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اما امروزه گرایش به . ها است گرایش به زیبایی کامالً طبیعی و مشترك بین تمامی انسان
این . اعی به مرحله ظاهرپرستی و خودنمایی رسیده استزیبایی به عنوان یک پدیده اجتم

یکی از نمودهاي این گرایش، آمار زیاد . سترش اموضوع در جامعه روز به روز در حال گست
وضع شناخت رابطه "هدف تحقیق حاضر . گیرد هاي زیبایی است که در کشور صورت میجراحی

جامعه . باشدمی "یبایی در شهر کرجهاي ز اجتماعی و فرهنگی زنان و گرایش آنان به جراحی
هاي شهر کرج در بیمارستان 86-89هاي آماري پژوهش حاضر، کلیه زنانی هستند که در سال

تحقیق حاضر . انتخاب شدند عنوان نمونهنفر به 148، انداقدام به انجام عمل زیبایی نموده
نتایج آمار توصیفی نشان . بود ها پرسشنامه آوري داده مطالعه پیمایش و ابزار جمع ، روشتوصیفی

نتایج هم  .هل بودندأمت اغلب دار ودرصد خانه 2/24، سال 30که میانگین سنی پاسخگویان داد 
عنوان مهمترین ها و همکاران بهچنین نشان داد که درآمد همسر، تقلید از دوستان، همکالسی

 نی نشان داد که متغیرهاينتایج تحلیل رگرسیو. گرایش به عمل زیبایی مطرح شده است عوامل
درصد از تغییرات واریانس متغیر گرایش به  50،هاي ماهواره ، تماشاي برنامهاجتماعی و فرهنگی

  .دنکن عمل زیبایی را تبیین می
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  مقدمه
ها است اما امروزه  شترك بین تمامی انسانکامالً طبیعی و م به زیبایی گرایش

بسیاري از مطالعات نشان . روز به روز در حال گسترش است گرایش به زیبایی در جوامع
این ). 2001،تیگمون(کنند  یم احساس بیشتر نارضایتی از بدن را زیادي که زنان دده  یم

داري و  سرمایه گونه به بدن زنان در جامعه ی نگاه ش به واسطه فشارهاي هنجاري و
بدن و نگرانی نسبت به  بدین ترتیب .هاست ه رسان فرهنگ مصرفی، مخصوصاً به وسیله

ها در زندگی دختران و زنان تبدیل شده  مشغولی ها و دل ی مهمترین نگراناز آن به یکی 
 شود  ، نمیدچارند الغري و یا چاقی تر چون مشکلبه این تنها مربوط به زنانی که . است
اي تاکید  کنند، به طور فزاینده شنوند و آنچه تماشا می آنچه دختران و زنان می«، زیرا

که بر درك و تجربه زنان ) 2003فروست، (» بیشتر بر اهمیت ظاهر را نشان می دهد
جوانان و نوجوانان به سبب اقتضاي . گذارد نسبت به بدن خود در زندگی روزمره تأثیر می

هاي گزاف و قبول عواقب جسمی، روانی و حتی  ینهسنی و یا دالیل دیگربا صرف هز
 .جانی در صدد کسب مقام بهتر در این مسابقه زیبایی هستند

در اکثر . شود براي جراحان زیبایی تبلیغ میامروزه شاهدیم در تلویزیون و سینما 
زنان در مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهر خود در آنچه به چشم  ،جوامع

این توجه . دهند می توجه بیشتري نشان حساسیت و ،داشته دقت نظر بیشتري دآی می
هاي  تا رفتارهایی گاه افراطی به منظور مطابقت دادن ویژگی کند  وافر آنان را وادار می

هاي جمعی و عوامل تبلیغاتی  بدن خود با الگوهاي زیبایی چهره و اندام که در رسانه
این  در. آورد ذ کنند که بعضاً تبعات سوئی به بار میشود اتخا صنعت زیبایی تبلیغ می

باال براي کسب   هاي داراي پایگاه افراد طبقات پایین و متوسط، از نماد افراد و گروهحالت 
نشریه  ).8و7: 1381ملک (کنند  موقعیت باالتر و دستیابی به احترام بیشتر استفاده می

گیري کرد که  ه منتشر کرد نتیج 2003معتبر اکونومیست در پایان گزارشی که در سال 
کنند، مقادیر  اي که صرف کارهاي آموزشی می ها هر ساله نسبت به هزینه  یآمریکای«

  ).  2003دیویس ،(»پردازند بیشتري براي زیبایی می
جراحی زیبایی که یکی از آخرین دست آوردهاي انسانی براي خلق زیبایی است، 

ها طی یک دهه  در ایاالت متحده میزان جراحی تنها. اي داشته است رشد فزاینده
جراحی صورت گرفته در این  35از هر  1993دو برابر شده و در سال ) 1994-1984(

در آمریکا تعداد  2000در سال  ).4: 1994گیلمن، (کشور، یک جراحی زیبایی بوده است 
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افزایش % 98 ،1993افرادي که تحت عمل جراحی زیبایی قرار گرفتند در مقایسه با سال 
هاي اخیر رشد زیادي داشته هاي زیبایی در سال با توجه به اینکه جراحی. نشان داده است

ها در کشورهایی که خود تولید  این تکنولوژي ،براي خود تجارتی پرسود و شده استو 
کشورهایی این تکنولوژي کننده آن هستند استفاده کمتري دارند و بیشترین مشتریان 

اکثر زنانی که به . تري نسبت به مردان قرار دارند ت ن در موقعیت فرودسکه زنا هستند
دارند تعریفی از زیبایی ندارند، بلکه سیرت زیبا را مالك زیبایی  ،مندند عالقهعمل زیبایی 

در یک مطالعه موردي در یک مطب در  .کنند دانند ولی خود اقدام به عمل زیبایی می می
درصد براي رفع  5مراجعه کننده فقط براي زیبایی،  درصد زنان 62تهران مشخص شد 

هم چشمی اقدام  درصد براي چشم 5درصد جهت کسب اعتماد به نفس و  5/14عیب، 
شود با وجود  ال مطرح میؤحال این س ).1390افشار نادري، (کنند  ی به عمل زیبایی م

زیبایی، خطر  اینکه جراحی زیبایی مشکالت زیادي مانند مشکالت تنفسی، از بین رفتن
آور را به همراه دارد چرا اکثر زنان به انجام برخی  م هزینه باال و سرسا  ،مرگ، افسردگی

دارند؟ چه عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رفتار زنان تمایل  ها براي زیبایی را جراحی
  بدن خود تأثیرگذارند؟ زیبایی نسبت به

دهند و همین امر  میت میزنان در جامعه ما به زیبایی ظاهري بیشتر اهنگرش 
در گذشته کسانی . تواند باعث پیامدهاي سوء براي سالمت روانی و جسمانی آنها شود می

شان عیب  کردند، عالوه بر اینکه تعدادشان محدود بود، بینی شان را جراحی می که بینی
شاخصی نیز داشت اما امروزه مجموعه اي از عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی باعث 

ر کنند دست ،تنها به این امید که تغیی شده افراد زیادي فارغ از جنسیت و زشتی یا زیبایی
راه خود را در زندگی  ،بسیاري از مراجعه کنندگان عمل زیبایی. به چنین کاري می زنند

رسد   یاند و از زندگی ناراضی هستند بنابراین نخستین تغییري که به ذهنشان م  کردهگم 
. شان تغییري ایجاد شود د تا شاید در کار و زندگینشان را تغییر بده ره این است که چه

شان هم اجازه ندهد باز هم به طریقی که شده این کار را  بسیاري از آنان اگر توان مالی
از طرف دیگر، بسیاري از متخصصان و پزشکان اعالم  ).1390مشیرزاده، (دهند  انجام می

یی داراي تبعاتی است که در بسیاري از موارد جبران اند که هرگونه جراحی زیبا کرده
ناپذیر نیز هست ضمن این که در کشورهاي توسعه یافته که صاحبان این علم هستند، 

هایی دارند یا حداقل با وسواس تعداد کمتري از افراد رغبت براي انجام چنین عمل
ها رفاه، تغییر در نگرشباال رفتن سطح  .)2009جونز، (بیشتري این کار را انجام می دهند
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که هستندهمگی از جمله مواردي ... ها، فقدان و یا کمی اعتماد به نفس وو ارزشگذاري
 کنند می کمک است، شده تبدیل اپیدمی یک به رسد می نظر به به افزایش این روند که حاال

هاي زیبایی بر بدن و گذشته از تبعات منفی که ممکن است جراحی. )2009کلپ ،(
، مساله دیگر، تبعات اجتماعی است که ممکن است زندگی فرد را متی فرد وارد آوردسال

هاي زیبایی روز به روز افزایش  باتوجه به اینکه گرایش به جراحی. تحت تاثیر قرار دهد
ضرورت دارد  ،طلبد می اي را  یابد و پیري ضد ارزش شده است و نگاه آسیب شناسانه می

  . عاد گوناگون مورد بررسی قرار گیردعلل افزایش این امر از اب
که این پدیده اجتماعی در ایران  دده مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می

باب ابعاد اجتماعی و فرهنگی  بیشتر از ابعاد پزشکی بررسی شده است و مطالعات در
ر بلوچی د. تأثیرگذار بر تمایل زنان به اعمال جراحی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

مورد از  87پیرامون جراحی زیبایی بینی انجام داده است،  1376تحقیقی که در سال 
نتایج تحقیق وي . اند را مطالعه کرده است افرادي که عمل جراحی زیبایی انجام داده

درصد 75سالگی بیشترین سن عمل جراحی زیبایی بوده و  35تا  18که سن  نشان داد
درصد عمل به  96همچنین . نده ااند، زن بودته رفافرادي که تحت عمل جراحی قرار گ

عالوه عمل کنندگان درصد از  46 .خاطر زیباشدن و به ویژه زیباشدن صورت بوده است
) 1377(حسینی . بوده اند بر خودشان، پدر، مادر و همسرشان از وضع بینی آنها ناراضی

امام خمینی را مورد  بیمار عمل شده در بیمارستان 14اش در رینوپالستی،  لعه در مطا
ان براي انجام جراحی درصد افراد دلیلش 67مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که 

درصد هر  7/5درصد دلیل زیبایی و 1/27انحراف بینی و مشکالت تنفسی،  ،زیبایی بینی
نجفی  .درصد آنان زن بوده اند38سال و  30اکثر این بیماران زیر  .دو دلیل بوده است

.  نیز تأثیر جراحی زیبایی بینی را بر افزایش خودپنداره مثبت زنان بررسی کرد) 1382(
خود بعد از اقدام به عمل جراحی زیبایی بینی چه  هدف وي این بود که دریابد ادراك از

نتایج تحقیق نشان داد اقدام به عمل زیبایی باعث افزایش خودپنداري . کند تغییري می
. دار بوده است ه ثیر عمل جراحی زیبایی روي زنان خانأتترین بیش. شود ی مثبت زنان نم

ژیانپور  .دار نداشت جراحی زیبایی با وضعیت تأهل و سطح تحصیالت ارتباط معنی
هاي  ثر بر انجام جراحیؤبررسی عوامل جامعه شناختی م "در تحقیقی با عنوان ) 1386(

. ر انجام جراحی زیبایی پرداختشناختی مؤثر ب معهبه عوامل جا "زیبایی در شهر اصفهان
گیري ترکیبی افرادیکه بدون داشتن نقص یا مشکل  ه نفر با بهر 140 در این پژوهش
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 ها تهیاف. ، بررسی شدندبودند دهماهه اقدام به عمل جراحی زیبایی کر 2پزشکی در مقطع 
ل و هأاند، زن، غیرمت دهد که اکثر افرادي که به جراحی زیبایی اقدام کرده نشان می
 سال و 5/28میانگین سن آنها . هاي متوسط رو به پایین جامعه بودند  هپایگا متعلق به

 ،پژوهشها براساس نتایج . است شته درصد  باالترین فراوانی را دا 5/65جراحی بینی  با 
) 1389(بندي و ابراهیمی  ه قلع .ثر در جراحی بودؤهل از عوامل مأ، جنس و وضعیت تسن

هاي  دنی آزمو. متقاضیان جراحی زیبایی بینی را مطالعه کردند الگوهاي شخصیتی
جراحی بینی بودند که به درمانگاه   درخواست کننده) مرد6زن،  24(نفر  30پژوهش 

براي ارزیابی کردند که  مراجعه) ص(گوش و حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم 
این . ستان ارجاع شده بودندعمل به بخش روانپزشکی این بیمار شناختی پیش از روان

. ارزیابی شدند MCMI-IIو آزمون  DSMي بالینی مبتنی بر  افراد به کمک مصاحبه
کنندگان  خودشیفته در درخواست-فراوانی الگوهاي شخصیتی وسواسی نتایج نشان داد که

  .1داري بیشتر از سایر الگوهاي شخصیتی است جراحی بینی به طور معنی
گابوري .از ابعاد مختلف این مسأله را بررسی کرده اند مطالعات خارجی زیادي

براساس یک آزمون  ،جایگاه اجتماعی  زیبایی به مثابهاي با عنوان  در مطالعه) 2003(
تواند آن را به عنوان یک مؤلفه جایگاه  تجربی نشان داد که بسیاري از اثرات زیبایی می

در انتظارات افراد تفاوت قابل  جذابیت ،براساس نتایج مطالعه. اجتماعی معرفی کند
تواند  هاي منزلتی دیگر می کند و این اثرات در ترکیب با ویژگی بینی ایجاد می پیش

ابعاد » متوسط، زشت خوب،«در مطالعه خود با عنوان ) 2003(چینگ .تعدیل گردد
وي در این پژوهش با یک مطالعه  .اجتماعی و اقتصادي جذابیت ظاهري را بررسی کرد

نشان داد رابطه میان جذابیت و درآمد حتی با کنترل متغیرهایی چون سن، تعداد طولی 
دي از این قبیل همچنان سالهاي تحصیل، وضعیت تاهل، تعداد سالهاي استخدام و موار

مد براي مردان و زنان در در پژوهشی با عنوان جذابیت و درآ) 2009(جونز . پابرجاست
وي با مدرج کردن . هاي بدنی توجه کرد یی و جاذبهبه پیامدهاي اقتصادي زیبا مدیریت،

افزایش هر درجه روي زیبایی بر روي مقیاس پنج قسمتی به این نتیجه رسید که به ازاي 
دالر  215هاي زیبایی، هر فرد ساالنه  ، به عنوان مثال با انجام جراحیمقیاس زیبایی

                                                           
، 1386، توتونچی و همکاران 1379،روحانی  1383وي علمدار سار: براي مطالعه بیشتر می توانید به منابع زیر مراجعه کنید -١

، باللی و 1389، کیوان آرا وهمکاران 1388، مسعود زاده و همکاران 1388موسوي زاده و همکاران  ،1387ذکایی و  فرزانه 
 افشار کهن
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ن داد که مردان جذاب این تاثیر در دو جنس بررسی شد و نتایج نشا .منتفع می شود
بالفاصله پس از عمل جراحی از این ویژگی سود می برند اما جذابیت زنان اگرچه تدریجاً 

بیمار متقاضی  133با مطالعه ) 2009(کلپ  .ولی براي همیشه تداوم داشت ،سودآور بوده
درصد افراد مورد  29نشان دادند که  MMPIجراحی زیبایی صورت، با استفاده از آزمون 

طالعه هیچ اختالل شخصیتی نداشتند، در بقیه افراد، اختالل شخصیت خودشیفته م
) ده درصد(و نمایشی  )درصد12(، سپس اختالل شخصیت وابسته )درصد 25(شایعتري

از نظر سنی، . درصد اعمال جراحی ناشی از حالت واقعاً غیرطبیعی بینی بود یکفقط  .بود
 سال و در میان تحصیل 25تا  15 ینی در سنینبیشترین فراوانی اعمال جراحی زیبایی ب

  .1تر مشاهده می شود فه فراوانها و افراد مر کرده 
نشان می دهد که اکثر افرادي که اقدام به  کشور بررسی مطالعات داخلی و خارجی

این . سال بوده اند 35تا  18عمدتاً جوان و در گروه سنی بین  ،اند جراحی زیبایی کرده
       و تنها در برگیرنده طبقات باالي جامعه  است تمامی طبقات بودهافراد متعلق به 

داشته  اختصاصه زیبایی بجراحی عمل جراحی بینی بیشترین میزان عمل . باشد نمی
بسیاري از مطالعات به ابعاد . اکثر مطالعه شوندگان به دنبال زیبایی بیشتر هستند. است
. کرده است گان را از ابعاد شخصیتی بررسیمطالعه شوند، رداختهشناختی موضوع پ روان

مؤثر بر  اجتماعیو عوامل  رسانه هاي جمعیدر مطالعه حاضر ابعاد درون خانوادگی، 
  .گرایش افراد به اقدام به عمل جراحی بررسی شده است

ها و نظریات  ه بدن یکی از مفاهیم مهم در علوم اجتماعی و انسانی است و دیدگا
    به نظر فوکو افراد . هاي مختلف این مفهوم مطرح شده است مختلفی در مورد جنبه

هاي خود دستکاري کنند، و آن را به اطاعت وا دارند و این خود منبعث  توانند در بدن  می
اي براي اعمال و  او بدن را واسطه. باشد هاي اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی می از گفتمان
هاي  دستیابی به موقعیتهاي درتوفیق  به زنان ایلتم رسد می نظر به پس بیند می ابراز قدرت
فوکو، (ثر باشد ؤهاي زیبایی م تواند در گرایش زنان به انجام عمل می باال اجتماعی

کند و به نظر او افراد  ارونیگ گافمن مدیریت تاثیرگذاري را مطرح می ).170 :1388
مورد پذیرش دیگران و اي از خود را نمایش دهند که  ه خواهند در کنش متقابل جنب می

رسد جامعه پسند شدن و کسب ارزش احترام در جامعه  پسند باشند پس به نظر می جامعه

                                                           
، 1990،  سینات 1998،وارد  2004، الرسون 2005، التام  2005کومار : براي مطالعه بیشتر به این منابع  مراجعه شود -1

 2002، کاسل 2004، کامرون 2002، بل 2006، متز  1998، رانکین 1990، سرج 2003، پیر  2001سولیوان 
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 ).296: 1375 رتیرر،( ثر باشدؤهاي زیبایی م در گرایش زنان به انجام عمل تواند می
و شکل ظاهر بدن مرتبط   و با اندازه ،هاي اجتماعی منطبق هویت افراد را با ارزش: بودریو

پس به . داند سازد و در واقع هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می می
رسد وضعیت اقتصادي و پایگاه اقتصادي و اجتماعی و خانوادگی بر گرایش زنان  نظر می

  ).127:1994شیلینگ، ( ثر استؤبه عمل زیبایی م
ظم بدن خود شخص با کنترل من .در نظر گیدنز بدن جایگاه و هویت شخصی است

پوشاك، و هر نوع تغییر   هاي غذایی، از نظر او رژیم .کند ی هویت شخصی خود را حفظ م
اي براي ساختن  اي براي عرضه نماد خویشتن است و بدن نقطه در بدن آشکارا وسیله
زند اگر فرد خود را متناسب با روایت  شخص دست به انتخاب می. خود تعریف شده است

ه خواهد تایید دیگران را ب شود و می ند دچار احساس شرمسازي میاش ندا زندگی نامه
رسد تصور افزایش تایید دیگران بر گرایش زنان به عمل  پس به نظر می .دست آورد
د به دنبال به نظر هومنز افراد در زندگی خو ).195-1385:149گیدنز، (ثر است ؤزیبایی م

دهند که کمترین  از خود بروز می رفتاري را ،ر هر وضعیتید مطلوب واقع شدن هستند
رسد جذب جنس مخالف بر  پس به نظر می .ضرر و بیشترین پاداش را داشته باشند

درك افراد ). 63،254، 62: 1383 ادیبی وانصاري،(ثر است ؤگرایش زنان به عمل زیبایی م
هاي فرهنگی است براي مثال  ثیر ارزشأها ناشی از ت از خودشان و درك دیگران از آن

وقتی ارزش در جامعه بر جذابیت فیزیکی قرار گرفت، همانگونه که دیگران به جذابیت 
دهند فرد نیز تحت تاثیر فرهنگ اجتماع خویش ارزشمندي را در داشتن  نیز اهمیت می

ها را کم اهمیت و کم  چنانچه بعضی رفتارها یا ویژگی. فیزیک بدنی جذاب خواهد دید
ها  ن در قضاوت درباره خود و دیگران تحت آن ویژگیافراد متعاقب آ ،ارزش تلقی کند

 .)2002جکسون، (نخواهند بود 
از . هاي اجتماعی رفتار رقابت آمیز تبیین کرد پدیده مد را به کمک انگیزش: وبلن

. نظر او مد مختص طبقه باالي جامعه است که براي کسب درآمد مجبور به کار نیستند
شود البته در این  تر تقلید می توسط طبقات پایینوقتی مد در سطح جامعه توسعه یابد 

دار کند تا تفاوت و  هاي خود را مارك کوشد به سرعت معیارها و ارزش میان قشر باال می
و  ها رسد تصاویر مندرج در ژورنال پس به نظر می. دیگران نمایان سازد برتري خود را به

بر گرایش زنان به عمل هاي داخلی و خارجی  مجالت و عمل جراحی توسط هنرپیشه
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در این مطالعه با استفاده از تئوریهاي فوق فرضیات  ).22: 1382فاضلی،(ثر استؤزیبایی م
  :زیر مطرح شده اند

و گرایش آنان  دستیابی به موقعیتهاي اجتماعی باالرسد بین تمایل زنان به  به نظر می -1
  .هاي زیبایی رابطه معنی دار وجود دارد به انجام عمل

رسد بین تصور افزایش جامعه پسند شدن و گرایش زنان به انجام  میبه نظر  -2
 . هاي زیبایی رابطه معنی دار وجود دارد عمل

رسد بین پایگاه اقتصادي و اجتماعی و گرایش زنان به عمل زیبایی رابطه  به نظر می -3
 .معنی دار وجود دارد

ه عمل زیبایی رابطه یید اجتماعی و گرایش زنان بأرسد بین تصور افزایش ت به نظر می -4
 .معنی دار وجود دارد

رسد بین تصور افزایش جذب جنس مخالف و گرایش زنان به عمل زیبایی  به نظر می -5
 .رابطه معنی دار وجود دارد

گرایش  هاي جمعی در مورد زیبایی و زیبا شدن و رسد بین تبلیغات رسانه به نظر می -6
 .زنان به عمل زیبایی رابطه معنی دار وجود دارد

 

  
  مدل نظري تحقیق -  1نمودار
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  روش شناسی
اي توصیفی است و رابطه عوامل مختلف و تمایل به ج، مطالعهپژوهش حاضر 

در  زنان و دخترانی بودند که جامعه آماري .کندبررسی می در بین زنان  جراحی زیبایی را
 و نمودند، اقدام به عمل جراحی زیبایی 89تا  86هاي هاي شهر کرج طی سال بیمارستان
 برآورد شد کهنفر  148با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه . نفر بود 7800تعداد آنها 

 186پرسشنامه بین مخاطبان توزیع و در نهایت  200جهت افزایش دقت تعداد 
ها، مصاحبه و پرسشنامه بود که  تکنیک جمع آوري داده .دشآوري  پرسشنامه کامل جمع

ه لیست، آدرس و تلفن زنان تحت عمل نکبا توجه به ای. شدبه صورت حضوري اجرا 
براي . دشگیري تصادفی ساده استفاده جراحی قرار گرفته، در دسترس بود از روش نمونه

روش آزمون و آزمون براي سنجش پایایی ابزار از  سنجش اعتبار ابزار از اعتبار صوري و
گرفت و سؤاالت با پایایی پایین ها مورد آزمون قرار  مجدد استفاده شد سپس همبستگی

  .حذف  شدند) 0.6آلفاي کمتر از (
موارد زیر است که هر یک با سؤاالت  در تحقیق حاضر متغیرهاي مستقل شامل

  : خاص سنجیده شده اند 

  جذب جنس مخالفتصور افزایش  .1
  .کردم شانس بیشتري براي یافتن همسر مناسب پیدا خواهم کرد فکر می
اند همسر  شناسم بعد از عمل جراحی توانسته سانی که میکردم اکثر ک فکر می

  .دلخواه خود را پیدا کنند
  .کردم بعد از عمل، همسرم بیشتر به من عالقمند خواهد شد فکر می
  .همسرم بیشتر به من توجه خواهد کرد ،کردم بعد از عمل فکر می

  جامعه پسندشدنتصور افزایش  .2
  .ی مرا تحسین خواهند کردکردم بعد از عمل، دیگران زیبای فکر می

ها  بدون احساس ناراحتی از نقائص صورت یا بدنم در مهمانی توانم می کردم می فکر
  .شرکت کنم

  .کردم دیگران از همصحبتی با من احساس خوشایندي خواهند داشت فکر می
  . ها جلب توجه خواهم کرد کردم در میهمانی فکر می
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 تأیید اجتماعیتصور افزایش  .3
  .زیباتر شدن مرا تحسین خواهد کرد دم همسرمکر تصور می
  .ام  زیباتر شدن مرا تحسین خواهند کرد کردم  اعضاي خانواده تصور می
  .کردم دوستانم زیباتر شدن مرا تحسین خواهند کرد تصور می
  .کردم همکارانم زیباتر شدن مرا تحسین خواهند کرد تصور می

  .سین خواهند کردتصور می کردم همکالسهایم زیباتر شدن مرا تح

 رسانه هاتوسط و زیبا شدن زیبایی  تبلیغ .4
ماهواره، مرا تشویق به عمل  هاي مد شبکه مدلهاي نشان داده شده در تماشاي

   .زیبایی می کرد
تماشاي مدلهاي نشان داده شده در سایتهاي اینترنتی، مرا تشویق به عمل زیبایی 

   .کرد می
   .کرد می زیبایی عمل به تشویق مرا مجالت در شده کشیده تصویر به مدلهاي تماشاي

هاي سینمایی که با عمل زیبا تر شده بودند، مرا به  تماشاي هنرپیشه هاي فیلم
   .کرد می تشویق عمل زیبایی

 سب موقعیتهاي اجتماعیتصور ک .5
  .توانم شغل بهتري پیدا کنم کردم با زیباتر شدن می فکر می
  .ر شغلم ارتقا بیشتري پیدا کنمتوانم د تر شدن میکردم با زیبا فکر می
  .توانم در زمینه تحصیلی موفق تر باشم  کردم با زیباتر شدن می فکر می
  .توانم در مجامع علمی بیشتر حضور پیدا کنم کردم با زیباتر شدن می فکر می
 .توانم در مجامع هنري بیشتر حضور پیدا کنم کردم با زیباتر شدن می فکر می

ا طیف پنج قسمتی لیکرت سنجیده شد که از خیلی زیاد تا هاي فوق ب تمامی گویه
، 3، متوسط نمره 4، زیاد نمره 5خیلی کم اندازه گیري شد و پاسخ خیلی زیاد نمره 

  . گرفت  1و خیلی کم نمره  2کم نمره 

 اجتماعی  -پایگاه اقتصادي .6
، هر سه این این متغیر با سه شاخص تحصیالت، شغل و درآمد اندازه گیري شد

اجتماعی  -اقتصادي پایگاه متأهل افراد در .شدند گیري اندازه اسمی مقیاس با خصهاشا
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اجتماعی خانواده خاستگاه آنها  -خانواده خود افراد و در افراد مجرد پایگاه اقتصادي
  . مورد بررسی قرار گرفت

ل که عمل اؤمتغیر وابسته گرایش به عمل زیبایی بود که این متغیر با این س
مقیاس اسمی سنجیده  با ،زیبایی شما به قصد زیباتر شدن بوده یا براي سالمت بیشتر

  .شده است
 

  یافته ها 
بیشترین فراوانی مربوط به گروه به لحاظ سنی نشان داد که نتایج حاصل از مطالعه 

 .تنددر این رده سنی قرار داشمورد مطالعه درصد از نمونه  45.2 که بوده سال 35-25 سنی
میانگین  و بودند متاهل ها آن درصد 50.5گویان مجرد و  درصد پاسخ 45.7ها  داده اساس بر

درصد  39.9 میزان تحصیالتبه لحاظ . سال بود 10.30زندگی مشترك آنها سالهاي 
 و کمترین ندگویان داشت که بیشترین سهم را در پاسخ داراي مدرك کارشناسی بودند

 و )درصد49.5( شاغل پاسخگویان از نیمی تقریبا .بود ها یپلمهد به مربوط درصد2.2 میزان
درصد پاسخگویان در مناطق متوسط شهر  51.1، باالي شهرمناطق درصد افراد در  43.5

ساعت و میانگین استفاده از  2.21میانگین استفاده از تلویزیون روزانه . کردند زندگی می
جراحی زیبایی و بقیه دو تا  باراقل یک رصد حدد 88.2 .ساعت بود 2.67ماهواره روزانه 

  دانشگاهی با تحصیالت همسر داراي و متأهل افراد سوم یک حدود .داشتند زیبایی عمل پنج

 باالي رخانوا داراي درآمد آنها پنجم سه از بیش و شخصی منزل داراي درصد 82.3 ،بودند
 داد نشان جراحی عمل هب گرایش و سن رابطه به مربوط هاي داده .بودند تومان هزار 800
 زدن دست احتمال جوانتر باشند زنان هرچه .دارد وجود دار معنی رابطه متغیر دو این بین که

  . (r= -0.254,sig = 0.000, p=0.01) است بیشتر آنها در زیبایی جراحی عمل به
و  بین متغیرهاي تحصیالتدهد که  نتایج مربوط به آزمون فرضیات نشان می

. درصد وجود دارد 0.0 1دار در سطح  گرایش به عمل زیبایی رابطه معنیو  درآمد خانواده
گرایش به عمل زیبایی  برابر با تحصیالت و ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي 

نتایج همچنین نشان داد که متغیرهاي درآمد ماهیانه خانوار و گرایش . می باشد - 0.296
دار  درصد معنی 0.0 1بودند که در سطح  0.412به عمل زیبایی داراي ضریب همبستگی 

به انجام زنان اي در میزان گرایش عبارتی درآمد خانواده عامل تعیین کنندهه ب. باشد می
و تمایل به عمل زیبایی همبستگی باالیی نشان  بین نوع شغل. عمل زیبایی می باشد

  .داده نشد
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  ایش به عمل زیباییو گراجتماعی خانواده  -پایگاه اقتصادي -1جدول شماره 

  ضریب  آزمون  مقیاس  متغیر ها
  sig  همبستگی

  تحصیالت  وگرایش به عمل جراحی زیبایی
  

  درآمد ماهیانه خانوار، وگرایش به عمل جراحی زیبایی

  ايرتبه
  
  نسبی

  اسپیرمن
  

  پیرسون

0.296 - 
 

0.412 

**0.004  
 

 
0.000 

  درصد 0.01داري در سطح  معنی **
 

 تمایل به دستیابی به موقعیتهاي اجتماعی باالتر ون بیتحقیق براساس نتایج 
ضریب . درصد وجود دارد 0.05گرایش به عمل زیبایی، ارتباط معنی دار آماري در سطح 

  . می باشد 0.236همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي مذکور برابر با 
 

  عمل زیباییگرایش به  تمایل به دستیابی به موقعیتهاي اجتماعی باالتر و -2جدول شماره 

  ضریب  آزمون  مقیاس  متغیر
  sig  همبستگی

  تمایل به دستیابی به موقعیتهاي اجتماعی باالتر
 0.002  0.236 اسپیرمن ايرتبه  گرایش به عمل زیبایی و

 
و ، جذب جنس مخالف اده هاي مربوط به جامعه پسند شدن، تأیید اجتماعید

این متغیرهاي مستقل و متغیر دهد که بین  نشان میگرایش به عمل زیبایی در زنان 
ضریب همبستگی . درصد وجود دارد0.0 5دار آماري در سطح  ارتباط معنیوابسته 

توان گفت که  بنابراین می. باشد می 0.313اسپیرمن بین متغیرهاي مذکور برابر با 
این سه . دناي در گرایش به عمل زیبایی زنان می باشعامل تعیین کنندهمتغیرهاي فوق 

  .تحت عنوان محرکهاي اجتماعی نامگذاري شده اندمتغیر 
  

  گرایش به عمل زیباییو هاي اجتماعی محركرابطه  -3جدول شماره 
  sig  ضریب همبستگی  آزمون  مقیاس  متغیر  مستقل

 0.012*  0.313 اسپیرمن ايرتبه  هاي اجتماعی محرك

  درصد0.0 5داري در سطح  معنی *
 

 "اي مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابستهدر نهایت براي بررسی تاثیر متغیره
از رگرسیون گام به گام استفاده شده است و تمامی  "گرایش به انجام عمل زیبایی
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اند وارد معادله رگرسیون شدند که از  معناداري داشته هایی که در تحقیق همبستگی متغیر
جتماعی و ا محرکهاي، هاي جمعی رسانهها چهار متغیر شامل میزان درآمد،  بین آن

در میان  .اند دار بوده ي رگرسیونی معنی در معادله دستیابی به موقعیت باالي اجتماعی
متغیرهاي مستقل درآمد خانواده بیشترین سهم را در تبیین گرایش زنان به عمل جراحی 

به عبارت دیگر خانواده هاي با درآمد باال بیشتر احتمال دارد که به . زیبایی داشته است
  . ی زیبایی دست بزنندعمل جراح

  
  تعیین متغیرهاي تاثیرگذار در گرایش به عمل زیباییهمبستگی و ضرایب  -4جدول شماره 
  2Rضریب تعدیل شده   2Rضریب تعیین  Rضریب همبستگی  مدل
  0.215  0.226  0.476  اول
  0.376  0.395  0.628  دوم
  0.429  0.455  0.674  سوم
  0.475  0.506  0.711  چهارم

  
  در گرایش زنان به عمل زیبایی ي متغیرهاتاثیرگذارمیزان  -5 جدول شماره

  ضریب  متغیر وارد شده در مدل
 Bغیراستاندارد 

  ضریب
  βاستاندارد شده 

  مقدار
t  

  سطح
  داري معنی

  0.004**  - 2.994    - 10.95  ضریب ثابت
  0.000**  5.85  0.527  3.869  درآمد

  0.000**  4.3  0.382  1.06  رسانه هاي جمعی
  0.006**  - 2.84  - 0.259  - 0.924  اجتماعی محرکهاي

  0.012*  2.58  0.227  0.205  دستیابی به موقعیت باال
 درصد0.0 1داري در سطح  معنی **درصد            0.05داري در سطح  معنی *

 
  بحث و نتیجه گیري 

خاستگاه . خویش گرایش داردزیبایی انسان به طور طبیعی به آراستن و نشان دادن 
آراستن هرچند در . تمایل انسانی را می بایست در کمال گرایی انسان جست و ریشه این

حوزه روان شناسی کمال قرار می گیرد و بیانگر شخصیت و سالمت روح و روان آدمی 
به این . است، اما ارتباط تنگاتنگی با حوزه تمایالت عاطفی انسان به زیبایی ها نیز دارد

او را به این ، و طبیعت وي فطرت ،ایی گرایش داردطور طبیعی به زیب معنا که انسان به
ه آراستن زیبایی کمال گرایانه انسان موجب می شود تا شخص گرایش ب. کشاند سوي می
را  ألهاین مس. دارند خویشزنان گرایش بیشتري به آراستن ، در میان دوجنس .پیدا کند



158 1389زمستان   –10شماره  –زن و مطالعات خانواده 

زن و مرد و نیز در  هاي ماهوي میان جنس توان از دو بعد انسان شناختی و تفاوت می
هاي  تفاوت نوعی خود ها تفاوت این که معنا این به .داد قرار بررسی و بحث مورد رفتارشناسی

له هنجاري و رفتارشناسی أطبیعی میان مرد و زن را می نمایاند و از سوي دیگر به مس
ده ، این پدیین است که در روان شناسی اجتماعیجا امهم در این ألهمس .مرتبط می باشد

آرایش  مسأله .گیرد از زاویه پدیده هاي نابهنجار و بهنجار مورد تحلیل و بررسی قرار می
اي اجتماعی مبدل شده که  ألهشخص نیست بلکه به مس ألهو جراحی زیبایی تنها مس

با نگاهی به ابعاد و پیامدهائی که . دهد پیامدهاي آن به اشکال مختلف خود را نشان می
. توان به اهمیت و جایگاه این بحث پی برد کند می ع ایجاد میآرایش در جوام ألهمس

گذار بر گرایش زنان به انجام هاي تاثیر ن پژوهش به شناخت حیطهبدین منظور در ای
هاي  جراحی مشتریان اکثر که داد نشان پژوهش نتایج .است هشد پرداخته زیبایی هاي عمل

 .کند می پیدا کاهش زیبایی عمل به ایشبا افزایش سن گرزیبایی زنان و دختران جوانند و 
نتایج همچنین  .نیز آن را تأیید کرده است) 1386(دست آمده از تحقیق ژیانپور ه نتایج ب

وضعیت تأهل در گرایش به عمل جراحی بی تأثیر است و هردو گروه  45.7نشان داد که 
. زیبایی دارند سانی تمایل به عمل جراحی زنان یعنی مجرد و متأهل به طور تقریباً یک

بر اساس  .نیز در تحقیق خود این را به اثبات رسانده اند) 1388(مسعود زاده و همکاران
شود که بین متغیرهاي گرایش به عمل زیبایی و تحصیالت  مشخص میتحقیق نتایج 

درصد وجود  0.01شوهر در بین زنان متاهل پاسخگو، رابطه منفی معنی دار در سطح 
میزان تحصیالت شوهر بیشتر باشد، میزان گرایش به عمل زیبایی داشت بعبارتی هرچه 

متغیر درآمد ماهیانه خانوار بیشترین تأثیرگذاري را در بین  .در بین زنان کمتر می باشد
  .متغیرهاي مستقل برگرایش به عمل زیبایی داشت

میزان گرایش زنان به عمل جراحی نیز  ،نتایج پژوهش نشان داد با افزایش درآمد
که ، مبنی براین)1386(هاي کیوان آرا و همکاراناین نتیجه با یافته. شتر بوده استبی

هاي پایین و متوسط فراگیري بیشتري دارد در طبقات و پایگاه انجام عمل زیبایی
 و متوسططبقات کند اقشار که بیان می) 1386(نتایج ژیانپور  ولی با. همخوانی نداشت

هاي زیبایی دارند،  گرایش بیشتري به انجام عمل تی،بندي طبقاا توجه به قشرباال ب
زنان به عمل جراحی  هاي ماهواره بر گرایش ها به ویژه برنامه رسانه. همخوانی داشت

ها حاکی از آنند که  ، دادههمچنین. اما تأثیر آن خیلی زیاد نبود ،گذار بودزیبایی تأثیر
بیشتر باشد، گرایش به و فرهنگی هرچه تمایل افراد به دستیابی به موقیتهاي اجتماعی 
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 - اجتماعینیز عوامل ) 1389(بندي و ابراهیمی  قلعهشود و  میبیشتر عمل زیبایی 
  . دانند ثر در گرایش به جراحی زیبایی زنان میؤفرهنگی را عامل م

دهد که بین عوامل اجتماعی چون یافتن همسر مناسب،  نتایج پژوهش نشان می
و گرایش به عمل زیبایی  شغلیي ، ارتقا، یافتن شغل بهتراعی توسط دیگرانتأیید اجتم

هاي  کند که کسب جذابیت بیان می) 1997(والرد . در زنان ارتباط معنی دار وجود دارد
ین افزایش شانس هاي شغلی و اجتماعی و همچن آوردن موقعیت دسته ظاهري براي ب

یبایی هستند که در این هاي ز عوامل دخیل در انجام جراحی یابی ازیابی و همسر دوست
نتایج . باالیی برخوردار بودند  هاي مذکور از دیدگاه مخاطبان از اهمیت تحقیق نیز اولویت

تحقیق نشان داد که تشویق دوستان و بستگان به انجام عمل جراحی از عوامل مؤثر بر 
نیز ) 1388(موسوي زاده و همکاران . گرایش زنان به عمل جراحی زیبایی بوده است

ترین منابع ایجاد انگیزه و مجالت و  ها را اصلی و همکالسی خویشاوندان وستان،د
  .اند ترین منابع گرایش به عمل زیبایی معرفی کرده ها را از کم اهمیت ژورنال

باید جراحی زیبایی را پارادوکسی دانست که در چرخه میان فردیت و  در پایان
گرایی سیطره صاحبان سرمایه و مصرف رضایت فردي و فشار ساختارهاي اجتماعی و نیز

از سویی باید به نقش ساختارهاي اجتماعی و فشارهاي اجتماعی اشاره .قرار گرفته است
از سوي دیگر، توجه به این . که فرد را به سوي این گونه جراحیها سوق می دهند کرد

تفاوتی پیدا گرایی شکل مپدیده در زنان با توجه به موقعیت آنان در جامعه و با رشد فرد
ها و اي مقاومت در برابر کلیشهشاید بتوان انجام این رفتار را به گونه .کرده است

این پدیده یکی از ابزارهایی است که به زنان توان و . ساختارهاي اجتماعی تعبیر نمود
اي براي کسب فرصت مقاومت در برابر جامعه را می دهد و زنان از آن همچون وسیله

می کنند، چراکه زیبایی همراه با قدرت است و به زنان اجازه می دهد تا از قدرت استفاده 
  .هاي نابرابر سود برندآن در جامعه با فرصت
هاي تحقیق و اینکه سن مخاطبان رابطه معناداري با گرایش به  با توجه به یافته

  :شود هاي زیبایی داشته است، پیشنهاد می عمل
هاي الزم جهـت شـناخت تبعـات     خترانه، آموزشهاي د در مدارس بویژه دبیرستان  -١

هـا جلـوگیري    هاي زیبایی ارائه شود تا از گرایش نا معقول به اینگونـه عمـل   عمل
 .شود
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با  کنند و بعضاً هاي ظاهري را بیان می هاي تبلیغاتی صرفا جذابیت از آنجا که برنامه -٢
شـود   مـی  علمی سعی در جذب مخاطبان دارنـد، بنـابراین پیشـنهاد   هاي غیر اغراق
سازي زنان از کلیه جوانب مثبت و منفی انجام اینگونه  هایی نیز در زمینه آگاه برنامه
 .ها تهیه و پخش گردد عمل

هـاي مشـاوره    هاي عمل زیبایی پایگاه شود در مراکز درمانی و کلینیک پیشنهاد می -٣
هـا   هـاي مثبـت و منفـی اینگونـه عمـل      قبل از عمل جهت تشریح مسائل از جنبه

 . دهی شود نسازما
هایی جهت تشـویق بـه    الن، برنامهؤوشود که از جانب متصدیان و مس پیشنهاد می -۴

تر زنان  با حضور فعال. وجود آیده هاي اجتماعی ب حضور و مشارکت زنان در عرصه
اجتمـاعی   -فرهنگی  هاي توانمند سازي توسعه بسیاري از شاخص اًئنمدر جامعه مط

درست اندیشیدن و انتخاب خردمندانـه افـراد تـاثیر    شود که بر  در جامعه پدیدار می
 .خواهد داشت

ها باید الگویی مناسب جهت تشویق افراد به زندگی سـالم باشـند،    از آنجا که رسانه -۵
هـایی بـراي درسـت     ها و عوامل فرهنگی به عنـوان مشـوق   گردد الگو پیشنهاد می

ایش و تقلیـد  هاي جمعی به جامعـه معرفـی شـود تـا از گـر      انهساندیشیدن توسط ر
 . کورکورانه جلوگیري شود

ثر بر ؤهاي اجتماعی و فرهنگی مبا توجه به پژوهش انجام شده و گستردگی مولفه -۶
گرایش زنان به انجام عمل زیبایی، پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی، بررسـی  

ثر بـر گـرایش   ؤاجتماعی م -جداگانه نسبت به هرکدام از عوامل فرهنگیو عمیقتر 
 .به انجام عمل زیبایی انجام شودزنان 

گیـري تصـادفی از بـین افـراد     پژوهشی جامعتر به صورت نمونه ،پیشنهاد می شود -٧
جامعه انجام شود تا بتوان علل گرایش افراد جامعه را نسبت به جراحی زیبایی بهتر 

نیـز  هـا هسـتند   هاي افرادي که مخالف انجام این نـوع جراحـی  و دیدگاه هسنجید
 .هاي موافقین مقایسه گرددبا دیدگاه بررسی شده و

گردد با توجه به گزارشات حاکی از شکایات بیماران مبنی بـر   همچنین پیشنهاد می -٨
هاي متمرکزتري بـر   عوارض جسمی ناشی از انجام ناصحیح عمل زیبایی، پژوهش

 .هاي جراحی زیبایی انجام شود هاي عمل روي عواقب و پیامد
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