٞب ٗ ٘ظبضت ثط ٚضغ ٚ حبَ ا٘ساْچٙي ٚ ٞٓ يپيطأٛ٘

 يطٚ٘ثي يٚ احٛاَ ٚ ضٚيسازٞب وٙبض آٔسٖ ثب اٚضبع يثطا يػّٕ يا ّٝثسٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٚؾي ،ؿتٛزيت ٘يثسٖ اظ ٘ظط ٌيس٘ع تٟٙب يه ٔٛج

اؾت وٝ اضتجبعبت ضٚظٔطٜ ٔب ٔكطٚط ثٝ  ييٞب ٕٞبٖ ٘كب٘ٝ ياؾبؾ يٍط حطوبت ثسٖ فطاٞٓ آٚضز٘سٜ ٔحتٛاياؾت. حبالت چٟطٜ ٚ ز

ٔساْٚ ٚ  يٓ ٘ظبضتيس لبزض ثبقيثب ،ٓيه قٛيقط يس ضٚاثظ اجتٕبػيتِٛزض  ٍٖطايثب ز يٓ ثٝ عٛض ٔؿبٚيوٝ ثتٛا٘ آٖ يؾت. ثطاا ٞب آٖ

اؾت وٝ قرم  ياؾبؾ ياظ اثعاضٞب يىيس وٙتطَ ٔٙظٓ ثسٖ يٌٛ يت اٚ ٔيزض ٟ٘ب. ٓيف اػٕبَ وٙيع ثط چٟطٜ ٚ ثسٖ ذٛيت آٔفمئٛ

 يوٓ ٚ ثيف ثبثت اظ ٚضا يطظٝ عع ث٘ي« ذٛز»ٗ حبَ يزاضز ٚ زض ػ يضا ٔحفٛػ ٔ يت قرهياظ ٞٛ يٙيت ٔؼيآٖ ضٚا ي ّٝيثٝ ٚؾ

ثب زيٍطاٖ زض تِٛيس ٚ ثبظ تِٛيس  يآٖ وٝ ثتٛا٘يٓ ثٝ عٛض ٔؿبٚ ي. زض ٘تيجٝ ثطاطزٌي يزيٍطاٖ لطاض ٔ يٗ ضٚايت زض ٔؼطو تٕبقبٕٞي

-86:  1382)ٌيس٘ع،ٓز اػُٕ وٙيع ثط چٟطٜ ٚ ثسٖ ذٛيت آٔئساْٚ ٚ ٔٛفم يٓ ٘ظبضتقطيه قٛيٓ ثبيس لبزض ثبقي يضٚاثظ اجتٕبػ

87.) 

 اثطات وٝ وٙٙسٔي ا٘تمبز فطٍٞٙي اظ ٚيػٜ ثٝ ٞب آٖ اظ ثطذي. ا٘س ظيجبيي جطاحي ٔربِف ػٕٛٔبً ٞبفٕيٙيؿت :ظيجبيي يٚ جطاح فٕيٙيؿٓ

 پصيطآؾيت ثؿيبض ظ٘بٖ ثطاي ضا ظيجبيي جطاحي ٚ زٞٙس لطاض جطاحي ٔؼطو زض ظيجبيي ٘بْ ثٝ ضا ذٛز تب وٙسٔي تكٛيك ضا ظ٘بٖ آٖ

 فكبضٞبي ثب ييجبيػُٕ ظ ثطاي ٌيطيتهٕيٓ زض ظ٘بٖ وٝ قٛزيبٖ ٔيٕ٘ب ظٔب٘ي ظيجبيي ت جطاحييٞب إٞ ٌبٜ آٖسيزاظ  .ثيٙٙسٔي

٘ظطيٝ  زؾتٝ زٚ اظ تٛأٖي يثٝ قىُ وّ ظيجبيي جطاحي ا٘جبْ ذهٛل زض (.2008، 14)التبْقٛ٘سٔي ٔٛاجٝ اجتٕبػي ٚ فطٍٞٙي

 جٙجف ٌؿتطـ ظٔبٖ اظ ٞب ٔكغِٛي زَ ايٗ افعايف ٚ ثسٖ ٚ ظبٞط ثٝ تٛجٝ وٝ ثط اؾبؼ ٘ظط ٌطٜٚ اَٚ .ثطز ٘بْ ٔتفبٚت  يؿتيفٕٙ

 .(43،ل1387ٚ فطظا٘ٝ، )شوبيي ٞب اؾت آٖ ؾطوٛة ٚ ظ٘بٖ ثط يبفتٗ تؿّظ ثطايٞب  آٖ تسثيط ٚ ؾيبؾت ٚ تٛؾظ ٔطزاٖ قسٜ آغبظ

 پعقىبٖ ايٗ اظ لب٘ٛ٘ي حٕبيت ٚ ٞبهوّيٙي لسضت ؾالٔتي، ٔٛضز زض تهٕيٓ قسٖ پعقىي پعقىي، يپسضؾبالضا٘ٝ ٔبٞيت آ٘بٖ ثط

                                                                                                                                                                                           
 
۱۳ -Anthony Gidden 

۱٤ - Latham 
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 اظ ايوّيكٝ جٙؿيتي ٞبيآضٔبٖ ثب تغبثك ثطاي ظ٘بٖ ثط ٘ظبٔساض فطٍٞٙي فكبضٞبي اثطات ثط فٕيٙيؿت ٔٙتمسيٗ ثطذي. وٙٙس ٔي تأويس

 تٛا٘بيي زض ٔحسٚزيت ايجبز ثبػث ٚ اؾت قسٜ پعقىي ٚ پسضؾبالضي فكبض حبٚي وٝ غبِجي فطًٞٙ اظ ٞب آٖ. وٙٙس ٔي تأويس ظيجبيي

 ٚ ٞبضؾب٘ٝ عطيك اظ ظ٘بٖ(. 2008التبْ، )ٞؿتٙس ٔربِف  ظيجبيي جطاحي ثب ٘تيجٝ زض ٚ وطزٜ ا٘تمبز قٛز ٔي ٞبيكبٖثسٖ ثط ظ٘بٖ وٙتطَ

 (. 2003ؾبً٘، ) «ثطؾٙس ذبل قىّي» ثٝ وٝ قٛ٘س ٔي پصيط جبٔؼٝ عٛضي اجتٕبػي ٟ٘بزٞبي زيٍط

 ٚ وٙتطَ ثٝ زؾتيبثي ثطاي ٘ظبْ ٔطزؾبالض زض اؾتطاتػي ظ٘بٖ ايٗ وٝ ٔؼتمس٘س ٞب ٕيٙيؿتف اظ زيٍط ثطذي ٔمبثُ، عطف زض حبَ ايٗ ثب

 اؾت فطز ػٟسٜ ثط آٖ وٙتطَ ٚ ٘ظبضت وٝ قٛز ٔي ٌطفتٝ ٘ظط زض ٔطزؾبالض زض جبٔؼٝ ٔحّٕي ػٙٛاٖ ثٝ ثسٖ ػجبضتي، ثٝ اؾت. ٘ظبضت

 ثطجؿتٝ ضا ظيجبيي جطاحي آٟ٘ب ػبّٔيت ثيٕبضاٖ ضٚ ايٗ اظ .ٌيطز ٔي ظيجبيي جطاحي ا٘جبْ ثٝ تهٕيٓ ذٛز، ثطاي ضضبيت وٝ اٚؾت ٚ

 فطزي ا٘تربة ٚ اؾتمالَ ، ذٛز ثط وٙتطَ اظ اي٘كب٘ٝ ضا آٚض٘سٔي ضٚي ظيجبيي جطاحي ثٝ وٝ افطازي زض ٚالغ آٟ٘ب ػبّٔيت. وٙٙسٔي

   (.2008التبْ، )زا٘ٙس ٔي

-ثسٖ ٔسيطيت ثطاي غصايي ضغيٓ ٚ ٚضظـ ثٝ اؾت ٕٔىٗ ظ٘بٖ اٚ ٘ظط اظ. س ٌبٜ اؾتٗ زييٗ عطفساضاٖ اياظ ٟٕٔتط 15ثٛضزٚ ؾٛظاٖ

 ضا اػٕبِي چٙيٗ وٝ وٙسٔي اؾتسالَ ثٛضزٚ. ثطؾٙس ٔغّٛة ظ٘ب٘ٝ قىُ اظ فطٍٞٙي ٕ٘ٛزٞبيي ثٝ ضٚ ايٗ اظ ٚ ثيبٚض٘س ضٚي ذٛز ٞبي

 ايٗ ثؿظ ثب. اؾت قسٜ ٖظ٘ب جؿٕي ٚ ضٚحي آؾيت ثبػث تبضيري ِحبػ ثٝ فطٍٞٙي فكبضٞبي آٖ زض وٝ زيس عيفي ضٚي تٛأٖي

 قىُ اظ ٕ٘ٛزٞبيي ايجبز ثطاي فطٍٞٙي ٔىب٘يؿٓ اظ زيٍطي قىُ اؾت ٕٔىٗ ظيجبيي جطاحي وٝ ضؾيس ٘ىتٝ ايٗ ثٝ تٛاٖ ٔي لضيٝ

 .قٛز ٔي فطٚذتٝ اؾت ٘طٔبَ ٝظ٘ب٘ قىُ ٔؼطف وٝ تهٛيطي ثٝ ضؾيسٖ ثطاي اثعاضي ػٙٛاٖ ثٝ ٞب آٖ ثٝ وٝ ثبقس ظ٘بٖ تٛؾظ ظ٘ب٘ٝ

. وٙسٔي ٔهٖٛ زيٍطي جبي ٞط زض ضا ٞب آٖ وٝ ثطؾٙس لسضتي ثٝ تب وٙٙسٔي تحُٕ ضا زضز ٚ ذغط ظ٘بٖ وٝ اؾت ٔؼتمس ثٛضزٚ

 ذٛز، وٝ وٙسٔي احؿبؼ ظ٘ي چٙيٗ. زٞسٔي وٙٙسٌيذٛزتؼييٗ اظ ٔتٛؾغي ٔيعاٖ حسالُ ٞب آٖ ثٝ ثسٖ قىُ تغييط ي٘حٜٛ ا٘تربة

 (.140 -99 :1389،ٗٚ افكبض وٟ يثالِ) اؾت وطزٜ ا٘تربة ضا ذٛز ٞٛيت

ٖ  ثـطاي  اثعاضي ضا آٖ ثّىٝ زا٘سٔي ذغط٘بن ظ٘بٖ ؾالٔتي ثطاي تٟٙب ٘ٝ ضا ظيجبيي جطاحي16زيٛيؽ وتي  ٘ظـط  زض تحميـط  ٚ ظزايـي تـٛا

 ييضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ثّىٝ وبضوطز تٛاٖ ظزا يظ٘بٖ ذغطات ي٘ٝ تٟٙب ثطا ييجبيظ يه ؾٛ ػُٕ جطاحياؾت وٝ اظ  ٔؼتمس اٌٚيطز.  ٔي

ٗ  زض أـب  وٙٙـس ٔـي  ٕٞٙٛا غطثي فطًٞٙ اٍِٛٞبي ثب ضا ذٛز ٞبيثسٖ ظ٘بٖ اٌطچٝ ٍطيز ياظ ؾٛ ع زاضز أبيضا ٘ طيٚ تحم ٖ  ايـ  ٔيـب

ٝ  زٞٙـس ٔي ضا اجبظٜ ايٗ ظ٘بٖ چطا وطز زضن تٛاٖ ٔي وٝ اؾت قطايغي چٙيٗ زض. ثركٙسٔي ػيٙيت ٘يع ضا ذٛز ٞبيثسٖ ٖ  وـ -ثـس

                                                          
۱٥

 -Suzan Bordo 

۱٦- Kathy Davis 
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 ٚ ذـٛز  ٞـبي ثسٖ ثٝ آ٘بٖ ثركي فؼّيت ٘كبٍ٘ط ظيجبيي جطاحي اظ ظ٘بٖ ياؾتفبزٜ. ٌيطز لطاض ظيجبيي جطاحي ػُٕ تحت ٞبيكبٖ

 (.2008التبْ، . )اؾت ثس٘كبٖ وٙتطَ ٘يع ٚ ٚضٚز ثطاي آٟ٘ب تٙبظع

ٚ ٚ ػالٜٚ ثط  زضٚيه آٖ فطاتط ٔيِٛٛغيعيف يٞبيػٌيف ٚيثسٖ اظ تٛن يضٚا٘كٙبذت يُ ٞبيتحّ -ىطز ضٚا٘كٙبؾب٘ٝ ثٝ ثسٖضٚي      

ت ٚؾٛاؼ يإٞ "ع تٛجٝ زاض٘س ٚ ٔثاليٞب ٚ ضفتبضٞب ٘فيٕٞچٖٛ ٌطا يط ػّٙيغ يبضٞبيٕٞچٖٛ ٚظٖ ثسٖ ثٝ ٔؼىي يعيف بتيذهٛن

ٚ  يساز ذٛز ضا ثٝ اثؼبز قٙبذتأت يپعقى ييىطز تجطثٝ ٌطايت، ضٚيٗ تطتيزٞٙس. ثسيلطاض ٔس ٘ؿجت ثٝ ظبٞط ضا ٔٛضز تٛجٝ يقس

 يتالـ ظ٘بٖ ثطا اظ ئطزا٘ٝ جعئ يٞب يػٌياظ ٚ ئفْٟٛ ؾبظ 1ٍٝ٘بٜ ضٚاٖ وبٚا٘ زض .(43 :1387،يع وكب٘سٜ اؾت. )شوبئي٘ يػبعف

ٌطز٘س وٝ  يبتيؿت ٚاجس ذهٛنيثبيثٝ آٖ ٔ يبثيزؾت  ياؾت وٝ زذتطاٖ جٛاٖ ثطا يس اجتٕبػيت جستىبُٔ ثٝ ٔثبثٝ يه ٞٛي

 .(72 :1387،بض ٔطزاٖ ٌصاقتٝ اؾت)ٕٞبٖض اذتيز ٔٙغ وطزٜ ٚ آٖ ضا ٔٙحهطاًٞب ضا ٘ؿجت ثٝ آٖ  آٖ يعٛال٘ يٞبفطًٞٙ جبٔؼٝ ٔست

 

 ادبیات تحقیق  

 تجطثٝ اظ آٔسٜ زؾت ثٝ . ٘تبيجذتٝ ا٘سثٝ ٔغبِؼٝ ظٔيٙٝ ٞبي ا٘تربة جطاحي ظيجبيي زض ظ٘بٖ تٟطا٘ي پطزا ،(1387شوبيي ٚ فطظا٘ٝ )

 تٛجٝ ذٛز ثٝ ٞب آٖ. يبثٙس تزؾ فطزي ضضبيت ثٝ تب ثٛز وٛقكي نطفبً جطاحي وٝ ا٘تربة زٞس ٔي ٘كبٖ ظيجبيي جطاحي ٞبي

 ايٗ ػُٕ ٞب وٝ چطا وطز٘س، ٔي قؼف ٚ ضاحتي احؿبؼ ػُٕ اظ پؽ ٚ ثٛز٘س ذٛز ٞبي -ذٛاؾتٝ ٚ آضظٚٞب ز٘جبَ تحمك ثٝ ٚ زاقتٝ

 ثطزٖ ثيٗ اظ ايطاز، ضفغ ٔٙظٛض ثٝ ٚ ظيجبيي ٞسف ثب ٞب آٖ اظ ثؿيبضي .ثٛز قسٜ ٘فؿكبٖ ثٝ اػتٕبز افعايف ٚ ضٚحيٝ ثٟجٛز ٔٛجت

 ٕ٘ٛزٜ ا٘س.  ظيجبيي جطاحي ا٘جبْ ثٝ ٔجبزضت يىسيٍط، ثب ثسٖ ٚ اػضبي نٛضت تٙبؾت ٘يع ٚ ؾٙي ئٓػال

٘فط اظ  140 زض ثيٗ  لكط ثٙسي اجتٕبػي ٚ جطاحي ظيجبييزض ٔغبِؼٝ ذٛز ثٝ ثطضؾي ضاثغٝ  ،(98-73 :1389ويٛاٖ آضا ٚ ٕٞىبضاٖ)

% ٔتمبضيبٖ ضا ظ٘بٖ 82ٞبي ايٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ حسٚز . يبفتٝا٘س پطزاذتٙسافطازي وٝ الساْ ثٝ ػُٕ جطاحي ظيجبيي وطزٜ

ثبقس وٝ ثيبٍ٘ط يبفتٝ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ جطاحي زض عجمبت پبييٗ ٚ ٔتٛؾظ جبٔؼٝ ٔي  زٞٙس، ٕٞچٙيٗٔجطز تكىيُ ٔي

ثيكتط اؾت. ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٘تيجٝ ٔي ٌيط٘س  إٞيت اجتٕبػي ظيجبيي ٚ تٕبيُ افطاز جٟت وؿت ٔٙعِت ثبالتط ٚ زؾت يبثي ثٝ احتطاْ

 تٛا٘س ٕ٘بزي اظ تؼّك عجمبتي ٚ پبيٍبٞي ثبقس.وٝ ضفتبض ٞبي ٔؼغٛف ثٝ ظيجبيي ٔي

فطز ٔتمبضي جطاحي ظيجبيي ثيٙي زض ؾبضي ٚ  50ثٝ ثطضؾي  اٍِٛٞبي قرهيتي ٚ ؾالٔت ػٕٛٔي ، ( 1388ٔؿؼٛز ظازٜ ٚ زيٍطاٖ)

زاز وٝ يىي اظ زاليُ ػُٕ جطاحي ظيجبيي بٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٌطٜٚ وٙتطَ پطزاذتٙس. يبفتٝ ٞب ٘كبٖ ٘فط اظ الٛاْ ٔتمبضي 50ٔمبيؿٝ آٖ ثب 

ؾالٔت ػٕٛٔي اؾت ٚ ٚؾٛاؼ ٚ اػتٕبزثٝ ٘فؽ پبييٗ زض ٔتمبضيبٖ جطاحي ظيجبيي ٘ساقتٗ ٘بٔتؼبزَ ثٛزٖ نفبت قرهيتي ٚ 

 ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ ثيكتط اؾت. 
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زض ٔغبِؼٝ اي تحت ػٙٛاٖ اضظيبثي ٌطايف ٚ اٍ٘يعٜ ٞبي ثيٕبضاٖ ظٖ زض جطاحي ،(323 -318 :1388ٔٛؾٛي ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ) 

ٔتمبضي جطاحي ظيجبيي ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زاز٘س. عجك ٘تبيج حبنُ اظ ايٗ پػٚٞف انّي تطيٗ ٔٙجغ ايجبز اٍ٘يعٜ  75ظيجبيي، 

زضنس اظ ثيٕبضاٖ ػضٛ  7/10ثٛز٘س.  ٞب ٚض٘بَغ ٚ ٔجالت ٔٙجغ، تطيٗ وٓ إٞيت ثٛز٘س ٚ ٚ ٕٞىالؾي ٞب زٚؾتبٖ، ذٛيكبٚ٘ساٖ

 ثيٕبضاٖ، قغُ ٞب اظ جطاحي ثٟتط قسٖ ظبٞط يب ػّٕىطز آٖ ثٛز. ٕٞچٙيٗ ثيٗ زا٘ؿتٙس، أب ٞسف آٖٞسف ذٛز ضا ثسٖٚ ٔكىُ ٔي

 ضاثغٝ ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاقت. ٞسف ػضٛ ٔٛضز زض ثيٕبض ٘ظط ٚ تأُٞ ٚضؼيت

 17ٔتمبضي جطاحي ظيجبيي ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز، ايٗ ٔغبِؼٝ ثب فطْ ذالنٝيىهس ثيٕبض  ،(17-11 :2004ػّٕساض ؾبضٚي) 

MMPI-PD   ثبقٙس ٚ زض ثميٝ افطاز ٘يع ذٛز قيفتٍي ٚ قرهيت زضنس افطاز فبلس اذتالالت قرهيتي ٔي 35٘كبٖ زاز وٝ حسٚز

 ٕ٘بيكي ٔكبٞسٜ قس.

ثيٕبض ضا ٔٛضز  MMPI ،133جطاحي ظيجبيي ثب آظٖٔٛ  ذٛضز ثط ضٚي اػٕبَ ي زض ٔغبِؼٝ ،(90-80 :2003) 18ٌبثٛضي ٚ زٖٚٚ

 %25% اظ افطاز فبلس اذتالالت قرهيتي ثٛز٘س، ٚ زض ثميٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يع 29ثط اؾبؼ ٘تبيج حبنُ اظ ايٗ پػٚٞف ثطضؾي لطاض زاز٘س، 

 ٘يع زاضاي قرهيت ٕ٘بيكي ثٛز٘س.   10%قرهيت ٚاثؿتٝ، 12ذٛزقيفتٝ، 

ثب ثيؿت ٘فط اظ وؿب٘ي وٝ ػُٕ جطاحي ظيجبيي ا٘جبْ زازٜ ثٛز٘س  20اٖ پطٚغٜ ثسٖ غبيتزض پػٚٞكي تحت ػٙٛ،(2006) 19ٗيٌيّٕ

ٞب  اظ ثسٖ  ٔهبحجٝ وطز. ايٗ افطاز اظٟبض زاقتٙس وٝ زض ٘تيجٝ ٘ٛع ٍ٘بٜ ٞبي نٛضت ٌطفتٝ ٚ لضبٚت ٞبي اػٕبَ قسٜ ٘ؿجت ثٝ آٖ

ٔي وٙٙس، ثس٘ي وٝ زاضاي ظبٞطي ٘بٔٙبؾت اؾت ثٝ ذٛز احؿبؼ ٘بضحتي  ٚ ٘بضضبيتي ٕ٘ٛزٜ ا٘س. پػٚٞكٍطاٖ زض ٟ٘بيت ثيبٖ 

ٚ « ثسٖ»تجطثٝ ٔي قٛز ٚ ٞط تالقي زض ضاؾتبي اظ ثيٗ ثطزٖ ٘بؾبظٌبضي زض ليبفٝ ضا ٔي تٛاٖ زض ضاؾتبي اتحبز نٛضت زيٍطي

 تفؿيط ٕ٘ٛز.21«ذٛز»

 

 پژوهص يروش ضناس

ٞسف وبضثطزي، اظ ٘ظط ٚؾؼت پٟٙب ٍ٘ط ٚ ثٝ  ، اظ ٘ظط ٘ٛع22يپػٚٞف: ضٚـ پػٚٞف ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ پػٚٞف پيٕبيك ضٚـ

 ِحبػ ظٔب٘ي ٔمغؼي ٔي ثبقس.

                                                           
۱۷

 - Psychoanalysis 
۱۸ - Gabouri , Devon 

۱۹ Gimlin 
۲۰ Absent Body Project 
۲۱ Self 
۲۲ Survey 
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اثعاض ٌطزآٚضي زازٜ ٞب: اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ پػٚٞف پطؾكٙبٔٝ ٔي ثبقس، ايٗ پطؾكٙبٔٝ ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت ٘ظطي زض ٘ظطيٝ ٞب 

 .ت ثسٖ ٕٚٞچٙيٗ ثط اؾبؼ پػٚٞف ٞبي لجّي تٙظيٓ قسٜ اؾتيطيٚ ٔتٖٛ ٔطثٛط ثٝ ٔس

انفٟبٖ ٚ  يبٖ زذتط زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىيٗ پػٚٞف ٕٞٝ زا٘كجٛيا ي: جبٔؼٝ آٔبضيطي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌآٔبضي جبٔؼٝ

ؾبزٜ تؼساز  يتهبزف يطي. اظ جبٔؼٝ ٔٛضز ٘ظط ثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌثبقسئ 90-1389 يّيزْٚ ؾبَ تحه ؿبَٕي٘زض  انفٟبٖزا٘كٍبٜ 

 ُ قسٜ ٚ لبثُ اؾتفبزٜ ثسؾت آٔس.يپطؾكٙبٔٝ تىٕ 218عاٖ يٗ ٔي٘فط ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قس٘س وٝ اظ ا 250

يؼٙي اػتجبض  23ي اػتجبض ٔحتٛاٞبي ظيط ٔجٕٛػٝضٚـ ا٘تربة قسٜ ثطاي ثطضؾي اػتجبض پطؾكٙبٔٝ، يىي اظ ضٚـپطؾكٙبٔٝ:  اػتجبض

ثٝ زؾت  ٞبٌٛيٝاػتجبض  (جبٔؼٝ قٙبؾبٖ، جطاحبٖ پالؾتيه)ٌيطي اظ ٘ظطات افطاز ٔترهم اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ ثب ثٟطٜ 24نٛضي

  .اؾت آٔسٜ

 

ثىبضضفتٝ زض  يٞببؼئم ييبيپب .ٞطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت25ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخاظ ؾٙجف پبيبيي پطؾكٙبٔٝ جٟت پطؾكٙبٔٝ:  ييبيپب 

 ط ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.يپػٚٞف زض جسَٚ ظ

 بس َبيمق ييبيت پبي: ضز1جسيل 

 بسيمق
وگزش وسجت ثٍ 

يجزاح  
یريان روجًر ييثزيوگزا  ت ثسنيزيمس  اس ثسنتصًر   مصزف رسبوٍ 

 يگبٌ اجتمبعيپب

یاقتصبز  
يمذَج یوگزش َب  

 85/0 76/0 49/0 62/0 87/0 76/0 80/0 86/0 کزيوجبخ یآلفب

 

 قيتحق یز َبيف متغيتعبر 

ٔب زض ضاثغٝ ثب ثط لطاض وطزٖ  يئٕىٗ اؾت ثط تٛا٘بٓ وٝ يوٙ يٛز ضا چٍٛ٘ٝ زضن ٔٝ ثسٖ ذٗ ويا يؼٙيتهٛض اظ ثسٖ: تهٛض اظ ثسٖ، 

ٔطثٛط اؾت، ثّىٝ ثٝ  يثس٘ يتي٘ٝ تٟٙب ثٝ ٘بضضب ي. تهٛض ثسٌ٘صاض ثبقسط يزٞٙس، تأث ئٔب ٍطاٖ ثٝ يوٝ ز ييٞب ٍطاٖ ٚ ثط پبؾديثب ز

 يط شٞٙيقٛز. تهٛ يٗ احؿبؼ فطز اظ ذٛز ٔطتجظ ٔييزض تؼ عيٚ ٘ يىيعيفطز ثط ظبٞط ف يٚ قٙبذت يضفتبض يافطاع يٝ ٌصاضيؾطٔب

اظ ثسٖ زض  ي٘ؿجت لؿٕت يت فىطيت ٔكغِٛياظ ثسٖ ٚ احؿبؼ جصاة ٘جٛزٖ ٚ زض ٟ٘ب يتيتٛا٘س ٔٙجط ثٝ ٘بضضب ئ ،اظ ذٛز ئٙف

                                                           
۲۳ Content Validity 
۲٤ Face Validity 
۲٥ - Cronbach Coefficient's Alpha 
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ضا يت ظبٞطي ثٝ ٚضؼٞب  س آٖيقٛز وٝ ثب يفطز ٔ يثطا يٚ ضٚح يٞب ٕٞٝ ثبػث ٔكىُ جؿٕ ٗيحس اذتالَ ػّٕىطز قٛز. وٝ ا

 ػٛأُ تأثيط تحت زاضز، ذٛز ثسٖ ثٝ ٘ؿجت فطز ٞط وٝ اي شٞٙي ظ٘س. تهٛيط ئ يطات ثس٘ييٗ، فطز زؾت ثٝ تغيثطعطف وٙس. ثٙبثطا

 ٚ ضضبيت احؿبؼ. وٙس ٔي ٘بضضبيتي يب ٚ ضضبيت احؿبؼ آٖ ثطاؾبؼ فطز ٚ ٌيطزٔي فطز قىُ ضٚا٘ي ٚ اجتٕبػي فطٍٞٙي،

 اؾتب٘ساضزٞب ايٗ اظ زٚضي ٘تيجٝ زض قىبيت، ٚ ٘بضضبيتي ٚ ظيجبيي ٚ تٙبؾت ٔؼيبضٞبي ثٝ قسٖ هپي ٘عزي زض ذطؾٙسي، ػٕستبً

 . (55: 1387،ٚ فطظا٘ٝ ييؾت)شوبا

ٞب،  اظ ضؾب٘ٝثسٖ  يطيط پصئٛضز تأثزض ٔهطف ضؾب٘ٝ: ٔٙظٛض اظ ٔهطف ضؾب٘ٝ اي، ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ ٚؾبيُ اضتجبط جٕؼي اؾت. 

، ذٛز ضا يف( ثس٘ت ٔتظبٞط )ٕ٘بييفيثب ثبال ثطزٖ و ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٕٞٛاضٜ زض تالـ ٞؿتٙس تب ثتٛا٘ٙس وٝ ٞؿتٙس نبحت ٘ظطاٖ ٔؼتمس

ٗ، يچٙ ٞٓ (.2005، 26)تيؿب٘بوبؼقٛز، ٕٞبًٞٙ ؾبظ٘س يج ٔيٞب تطٚ ضؾب٘ٝ يجبٔؼٝ وٝ اظ ؾٛ يٚ فطٍٞٙ يثب ا٘تظبضات اجتٕبػ

 يف جٙؿيٚ ٕ٘ب يع جصاة ؾبظيٚ ٘ ييجبيظ يتهٛض ثسٖ، جطاح يٞؿتٙس وٝ چٍٍٛ٘ ييٞب يػٌيٞب ؾطقبض اظ ٚ ٔجالت ٚ ٔبٞٛاضٜ

  (.1993، 27)قيّيًٙزٞٙس ئج يثٛزٖ ثسٖ ضا تطٚ

ؾت اظ جبيٍبٜ ؾّؿّٝ ٔطاتجي وٝ افطاز ثب تٛجٝ ثٝ زٚ ػبُٔ لسضت ا اجتٕبػي ػجبضت -اجتٕبػي: پبيٍبٜ التهبزي -پبيٍبٜ التهبزي

زٚ ثؼس . ايٗ ٔتغيط ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔتغيط ٔؿتمُ زض پػٚٞف حبضط ثطحؿت التهبزي ٚ ٔٙعِت اجتٕبػي زض جبٔؼٝ اقغبَ ٔي وٙٙس

ايٗ ٔتغيطزض ثؼس اجتٕبػي ثطاي افطاز ٔجطز ثط اؾبؼ ٔٙعِت قغّي پسض ٚ ٔبزض،  .ػّٕيبتي قسٜ اؾتانّي  التهبزي ٚ اجتٕبػي 

ِت قغّي ٚ تحهيالت ٕٞؿط زض ُٞ ثط اؾبؼ ٔٙعػّٕيبتي قسٜ اؾت. ثطاي افطاز ٔتأ ٛتحهيالت پسض ٚ ٔبزض ٚ تحهيالت پبؾرٍ

ُٞ ٚ ٔجطز ىٗ ٚ اضظـ اتٛٔجيُ ثطاي افطاز ٔتأثؼس اجتٕبػي  ٚزض ثؼس التهبزي ٘يع ثط اؾبؼ زض آٔس ٔبٞيب٘ٝ، ٘ٛع ٚ ليٕت ٔؿ

 ػّٕيبتي قسٜ اؾت.

 ييجبيظ يطاحط ٌصاض ثط ٍ٘طـ ثٝ جيثأٔؿتمُ ٚ ت يط ٞبيٗ ٔتغياظ ٟٕٔتط يىيٗ پػٚٞف ثٝ ػٙٛاٖ يت ثسٖ زض ايطئس ت ثسٖ:يطئس

ف نٛضت ٚ اؾتفبزٜ يٚ وٛتبٜ، آضا يا٘سأ يٗ پػٚٞف زض ؾٝ ثؼس اؾتفبزٜ اظ ِجبؼ ٞبيت ثسٖ زض ايطيزض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ٔس

 قسٜ اؾت. يبتيػّٕ يالغط يٞبٝياظ ضٚ

تؼطيف  نٛضت ٝ ايٗيىي اظ تؼبضيف جبٔغ اظ قرهيت تٛؾظ آِپٛضت اضائٝ قسٜ اؾت، اٚ قرهيت ضا ث :يتيقره يٞب يػٌيٚ

-ي اٚ ضا تؼيٗ ٔيٞبي جؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي زض زضٖٚ ٞط فطز اؾت وٝ ضفتبض ٚ افىبض ٚيػٜوٙس: قرهيت ؾبظٔبٖ پٛيبيي اظ ٘ظبْٔي

 يػٌيجٟت ؾٙجف ٚ ييٌطا ٚ ثطٖٚ ييضٚاٖ ض٘جٛضذٛ يؼٙي٘ئٛ  يتيٗ پػٚٞف اظ زٚ ثؼس پطؾكٙبٔٝ قرهيزض ا (.1388وٙس)قِٛتع،

                                                          
۲٦ -Tslanakas 
۲۷ - shilling 
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، اضغطاة اؾت وٝ ثٝ عٛضٔؿتميٓ اثطاظ يب ييي ضٚاٖ ض٘جٛض ذٛذهٛنيت ػٕسٜ قسٜ اؾت. ٞب اؾتفبزٜ يآظٔٛز٘ يتيقره يٞب

ي ػٛاعف ٔٙفي ٔب٘ٙس تطؼ ،غٓ ، زؾتيبچٍي، ػهجب٘يت ، احؿبؼ ٌٙبٜ ٚ ( تٕبيُ ػٕٛٔي ثٝ تجطث1387ٝتجطثٝ ٔي قٛز )قبٞٙسٜ ، 

(. جبٔؼٝ ٌطا ثٛزٖ ، زٚؾت زاقتٗ ٔطزْ، 1380ي ضٚاٖ ٘ػ٘سٌطايي ضا تكىيُ ٔي زٞٙس)ٌطٚؾي فطقي، ي حيغٝ٘فطت ٔجٕٛػٝ

ٞب ثب جطات ثٛزٖ، فؼبَ ٚ پطحطف ثٛزٖ، تٕبيُ ثٝ ثطاٍ٘يرتٍي جٙؿي ٚ تحطيه، ثب ا٘طغي ٚ ٕٞبييٜ ٞبي ثعضي ٚ ٌطزتطجيح ٌطٜٚ

 (.1387ؾت )قبٞٙسٜ ، ا ٌطاٞب ذٛـ ثيٗ ثٛزٖ اظ نفبت ثطٖٚ

، اػتمبزي، ػبعفي ٚ پيبٔسي زض عيف ِيىطت ٔٛضز ؾٙجف لطاض ٌطفتٝ زاضي زض ايٗ پػٚٞف زض چٟبض ثؼس ٔٙبؾىي زيٗ :زاضي زيٗ

 اؾت.

زض ؾٙجف ٘مف  يثبقس وٝ ؾؼ يٗ پػٚٞف ٔيط ٚاثؿتٝ ائتغ ييجبيظ يٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاح :ظيجبيي يجطاحٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ 

 ٓ.يآٖ زاض يضا ثط ضٚ يٚ اجتٕبػ يضٚا٘ يط ٞبياظٔتغ يتؼساز

 

 پژوهص فرضیه های

 ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز. ي ضاثغٝ ييجبيظ يٚ ٍ٘طـ ثٝ جطاح ييٌطا ٚ ثطٖٚ يضٚاٖ ض٘جٛض يتيهقر يٞب يػٌيٗ ٚثي

 ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز. ي ضاثغٝ ييجبيظ يت ثسٖ ٚ ٍ٘طـ ثٝ جطاحيطيٗ ٔسيث

 .ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز ي ضاثغٝ ييجبيظ يٗ تهٛض اظ ثسٖ ٚ ٍ٘طـ ثٝ جطاحيث

 .ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز ي ضاثغٝ ييجبيظ يٗ ٔهطف ضؾب٘ٝ ٚ ٍ٘طـ ثٝ جطاحيث

 .ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز ي  ضاثغٝ ييجبيظ يٚ ٍ٘طـ ثٝ جطاح ياجتٕبػ -يالتهبزٍبٜ يٗ پبيث

 ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز. ي ضاثغٝ ييجبيظ يٚ ٍ٘طـ ثٝ جطاح زاضي زيٗٗ يث

 پژوهص یافته هاي

ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ  ييٌطا ٚ ثطٖٚ يضٚاٖ ض٘جٛض يتيقره يٞب يػٌيٗ ٚيزاض ث يبٍ٘ط ٚجٛز ضاثغٝ ٔؼٙيث ،هي ي ٝيفطض

 يتيقره يػٌيٗ زٚ ٚيچ وساْ اظ ايٝ زض ٔٛضز ٞيٗ فطضيزٞس ا ي٘كبٖ ٔ 2قٕبضٜ ج جسَٚ يٌٛ٘ٝ وٝ ٘تب اؾت.ٕٞبٖ ييجبيظ يجطاح

 طز.يٌ يس لطاض ٕ٘يئٛضز تأ

 345/0 ييجبيظ يت ثسٖ ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاحيطيٗ ٔسيطؾٖٛ ثيپ يت ٕٞجؿتٍيزٞس وٝ ضط ي٘كبٖ ٔ 2قٕبضٜ ج جسَٚ ي٘تب

كتط يت ثسٖ ثيطئس يٝ ٞبيٞب اظ ضٚ ٞطچٝ تٛجٝ افطاز ٚ اؾتفبزٜ آٖ يؼٙيزاض اؾت،  ئؼٙ P>01/0ٗ ضاثغٝ زض ؾغح ياؾت وٝ ا

س ييٝ زْٚ پػٚٞف ٔٛضز تأيٗ فطضيثٙبثطا ذٛاٞٙس زاقت. ييجبيظ يجطاح ي٘ؿجت ثٝ ػُٕ ٞب يثبقس ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت ٍ٘طـ ٔثجت تط

 طز.يٌ يلطاض ٔ



 
 

 

 بررسی عواهل اجتواعی و روانشناختی هؤثر بر نگرش نسبت به عول های جراحی زیبایی

 

017 

ٗ يٚ ا 193/0ٚ تهٛض اظ ثسٖ ثطاثط اؾت ثب  ييجبيظ يٗ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاحيقٛز ضاثغٝ ث يسٜ ٔيٝ زض جسَٚ زو عٛض ٕٞبٖ

ٞب  ع ٍ٘طـ آٖياظ ثسٖ ذٛز زاقتٝ ثبقٙس ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت ٘ يٞطچٝ افطاز تهٛض ثستط يؼٙيزاض اؾت،  ئؼٙ P>01/0ضاثغٝ زض ؾغح 

 طز.يٌ يس لطاض ٔييع ٔٛضز تأيٝ ؾْٛ پػٚٞف ٘يٗ فطضي. ثٙبثطابثسي يف ٔيافعا ييجبيظ يجطاح ي٘ؿجت ثٝ ػُٕ ٞب

 يف ثٛزٜ ٚ اظ ِحبػ آٔبضيبض ضؼيٗ ضاثغٝ ثؿئثجت اؾت أب ا ييجبيظ يٗ ٔهطف ضؾب٘ٝ ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاحيضاثغٝ ث

 طز.يٌ يس لطاض ٕ٘ييٝ چٟبضْ پػٚٞف ٔٛضز تأيٗ فطضيؿت. ثٙبثطايزاض ٘ ئؼٙ

ٗ ضاثغٝ ياؾت وٝ ا ييجبيظ يٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاح يالتهبز يٍبٜ اجتٕبػيٗ پبيث ي ثٝ ضاثغٝٔطثٛط  ،ٝ پٙجٓ پػٚٞفيفطض

 طز.يٌ يس لطاض ٕ٘ييع ٔٛضز تأيٝ ٘يٗ فطضياس لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت ٚ يئٛضز تأ يع ثٝ ِحبػ آٔبضي٘

زاض  ئؼٙ P>01/0اثغٝ زض ؾغح ٗ ضيا  ٚ -176/0ثطاثط ثب  ييجبيظ يٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاحزيٙساضي ٗ يث يت ٕٞجؿتٍيضط 

 يٞب ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاح تط ثبقس ٍ٘طـ آٖ يافطاز لٛ زاضي زيٗٞطچٝ  يؼٙياؾت  يٗ زٚ ٍ٘طـ ٔٙفيٗ ايثي  أب ضاثغٝ  اؾت،

 ٔي قٛز.س ييپػٚٞف تأ قكٓٝ يٗ فطضيتط ذٛاٞس ثٛز. ثٙبثطا ئٙف ييجبيظ

 

 

 

 

 

 

 

 

بمتغيزَ ثيه گيَمجست ضزيت ي استبوسارز اوحزاف ميبوگيه،: 2 جسيل  

يمذَج یوگزش َب  
 يگبٌ اجتمبعيپب

یاقتصبز  
ت ثسنيزيمس تصًر اس ثسن مصزف رسبوٍ ييثزيوگزا  یريان روجًر   

وگزش وسجت ثٍ 

يجزاح  

اوحزاف 

 استبوسارز
  ميبوگيه

176/0- ** 091/0  091/0  193/0 ** 345/0 ** 004/0-  003/0  -- 
873/3  665/13  

 يوگزش وسجت ثٍ جزاح
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033/0-  131/0-  018/0-  094/0  006/0  395/0 ** -- 003/0  
890/7  131/35  

 یروجًر ريان

165/0 * 083/0  146/0 * 131/0-  015/0  -- 395/0- ** 004/0-  
459/6  122/41  

 ييگزا ثزين

503/0 ** 242/0 ** 342/0 ** 103/0  -- 015/0  006/0  345/0 ** 
901/13  450/55  

 ت ثسنيزيمس

035/0  116/0  033/0-  -- 103/0  131/0-  094/0  193/0 ** 
658/2  603/19  

 تصًر اس ثسن

179/0- ** 147/0 * -- 033/0-  342/0 ** 146/0 * 018/0-  091/0  
643/3  424/17  

 مصزف رسبوٍ

160/0- * -- 147/0 * 116/0  242/0 ** 083/0  131/0-  091/0  
739/3  514/11  

 یاقتصبز يگبٌ اجتمبعيپب

-- 160/0- * 179/0- ** 035/0  503/0- ** 165/0 * 033/0-  176/0- ** 
916/7  287/47  

 زاری زيه

 

 زيٗ يالتهبز -يٍبٜ اجتٕبػي، ٔهطف ضؾب٘ٝ، پبييٌطا ، ثطٖٚيچٙسٌب٘ٝ ضٚاٖ ض٘جٛض يزٞس وٝ ٕٞجؿتٍ ي٘كبٖ ٔ 3ج جسَٚ ي٘تب

زاض  ئؼٙ P>01/0اؾت وٝ زض ؾغح 384/0ثطاثط ثب  ييجبيظ يت ثسٖ ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاحيطي، تهٛض اظ ثسٖ ٚ ٔس زاضي

 ييجبيظ يب٘ؽ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاحياظ ٚاض 147/0ٗ يف ثيپ يط ٞبيزٞس وٝ ٔتغ ئ     ٘كبٖ  3ج جسَٚ يٗ ٘تبياؾت. ٕٞچٙ

وٙٙس  ئ يٙيف ثيط ٚاثؿتٝ ضا ثٝ نٛضت ٔثجت پيت ثسٖ ٔتغيطيٗ اؾت وٝ ٔسيا يبيع ٌٛيزؾت آٔسٜ ٘ٝ ث يٞب βوٙٙس.  يٗ ٔييضا تج

ط ٚاثؿتٝ يب٘ؽ ٔتغيٗ ٚاضييع زض تجيٗ ٘مف ضا ٘يكتطيط ٚاثؿتٝ ضا زاضز ٚ ثئتغ يٙيف ثياؾت وٝ تٛاٖ پ يطيط تٟٙب ٔتغيٗ ٔتغيٚ ا

 ثطػٟسٜ زاضز.

 

 ييجبيس يوگزش ثٍ عمل جزاح ثب هيث صيپ یزَبيمتغ چىسگبوٍ ًنيرگزس ليتحل جيوتب: 3جسيل

ٗييت تؼيضط چٙسٌب٘ٝ يٕٞجؿتٍ   p t β طٞبئتغ  
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001 

001/0  010/0  841/0  200/0-  015/0- يضضٚاٖ ض٘جٛ   

001/0  019/0  926/0  092/0-  007/0- ييٌطا ثطٖٚ   

013/0  116/0  830/0  215/0-  017/0-  ٔهطف ضؾب٘ٝ 

016/0  126/0  829/0  217/0-  016/0- يالتهبز-يٍبٜ اجتٕبػيپب   

034/0  185/0  838/0  205/0-  017/0- زاضي زيٗ   

063/0  251/0  068/0  837/1  133/0-  تهٛض اظ ثسٖ 

147/0  384/0  001/0  150/4  352/0 ت ثسٖيطئس   

P< 01/0           F= 89/26  

 

 گیری بحث و نتیجه

ٞبي ػّْٛ زا٘كٍبٜ ثط ثط ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاحي ظيجبيي زض ثيٗ زا٘كجٛيبٖ ؤزض ايٗ پػٚٞف ثٝ ثطضؾي ػٛأُ اجتٕبػي ٚ ضٚا٘ي ٔ

ٚ ٚيػٌي قرهيتي ضٚاٖ ض٘جٛضي ٚ زي  ثبضٜٞبي آٔبضي پػٚٞف زضيبفتٝ . انفٟبٖ ٚ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت پعقىي

زض ٚالغ ايٗ زٚ ٔتغيط زض ٍ٘طـ  ٔؼٙبزاضي ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاحي ظيجبيي ٘ساض٘س. ي زٞس وٝ ضاثغٝثطٖٚ ٌطايي ٘كبٖ ٔي

 ثيط ٌصاض ٘يؿتٙس، ثٙبثطايٗ فطضيٝ ٔطثٛط ثٝ ايٗ ٔتغيطٞب اظ ِحبػ آٔبضيأزا٘كجٛيبٖ ايٗ زٚ زا٘كٍبٜ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ جطاحي ظيجبيي ت

اجتٕبػي وٝ زض ايٗ پػٚٞف زض اضتجبط ثب ٍ٘طـ ثٝ جطاحي ظيجبيي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت، ضاثغٝ  ٞبياظ ٔيبٖ ٔتغيط قٛز.ضز ٔي

ييس لطاض ٍ٘طفت ٚ أٞبي آٔبضي ٔٛضز تاجتٕبػي ٚ ٔهطف ضؾب٘ٝ ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاحي ثط اؾبؼ يبفتٝ -پبيٍبٜ التهبزي

ٞبي ٔسيطيت ثسٖ، زيٗ زاضي ٚ تهٛض اظ ثسٖ ثب ٍ٘طـ ثٝ جطاحي ٔتغيط ي س. أب ضاثغٝقٞب ضز  ثٙبثطايٗ فطضيبت ٔطثٛط ثٝ آٖ

ثط اؾبؼ جساَٚ زٚ ٚ ؾٝ ضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيٗ ٔسيطيت ثسٖ ٚ ٍ٘طـ  ٞبي آٔبضي ٔؼٙبزاض اؾت.ظيجبيي ثط اؾبؼ يبفتٝ

ٞبي زٞس زضٔيبٖ ٔتغيط، وٝ ٘كبٖ ٔيتاؾ زؾت آٔسٜٝ ث 352/0ساضزٚ ضطيت ضٌطؾيٖٛ اؾتب345/0٘٘ؿجت ثٝ جطاحي ظيجبيي 

ٔيبٍ٘يٗ  2ٞبي جسَٚ قٕبضٜثط اؾبؼ يبفتٕٝٞچٙيٗ ثيط ضا ثط ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاحي ظيجبيي زاضز. أثيكتطيٗ ت ٔسيطيت ثسٖ ،ٔؿتمُ

٘تبيج ض٘س اظ ٕ٘طٜ ٔتٛؾظ ٔميبؼ ٘ظطي ثبالتط اؾت وٝ ايٗ إ٘طٜ ٔسيطيت ثسٖ زض افطازي وٝ ٌطايف ثيكتطي ثٝ جطاحي ظيجبيي ز

ثيبٍ٘ط ايٗ  ،ٔطثٛط ثٝ اضتجبط ايٗ زٚ ٔتغيط ي ييس فطضيٝٗ زٚ ٔتغيط اؾت. ثٝ تؼجيط زيٍط تأآٔبضي حبوي اظ اٍِٛٔٙسي ضاثغٝ ثيٗ اي

جس ؾغح ثباليي اظ ٔسيطيت ثسٖ ٞؿتٙس ٚ زض ٚالغ اافطازي وٝ ٌطايف ثيكتطي ثٝ ؾٕت جطاحي ظيجبيي زاض٘س ٚ ِٝ اؾت وٝ اوثطأٔؿ

اي اظ ضفتبضٞب ٚ اػٕبَ ٞؿتٙس وٝ ثب ظيجبيي ٚ انالح ثسٖ ٚ نٛضت اضتجبط ي ضٚظٔطٜ ٔتؼٟس ثٝ ا٘جبْ زازٖ ٔجٛػٝايٗ افطاز زض ظ٘سٌ
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 ي اؾت وٝ يه ضاثغٝ -176/0 ،2زاضي ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ جطاحي ثط اؾبؼ ٘تبيج جسَٚ قٕبضٜ زاضز. ضطيت ٕٞجؿتٍي ثيٗ زيٗ

تط بيي ٔٙفيٞب ٘ؿجت ثٝ جطاحي ظيج ضٚز ٍ٘طـ آٖ زاضي افطاز ثبالتط ٔي ٗثٝ ايٗ ٔؼٙب وٝ ٞط چٝ ؾغح زي ،زٞسٔؼىٛؼ ضا ٘كبٖ ٔي

ٌفت وٝ وبٞف ٚاثؿتٍي افطاز ٚ جبٔؼٝ زض تٛاٖ ثط اؾبؼ زيسٌبٜ ٌيس٘ع، يط ٔياضتجبط ايٗ زٚ ٔتغ ي ثبضٜقٛز ٚ ثبِؼىؽ. زضٔي

زؾتىبضي فيعيِٛٛغيىي ثسٖ قسٜ اؾت.  تط قسٖٚ ٚاثؿتٍي ٞطچٝ ثيكتط جبٔؼٝ ثٝ ػّٓ ثبػث ضاحت زٚضاٖ ٔسضٖ ثٝ ٔصٞت ٚ اتىب

ثب ضؼيف قسٖ ٘مف زيٗ زض قىُ زٞي ثٝ ٞٛيت اجتٕبػي افطاز، ثسٖ جبيٍبٜ جسيس  ٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ زيسٌبٜ ٌيس٘ع زض زٚضاٖ

ضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيٗ تهٛض اظ ثسٖ ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت  2وٙس. ثط اؾبؼ ٘تبيج جسَٚ قٕبضٜ اي زض ٞٛيت ؾبظي پيسا ٔيٚيػٜ

تطي زٞس ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ ٞطچٝ افطاز تهٛيط ٔٙفياؾت وٝ يه ضاثغٝ ٔؼىٛؼ ضا ثيٗ زٚ ٔتغيط ٘كبٖ ٔي -176/0حي ظيجبييثٝ جطا

ٞب ثٝ جطاحي ظيجبيي ٔثجت تط اؾت. زض ٚالغ تهٛيط ٔٙفي وٝ ٞط فطز اظ ثسٖ ذٛز ٚ ظيجبيي آٖ  اظ ثسٖ ذٛز زاقتٝ ثبقٙس ٍ٘طـ آٖ

 ي ثٙبثطايٗ زض نسز ضفغ ايٗ تهٛيط ٔٙفي اظ ثسٖ ذٛز ثٝ ٚؾيّٝ. قٛز بؼ جصاة ٘جٛزٖ ٔيزض شٞٗ زاضز ٔٙجط ثٝ ٘بضضبيتي ٚ احؿ

آيس تب ثسيٗ ٚؾيّٝ ثسٖ ذٛز ضا ثٝ اؾتب٘ساضزٞب ٚ ٔؼيبضٞبي تٙبؾت ٞبي انالح ثسٖ ثط ٔياػٕبِي ٔب٘ٙس جطاحي ظيجبيي ٚ زيٍط قيٜٛ

 ٚ ظيجبيي ا٘ساْ حبوٓ ثط جبٔؼٝ ٘عزيىتط وٙس.
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