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 2/2/7011پذیرش  7/9/7997دریافت 

 چکیده
ر سازی و خوب جلوه دادن بدن خود است و با ایجاد تغییهایی برای زیبابشر همواره در پی ابداع روش

در بدن خود به دنبال ارضای نیاز فطری و روحی و اجتماعی به زیبایی است که در عصر کنونی در حکم 

کاری ها با دستشود. انسان ر بدن جهت زیباسازی بدان توجه مییکی از مصادیق دخل و تصرف د
جتماعی گیری از مفهوم بدن طبیعی، مبادرت به ساخت بدن اهای ظاهری و مرئی بدن و فاصلهویژگی

شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به جراحی زیبایی در بین نمایند. تحقیق حاضر در پی مطالعه جامعهمی

زنان شهر اهواز صورت گرفته است. چهارچوب نظری تحقیق از نظریات گافمن، ترنر، گیدنز، فدرستون، 
ش حاضر با روش پیمایش بودریار، داگالس، وبلن و بوردیو و رویکرد فمینیست استفاده شده است. پژوه

باشد و از سال ساکن شهر اهواز می 01تا  71و با استفاده از ابزار پرسشنامه که جامعه آماری شامل زنان 
ای استفاده شده است. حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، گیری طبقهروش نمونه

و تحلیل قرار گرفتند و برای   و استنباطی مورد تجزیهها در دو بخش آمار توصیفی باشد. دادهنفر می 910
و لیزرل و جهت تبیین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل از  SPSSافزار آماری  پردازش اطالعات، از نرم

آزمون های پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تصور از 
، 19نفس %، اعتماد به17، فشارهای اجتماعی %77، میزان دینداری %71ی بدن %، پذیرش اجتماع17بدن %

ی معناداری با جراحی و سن رابطه 79اقتصادی % –و پایگاه اجتماعی  06فرهنگی % –ای مصرف رسانه
زیبایی دارند ولی بین تأهل، تحصیالت و درآمد تفاوت معناداری مشاهده گردید. همچنین نتایج حاصل 

%( درصد از واریانس 01های پژوهش و مدل ساختاری نشان داد که، متغیرهای مستقل پژوهش )هاز فرضی
 اند. متغیر وابسته )جراحی زیبایی( را تبیین کرده

 فرهنگی، دینداری -ای جراحی زیبایی، فشارهای اجتماعی، تصور از بدن، مصرف رسانه کلیدی: گانواژ
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 مقدمه و بیان مسئله

ها انتهای انسانهای بییبا دیده شدن در هر انسانی وجود دارد و یکی از خواستهمیل به زیبایی و ز

کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری که انسان را وادار میویژه در زنان است به طوریبه

های اجتماعی امری بهنجار توجه به بدن در چارچوب .های جراحی سنگین نیز بزنداز جمله عمل

ازحد بر بدن، این مسئله از حالت طبیعی و بهنجار  ا در جوامع امروزی به علـت تأکید بیشاست، ام

شده و حالـت مصـنوعی  خود فاصـله گرفتـه اسـت؛ تـا جایی که بدن از حالت طبیعی خود خارج

سازد و به او اعتماد ی مطلوب، تصور فرد نسبت به خود را بهتر میبـه خـود گرفتـه اسـت. چهره

گیرد )جوراب تری شکل میهای اجتماعی در سطح قابل قبولبخشد در نتیجه فعالیت نفس میبه 

گیری روابط اجتماعی ی شکل( مطالعات نشان داده است که امروزه بدن در نحوه291: 7999چی، 

نقش مهمی پیدا کرده و افراد در تالش هستند تا در ظواهر امر نمایانگر شخصیتی  ها انسان

( و ازآنجایی که 02: 7916های اجتماعی روز باشند )گیدنز،  پذیر و متناسب با ارزشناسرزنش

وجود دارد )ولپ،  ها  انسان موجودی است زیبا دوست، تمایل به زیبایی از دیرباز در سرشت انسان

و یکی از  2ی پزشکی ـ فرهنگییک عمل پیشرفته 7(. درواقع جراحی زیبایی291: 2112

(. جراحی زیبایی یک 919: 2117، 9شناسی بدن است )میریول ی در جامعهموضوعات مورد بررس

باشد )حسینی خواهد، میروش تهاجمی با هدف دستیابی به ظاهر مطلوبتر از دیدگاه آنچه بیمار می

ترین اعمال (. امروزه جراحی زیبایی یکی از شایع2171 ،؛ دین، فولی، وارد7997و همکاران، 

یابد. کشور ایران ازنظر روز افزایش می و میزان متقاضیان آن روزبه جراحی در سطح جهان است

های اول جهان قرار دارد )موسوی زاده و  کل جمعیت در رتبه شده به نسبت جراحی زیبایی انجام

کنیم ممکن است  (. تصور ما از بدن یعنی اینکه بدن خود را چگونه درک می971: 7911همکاران، 

دهند  برقرار کردن با دیگران مؤثر باشد و در پاسخ هایی که دیگران به ما می بر توانایی ما در رابطه

-هایمان را در زندگی روزمره تحت تأثیر قرار میی تجربه کردن بدنتأثیر گذارد. این تصور نحوه

مان تأثیر  های اجتماعی و ماهیت روابط اجتماعیتواند بر میزان اعتمادمان به موقعیتدهد و می

 (.791-729: 2111شد )اباذری و حمیدی، داشته با
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نفس است.  از دیگر عوامل مؤثر بر گرایش به جراحی زیبایی در بین زنان نداشتن اعتمادبه

وضع بدن در جامعه مصرفی متضمن نوعی عالقه تجاری و آرایشی به آن است و در این جامعه 

ی آرایش ا فراگیر شدن پدیدهوضع بدن باید متناسب، الغر و جوان نگاه داشته شود. در جامعه م

ها سه خصوصیت هایی که در آندختران وزنان در عرصه زیست اجتماعی و استفاده از لباس

های دینی و بافت اجتماعی، مشاهده است با آموزه وضوح قابل نما بهچسپان، کوتاه و بدن

در چارچوب جویی زن و مرد از یکدیگر را هنجاری، عرفی و قانونی جامعه که هر نوع کام

آمارها  (.71:2111در تعارض آشکار است )فاتحی و اخالصی،  کند تشکیل خانواده تعریف می

اکنون بیش از ده هزار زن متقاضی جراحی بینی و پالستیک هستند )رضایی و دهد همنشان می

% رشد 11( در کشور ما از حدود دهه هفتاد تقاضا برای جراحی زیبایی 61: 7919همکاران، 

های زیبایی منحصر به طبقه ه است و این آمار در حال حاضر رو به افزایش است. جراحیداشت

مرفه جامعه نیست و از هر طبقه اجتماعی افرادی وجود دارند که بخشی از صورت یا اندام خود 

نشان داده که عوامل  ها پژوهش (.2: 7992اند )خزیر و همکاران،را به تیغ جراحان زیبایی سپرده

ی در گرایش به جراحی زیبایی مؤثرند: شامل نارضایتی از ظاهر، کسب ظاهر آرمانی و متعدد

باشد )سوامی و ی اجتماعی باال میآل، جنسیت، شریک عشقی، درآمد و سطح طبقهایده

( اکثر مردم انتظار دارند که با جراحی زیبایی شانس خود  را برای کسب 2: 2119همکاران، 

(. زیبایی برای زنان 7011واج بهتر افزایش دهند )مفاخری و همکاران، شغل مناسب، درآمد و ازد

ی بسیاری از عوامل نظیر پایگاه اجتماعی، بازتولید مطلوبیت، درآمد و احتمال کمک از نماینده

شمارند درحالی  های مثبتی را بر می جنس مخالف است، در واقع مردم برای افراد جذاب ویژگی

شوند. عوامل متعددی بر میزان گرایش به چنین حالتی را متصور نمی که برای افراد غیرجذاب

های جمعی های جمعی هستند. رسانهرسانه ها  جراحی زیبایی زنان تأثیرگذار است که یکی از آن

شوند، پایین آمدن  های افراد شناخته می عنوان یکی از عوامل مؤثر در تغییر سلیقهنیز امروزه به

های زیبایی در جامعه ما و انواع و اقسام جراحی ها اطی به زیبایی و رژیمسن آرایش، توجه افر

خطرات زیادی برای دختران و زنان جوان دربر خواهد داشت و بر احساس رضایت از خود و 

توانند این تمایل را همچنین عوامل مؤثری می گذارد. نفس دختران وزنان نیز تأثیر می اعتمادبه

یب: خانواده، دوستان، همسر، فامیل، نزدیکان، پزشکان، ماهواره و تشدید کنند که به ترت

تلویزیون هستند. رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، با اعالم اینکه ساالنه در حدود 
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هزار جراحی زیبایی بینی در کشور انجام می شود، ادامه داد: در دنیا جراحی پلک، در بین  26

صورت، رتبه نخست را دارد. بعد از آن، عمل لیپوساکشن یا همان جراحی های زیبایی سر و 

زاد دبیر انجمن جراحان  خبرگزاری فارس: جواد امیری .های اضافی بدن استکشیدن چربی

های زیبایی،  پالستیک و زیبایی در نشست خبری که در رابطه با چهلمین کنگره جراحی

انجام عمل جراحی  0ال حاضر ایران رتبه پالستیک و ترمیمی برگزار شد، اظهار داشت: در ح

ای از این آمار مربوط به  کل اعمال جراحی زیبایی را دارد که بخش عمده 71بینی و رتبه 

های بسیار های زیبایی از استانخوزستان از نظر آمار مراجعان عمل .های اقتصادی است جریان

به خصوص بخش خصوصی  پرمتقاضی است و از نظر تعداد جراحان فوق تخصص پالستیک و

بسیار در مضیقه است و فضا را برای مداخله گران غیر مرتبط باز کرده که عوارض زیادی را به 

دنبال دارد. دکتر عطایی در خصوص آمار انجام جراحی های زیبایی در اهواز گفت: ازآنجایی که 

ها و ستار و تکنیسنهای غیرمرتبط از جمله پرها و رشتههای زیبایی، آرایشگردر رشته جراحی

های جراحی زیبایی در اختیار ما اند آمار رسمی از انجام عملپزشکان عمومی نیز ورود کرده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز  .نیست و باید مدیریت و ساماندهی انجام شود

و لیزر فقط  در خصوص جراحی بینی با لیزر بیان کرد: این نوع عمل بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد

نیست که در عمل جراحی  در برش پوستی و کار سطحی روی بینی کاربرد دارد و در حدی

نفس، توجه به زیبایی بهشود پایین آمدن سطح عزت نفس اجتماعی، نداشتن اعتمادنوین تبلیغ می

ز تر کرده است ابه دلیل افزایش تبلیغات و تسهیالت پزشکی پیشرفته که این اعمال را راحت

(. دالیل گرایش 7990های زیبایی در اهواز است )غفاری و بهاروند، جمله عوامل رواج جراحی

زنان و دختران جوان ایرانی از طبقات اجتماعی متوسط و باال به جراحی زیبایی، این پدیده و 

سازد و این سؤال را در ذهن ایجاد عوامل مؤثر برآن را امری حائز اهمیت و نیازمند بررسی می

های پالستیک و زیبایی، با وجود اینکه از نظر علمی نماید که چرا اکثر زنان متقاضی جراحیمی

 نمایند؟ها ندارند؛ اقدام به جراحی زیبایی میشناسی نیازی به این جراحیو زیبایی

 پیشینه تحقیق

بر  ای از تحقیقاتی در زمینه عوامل مؤثر( سعی شده است به گزیده7در قالب جدول شماره )

 ها گزارش شده است.گرایش به جراحی زیبایی زنان اشاره و نتایج آن
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 ( پیشینه تحقیق8جدول )
 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

مفاخری و 
 همکاران

(7011) 

مدل ساختاری رابطه بین 

نگرانی از تصور بدن و 

باورهای وسواسی با 
مدیریت بدن در افراد 

متقاضی جراحی زیبایی 

عمل جراحی  )متقاضیان

 زیبایی شهر مشهد(

 هبستگی

 
 

 

 

نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد، متغیرهای 

بینینگرانی از تصور بدن و مدیریت بدن به ترتیب پیش

های قوی احتمال اقدام به جراحی زیبایی افراد کننده

 بود.

دانش و فروزنده 

(7997) 

پنج عامل بزرگ شخصیت 

 و تصویر بدنی در متقاضیان

های جراحی زیبایی عمل
 شهر اصفهان

 همبستگی

وسیله ضریب همبستگی پیرسون و ها بهتحلیل داده
رگرسیون چندگانه نشان داد میان تعدادی از صفات 

شخصیت و ابعاد تصویر بدنی رابطه معنادار مثبت وجود 

توجهی در تمایل افراد به گرایی نقش قابلدارد. وجدان

 کند.ی بازی میهای جراحی زیبایانجام عمل

شریفی و 
 (7996همکاران )

بررسی و مقایسه اختالالت 
روانی افراد با گرایش و 

فاقد گرایش به انجام عمل 

جراحی زیبایی )متقاضیان 

 زن و مرد در شهرکرد(

 –علی 
 ایمقایسه

افراد نسبت به گروه فاقد گرایش به عمل جراحی 
انوئیدتر تر، پرخاشگرتر و پارتر، وسواسیزیبایی افسرده

باشند. همچنین بین نمره کل اختالالت روانی بین دو  می

گروه دارای گرایش مثبت و فاقد گرایش مثبت به 

 جراحی زیبایی تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

زنجانی و 

 (7992همکاران )

بررسی عوامل اجتماعی 

مؤثر بر گرایش زنان به 

مدیریت بدن در ایران طی 
 رج(سه دهه اخیر) شهر ک

 -توصیفی 

 پیمایشی

 ها، رشد رسانه تأثیرات اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت

 ای، تغذیه های عادت خودشکوفایی، و معنوی

 مد روابط بین فردی، ی سالمت، درباره پذیری مسئولیت

 با بدنی فعالیت و ورزش استرس، مدیریت مدگرایی، و

 یداشتند ول ارتباط معناداری اندام تناسب به تمایل میزان
 اجتماعی اقتصادی ـ پایگاه و تحصیالت میزان سن، بین

اندام  تناسب به آنان تمایل میزان با موردمطالعه افراد

 نگردید. مشاهده معناداری ارتباط

محمودی و 

 (7990گیلوایی )

شناختی ی جامعهمطالعه

صنعت بدن: )مطالعة کیفی 
-دالیل و پیامدهای جراحی

های زیبایی زنان ساکن 

 ن(شهر تهرا

 –کیفی 

 گرنددتئوری

میل به زیبایی و ابراز گرایی بدنی، پدیدۀ محوری 

های اجتماعی و شرایط پژوهش است که در بستر ارزش
خانوادگی اتفاق افتاده است. پیامدها و آثار مطالعة 

نفس،  صنعت بدن در این پژوهش، افزایش اعتمادبه

 جویی اقتصادی است.جویی در زمان و صرفهصرفه

اه اردکان محمدپن

و همکاران 
(7992) 

 ی کنندهبینی پیش عوامل

زیبایی  جراحی جستجوی
 )شهر یزد(

 همبستگی

 سطح تأهل، وضعیت متغیر ها نشان داد سه یافته

 دفاعی روان آزرده، های سبک و مادر تحصیالت

 زیبایی جراحی به گرایش برای قوی های بینی کننده پیش
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

 .باشند می

عباسی اسفجیر و 

 (2177قاسمی )

 

 -بررسی عوامل اجتماعی 
فرهنگی در جراحی زیبایی 

زنان )موردمطالعه: زنان 

 شهر نور(

 

 کمی

گرایی، نتایج نشان داد بین جراحی زیبایی و مصرف
سرمایه فرهنگی، فشار اجتماعی، وضعیت اجتماعی 

باالتر و مدیریت بدن رابطه مثبت و معناداری وجود 

درک منفی بدن همچنین بین جراحی زیبایی و  .دارد

 ارتباط منفی وجود دارد.

 (2177کی سیا )

تأثیر سطح پذیرش نسل 

سوم زنان مالزیایی بر سطح 

 جراحی زیبایی

 همبستگی

سطح پذیرش نسل سوم زنان مالزیایی به سمت عمل 
جراحی زیبایی از دو عامل انطباق و جنسیت افراد تأثیر 

پذیرد. اما از طرف دیگر مشخص شد که فقدان  می

نفس و جذابیت خود، عاملی برای اهمیت پذیرش تعز

 باشد. عمل جراحی زیبایی می

فاستر و هامل 

(2111) 

تغییر بدن: تاتو کردن و »
سوراخ نمودن بدن از 

« ها تا دانشگاه فرهنگ خرده

را در میان دانشجویان 

دانشگاه الینیوز شرقی 
 مطالعه کرده اند.

 کمی

یشتری نسبت به ـ زنان در مقایسه با مردان گرایش ب7
ـ 2درصد(  60درصد در مقابل 9/00تغییر بدن دارند. )

در میان کسانی که اعتیاد به مواد مخدر، الکل و سیگار 

شده  دارند تغییر بدن بیش از اشخاص دیگر مشاهده

های مذهبی صورت منظم به مکانـ افرادی که به9است. 
 روند کمترمی

 (2177نورتون)
 

اندام  فرهنگ تناسب

های اجتماعی و تأثیر  نهرسا
آن بر تصویر بدن در میان 

 زنان آمریکایی

 کیفی –کمی 

های اجتماعی  های موجود در رسانه بزرگترین پالت فرم

ویژه فیسبوک و اینستاگرام، دسترسی متوسط  به

طور بنیادین متحول را به ها  به زیر فرهنگ ها  آمریکایی

های  کرده است. میزان مصرف این محتوا در رسانه
یابد. و تأثیر آن بر تصویر اجتماعی مدرن افزایش می

ی افراد برای انتخاب یک زندگی با بدنی افراد، انگیزه

های بدنی  آلتر و همچنین تأثیر آن بر ایدهروش سالم

 دهد. زنان آمریکایی را نشان می

 (2171هووان )

 

نگرش به جراحی پالستیک 
در میان مردان وزنان کالج 

می سی سی پی )دانشگاه 

 آمریکا(

 کیفی –کمی 

 
 

نتایج نشان داد زنان بیشتر با جراحی پالستیک آشنا 

های تلویزیونی نسبت به هستند و در معرض برنامه
 گیرند.مردان قرار دارند و تحت تأثیر قرار می

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

تصور بدن و پذیرش 
ر چین و جراحی زیبایی د

 

 
 

 

 
 کیفی

یک رابطه ثابت بین پذیرش جراحی زیبایی و عوامل 

روانی از جمله تصویر بدن وجود دارد. در این مطالعه، 
ساله  61تا  71زن هلندی  21زن چینی و  21

(Mchinese = 34.20 ؛MDutch = 34.70)  در مصاحبه

ته یک به یک شرکت کردند. داده ها های نیمه ساختاریاف
با استفاده از تحلیل موضوعی بازتابی تجزیه و تحلیل 
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

یی وو، ساندرا 
مولکنس، جسیکا 

 (2122ام آلیوا )

ها و هلند در مورد تفاوت
 های فرهنگیشباهت

شدند. به طور کلی، شرکت کنندگان چینی و هلندی 
شباهت های زیادی در نظرات خود در مورد آنچه که 

ممکن است بر روی جراحی زیبایی تأثیر بگذارد، به 

رهنگی اشتراک گذاشتند. بارزترین تفاوت های بین ف

اقتصادی درک شده زیبایی -مربوط به مزایای اجتماعی
)عمدتاً زنان چینی( و تصور زنان از قدردانی از بدن 

است. هدف مطالعه ارائه بینش کیفی در مورد نگرش 

زنان چینی و هلندی نسبت به جراحی زیبایی است. به 

-ها بر فشارهای ظاهری اجتماعی طور کلی، یافته
ها تاکید  ر زنان، در بین فرهنگفرهنگی قابل توجهی ب

تواند تصویر منفی بدن و توجه به جراحی  کند که می می

زیبایی را ترویج و تقویت کند. با این حال، به طور 
خوش بینانه، یافته ها همچنین فاکتورهای زیادی را 

نشان داد که می توانند قابل تغییر باشند، مانند افزایش 

گاهی از خطرات پذیرش بدون قید و شرط بدن و آ

جراحی زیبایی، که به نوبه خود می تواند از زنان در 
برابر جراحی زیبایی محافظت کند و می تواند تالش 

 های تحقیقاتی آینده را هدایت کند.

 

 

 

 
یون ام سئو و 

 یانگ ای کیم

(2122) 

 

 
 

های پذیرش بینی کنندهپیش

جراحی زیبایی در زنان کره 
 جنوبی

 
 

 

 کمی

کننده  های جمعیت رو به رشد مصرف بررسی ویژگی

های عمل  تواند به ترویج روش می(sc)جراحی زیبایی  

از شرکت  ٪9101تقریباً   تر کمک کند. زیبایی ایمن
قرار گرفته بودند که  CSکنندگان در معرض تبلیغات 

کسب  CSاطالعاتی در مورد عوارض جانبی  9002٪

ند. هشتاد و را در نظر گرفت CSدر آینده  ٪6200کردند و 

قرار گرفته  CS%( شرکت کننده تحت 9102هشت )
بودند. شایع ترین دسته جراحی و غیرجراحی به ترتیب 

با کاهش  ACSجراحی پلک و تزریق سم بوتولینوم بود. 

، قرار گرفتن در معرض (β = − 0.12 ،p < .05سن )
در  CS، در نظر گرفتن CS (β = 0.10 ،p < .05)تبلیغات 

یابد. و افزایش نمرات  افزایش می (β     0.0.0آینده )

در مجموع، این عوامل  .(β = 0.29 ،p < .001افسردگی )

، F = 25.21درصد از واریانس را توضیح دادند ) 0901
p < .001). 
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ی بدن توجه ازحد به مسئله شدن، بیش ی جدید با تحوالت جهانیرسد در دورهبه نظر می

ها، عوامل  ای عوامل اشاره کرد: سیاسی کردن بدن توسط فمینیستتوان به پارهشده است که می

سوی مدرنیته  های جدید و حرکت بهجمعیت شناختی، رشد فرهنگ مصرفی، پیدایش تکنولوژی

خصوص اینترنت منابع اصلی تبلیغات برای جمعی بههای دسته باشد. استفاده از رسانه می

ترین افراد جامعه را تشکیل داده و در آن مسئله دهکننمصرف انواع کاالهای فرهنگی، که مصرف

کرده و آراسته بودن است و  القائی به جوانان داشتن اندام الغر و باریک و در حین حال، آرایش

های اخیر گسترش های زیبایی صورت و بینی و حتی سایر اعضای بدن در سالجراحی

 چشمگیری داشته است. 

-عنوان معیار زیبایی اندام به ی اخیر در ایران، تناسب هدر اهمیت مدیریت بدن در چند ده

اندام، مورد توجه دختران وزنان قرارگرفته و اقدام برای رعایت رژیم غذایی الغری جهت 

شده است و همچنین  تناسب اندام به دغدغه برخی از دختران وزنان ایرانی تبدیل  دستیابی به

هم است که آنان ممکن است نسبت به چاق شدن خود قدری م مسئله مدیریت بدن برای زنان به 

غذایی، کاهش  های شدید در رژیمحالت وسواسی پیدا کنند که همراه با تحمیل محدودیت

ای است. در زمینة مدیریت بدن تحقیقات اندکی در داخل  شدید و ترس از افزایش وزن و فربه

ی تأثیرگذار در مدیریت بدن هاهای اندک هم در خصوص مؤلفهشده و پژوهش کشور انجام 

-کنیم که در مدیریت بدن مردان یا هر دو جنس بهاند و اندک تحقیق را پیدا میزنان پرداخته

 صورت مشترک مدنظر قرار داده باشند. 

شده پیرامون زیبایی و بدن در خارج از کشور در مقایسه با تحقیقات   ولی تحقیقات انجام

دهد در مرتبه باالتری قراردارند. نتایج تحقیقات نشان می داخل کشور از حیث کیفیت و کمیت

سوی  ویژه زنان را به شود و عوامل گوناگونی افراد بهکه مدیریت بدن با اهداف مختلفی انجام می

ای بیشترین میزان ترغیب و دهد. این تحقیقات ازجمله مصرف رسانهچنین رفتارهایی سوق می

نان و دختران را نشان دادند. بسیاری از تحقیقات انجام شده گرایش به جراحی زیبایی در بین ز

 دهند. طورکامل پوشش نمیو آن را بهگرفته را درنظرزیبایی فقط ابعادی از جراحی 
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 مبانی نظری

دکارتی ذهن و بدن )ذهن موضوع علوم انسانی و  7گراییتمایز افالطون بین روح و بدن، دوگانه

 2گرایانهها و هنجارها و برتری رویکردهای کل تأکید بر ارزشبدن موضوع علوم طبیعی(، 

شناسی کالسیک باعث شده که بدن و مباحث مرتبط با آن در جامعه (77-76: 2116، 9)هوسون

-شناسی قرار نگیرد. دیوید لی برتون سه مرحله از رهیافت پردازان جامعهدر کانون توجه نظریه

   کند:مطرح میشناختی در تعیین بدن را های جامعه

شناسی کالسیک جسمانیت  : از دید برتون در جامعه0شناسی به بدن توجه ضمنی جامعه

دیگر در  عبارتشناختی حضور داشت. بههای جامعه صورت غیرمستقیم در تحلیلبه 6انسان

 تأثیر عناصر متفاوتکننده نبود و بیشتر تحتعنوان عامل تعیینشناسی بدن به های جامعه تحلیل

 گرفت.  در جامعه قرار می

های مرتبط با  از بدن: در این مرحله عناصر سخت تحلیل 0شناختی پراکندههای جامعه تحلیل

های پیرامون آن از نظم خاصی  شود، اما دراین مرحله توجه به بدن و تحلیل بدن تدارک دیده می

 برخوردار نیست. 

های بیشتری  طور خاص تحقیقناسان بهش: در مرحله سوم جامعه7شناختی بدن سوی جامعهبه 

صورت عمیق بررسی و دهند و ارتباط آن را با منطق فرهنگی و اجتماعی به درباره بدن انجام می

شناسی پردازان کالسیک جامعه( طبق ادعای برتون، نظریه270: 2116نماید )وارگا،  مطالعه می

شناسانی نظیر دورکیم، بدن در بین جامعه اند. هایشان قرار ندادهمسئله بدن را هسته اصلی نظریه

داری، عقالنیت و کنترل اجتماعی بدن را  تأثیر جامعه بوده و فرهنگ سرمایهمارکس و وبر تحت

( براساس واکاوی بینش نظری دورکیم 270: 2116تحت سیطره خود گرفته است )همان، 

باشد، زیرا شامل یمذهب م های ابتدایی توان عنوان کرد که توتمیزم یکی از صورت می

ها شوند و به آنهای از اعتقادات و اعمالی است که توسط مردم، مقدس شمرده می مجموعه

                                                           
1.Dualism  
2.Holostic perspectives 

3 . Howson,Alexandra 

4.Implicit sociology of the body 

5 .Corporeality of humans 

6 .Afragmented sociology 

7 .Asociology of the body 
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کنند. در هر کالنی با توتمی خاص، مراسمات و تشریفات مذهبی  هویتی مشترک اعطا می

های دیگر  خاصی وجود داشت، که هر فرد را با کالن خود منسجم ساخته، آن کالن را از کالن

ها و ساختند. بنابراین بدن برای دورکیم سرچشمه تولیدکننده نمادها و نمایش ارزشمتمایز می

( گافمن ضمن 21: 2116شود )هوسون، هنجارهای اجتماعی در زندگی اجتماعی محسوب می

ی زیادی به بدن اشاره دارد. از دید او، عامالن بدنی یا جسمی نیز استفاده از مفهوم خود تا اندازه

کوشند نظر  دهی اجتماعی میهای عالمتهایی هستند که با توسل به همه روشی جمع کنرأ

اند که از ی منش و منزلتهای تجسد یافتهدیگران را به خود جلب کنند. این عامالن بدنی معرف

ن بدن (. از نظر گافم766: 7916شوند )لوپز و اسکات،  طریق دیگر کنشگران تفسیر می

هایی است که مردم از  گری شامل راه گذر زندگی روزمره است. این میانجیی مردم در  واسطه

ی کنند. برای مثال، گافمن درباره ی چگونگی نمایاندن به دیگران بحث میآن درباره طریق

های چهره، نوع لباس پوشیدن و طرز ایستادن  های برقراری ارتباط از طریق بدن، یعنی حالت راه

( نادیده گرفتن صورت از نظر اجتماعی امری بسیار مشکل به نظر 20: 7917کند )پارکر  بحث می

رسد. از نظر گافمن صورت در تعامل چهره به چهره و نیز در عملکردهای اجتماعی اهمیت  می

ای است برای به دست آوردن این نقاب، فقط در شرایط احساسی بسیاری دارد. آرایش وسیله

رود و صورت  ه نقاب )آرایش( صورت کنار میشدید، تنهایی یا حضور دوستان است ک

( به باور ترنر، تغییراتی 07: 7991، 7شود )ساین نوتخصوصی یا همان شخص واقعی ظاهر می

مانند صنعتی شدن، فردگرایی و مدرنیته سبب توجه به بدن شده و بدن در این دوران با هویت و 

گرایی و مصرف کامأل با توسعه مصرف مفهوم خود ارتباط پیدا کرده است و البته ظهور مدرنیته

( ترنر همچنین بر این باور است که عواملی مانند قانون، حقوق، 7: 7990مرتبط است )ترنر، 

مذهب و پزشکی بیشترین دخالت را در تنظیم بدن ها دارند. به باور ترنر، هرچه جامعه بیشتر 

شود. همچنین ترنر ها کاسته میشود، از قدرت مذهب و کلیسا در کنترل بدن تر میسکوالریزه

کند که عبارتند از: ، که در تمامی جوامع وجود دارد، مطرح میی تنظیم بدنی راابعاد چهارگانه

شود، بلکه شامل همانندسازی،  بازتولید یا تجدید نسل، که نه تنها به بازتولید فیزیکی اطالق می

ها بازنمایی یا ظیم جمعیت یا بدنهای جامعه است. تنها و ارزشتکرار و بازساخت آرمان

                                                           
1 . Synnot, Anthony 
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، که به شود. مهار و کنترل درونیها که به نمایش بدن در فضای اجتماعی مربوط مینمایش بدن

اند در راستای منافع سازمان اجتماعی درونی مربوط و موجب کنترل آرزوها و احساسات« خود»

شان مورد های جسمانیاساس ویژگیویژه بر( گیدنز معتقد است زنان به77شود )همان، انجام می

گیرند و احساس شرمساری نسبت به بدنشان رابطه مستقیمی با انتظارات  قضاوت قرار می

گیرند که  ای قرار میاجتماعی دارد. زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض اختالالت تغذیه

جتماعی ما در مورد زنان به داند. اول اینکه، هنجارهای ا وی آن را ناشی از چند دلیل عمده می

نسبت بیشتری بر جذابیت جسمانی تأکید دارد. دوم اینکه، آنچه به لحاظ اجتماعی تصویری 

شود، در مورد زنان تصویری الغر اندام و نه عضالنی است. سوم  مطلوب از بدن تعریف می

اند، تر شدهالی عمومی و زندگی اجتماعی نسبت به قبل فعاینکه، هرچند امروزه زنان در عرصه

ی شوند که بر پایه هایشان ارزیابی میو مؤفقیت ها قدر براساس پیشرفت اما همچنان همان

های فرهنگی در ارتباط با  آلای یکسری الگوها و ایدهوضعیت ظاهریشان است. در هر جامعه

ی انتشار دیدهشود. با توجه به پخصوصیات زیبایی اندام و چهره در مورد زنان تبلیغ و اشاعه می

-های جمعی و فناوریالمللی که از طریق رسانههای فرهنگی غربی در سطح بینی الگوگسترده

های های خاصی مرتبط با اشکال و اندازهگردد، بر ارزش های نوین ارتباطی تشدید و تسهیل می

ای هماهنگ ویژه زنان در جوامع مختلف برآل و اهداف عینی بر رفتارهای افراد بهبدنی ایده

)گیدنز،  گیرند مورد توجه قرار می ها کردن یا نزدیک کردن خصوصیات بدن خود با این ارزش

2119 :0.) 

ها در ترویج این فرهنگ مصرفی تأثیر بسزایی تصاویر ارائه شده در مجالت و دیگر رسانه

نان های هیجانی شدیدی را از جمله لذت و تمایل به خود شیفتگی در جوادارد و واکنش

-کنند. در رسانههای جمعی مدام به مزایای آرایش بدن تأکید میبرانگیخته است. همچنین رسانه

شود. به باور های زیبا، ستارگان و افراد مشهور استفاده میها برای ارائه تصاویر، از بدن

اند ها عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن در فرهنگ مصرفیها و تکنولوژیفدرستون، رسانه

گیرد که  ی یک متن فرهنگی در نظر میمثابه بدن را به  ( مری داگالس77: 2117فدرستون، )

سازد و تجلی  های فرهنگی، اشتغاالت و اضطرابات یک فرهنگ خاص را منعکس می ارزش

 (.722: 7917بخشد )ذکایی، عینی به آن می
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یا قدرت کافی نیست، وبلن با ادعا که برای به دست آوردن و حفظ اعتبار فقط داشتن ثروت 

ها به اعتقاد داشت که ثروت یا قدرت باید نشان داده شوند، زیرا اعتبار فقط با آشکار کردن آن

ی مطلوب را بررسی کرد. از آید، وی در بحث خود از معیارهای اعتبار، زیبایی زنانهدست می

تواند کاری هم لکه نمیدهد بنظر وبلن، زن زیبا نمادی منزلتی است و نه تنها کاری انجام نمی

های بلند و متعلقات این چنینی به منظور نشان های بلند، لباسانجام دهد، موهای بلند، پاشنه

دادن این نکته است که او متعلق به پایگاه اجتماعی باالیی است. از نظر وبلن از آنجا که در 

ر است درنتیجه، اعضای هر های اجتماعی مبهم و متغیهای متمدن کنونی، مرز جدایی طبقهجامعه

ی باالتری را تقلید میکنند. اینها چون از الیه اجتماعی، آرایش و سبک زندگی متداول الیه

کوشند الاقل در ظاهر با قوانین و هنجارهای های باالیی محروم هستند میشهرت و احترام الیه

( وبلن در چارچوب 91 – 79: 2119ها همنوایی کنند )ربانی و کیوان آرا، پذیرفته شده آن

-کند. منظور وبلن در ملموسرا مطرح می« مصرف نیابتی»و « فراغت نیابتی»اش، مفاهیم نظریه

دهند ترین شکلش این است که مردان، قدرت و ثروت خود را از طریق زنانشان نمایش می

تغییر  عنوان شکلی از سرمایه فیزیکی است که( در اندیشه بوردیو بدن به722: 7969)وبلن، 

های اجتماعی رایج در اندازه، شکل و ظاهر بدن قرار دارد تأثیر ارزشگسترده در آن تحت

داند. (. بوردیو، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می70: 7999)شیلینگ، 

صورت کند که به وی در تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می

گردد. بوردیو تولید این سرمایه فیزیکی را در گرو رشد و گسترش بدن  ه فیزیکی ظاهر میسرمای

عنوان های اجتماعی گردد. از نظر بوردیو، بدن بهای که بدن حامل ارزش در زمینهگونهداند، به می

ی منزلت اجتماعی و اشکال نمادین متمایز است ی فیزیکی، دربردارندهشکل جامعی از سرمایه

 (.727همان، )

نظریات فمنیستی در ارتباط با بدن، زنان را بیش از حد منفعل و قربانی شرایط گوناگون 

ء سازی کاذب از خود کشند و نیاز آنان به زیبا بودن را، شیاقتصادی، اجتماعی به تصویر می

ه ، کانون توجه خود را متوجهای گوناگون آنکنند. رویکردهای فمنیستی و نحلهتوصیف می

ای از جنسیت های کلیشه، فرهنگ مصرفی و بازنماییی مردساالری، جامعههای مردانهارزش

پردازن فمنیست با استفاده از رویکرد (. نظریه7: 7992دانند )اعتمادی فرد به نقل از ذکایی، می

برساختگی اجتماعی، برای فهم تجربیات بدن زنانه در فرهنگ غرب و اینکه چگونه این 
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اند. به شود، چارچوب ارزشمندی را فراهم کردهات بدنی منجر به تصویر منفی بدن میتجریب

 شود.ها ایجاد میها و فشار رسانهباور آنان، تجارب منفی بدنی در زنان از طریق نقش

 چارچوب نظری تحقیق

های خاص خود را داراست؛ تا جایی که ممکن است هر یک، بر ای قوت و ضعفهر نظریه

ای دیگر را نادیده بگیرد، لیکن، بعضی از ای متفاوتی از جراحی زیبایی تأکید نموده و جنبههجنبه

-تر به نظر می های دیگر متقاعدکنندهها در موارد خاصی درباره جراحی زیبایی از نظریهنظریه

 که باشد اینها و تحقیقات مربوط به جراحی زیبایی مهم میرفته آنچه در نظریه هم رسند. روی

قدرت شناخت عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر یکدیگر را تکمیل نمایند و توانایی تبیین را افزایش 

بنابراین چارچوب  .دهند تا بتواند به این هدف نائل آیدروی محقق قرار میدهند، راهی را پیش 

، نظری تحقیق از نظریات: گافمن، ترنر، گیدنز، فدرستون، بودریار، داگالس، وبلن، بوردیو

شده است. در این میان آنچه بیشتر از همه نقش  رویکرد فمینیست و نظریه استیک گرفته

ها نسبت به بدن، تأثیرات اند تصور از بدن گافمن، نگاه فمینیسمتتری در تحقیق داشتهبرجسته

رسانه بر بدن از دیدگاه فدرستون، گیدنز، بوردیو بوده است. از نظر گافمن صورت در تعامل 

(. 07: 7991چهره و نیز در عملکردهای اجتماعی اهمیت بسیاری دارد )ساین نوت، به  چهره

ازحد منفعل و قربانی شرایط  همچنین نظریات فمینیستی در ارتباط با تصور بدن، زنان را بیش

کشند و نیاز آنان به زیبا بودن را، شیء سازی گوناگون اقتصادی، اجتماعی و... به تصویر می

(. گافمن بر این نکته 7: 7992کنند )اعتمادی فرد به نقل از ذکایی، توصیف می کاذب از خود

کند که میان خود اجتماعی یا هویت اجتماعی با خود واقعی فاصله وجود دارد. گافمن تأکید می

ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازه زیادی به بدن اشاره دارد. از دید او، عامالن بدنی یا 

-دهی اجتماعی میهای عالمتهایی هستند که با توسل به همه روش جمع کن جسمی نیز رأی

های تجسدیافته منش و کوشند نظر دیگران را به خود جلب کنند. این عامالن بدنی معرف

(. به باور 766: 7916شوند )لوپز و اسکات، اند که از طریق دیگر کنشگران تفسیر میمنزلت

ها کاسته  شود، از قدرت مذهب و کلیسا در کنترل بدنتر می ترنر، هرچه جامعه بیشتر سکوالر

ی تنظیم بدنی را، که در تمامی جوامع وجود دارد، مطرح شود. همچنین ترنر ابعاد چهارگانهمی

 اند از:  کند که عبارتمی
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شود، بلکه شامل تنها به بازتولید فیزیکی اطالق می بازتولید یا تجدید نسل، که نه

 های جامعه است.ها و ارزشکرار و باز ساخت آرمانهمانندسازی، ت

 هاتنظیم جمعیت یا بدن

شود. مهار و کنترل ها که به نمایش بدن در فضای اجتماعی مربوط میبازنمایی یا نمایش بدن

اند در راستای منافع  درونی مربوط و موجب کنترل آرزوها و احساسات« خود»درونی، که به 

ویژه بر اساس  ( گیدنز معتقد است زنان به77: 7990شود )ترنر، یسازمان اجتماعی انجام م

گیرند و احساس شرمساری نسبت به بدنشان شان مورد قضاوت قرار می های جسمانیویژگی

ی الگوهای ی انتشار گستردهرابطه مستقیمی با انتظارات اجتماعی دارد. با توجه به پدیده

های نوین ارتباطی های جمعی و فناوریطریق رسانهالمللی که از  فرهنگی غربی در سطح بین

آل و های بدنی ایدههای خاصی مرتبط با اشکال و اندازهگردد، بر ارزشتشدید و تسهیل می

ویژه زنان در جوامع مختلف برای هماهنگ کردن یا نزدیک  اهداف عینی بر رفتارهای افراد به

( گیدنز 0: 2119گیرند )گیدنز، قرار می ها موردتوجهکردن خصوصیات بدن خود با این ارزش

معتقد است که زنان در قیاس با مردان برای جذابیت جسمانی خویش اهمیت بیشتری قائل 

آمیز در نمای ظاهری بدن  هستند و امروزه اعتراض خود را با ایجاد تغییرات جدی و موفقیت

س زدایی تدریجی جامعه کنند وی عامل ایجاد این وضعیت را سکوالرشدن و تقدخود بیان می

داند. درنتیجه بدن به محلی برای ایجاد و خلق آرزوها و گیری منابع جدید هویت میو شکل

 (.7997شود )گیدنز، های انسان مبدل می آرمان

ها در ترویج این فرهنگ شده در مجالت و دیگر رسانه به باور فدرستون تصاویر ارائه

ای هیجانی شدیدی را ازجمله لذت و تمایل به همصرفی تأثیر بسزایی دارد و واکنش

های جمعی مدام به مزایای آرایش بدن انگیخته است. همچنین رسانهخودشیفتگی در جوانان بر

های زیبا، ستارگان و افراد مشهور استفاده ها برای ارائه تصاویر، از بدنکنند. در رسانهتأکید می

ها عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن در فرهنگ ولوژیها و تکنشود. به باور فدرستون، رسانهمی

 (.77: 2117اند )فدرستون، مصرفی

ها قادرند ویژه ناخودآگاه بر انسان های جدید با تأثیرگذاری خودآگاه و به درواقع رسانه

تبدیل کنند. مثالً چاقی یا الغری یا شکل خاص بینی یا ابروها « معضل»مسائل خاصی را به 
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ها به انحرافاتی نامطلوب و مستلزم تصحیح بدل آمیز توسط رسانه ای مبالغهگونهتوانند بهمی

های اجتماعی یکسان نیست و مثالً زنان شوند. البته چنانکه گفتیم، این تأثیرات بر همه گروه

ها قرار های تبلیغاتی مربوط به زیبایی و آرایش در رسانهبیش از مردان تحت تأثیر برنامه

 گیرند.می

تواند کاری دهد بلکه نمیتنها کاری انجام نمی نظر وبلن، زن زیبا نمادی منزلتی است و نهاز

منظور نشان چنینی به های بلند و متعلقات این های بلند، لباسهم انجام دهد، موهای بلند، پاشنه

 -91: 2119دادن این نکته است که او متعلق به پایگاه اجتماعی باالیی است )ربانی و کیوان آرا، 

داند )شیلینگ، (. همچنین بوردیو، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می79

7999 :727.) 

 ( چارچوب نظری تحقیق2جدول )

 فرضیه مفهوم اصلی گرایش به جراحی زیبایی نظریه

گافمن، 

 فمنیست
 تصور از بدن

بین تصور از بدن و گرایش به جراحی زیبایی 

 د.رابطه وجود دار

 پذیرش اجتماعی بدن گافمن
بین پذیرش اجتماعی بدن و گرایش به جراحی 

 زیبایی رابطه وجود دارد.

 میزان دینداری ترنر
بین میزان دینداری و گرایش به جراحی زیبایی 

 رابطه وجود دارد.

 فشارهای اجتماعی گیدنز
بین فشارهای اجتماعی و گرایش به جراحی 

 زیبایی رابطه وجود دارد.

 اعتماد به نفس یدنزگ
نفس و گرایش به جراحی زیبایی بین اعتماد به 

 رابطه وجود دارد.

 فرهنگی -ای مصرف رسانه فدرستون
فرهنگی و گرایش به  -ای بین مصرف رسانه

 جراحی زیبایی رابطه وجود دارد.

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی  وبلن، بوردیو
ه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و گرایش ب

 جراحی زیبایی رابطه وجود دارد.
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 شناسی تحقیقروش

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است، ازنظر معیار زمان مقطعی، به لحاظ ماهیت، 

ی مورد کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. با توجه به وسعت و گستردگی جامعه

ی کتبی ـ از پرسشنامهمطالعه و همچنین با در نظر گرفتن نوع روش تحقیق )پیمایش(، 

تر، بیشتر منظور استخراج دقیق شده است. به آوری اطالعات استفادهحضوری برای جمع

 71اند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان  شده سؤاالت با استفاده از طیف لیکرت ساخته

ایم. واحد  های استفاده کرد گیری تصادفی طبقه باشد و از روش نمونه سال شهر اهواز می 01تا 

تحلیل در این پژوهش فرد است. حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، با 

ی مجذور کای برای یک درجه با آماره 96/1و سطح اطمینان  6% گیریتوجه به خطای نمونه

آوری بدست آمد و با توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله جمعn =910آزادی، مقدار 

باشد، از روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شده، همچنین  عات که پرسشنامه میاطال

ها و طراحی اولیه پرسشنامه، مطالعه مقدماتی انجام گرفت. پس از تهیه و تدوین شاخص

ی مقدماتی ی مقدماتی، تعیین میزان پایایی پرسشنامه تحقیق بود. این مطالعههدف این مطالعه

نفری از پاسخگویان به اجرا درآمد. بعد از محاسبه جمع نمرات  61ی روی یک نمونه

ها از آلفای کرونباخ های نامناسب و ناهماهنگ با سایر گویهپاسخگویان، برای حذف گویه

که اهواز از نظر  ( ارائه گردیده است. ازآنجایی2استفاده شد که نتایج در جدول شماره )

شود لذا  شهر محسوب میهرهای کشور و کالنترین ش جمعیت و وسعت شهری یکی از بزرگ

باشد. بنابراین ما بر اساس آمار و اطالعات  دارای مناطق شهری ناهمگون و نامتجانس می

بندی هشتگانه مناطق شهری شمال، شرق، جمعیتی شهرداری اهواز و همچنین بر اساس تقسیم

 ونه را انتخاب کنیم.ایم که از هر منطقه متناسب با حجم آن نم جنوب و غرب سعی کرده

های وتحلیل فرضیات تحقیق با توجه به سطح سنجش و نوع متغیر از آزمون منظور تجزیه به

ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد شده است. داده مربوط به هر فرضیه استفاده

یزرل استفاده و ل SPSSافزار آماری  وتحلیل قرار گرفتند و برای پردازش اطالعات، از نرم تجزیه

گردیده است. همچنین جهت یافتن میزان و سهم اثر متغیرهای مستقل در تبیین گرایش زنان 

 به جراحی زیبایی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
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 ( جمعیت و درصد جمعیت در مناطق هشتگانه اهواز3جدول )

 (.7996ریزی و توسعه، )شهرداری اهواز، معاونت برنامه

 ( ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق4جدول )

 تغیرم آلفای کرونباخ

 تصور از بدن 17%

 پذیرش اجتماعی بدن 71%

 میزان دینداری 77%

 فشارهای اجتماعی 17%

 اعتماد به نفس 19%

 فرهنگی –مصرف رسانه ای  06%

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی  79%

ی همبستگی درونی بین نشان دهنده 71/1( مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 0براساس جدول )

ابزارهای سنجش توان گفت که سنجش مفاهیم موردنظر است. و بدین ترتیب می متغیرها برای

 از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار است.

 مناطق اهواز جمعیت)نفر( درصد جمعیت

 7منطقه  60210 % 1/9

 2منطقه 09710 % 1/1

 9منطقه  19227 % 7/70

 0منطقه  711720 % 9/77

 6منطقه  96907 % 6/0

 0منطقه  10912 % 70

 7منطقه  79172 % 2/79

 1منطقه  00206 % 7/77
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 ( ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق5جدول)

 متغیر/ مؤلفه
تعداد 

 ها گویه

 تحلیل عاملی) روایی سازه( پایایی
 مقدار وریانس

 تبیین یافته
آلفای 

 نباخکرو
KMO 

آزمون 

 بارتلت

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 90/06 111/1 90 21/7290 112/1 %71 9 جراحی زیبایی

 62/02 111/1 71 07/7117 910/1 %17 79 تصور از بدن

پذیرش اجتماعی 

 بدن
72 71% 772/1 77/762 00 111/1 61/20 

 97/69 111/1 90 22/2790 177/1 %77 9 میزان دینداری

 29/91 111/1 90 69/197 799/1 %17 9 ی اجتماعیفشارها

 01/60 111/1 71 19/2900 990/1 %19 79 اعتماد به نفس

 –مصرف رسانه ای 

 فرهنگی
70 06% 110/1 92/2007 97 111/1 11/97 

گویه برای سنجش مفهوم جراحی زیبایی استفاده شده که مقدار آلفای  9در مطالعه حاضر از 

آمده است که تحت تحلیل عاملی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی بدست  71/1آن برابر 

کنند. درصد واریانس کل را تبیین می 90/06دهد که گویه های متغیر مزبور روی هم نشان می

و نشانگر کفایت و قابلیت  6/1و بزرگتر از  112/1در این تحلیل عاملی برابر با  KMOمیزان 

اده در تحلیل عاملی است. از سوی دیگر، معنادار بودن ها برای استف بسیار خوب گویه

دهد که تحلیل عاملی انجام شده از  ( نشان می21/7290دو بارتلت ) ( آزمون کای111/1<16/1)

 صحت و دقت کافَی برخوردار است. 

گویه برای سنجش مفهوم تصور از بدن استفاده شده که مقدار آلفای آن برابر  79همچنین 

-ه است که تحت تحلیل عاملی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان میبدست آمد 17/1

کنند. میزان درصد واریانس کل را تبیین می 62/02های متغیر مزبور روی هم دهد که گویه

KMO  و نشانگر کفایت و قابلیت بسیار  6/1و بزرگتر از  910/1در این تحلیل عاملی برابر با

( 111/1<16/1در تحلیل عاملی است. از سوی دیگر، معنادار بودن ) ها برای استفاده خوب گویه

دهد که تحلیل عاملی انجام شده از صحت و دقت  ( نشان می07/7117دو بارتلت ) آزمون کای

 کافَی برخوردار است. 
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گویه برای سنجش مفهوم پذیرش اجتماعی بدن استفاده شده که مقدار آلفای آن برابر  72

-ت که تحت تحلیل عاملی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان میبدست آمده اس 71/1

کنند. میزان درصد واریانس کل را تبیین می 61/20دهد که گویه های متغیر مزبور روی هم 

KMO  و نشانگر کفایت و قابلیت بسیار  6/1و بزرگتر از  772/1در این تحلیل عاملی برابر با

( 111/1<16/1تحلیل عاملی است. از سوی دیگر، معنادار بودن )ها برای استفاده در  خوب گویه

دهد که تحلیل عاملی انجام شده از صحت و دقت  ( نشان می77/762دو بارتلت ) آزمون کای

 کافَی برخوردار است. 

بدست  77/1گویه برای سنجش مفهوم میزان دینداری استفاده شده که مقدار آلفای آن برابر  9

دهد که گویه های حلیل عاملی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان میآمده است که تحت ت

در این تحلیل  KMOکنند. میزان درصد واریانس کل را تبیین می 97/69هم متغیر مزبور روی

ها برای استفاده  و نشانگر کفایت و قابلیت بسیار خوب گویه 6/1و بزرگتر از  177/1عاملی برابر با 

دو بارتلت  ( آزمون کای111/1<16/1ی است. از سوی دیگر، معنادار بودن )در تحلیل عامل

 دهد که تحلیل عاملی انجام شده از صحت و دقت کافَی برخوردار است.  ( نشان می22/2790)

 17/1گویه برای سنجش مفهوم فشارهای اجتماعی استفاده شده که مقدار آلفای آن برابر  9

دهد که ملی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان میبدست آمده است که تحت تحلیل عا

در این  KMOکنند. میزان درصد واریانس کل را تبیین می 29/91های متغیر مزبور روی هم گویه

ها برای  و نشانگر کفایت و قابلیت بسیار خوب گویه 6/1و بزرگتر از  799/1تحلیل عاملی برابر با 

دو بارتلت  ( آزمون کای111/1<16/1از سوی دیگر، معنادار بودن )استفاده در تحلیل عاملی است. 

 دهد که تحلیل عاملی انجام شده از صحت و دقت کافَی برخوردار است.  ( نشان می69/197)

بدست  19/1گویه برای سنجش مفهوم اعتماد به نفس استفاده شده که مقدار آلفای آن برابر  79

های دهد که گویهگرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان میآمده است که تحت تحلیل عاملی قرار 

در این تحلیل  KMOکنند. میزان درصد واریانس کل را تبیین می 01/60متغیر مزبور روی هم 

ها برای استفاده  و نشانگر کفایت و قابلیت بسیار خوب گویه 6/1و بزرگتر از  990/1عاملی برابر با 

دو بارتلت  ( آزمون کای111/1<16/1گر، معنادار بودن )در تحلیل عاملی است. از سوی دی

 دهد که تحلیل عاملی انجام شده از صحت و دقت کافَی برخوردار است.  ( نشان می19/2900)
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فرهنگی استفاده شده که مقدار آلفای آن  –گویه برای سنجش مفهوم مصرف رسانه ای  70

گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان  بدست آمده است که تحت تحلیل عاملی قرار 06/1برابر 

کنند. میزان درصد واریانس کل را تبیین می 11/97دهد که گویه های متغیر مزبور روی هم می

KMO  و نشانگر کفایت و قابلیت بسیار  6/1و بزرگتر از  110/1در این تحلیل عاملی برابر با

( 111/1<16/1یگر، معنادار بودن )ها برای استفاده در تحلیل عاملی است. از سوی د خوب گویه

دهد که تحلیل عاملی انجام شده از صحت و دقت  ( نشان می92/2007دو بارتلت ) آزمون کای

 کافَی برخوردار است. 

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 ( تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده است.0در جدول )

 عملیاتی متغیرها ( تعریف نظری و0جدول )

 تعریف عملیاتی تعریف نظری مفهوم

 
تصور از 

 بدن

تصور و برداشتی که یک فرد از بدن خود در ذهن 

خویش دارد. تصویر ذهنی است و عمدتاً تصویر 
شود. به تصویر افراد از زیبایی و تناسب سنجیده می

ای  اشاره دارد که افراد از بدن خوددارند  ذهنی
 (.07: 7916)ذکایی ، 

 های ظاهریم راضی نیستم.من از بعضی قسمت

وقتی از ظاهرتان راضی نیستید دوست ندارید 
 های اجتماعی شرکت کنید.در فعالیت
تر از کنم بقیه ازنظر ظاهری جذابحس می

 من هستند.

 
پذیرش 
اجتماعی 

 بدن

 
منظور از مقبولیت )پذیرش( اجتماعی بدن، اشکال و 

ت ظاهری، تظاهرات خاص تن از حیث وضعی
باشد که در نظام اجتماعی آرایشی و پوششی می

 (.27:  2119گردد )گوتفرید،موردپذیرش واقع می

این متغیر به سه بعد پذیرش عمومی، پذیرش 
های همسال، و پذیرش سازمانی در در گروه

 شده است. نظر گرفته
شناسم که بدون این روزها کمتر زنی را می

 آرایش از خانه بیرون بیاید.
های بعضی مدیران و مسئوالن شرکت

ها را خصوصی هنگام استخدام زنان، زیبایی آن
 گیرند.نیز در نظر می

میزان 

 دینداری

های مذهبی، اعمال و به معنای داشتن حساسیت

ی که عقیده طوری رفتارهای زندگی روزمره است. به
ی فرد دینی یکی از عناصر و عوامل زندگی روزانه

 (.7917ارمکی و چاوشیان، باشد )آزاد می

سنجش میزان دینداری بر اساس مدل کالرک 

و استارک صورت گرفته است که با چهار بعد 
مناسکی، تجربی، اعتقادی و پیامدی سنجیده 

گویه در قالب طیف  6شد و برای هر بعد  
 ای در نظر گرفته شد.درجه 6لیکرت 
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 تعریف عملیاتی تعریف نظری مفهوم

فشارهای 

 اجتماعی

یا بالقوه اجتماعی از نیروهای بالفعل است عبارت 

ها و یا در جهت کنترل اندیشه، رفتار یا عمل انسان

هدایت آن در مسیری خاص فشار بر افکار عمومی 

 (.09: 7997شود )توسلی،  انتقال می

تبلیغات زیبایی باعث گرایش افراد به جراحی 

 شود.زیبایی می

صنعتی شدن و شهرنشینی باعث شده زنان 

 ظاهر خود توجه کنند به

عتماد به ا

 نفس

یعنی ارج نهادن به شأن و منزلت خود و داشتن این 

ویژگی که نسبت به خود و دیگران مسئول و متعهد 

 (.77: 7917باشید )پاالدینو، 

راحتی شود که بهعمل جراحی زیبایی باعث می

 در مقابل دیگران صحبت کنید.

 شوید.تر می کنید که جوانتر و  مقبولاحساس می

مصرف 

ای رسانه

- 

 فرهنگی

جمعی است. در  ی فرد از وسایل ارتباطمیزان استفاده

نظران ها، صاحبمورد تأثیرپذیری بدن از رسانه

زنان و مردان همواره در تالش هستند تا »معتقدند 

بتوانند با باال بردن کیفیت تظاهر )نمایش( بدنی، خود 

را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی 

همچنین «. شود هماهنگ سازندها ترویج میرسانه

ها، مجالت و تلویزیون همگی سرشار از روزنامه

هایی هستند که چگونگی تصور بدن، جراحی ویژگی

پالستیک و نیز جذاب ساز نمایش جنس بدن را 

 (.7917کنند )اخالصی و فاتحی، ترویج می

مصرف فرهنگی به معنای تصاحب کاالها و 

های مربوط به که با مصرف اطالعات فرهنگی است

خوانی، فیلم و سینما، تئاتر و موسیقی،  کتاب و کتاب

 (.00: 7917شود )آزاد ارمکی و چاوشیان، بیان می

گیرد:  این متغیر دو میزان استفاده را در برمی

های داخلی ـ میزان استفاده از رسانه7

)تلویزیون داخلی، رادیو داخلی، روزنامه و 

-میزان استفاده از رسانه ـ2مجالت داخلی(، 

های های خارجی )اینترنت، ماهواره، شبکه

 اجتماعی مجازی همچون فیسبوک و ...(.

 مند هستید.  چه میزان به تئاتر عالقه

 مند هستید. چه میزان به موسیقی عالقه

 

پایگاه 

اجتماعی 

- 

 اقتصادی

هایی است که شامل مجموع اشخاص یا گروه

مراتب ی در سلسلهعنوان یک واحد اجتماع به

 (. 111: 7976آیند )ساروخانی، حساب می به

درآمد شخص، درآمد پدر یا همسر، مالکیت 

شخص، مالکیت پدر یا همسر )شامل نوع 

منزل مسکونی، اتومبیل، زمین ارزشمند، طال 

و...(، منزلت شغلی فرد و سطح تحصیالت 

 شخص می باشد.
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 های توصیفییافته

سال با انحراف معیار  71/21های آماری ( میانگین سنی نمونه7) براساس اطالعات جدول

درصد( و رده سنی بیشتر  1/00سال ) 20 -96ی موردمطالعه رده سنی باشد در نمونهمی 699/7

 ترین و کمترین فراوانی را دارا بودند. درصد( به ترتیب بیش 9/1سال ) 66از 

 ( توزیع فروانی سنی افراد موردمطالعه7جدول )

 درصد فراوانی سن

 0/99 762 سال 26کمتر از 

 1/00 772 سال 96تا  20

 6/77 00 سال 06تا  90

 9/9 76 سال 66تا  00

 9/1 7 66 بیش تراز

 1/711 910 جمع کل

دهد. براساس  ( توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل را نشان می1جدول )

ها متأهل درصد آن 7/00مجرد،  ورد مطالعهدرصد نمونه م 9/69اطالعات به دست آمده 

اند، ترین افرادی که مورد مطالعه قرار گرفته شود بیشطور که مالحظه میباشند، همان می

 اند. مجردین بوده

 ( توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل1جدول )

 درصد   فراوانی وضعیت تأهل

 9/69 217 مجرد

 7/00 777 متأهل

 711 910 جمع کل

 

دیپلم،  در شش سطح زیر دیپلم، ، ( توزیع میزان تحصیالت افراد موردمطالعه9در جدول )

دهنده  ( نشان9شده است. اطالعات جدول ) دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه فوق

 9/71درصد نمونه موردمطالعه دارای مدرک دیپلم،  0/77درصد زیردیپلم،  9/7این است که 

درصد دارای مدرک  0/29درصد دارای مدرک کارشناسی،  1/97دیپلم،  صد دارای مدرک فوقدر
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شود در  طور که مالحظه میباشند. هماندرصد دارای مدرک دکترا می 7/9کارشناسی ارشد و 

 باشد. بین افراد موردمطالعه بیشترین سطح تحصیالت افراد کارشناسی می

 دمطالعه( میزان تحصیالت افراد مور9جدول )

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 9/7 21 زیر دیپلم

 0/77 07 دیپلم

 9/71 02 دیپلم فوق

 1/97 706 کارشناسی

 0/29 91 کارشناسی ارشد

 7/9 72 دکتری

 711 910 جمع کل

میلیون،  در پنج گروه کمتر از یک ، ( توزیع درآمد خانواده افراد موردمطالعه71در جدول )

لیون، بین دو تا سه میلیون، بین سه تا چهار میلیون و باالتر از چهار میلیون بین یک تا دو می

درصد درآمد کمتر از  2/71دهنده این است که  نشان 7شده است. اطالعات جدول  ارائه

درصد درامد بین  1/79درصد نمونه مورد مطالعه درامد بین یک تا دو میلیون،  9/21میلیون،  یک

درصد هم دارای درآمد  0/70درصد درآمد بین سه تا چهار میلیون و  7/70دو تا سه میلیون، 

شود در بین افراد موردمطالعه  طور که مالحظه میباشند. همانباالی چهار میلیون تومان می

 بیشترین فروانی متعلق به افرادی است که درآمدی بین یک تا دو میلیون تومان دارند.

 دمطالعه( درآمد خانواده افراد مور86جدول )

 درصد   فراوانی درآمد خانواده

 2/71 71 میلیون 7کمتر از 

 9/21 777 میلیون 7 - 2

 1/79 70 میلیون 2 - 9

 7/70 00 میلیون 0 - 9

 0/70 09 میلیون 0باالی 

 711 910 جمع کل
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( اطالعات توصیفی از قبیل میانگین، واریانس، انحراف معیار، کجی، کشیدگی و 77جدول )

و بیشترین نمره کسب شده مربوط به گرایش به جراحی زیبایی، تصور از بدن، پذیرش  کمترین

فرهنگی  -ای اجتماعی بدن، میزان دینداری، فشارهای اجتماعی، اعتماد به نفس، و مصرف رسانه

 دهد.  ها نشان می را در آزمودنی

 های مستقل و وابسته تحقیق های توصیفی متغیر(  نتایج آماره88جدول )

 های استنباطییافته

های استنباطی تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردیم این ضریب ارتباط برای یافته

داری این آزمون کمتر از کند و نتایج نشان داد اگر سطح معنیدیگر را بیان میمتغیرها با یک

تغیر دارد. در این صورت با بررسی ( باشد نشان از وجود رابطه معنادار میان دو م6/1معیار )

توان به جزئیات رابطه پرداخت. و اگر عالمت ضریب همبستگی مثبت ضریب همبستگی می

 باشد رابطه از نوع مستقیم و عالمت منفی بیانگر رابطه معکوس است.

 همبستگی پیرسون

دن، پذیرش ( نتایج آزمون فرضیات تحقیق و رابطه بین متغیرهای مستقل )تصور از ب72جدول )

فرهنگی،  –ای اجتماعی بدن، میزان دینداری، فشارهای اجتماعی، اعتماد به نفس، مصرف رسانه

 شاخص

 متغیر
 واریانس میانگین

انحراف 

 معیار
 بیسترین کمترین کشیدگی کجی

 00 9 076/1 101/1 61/  777 029/7 91/20 جراحی زیبایی

 06 79 121/1 616/1 71/  607 727/777 60/92 تصور از بدن

 69 72 197/2 029/1 0/  691 09/ 090 60/02 پذیرش اجتماعی بدن

 06 9 090/1 090/1 7/  299 62/ 019 90/22 میزان دینداری

 07 9 717/1 070/1 6/  791 92/ 190 09/21 فشارهای اجتماعی

 06 76 009/1 179/1 77/ 67 7 799/ 190 02/01 اعتماد به نفس

  -ای مصرف رسانه

 فرهنگی
20/20 777 /02 090  /0 792/7 777/2 70 06 

 79 6 -027/1 -111/1 7/  709 771/9 07/1 پایگاه اجتماعی اقتصادی
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اقتصادی( را با متغیر وابسته )جراحی زیبایی( را با کمک ضریب هبستگی  –پایگاه اجتماعی 

غیرها( ها و خطی بودن رابطه بین متپیرسون )کمی بودن مقیاس متغیرها، نرمال بودن توزیع داده

سنجیده است. ضرایب همبستگی مندرج در این جدول حاکی است که تصور از بدن، پذیرش 

اجتماعی بدن، میزان دینداری، اعتماد به نفس با جراحی زیبایی رابطه معکوس و معناداری دارند. 

 –فرهنگی و پایگاه اجتماعی  –ای و همچنین بین متغیرهای فشارهای اجتماعی، مصرف رسانه

دی با جراحی زیبایی رابطه مستقیم و معناداری دارند. به نحوی که با افزایش فشارهای اقتصا

اقتصادی با فرض ثابت بودن سایر  –فرهنگی و پایگاه اجتماعی  –ای اجتماعی، مصرف رسانه

 یابد.متغیرها میزان گرایش به جراحی زیبایی نیز افزایش می

 ای مستقل و وابسته تحقیقه های توصیفی متغیر( نتایج آماره82جدول )

 متغیر

 مستقل

 متغیر

 وابسته

 شدت

 رابطه

 سطح

 معناداری

 نوع

 آزمون

 نتیجه

 آزمون

 نوع

 رابطه

 تصور از بدن

 جراحی

 زیبایی

 منفی وجود رابطه پیرسون 111/1 010/1

 منفی وجود رابطه پیرسون 111/1 997/1 پذیرش اجتماعی بدن

 منفی جود رابطهو پیرسون 111/1 216/1 میزان دینداری

 مثبت وجود رابطه پیرسون 111/1 011/1 فشارهای اجتماعی

 منفی وجود رابطه پیرسون 111/1 720/1 اعتماد به نفس

 مثبت وجود رابطه پیرسون 111/1 200/1 فرهنگی  -ای مصرف رسانه

 مثبت وجود رابطه پیرسون 111/1 719/1 پایگاه اجتماعی اقتصادی

 یره رگرسیون چند متغ

هدف این قسمت یافتن میزان و سهم اثر متغیرهای مستقل در تبیین میزان گرایش به جراحی 

بینی درصد باشد. به سخن دیگر، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، به تعیین و پیش زیبایی می

شود، رگرسیون رابطه علت و معلولی بین دو متغیر را می واریانس جراحی زیبایی پرداخته می

نجد و لیکن لزوماً رابطه علی را نشان نمی دهد. ممکن است که وقتی متغیرها را دو به دو س

وارد جریان ارتباط کنیم یک نوع همبستگی را بیان کند اما هنگامی که چند متغیر را وارد ارتباط 

با یکدیگر کنیم همبستگی و معنی داری متفاوتی را بیان کند. اساس روش رگرسیون چند 
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ر این مبنا است که حضور متغیرها در تبیین متغیر وابسته در کنار هم سنجیده شده و با متغیری ب

محاسبه ضرایب همبستگی جزئی و تفکیکی تنها متغیرهایی که به طور خالص نقش معنی داری 

در افزایش تبیین واریانس متغیر وابسته داشته باشند مشخص گردند. به منظور تشریح تحلیل 

یری، ابتدا باید متغیرهایی که قرار است وارد محاسبه شوند، مشخص گردند. رگرسیون چند متغ

به همین جهت با توجه به چارچوب تئوریک و پیشینه تحقیق و بر اساس مدل تحلیلی تبیین 

ای اندازه گیری مسئله، متغیرهای اساسی مستقل به همراه متغیر وابسته که همگی در سطح فاصله

یک دستور رگرسیونی برای دستیابی به مدل معادله نهایی استفاده  اند انتخاب شده و درشده

% اطمینان 96اند. جهت ورود متغیرها به معادله در بررسی حاضر، حداقل سطح معنی داری شده

تبیین شده است و هیچ متغیری که دارای سطح معناداری کمتر از این سطح باشد در معادله 

 حضور نخواهد داشت.

 سیونهای رگرفرضپیش

 نرمال بودن متغیر وابسته )جراحی زیبایی( -

با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنوف مقدار آماره آزمون متغیر جراحی زیبایی و همچنین 

بیشتر بوده، بنابراین با اطمینان  16/1داری از شود. سطح معنیداری  مشاهده میسطح معنی

های شکل ایت اینکه با توجه به شاخصتوان گفت توزیع متغیر نرمال است. در نه% می96

ای متغیر به سمت توزیع نرمال تمایل دارند )مقادیر های نمونهتوان گفت توزیع دادهتوزیع می

ای این متغیر های نمونهعبارتی دیگر توزیع دادهباشد(. بهمی -2+ و 2کجی و کشیدگی بین 

 باشد.نرمال می

قرار دارد ،  6/2تا  6/7و در فاصله مجاز  19/2برابر  با توجه به آماره دوربین واتسون، که -

 شود، یعنی خطاها دارای همبستگی نیستند.فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی

 ی خطی برقرار است.بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه -

بین ای با توجه به خط رگرسیون در نمودار زیر چون شیب آن صاف است بنابراین رابطه -

 بینی شده و خطای استاندارد وجود ندارد.خطای پیش
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ها ستون مربوط به مقادیر تولرانس در متغیرهای جراحی زیبایی نشان می دهد هیچ یک از آن -

دهد نزدیک به صفر نمی باشند و همچنین مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس نشان می

 نیستند. 2ها بزرگتر از هیچ کدام از شاخص

 
 VIF تولرانس بینمتغیرهای پیش

 791/7 669/1 تصور از بدن

 976/7 727/1 پذیرش اجتماعی بدن

 706/7 179/1 میزان دینداری

 091/7 099/1 فشارهای اجتماعی

 079/7 696/1 اعتماد به نفس

 792/7 199/1 فرهنگی –ای مصرف رسانه

 172/7 911/1 اقتصادی –پایگاه اجتماعی 

های رگرسیون انجام شد در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون فرضباال پیشدر موارد 

 خطی چندگانه وجود ندارد.
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 ( رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر وابسته )جراحی زیبایی(83جدول )

 عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی
غیر استاندارد  ضرایب

 شده

 ضرایب

 t استاندارد شده
سطح 

 معناداری
B Std.Error Beta 

 111/1 672/71  191/9 679/01 ثابت

 111/1 -170/0 -219/1 197/1 -767/1 تصور از بدن

 106/1 -167/7 -717/1 100/1 -117/1 پذیرش اجتماعی بدن

 117/1 -917/9 -770/1 199/1 -779/1 میزان دینداری

 790/1 619/7 161/1 167/1 177/1 فشارهای اجتماعی

 111/1 -090/72 -621/1 127/1 -909/1 اعتماد به نفس

 719/1 017/7 160/1 127/1 109/1 فرهنگی –ای مصرف رسانه

 111/1 671/9 770/1 701/1 092/1 اقتصادی –پایگاه اجتماعی 

 701/10 (Fآزمون تحلیل واریانس )

 111/1 سطح معناداری

 712/1 (Rضریب همبستگی چندگانه )

 016/1 (R2ضریب تعین اصالح شده)

 

(، =111/1sig)  -219/1دهد که متغیر تصور از بدن با ضریب تأثیر  ( نشان می79جدول )

(و متغیر اعتماد به =117/1sigدرصد ) 99در سطح  -770/1متغیر میزان دینداری با ضریب تأثیر 

( تاثیر منفی معناداری بر گرایش =111/1sigدرصد ) 99در سطح   -621/1نفس با ضریب تأثیر 

احی زیبایی در زنان دارند که نتایج حاکی از آن است که هرچه تصور خوب از بدن و به جر

همچنین میزان دینداری و اعتماد به نفس در زنان باالتر باشد میزان گرایش به جراحی زیبایی در 

 99در سطح 770/1اقتصادی با ضریب تأثیر  –آنان کمتر است و بنابر نتایج متغیر پایگاه اجتماعی

( تاثیر مثبت معناداری بر گرایش به جراحی زیبایی در زنان دارد که بیان این =111/1sigدرصد )

اقتصادی در زنان باالتر باشد میزان گرایش به  –مساله می باشد که هرچه پایگاه اجتماعی

جراحی زیبایی در آنان باالتر است. ولی متغیرهای پذیرش اجتماعی بدن، میزان فشارهای 

فرهنگی تاثیر معنی داری بر میزان گرایش به جراحی زیبایی در  –رسانه ای اجتماعی و مصرف 

نفس بیشترین تأثیر را بر متغیر  زنان ندارند. بنابر نتایج ضریب تاثیر نتیجه شد که متغیر اعتماد به 
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گرایش به جراحی زیبایی دارد و به ترتیب متغیرهای تصور از بدن، میزان دینداری و پایگاه 

همچنین نتایج آزمون تحلیل های دوم تا چهارم قرار دارند. اقتصادی در رتبه –اجتماعی 

 71( است. یعنی بین متغیرها  =712/1R)رگرسیون بیانگر آن است که ضریب همبستگی چندگانه 

( بدست آمد؛ این یافته بدین  R2= 016/1درصد همبستگی وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با ) 

درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته  01متغیرهای وارد شده به معادله توانسته اند  معناست که

 )گرایش به جراحی زیبایی( را تبیین نمایند.

 باشد:صورت زیر می ( به79بینی نهایی با توجه به نتایج جدول )شکل کلی معادله پیش

Y (گرایش به جراحی زیبایی) = - 219/1 - (تصور از بدن) 770/1 - (میزان دینداری) 621/1 اعتماد )

+ (به نفس 770/1 ( اقتصادی –پایگاه اجتماعی  )  

 تحلیل مسیر

در این قسمت با استفاده از نرم افزار لیزرل به آزمون تجربی مدل موثر بر جراحی زیبایی در 

 زنان پرداخته شده است. نتایج تحلیل معادالت ساختاری در نمودارهای زیر نشان داده شده

توان گفت که متغیرهای تصور از بدن، میزان دینداری و اعتماد به نفس است، بنابر نتایج کلی می

به صورت مستقیم تاثیر منفی و  -60/1و  -06/1،  -29/1به ترتیب با ضریب بتا استاندارد 

اقتصادی به ترتیب با -ای فرهنگی و پایگاه اجتماعیمتغیرهای فشارهای اجتماعی، مصرف رسانه

به صورت مستقیم تاثیر مثبت بر جراحی زیبایی در زنان 97/1و 90/1، 21/1یب بتا استاندارد ضر

دارند و متغیر پذیرش اجتماعی بدن به صورت مستقیم تاثیری بر میزان جراحی زیبایی در زنان 

صورت به 90/1واسطه متغیر اعتماد به نفس با ضریب بتا استاندارد ندارد ولی این متغیر به

تقیم بر میزان جراحی زیبایی در زنان تاثیرگذار است. همچنین متغیر های فشارهای غیرمس

و  -99/1واسطه متغیر تصور از بدن با ضریب بتا استاندارد بر تاثیر مستقیم بهاجتماعی عالوه

-به – 96/1واسطه متغیر دینداری با ضریب بتا استاندارد فرهنگی  به -ایمتغیر مصرف رسانه

باشند. درحقیقت ضریب تقیم هم بر میزان جراحی زیبایی در زنان تاثیرگذار میصورت غیرمس

تاثیر بیانگر سهم یا وزن هر متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته است. در نمودار مسیر، 

هر متغیر مستقل یک ضریب مسیر دارد که مقدار تغییر مورد انتظار در غیر وابسته را در نتیجه 

 دهد.غییر در متغیر مستقل را نشان مییک واحد ت
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 ( مدل کلی پژوهش )ضریب استاندارد(8شکل)

 
 ( مدل کلی پژوهش )ضرایب معناداری(2شکل )
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 ( نتایج اجرای مدل ساختاری عوامل موثر بر گرایش به جراحی زیبایی84جدول )

 ( شاخص های برازش مدل کلی پژوهش85جدول )

 تفسیر مقدار حد قابل قبول نام اختصاری معیارهای برازش مدل ردیف

 قابل قبول 70/7 9کمتر از  X2/df کای دو بر درجه آزادی 7

 بولقابل ق 99/1 91/1باالتر از  GFI شاخص نیکویی برازش 2

 قابل قبول 96/1 91/1باالتر از  NFI شاخص برازش هنجار شده 9

 قابل قبول 97/1 91/1باالتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی 0

 قابل قبول 19/1 11/1کمتر از  RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 6

 قابل قبول 91/1 91/1باالتر از  AGFI شاخص برازندگی تعدیل یافته 0

 

دهد. برطبق جدول گیری کلی پژوهش را نشان می( نتایج برازش مدل اندازه76) جدول

 گیرد.های برازش کلی مدل، برازش مورد تایید قرار میمذکور شاخص

 گیرینتیجه

طور طبیعی به آراستن و نشان دادن زیبایی خویش گرایش دارد. خاستگاه و ریشه این  انسان به 

ای گرایی انسان جست. بدن، تجسم و تبلور شرایط اجتماعیکمالبایست در تمایل انسانی را می

کنند که یک فرد، خود است که فرد را احاطه کرده است. این شرایط اجتماعی تعیین می

ن داشته باشد. زیبایی اش را چگونه ادراک کرده و چه تصویری از بدنش در ذهجسمانی

آراستن پیدا کند. در میان دو جنس، زنان  شود تا شخص گرایش بهگرایانه انسان موجب می کمال

 متغیرهای مستقل تاثیرمستقیم تاثیر غیر مستقیم تاثیر کل

 تصور از بدن 1/29- - 1/29-

21/1-  پذیرش اجتماعی بدن - 21/1به واسطه متغیر اعتماد به نفس  =    

 میزان دینداری 1/06- - 1/06-

96/1  فشارهای اجتماعی 1/21 17/1به واسطه متغیر تصور از بدن  =    

 اعتماد به نفس 1/60- - 1/60-

70/7  فرهنگی –ی امصرف رسانه 1/90 11/1به واسطه متغیر دینداری  =    

 اقتصادی –پایگاه اجتماعی  1/97 - 1/97
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گرایش بیشتری به آراستن خویش دارند. موضوع جراحی زیبایی بیش از آنکه مربوط به تجدد 

روست که فرهنگ امروزی بدن را باید  شود. ازاینباشد، نوعی جریان فرهنگی محسوب می

را مورد ارزیابی قرار دهیم. ها منظری دانست که به کمک آن بتوانیم تحوالت فرهنگی و روند آن

ای برای بازآفرینی فرهنگی و اجتماعی است و روشنگر روابط قدرت و زیرا امروزه بدن عرصه

طور خودآگاه و یا های اجتماعی است. زنان بهها و نابرابرینحوه تأثیرگذاری آن بر تفاوت

گیرند. ای قرار میهوارههای ماتر شبکهطور خاصها و بهوقفه رسانهناخودآگاه تحت هجوم بی

طرق مختلف به ترویج و تبلیغ الگوی خاصی از زیبایی مشغول هستند. های دائماً و بهاین شبکه

شود. فرد پس مواجه با زنانی که به عنوان سمبل زیبایی که در ستارگان هالیوود متجلی می

ها و معیارهای تبلیغ شده شمقایسه بدن خویش با ارزآیند، بهها به نمایش درمیزیبایی در رسانه

دهد. نتیجه این قضاوت منظر خود و دیگر زنان را مورد قضاوت قرار می پردازد و از آنمی

دهد. سالمتی افراد جامعه تأثیر قرار میتصور و پنداشتی که فرد تاکنون از خود داشته را تحت

ی زیبایی با نیازهای ویژه اهمیت بسیاری دارد و در این رابطه سالمتی در افراد متقاضی جراح

شناختی عوامل مؤثر بر باشد. تحقیق حاضر با هدف مطالعه جامعهدارای اهمیت فراوانی می

جراحی زیبایی در بین زنان شهر اهواز صورت گرفته است. پس از طی مراحل مقدماتی و مرور 

ف در ها و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی و همچنین، مرور نظریات مختلپژوهش

جراحی زیبایی یک رویکرد ترکیبی شرامل نظریات گافمن، ترنر، گیدنز، ترنر، وبلن، بوردیو و 

ها برای تبیین این موضوع برگزید و برای تایید و رد فرضیات از طریق پرسشنامه در فمینیست

ای هآوری و سپس براساس یافتههای موردنیاز جمعنفری از زنان شهر اهواز داده 910یک نمونه 

بدست آمده از تحقیقات پیشین رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی در زنان و عوامل تأثیرگذار 

 باشد: اند که به شرح زیر میبر آن تأیید و یا رد شده

بین متغیر سن و جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار 

 ( همسو است.7992انی و همکاران )های زنجگیرد. این نتیجه با یافتهمی

بین وضعیت تأهل و گرایش به جراحی زیبایی تفاوت معناداری وجود دارد. این نتیجه با 

 ( همخوانی ندارد.7992های زنجانی و همکاران )یافته

بین وضعیت تحصیالت و گرایش به جراحی زیبایی تفاوت معناداری وجود دارد. این نتیجه 

 ( همخوانی ندارد.7992و همکاران )های زنجانی با یافته
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های بین درآمد و گرایش به جراحی زیبایی تفاوت معناداری وجود دارد. این نتیجه با یافته

 ( ناهمسو است.2177عباسی اسفجیر و قاسمی )

بین متغیر تصور از بدن و گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه با 

(، عباسی 2171(، نورتون )7011(، مفاخری و همکاران )7997فروزنده ) های دانش ویافته

 ( همخوانی دارد.2122( و یی وو، ساندرا مولکنس، جسیکا ام آلیوا )2177اسفجیر و قاسمی )

بین متغیر پذیرش اجتماعی بدن و گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد. این 

(، یون ام سئو و یانگ ای کیم 2177(، کی سیا )7996کاران )های شریفی و همنتیجه با یافته

 ( همخوانی دارد.2122( و یی وو، ساندرا مولکنس، جسیکا ام آلیوا )2122)

میان متغیر دینداری و گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه با 

 ( همخوانی دارد.2111( و فاستر و هامل )7992های زنجانی و همکاران )یافته

میان متغیر فشارهای اجتماعی و گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد. این 

( و یی وو، 2177(، عباسی اسفجبر و قاسمی )7990های محمودی و گیلوایی )نتیجه با یافته

 ( همخوانی دارد.2122ساندرا مولکنس، جسیکا ام آلیوا )

گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه  میان متغیر اعتماد به نفس و

 ( همخوانی دارد.7990های محمودی و گیلوایی )با یافته

فرهنگی و گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود  –ای میان متغیر مصرف رسانه

 همخوانی دارد.( 2171( و هووان )7990های محمودی و گیلوایی )دارد. این نتیجه با یافته

اقتصادی و گرایش به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود  –بین متغیر پایگاه اجتماعی 

(، عباسی اسفجیر و قاسمی 7992های محمدپناه اردکان و همکاران)دارد. این نتیجه با یافته

 ( همخوانی دارد.2177)

 پیشنهادات پژوهش

ها را به مراکز مشاوره و روانایی دارند، آنشود زنانی که قصد انجام جراحی زیبپیشنهاد می

های مهارت در ارتباطات اجتماعی و درونی کردن شناسی هدایت نموده و با استفاده از کالس

 این مسائل در روابطشان با سایر افراد بهبودی ایجاد کرد.
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أثیر نفس و پذیرش اجتماعی بدن ارتباط دارد. در خصوص تانجام جراحی زیبایی با اعتمادبه

های تغذیه، سالمت و ورزش در کنار اهمیت یافتن های ورزشی و رشد فناوریانواع فعالیت

های گرایی شدید، اهمیت یافتن جوانی و افزایش عالقه به بدن عاملیت، استقالل عمل، مصرف

های نو تأثیر زیادی پذیرفته است در خصوص پسند رسانهجوان و زیبا که خود از فرهنگ عامه

های کنندگان به سالنکند؛ مراجعهاندام مناسب چه امتیازاتی را برای افراد فراهم می اینکه 

توجه بیشتر  ازآن جلب نفس و پس توانند به ارتقای اعتمادبهطور غالب میسازی بهورزشی بدن

 دوستان و اطرافیان نزدیک خود شوند.

عوامل مؤثر بر مدیریت بدن انجام جراحی زیبایی با میزان دینداری ارتباط دارد. یکی از 

باشد. زنانی که از دینداری باالتری در خصوص در بعد مناسکی می تقویت میزان دینداری زنان به

اند بیشتر تناسب  شده بعد مناسکی برخوردار باشند مدیریت بدنشان بافرهنگی که در آن بزرگ

دن نسبت به گروه دیگر دارد. این عده از زنان گرایش کمتری به رفتارهای اصالح و تغییر ب

محور و رفتارهای پوششی  دارند و همچنین زنان دیندارتر در بعد مناسکی به رفتارهای سالمت

متناسب بافرهنگ جامعه اهمیت فراوانی قائل هستند، بنابراین تقویت میزان دینداری زنان 

-ی بر آموزهتواند در افزایش مدیریت بدن صحیح و مبتنالخصوص بعد مناسکی دینداری می علی

های آموزشی مختلفی از توان برنامههای فرهنگی و دینی مفید باشد. برای دستیابی به این امر می

-وپرورش، سازمان ملی جوانان و نهادهای مذهبی نظیر مساجد در دوره طریق سازمان آموزش

 .های مختلف سنی اجرا نمودهای اعتکاف برای مخاطبان گروه

ام، وحدت، یکپارچگی و همبستگی باالیی است و شهروندانش از جامعه دیندار دارای انسج

امنیت و سالمت در روابط خانوادگی و اجتماعی و نیز روح تعاون و همکاری باالیی برخودارند 

کنند. بنابراین یکی از کارکردهای دین ایجاد و در برابر سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می

 جامعه توأم با سالمت اجتماعی است.

اقتصادی ارتباط  –فرهنگی و پایگاه اجتماعی  –ای انجام جراحی زیبایی با مصرف رسانه

های ها و آموزشهای رسمی در مدارس و دانشگاهحل پیشنهادی تحول در آموزشدارد. راه

شود که آموزش مبتنی بر هنجارهای فرهنگی ها است. لذا توصیه میغیررسمی در جامعه و رسانه

 ها در بعد رفتارهای پوششی جدی گرفته شود.ر مدارس و دانشگاهو عرفی جامعه د



  
 
 
 
 
 

 033شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به جراحی زیبایی ...   مطالعه جامعه

 

 

روی بانشاط، شاداب های منظم و پیادههای مناسب نظیر انجام ورزشتوانند با روشزنان می

وزنی خود جلوگیری نمایند. این پارادوکس ناشی از  که از چاقی و اضافهو زیبا شوند و هم این

ها های اصلی رسانهیکی از رسالت .داخلی و فرامرزی است هایفشار تبلیغاتی انواع رسانه

ها و هنجارهای آن جامعه است. بنابراین آگاهی بخشی و دادن شناخت به جامعه طبق ارزش

ها، کارکرد آگاهی بخشی و دادن بصیرت الزم به مردم را موردتوجه ضروری است که رسانه

هایی که بر چگونگی مدیریت ر و نمایش فیلمبیشتری قرار داده و از درج مطالب، انعکاس تصاوی

 بدن زنان تأثیر منفی دارد، تا حد امکان اجتناب نمایند.

شناختی شوند و  های روانهای زیبایی، ارزیابیشود که افراد قبل از انجـام جراحیپیشنهاد می

 اخته شود.شـناختی پردهـای روانناپذیر به درمانهـا و عوارض جبرانجای تحمیـل هزینـه به

مدت با مشاور صحبت کنند که  شود افراد قبل از جراحی زیبایی یک دوره کوتاهپیشنهاد می

 ها کاست. در صورت افزایش شادکامی و افزایش احساس کهتری مثبت از میزان این جراحی

 منابع  
 ( 7917اخالصی،ابراهیم؛ فاتحی، ابوالقاسم ،)«ی مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماع

شماره،  77، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ) کتاب زنان(، سال، «)موردمطالعه، زنان شهر شیراز(

 پاییز. 07

 ( 7917اباذری، یوسف، حمیدی، نفیسه ،)«مجله علمی ـ «ای از مناقشاتشناسی بدن و پارهجامعه ،

 . 701-727، صص 0،  شماره 0ی پژوهشی زنان، دوره

 مجله علمی ـ پژوهشی «مثابه رسانه هویت بدن به»(، 7917یان، حسن )آزاد ارمکی، تقی،  چاوش ،

 ، تهران: کلمه . 76 – 67، ص  0، شماره 0شناسی ایران، دوره انجمن جامعه

 ( 7992اعتمادی فرد، مهدی ،)«ی زنان از گرایش به جراحی زیباییمطالعه جامعه شناختی انگیزه» ،

 . 22 -7، صص 2ی زنان، شماره پژوهشنامه

 -( 7996آبیار، عباس ،)«ریزی و توسعه، مدیریت آمار، اطالعات و فن شهرداری اهواز معاونت برنامه

 روابط عمومی و اموربین الملل شهـرداری اهــواز.    «آوری ارتباطات

 ( 7917پارکر، جان ،)«ترجمه امیرعباس سعیدی پور، تهران: آشتیان.«ساختاربندی ، 

 ( 7917پاالدینو، کانی ،)«برگردان، «نفس: رهنمودی برای رسیدن به موفقیت قطعی ویت اعتمادبهتق ،

 صفورا شهالیی، تهران: نسل نواندیش.
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 ( 7997توسلی، افسانه؛ مدیری، فاطمه ،)«بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران »

 . 07-12، صص 7، شماره 71شناختی زنان، سال  مطالعات اجتماعی روان

  مدل ساختاری روابط »(، 7997کربالیی محمد میگونی، احمد؛ گرامی پور، مسعود )حسینی، زهره؛

 -فصلنامه علمی « بین تصور بدنی، باورهای غیرمنطقی و سالمت روان در متقاضیان جراحی زیبایی

 .77-20، صص 01، شماره 72پژوهشی اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره 

 بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی »(، 7992حمودی، محمود )خزیر، زهرا؛ دهداری،طاهره؛ م

ی ی علوم پزشکی رازی، دوره، مجله«ی آن با تصور از بدننسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه

 .777، شماره 21

 ( 7997دانش، سیمین؛ فروزنده، الهام ،)« پنج عامل بزرگ شخصیت و تصویر بدنی در متقاضیان

، شماره 6پزشکی شناخت، سال شناسی و روان، مجله روان«ایی شهر اصفهانهای جراحی زیبعمل

 .727ـ776، صص 7

 ( 7917ذکایی، محمد سعید ،)«7، فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال «جوانان، بدن و فرهنگ تناسب .

 .707-777، صص 7شماره 

 ( 7916ذکایی، محمد سعید« .)حقیقات فرهنگی، سال ، فصلنامه ت«اندام جوانان، بدن و فرهنگ تناسب

 .707-777، صص 7، شماره 7

 ( 7919رضایی، احمد؛ اینانلو، مینا؛ فکری، محمد ،)« مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در
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