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، فراترکیبشناسی بدنجراحی زیبایی، زنان، نازیبا انگاري، جامعه :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
  بدن تنها یک پدیده بیولوژیکی نیست بلکه داراي 

باشد و شاخصی از هاي فرهنگی و اجتماعی نیز میجنبه
بدن در یک . هویت شخصی و فرهنگی در دنیاي امروز است

زمینه اجتماعی شکل گرفته است و عملکرد و ساختار آن 
محققان بر  .دهداجتماعی را نشان می -  اعتقادات فرهنگی

در واقع،  1.این باورند که بدن و فرهنگ از هم جدا نیستند
اي را که در آن توان گفت که مردم، فرهنگ و جامعهمی

در یک مفهوم . کنندکنند، در بدن خود تصور میزندگی می
ي موضوعات اساسی درون فرهنگ و کلی، بدن بیان کننده

تفسیر زیبایی در به عبارت دیگر، این تغییر در . جامعه است

  :چکیده
ی در زنان و میل و اهمیت روزافزون زیبای است بودههاي اخیر با روندي رو به رشد مواجه ههخصوص در دبهاي زیبایی جراحی

اي اجتماعی شده که محققان علوم اجتماعی و جراحی زیبایی فراتر از ابعاد پزشکی تبدیل به مساله آنان براي مدیریت بدن و خصوصاً
ن هایی انجام دهند که در میان آنها مطالعات کیفی هرکدام با نگاهی عمیق به تبییروانی را بر آن داشته تا پیرامون این مساله پژوهش

با توجـه به اهمیت نگاه عمیـق و جامع به مساله، این پژوهش با هدف شناسایی مفاهیـم اصلی و . اندبخشی از این پدیده پرداخته
بدین منظور مطالعات کیفی صورت . هاي کلی جراحی زیبایی در میان زنان با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته استمقوله

مقوله کلی استخراج شد که  4مفهوم اصلی و  14یی زنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که گرفته در زمینه جراحی زیبا
دوستان و ساختارهاي فرهنگی  اکات فردي زیبایی، بستر خانوادگی،ثیر ادرأنشان دهنده آن است که جراحی زیبایی در زنان تحت ت
  .  شودبتی بعد از عمل منجر میاجتماعی و اقتصادي قرار داشته و به پیامدهاي منفی و مث
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بین افراد جامعه و همچنین دستاوردهاي صنعتی و پزشکی 
باعث شده است که زیبایی نه تنها یک ویژگی طبیعی و 
بیولوژیکی باشد، بلکه یک ویژگی اکتسابی و موضوعی 

  2.فرهنگی و اجتماعی نیز باشد
نقش جذابیت و زیبایی در زندگی اجتماعی به طور 

تکاملی و اجتماعی بعنوان گسترده توسط روانشناسان 
 3.موضوعی مهم در دنیاي مدرن مورد توجه قرار گرفته است

در دنیاي مدرن زنان، بیش از هر زمان دیگر با این مساله که 
هاي همچنان زنان در معرض نگاه. من کیستم، مواجه هستند

خیره دیگران قرار داشته و قضاوت درباره آنان بسیار بیشتر 
گیرد و آنان در روابط ظاهرشان صورت میاز مردان بر اساس 

خانوادگی و اجتماعی خود سعی در موازنه قدرت بسمت 
یکی موضوعات بسیار مورد توجه در  4.شان دارندهویت بدنی

شکل دادن به هویت بدنی و افزایش جذابیت و زیبایی، 
مدیریت بدن به معناي دستکاري ظاهر . مدیریت بدن است

ضر، ظاهر بدن به طور خاص در عصر حا. بدن فرد است
بدن نه تنها از جنبه بیولوژیکی بلکه به . برجسته شده است

عنوان یک محصول اجتماعی و روانشناختی مورد توجه قرار 
بنابراین، مدیریت بدن به معناي نظارت و  5.گرفته است

در . هاي ظاهري و مشهود بدن استدستکاري مداوم ویژگی
اي از رفتارها، ده مجموعهحقیقت، مدیریت بدن منعکس کنن

از جمله لباس و لوازم جانبی، روش آرایش و زیبایی و تنظیم 
شایان ذکر است که . اندازه و شکل بدن است) تغییر(

به عنوان (رفتارهاي مدیریت بدن از رفتارهاي روزمره معمول 
به عنوان مثال، ( افراطیاشکال تا ) مثال، انتخاب لباس

  6.است متغیر) هاي زیباییجراحی
با توجه به توضیحات گفته شده، واضح است که در 

اي فرهنگی و عنوان مسالهه جوامع معاصر، بدن و ظاهر ب
ر ـاجتماعی مطرح شده و جوامع بر بدن و اشکال آنها تأثی

مدیریت و نظارت بر بدن تحت تأثیر شرایط و . گذارندمی
ی الزامات فرهنگی و اجتماعی است که در آنها عوامل مختلف

امروزه  7.مانند سرمایه فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار هستند
کارهاي مدیریت بدن در هاي زیبایی بعنوان یکی از راهجراحی

جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و ایران نیز از نظر 
هاي برتر قرار هاي زیبایی به جمعیت در ردهنسبت جراحی

هایی که اکثر حیدارد و با توجه به خطر انجام چنین جرا
متقاضیان در آنها هیچ گونه نیاز بالینی براي انجام چنین 

هایی نداشته و تنها به قصد زیبا شدن اقدام به آن جراحی
کنند، موجب شده که جراحی هاي زیبایی به عنوان یک می

پدیده اجتماعی مطرح شوند و مدیریت بدن به یک مسئله 
وجه به عوامل ضرورت ت .فرهنگی اجتماعی تبدیل گردد

توجیهی، این رفتار را به موضوعی مهم و بحرانی تبدیل کرده 
  .است بدنمدیریت است که بخشی از رفتارهاي 

هاي با افزایش شیوع، قابلیت دسترسی و تکامل جراحی
زیبایی در جوامع، کاوش در عوامل مختلف داخلی و خارجی 

د، کنهاي زیبایی ترغیب میکه افراد را به انجام جراحی
دلیل این  شسارور و همکاران. گیردبیشتر مورد توجه قرار می

افزایش اخیر را در دسترس بودن جراحان پالستیک، تأثیر 
ها، عالیق تکاملی و عوامل شخصی مربوط به بیمار رسانه

هاي فن آوري در جراحی زیبایی پیشرفت. کنندعنوان می
باشد،  تر و کمتر تهاجمیباعث شده است که این امر ایمن

هاي عمل جراحی همچنین با بهبودي سریعتر و کاهش هزینه
بنابراین، افراد اضطراب کمتري پیدا کرده و تمایل . انجام شود

وان ـري به بررسی و پذیرش جراحی زیبایی به عنـبیشت
 8.اي ممکن براي تغییر شکل ظاهري خود دارندگزینه

  برخی مطالعات بر روي متغیرهاي رفتاري تکاملی و 
اجتماعی و بهداشتی کسانی که تحت عمل جراحی  –روانی 

عواملی چون سیستم اعتقادي و  اند وزیبایی قرار گرفته
رضایت از زندگی، عزت نفس و تصویر بدن متمرکز شده 

مطالعه توسط النگلوئز  900همچنین فراتحلیل بیش از  9.است
توجه به میزان  دهد که با افراد باو همکارانش نشان می

پس با توجه به  ،شودابیت جسمی آنها، متفاوت رفتار میجذ
تأثیري که جذابیت جسمی در زندگی روزمره ما دارد، شاید 

اي براي تغییر شکل آور نباشد که افراد به دنبال وسیلهتعجب
هاي اجتماعی جذابیت در ظاهري خود متناسب با آرمان

  10.شان باشندجامعه
هاي زیادي در ر پژوهشهاي اخیدر کشور ما نیز در سال

شناختی اي اجتماعی و روانزمینه مدیریت بدن بعنوان مساله
 هاي کیفی قابلها پژوهشاست، که در میان آنانجام گرفته

هاي زیبایی در زنان ایرانی در باب جراحی توجهی، خصوصاً
هاي رایج در مدیریت بدن در جامعه بعنوان یکی از روش

رسد تا از همین روري به نظر میض. ایران، انجام شده است
تر بهره جست و گویی ها جهت ارائه تفسیري جامعپژوهش

زن و زیبایی در فرهنگ جامعه ما موضوعی در هم تنیده است 
و تصویر زنان از زیبایی خود، برگرفته از نگاه جنسیتی مردان 

پس با توجه به . به زنان، زنان به زنان و جامعه به زنان است
وع جراحی زیبایی در جامعه ایران به خصوص اهمیت موض

 زنان، بر آن شدیم تا در این پژوهش با روش فراترکیببراي 
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موضوع  با در ایران هاي کیفی صورت گرفتهواکاوي پژوهشبه 
هاي و نشان دهیم پژوهش جراحی زیبایی زنان بپردازیم
هایی از مفهوم جراحی زیبایی کیفی صورت گرفته چه جنبه

با سنتز نتایج . اندیران را بررسی و تحلیل کردهزنان در ا
هاي انجام گرفته در کشور نگاهی جامع از نتایج پژوهش
هاي زیبایی زنان ارائه هاي کیفی در موضوع جراحیواکاوي

تر در جهت درك موضوع ایجاد دهیم و فهمی عمیق و کامل
  .نماییم

  ها مواد و روش
هاي ر پژوهشهاي اخیطور که اشاره شد در سالهمان

کیفی متعددي در زمینه جراحی زیبایی زنان در کشور انجام 
هاي کیفی با توجه به نگاه برخی معتقدند پژوهش. استشده

خرد به موضوعات دچار نوعی انزوا بوده و به ندرت در 
براي  گیرند،گسترش دانش موجود مورد استفاده قرار می

هاي از پژوهش مندي بیشترکاهش این نگرانی و امکان بهره
کیفی براي کمک به حرکت علمی، برخی سنتزهاي کیفی یا 

کنند، سنتزهاي کیفی به را پیشنهاد می) متاسنتز( فراترکیب
هاي مختلف براي بررسی و تلفیق اي از روشمجموعه

در این  11.سیستماتیک یافته هاي مطالعات کیفی اشاره دارد
ي کیفی صورت هاآوري و بررسی پژوهشپژوهش نیز با جمع

گرفته در زمینه جراحی زیبایی زنان در کشور و تفسیر مجدد 
نتایج، در پی فراتر رفتن از مطالعات خرد بودیم تا بتوانیم 

تر درباره مفهوم جراحی زیبایی در کلیت و تفسیري عمیق
در بررسی اینکه چگونه یک فرآیند . زنان ایرانی را ارائه دهیم

 ،رد مناسب براي تعمیق ما باشدتواند یک رویکفراترکیب می
توان به این نکته اشاره داشت که تمرکز در فراترکیب بر می

بررسی یک مجموعه متمایز از تحقیقات کیفی است که 
هاي انجام گرفته ها در پژوهشمحقق با تفسیر تحلیل یافته

تر درباره پدیده تر و کاملاي خاص، تفسیري غنیدر حوزه
شود نیز متذکر می 12همانطور که زیمر. هددمورد نظر ارائه می

هاي انجام شده فراترکیب کیفی، تحلیل ثانویه پژوهش
هاي مطالعات انتخاب شده نیست، بلکه تفسیري از یافته

ام ـب را انجـانی که فراترکیـبه عبارت دیگر، محقق. است
هاي حاصل از یک مجموعه مطالعاتی را دهند نه تنها یافتهمی

کنند بلکه به طور فعال اند، سنتز مینتخاب شدهکه به دقت ا
تحلیل و تفسیر عمیق  ،درگیر یک مجموعه هستند و تجزیه

در این پژوهش نیز تنها به . دهندها را نیز ارائه میاین داده
هاي هاي کیفی صورت گرفته در باب جراحیبررسی پژوهش

و  هازیبایی در زنان اکتفا نشده بلکه با بررسی دقیق پژوهش
ها و کشف مضامین مشترك، سعی در ارائه ترکیب آن

تفسیري جامع از پدیده جراحی زیبایی در زنان در ایران 
  . دارد

اد ـهاي مختلفی پیشنهام فراترکیب روشـبراي انج
است که در این پژوهش بر اساس موضوع مورد مطالعه شده

اي سندلوفسکی و باروسو جهت انجام روش هفت مرحله
این هفت مرحله در . مورد استفاده قرار گرفته استفراترکیب 

نمایش داده شده و مبناي انجام مراحل پژوهش قرار  1تصویر 
  .گرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روش  اساس بر فراترکیب روش هايگام ـ1 تصویر
  سندلوفسکی و بارسو 

مرتبط با  مفاهیم شناسایی براي حاضر پژوهش در
ی سندلوسک ايمرحله هفت روش از نانهاي زیبایی زجراحی

 متن فراترکیب، روش براساس .بریممی باروسو بهره و
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 به حساب داده موضوع، با مرتبط شده انجام هايپژوهش
 نظر در کیفی پژوهش در مصاحبه متن همانند و آیندمی

  .شوندمی گرفته

  ها یافته
سوال اساسی  پژوهش، اساسی سوال طرح نخست، گام

در اقدام زنان به  مقوالتی و هامؤلفه است، چهپژوهش این 
 هاي زیبایی در جامعه ایران وجود دارد؟ جراحی
 آماري جامعه :مندنظام شکل به ادبیات مرور دوم، گام

 و جوانب از است که مطالعات داخلی شامل پژوهش، این در
جراحی زیبایی در بین  مسئله بررسی به مختلف هايدیدگاه

  به  دستیابی براي اساس براین .انداختهپرد زنان ایرانی
ی داخل نشریات و داده هايپایگاه تمامی پژوهش، هايداده

الزم به ذکر است که با توجه . دنگرفت قرار بررسی مورد کشور
ها و مقوالتی است که در لفهؤبه هدف پژوهش که واکاوي م

اقدام زنان ایرانی به جراحی زیبایی نقش دارد و با توجه به 
دف پژوهش که فراترکیب کیفی مطالعات در زمینه جراحی ه

هاي علمی معتبر کشور مورد زیبایی زنان ایرانی است، پایگاه
مانند جراحی زیبایی،  هاییواژه از کلید. بررسی قرار گرفت

هاي زیبایی، جراحی شناسی بدن، عملمدیریت بدن، جامعه
نعت بینی در زنان، دخل و تصرف در بدن، تصور بدنی، ص

 براي کلمات این از ترکیبی عبارات و کلمات بدن، و همچنین
هاي علمی مورد در پایگاه هاپژوهش و جوي مقاالت و جست

 .استفاده قرار گرفت

   مناسب متون انتخاب و جستجو سوم، گام
 مقاله 865 تعداد مختلف هايپایگاه در جستجو از پس
 و سبمنا هايپژوهش انتخاب براي. شد شناسایی مرتبط
 براساس مقاالته ب بفراترکی روش در استفاده قابل

 محتوا دسترسی، چکیده، عنوان، مانند مختلفی پارامترهاي
 در. گرفت قرار ارزیابی مورد پژوهش هايروش کیفیت  و

. شد انتخاب فراترکیب روش انجام براي مقاله 20 نهایت
 ابـانتخ و جو و جست رآیندـف دهنده نشان 2تصویر 
  .است مقاالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  هاپژوهش نهایی انتخاب و جو و جست ـ نتایج2تصویر 
  



5  ... روانشناختی -فراترکیب کیفی مطالعات اجتماعی  ـ فاطمه حامی کارگر

  هاي مورد بررسیپژوهش هايیافته بنديـ طبقه 1جدول 
  

نام محقق و سال   کد
  )هاي کیفیهاي پژوهشیافته(مفاهیم اولیه   پژوهش

ت عملکردي و تنفسی، رسانه و مجالت، دوستان و سایر افراد حساسایت به زیبایی، فقدان رضایت از فرم بینی، مشکال  13فتحی آذر   1
جامعه، داشتن وقت فراغت براي جراحی، تشویق پزشک جراح زیبایی، تردید در انتخاب پزشک جراح، نظر خواهی 

ها قبل از عمل، خلق منفی بالفاصله بعد از جراحی، ترس از بیهوشی، ترس از وکسب رضایت از اطرافیان، نگرانی
علت عدم کسب نتیجه دلخواه، دوري گزینی از اجتماع در دوره نقاهت، ه جراحی، پشیمانی از جراحی بعوارض 

افزایش کیفیت زندگی بعد از جراحی، افزایش اعتماد به نفس بعد از جراحی، استتار عمل، کاهش اشتغال ذهنی به 
  جراحی بعد از عمل، ایجاد رضایت از جراحی زیبایی

  نداشتن اعتماد به نفس، نارضایتی از بدن و ظاهر خود، برتري جویی، جزیی نگري و حساس بودن، تغییر و تنوع طلبی،   14ی اعتمادي فرد و امان  2
نازیبا دانستن خود، الگوي رفتاري تحقیرآمیز در خانواده، چشم و هم چشمی در اقوام، رقابت براي کسب زیبایی در 

دیگر توسط همسر، فضا و جو اجتماعی محل تحصیل و اشتغال،  خانواده، کسب رضایت همسر، مقایسه شدن با زنان
هاي جامعه، کسب فرصت ازدواج و اشتغال، جلب توجه و جذب جنس مخالف، تشویق دوستان، همنوایی با خواسته

ها، هاي جنسیتی درباره زیبایی زنان، فشار محیط کار، مد، تبلیغات ماهواره و رسانهپذیرفته شدن در جامعه، کلیشه
  رهنگ ظاهر بین در جامعه، باالبردن پرستیز اجتماعیف

  تر زنان، هاي جمعی، پایگاه پایینغلبه هنجارهاي مردانه در جامعه براي زیبایی زن، جامعه پدیري جنسیتی، رسانه  15قاسمی   3
دن، مدیریت زمان نگاه ظاهرگرایانه به زنان، خود کمتر بینی زنان، اعتماد به نفس پایین، میزان مشغولیت در زمینه ب

هاي رفتاري مشغولیت در زمینه بدن، الویت داشتن ظاهر براي افراد، توجه وسواس گونه به ظاهر، توجه به واکنش
  گرایی، نارضایتی از بدن، اطرافیان، رواج فرهنگ چشم و هم چشمی، غلبه فرهنگ بیگانه، رواج فرهنگ مصرف

  آرامش، بدن بعنوان نقابعنوان سرمایه زنان، بدن جایگاه لذت و ه بدن ب

اکتسابی شدن زیبایی، فردي شدن زیبایی، زیبایی اروتیک، دگردیسی هنجارهاي زیبایی، رسانه اي شدن بدن، ابزاري   16شقادرزاده و همکاران  4
اي، ارتقاي اعتماد به هاي رسانهشدن بدن، پیشرفت جراحی زیبایی، خودپنداره منفی، تنوع طلبی، الگوپذیري از مدل

  فس با جراحی زیبایی، مخاطرات جسمی بعد از جراحی، اخالل در زندگی روزمره بعد از عمل، وسواس زیبایین

هاي جنسیتی در مفهوم زیبایی، نداشتن اعتماد به نفس، فرهنگ ظاهرگرایی، استانداردهاي فرهنگی زیبایی، کلیشه  17رستگار خالد و کاوه   5
هاي مرجع، ذهنیت نسلی، ثیر گروهأعمل، درگیري ذهنی به جراحی زیبایی، تمشغولیت ذهنی، ترس از انگ زنی بعد از 

هاي زیبایی، پذیري در کودکی، جلب توجه عمومی، جلب توجه جنس مخالف، اعتقاد به ضرورت عملجامعه
  هاي جراحی زیباییهاي زیبایی، عدم نگاه سنتی به عملبازاندیشی به زیبایی، عادي دانستن عمل

  هاي جراحی، فشار هنجاري و تشویق دوستان، ها، فراگیري عملادراك و اهمیت زیبایی، انگیزه همسریابی، رسانه  18و بوستانی پور نصیري  6
  داشتن توان مالی، بازاندیشی نسبت به زیبایی خود، رضایتمندي و افزایش اعتماد به نفس بعد از جراحی زیبایی، 

  ی بعد از عملیید اجتماعأیید اجتماعی بعد از جراحی، تأت

  



6  1400، سال 4ره ، شما29نشریه جراحی ایران، دوره 

  هاي مورد بررسیپژوهش هايیافته بنديطبقهـ 1ادامه جدول     

نام محقق و سال   کد
  )هاي کیفیهاي پژوهشیافته(مفاهیم اولیه   پژوهش

  زناناي جنسی براي بدن به مثابه ناموس، بدن ابژه جنسی، بدن ابزار سلطه نمادین مرد در جامعه، بدن سرمایه  19مدنی قهفرخی و صفري  7

خودپنداره منفی از بدن، اضطراب اجتماعی، برتري جویی، اعتماد به نفس پایین، پیري هراسی، نگاه زیبا شناسانه به بدن،   20 شحسینی و همکاران  8
ترس از مقایسه شدن با زنان زیبا توسط همسر، کسب رضایت همسر، فشار اجتماعی براي زیبایی، نشان دادن هویت 

  اي، الگوگیري از دوستان، همنوایی گروهینهطبقاتی، تبلیغات رسا

نیاز به توجه و دیده شدن، ایجاد اعتماد به نفس و غرور، حفط حیثیت و آبرو، افزایش امکان مشارکت اجتماعی با   21آقایی و خلیلی  9
 ظباال، حفها ازدواج و دوستی، نمایش تعلق به طبقه اجتماعی زیبایی، مقابله با طرد و حذف اجتماعی، ایجاد فرصت
  خانواده و روابط زناشویی، شباهت به دیگران در زیبایی

  سعیدي راد و   10
  22پور اسماعیل

هاي ظاهري به دلیل قضاوت دیگران، نارضایتی از تصویر بدنی، لذت از بدن بعد از جراحی زیبایی، اهمیت ویژگی
هاي زیبایی در آلتی درباره زیبایی زن، ایدههاي جنسیهاي جنسیتی، کلیشهمصرف مبتنی بر نقش جنسیتی زیبایی، نقش

  هاي مجازي در نمایش زیباییثیر شبکهأهاي مرجع، استانداردهاي زیبایی در جامعه، تگروه

برداشت و ارزیابی خود، تصویر دهنی از چهره و بدن، فشار و الگوي هنجاري، مدیریت چهره، پذیرش اجتماعی،    23نیا قلی پور و حکیمی  11
  هاي فردي و اجتماعی بعنوان پیامد، گرا، خودنمایی، پاداشي فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ مصرفبسترها
  هاي فردي و اجتماعیهزینه

هاي کاري، تغییر هاي ظاهري خود، خود را فردي ناتوان و غیر مقید دانستن، ورود زنان به محیطتصویر منفی از ویژگی  24جمالی کرمی و   12
مدیریت بدن داشتند در خانواده، کاهش  غییر ارزش و معیارهاي منزلت، وجود افرادي که قبالًهاي ازدواج، تمالك

ها در ازدواج، تمایز، ها ي خانواده، کاهش نقش خانوادهقدرت کنترل خانواده بر فرزندان، تغییرات در ارزش
ه بخصوص پدر، پرهزینه هاي ازدواج، مخالفت خانوادفخرفروشی، کسب احترام، همرنگ جماعت شدن، کسب فرصت

هاي زیبایی، برخورد منفی جامعه و برچسب منفی زدن، ریسک و خطر براي سالمتی، فشار به خانواده براي بودن جراحی
  موافقت، اعتماد به متخصصان، زیبایی، تحسین دیگران از زیبایی، تحقق آرزوي زیبایی، افزایش اعتماد به نفس

ساالر، بستر فرهنگی ظاهرگرا، سهولت دسترسی به  ساس زیبایی از سوي جامعه به زنان، بستر فرهنگی مردنگرش بر ا  25مختاري و  عنایت   13
جراحی زیبایی، تمرکز فکر بر ظاهر، مهم دانستن ضرورت زیبایی در زندگی، الویت دادن به زیبایی در رابطه با مردان، 

محور، اقدام به تغییر بدن براي رضایت مردان، ارزشمندي دلواپسی از نگاه مردان بر اساس زیبایی، غلبه گفتمان جنسیت 
  ظاهر نسبت به باطن، پایین آمدن ریسک جراحی زیبایی، پیشرفت علم 

  هاي زیباییگیر شدن عملاثرپذیري از افراد، کمرنگ شدن عقاید مذهبی، ناآگاهی، اثر تبلیغات، همه  26مرادحاصلی و منطقی  14

  

  



7  ... روانشناختی -فراترکیب کیفی مطالعات اجتماعی  ـ فاطمه حامی کارگر

  هاي مورد بررسیپژوهش هايیافته بنديطبقهـ 1ادامه جدول     

نام محقق و سال   کد
  )هاي کیفیهاي پژوهشیافته(مفاهیم اولیه   پژوهش

ظریف مرادیان و زنجانی   15
  27زاده

  استیالي نگاه مردان بر نگرش مردان، الگوپذیري از رسانه، دسترسی به اطالعات جدید در جراحی زیبایی، 
ود بعد از جراحی زیبایی، تجربه مثبت دیگران، عاملیت جراحان، پیشرفت پزشکی، استقالل مالی، تغییر پنداشت از خ

  افزایش اعتماد به نفس، افزایش فرصت شغلی، افزایش جذابیت، کسب رضایت همسر، افزایش شانس همسریابی

هاي زیبایی، س بودن عملهژمونی فرهنگی غرب، صنعت فرهنگ، مساله بودن زیبایی، هویت پریکوالژ، دستر   28شچینی و همکاران  16
  خودپنداره مثبت بعد از جراحی زیبایی، افزایش ولع جنس مخالف

  ها زیباشناختی، افزایش پذیرش اجتماعیهاي مرد محور، داللتداللت  29رستگار و گلشنی  17

ی، ترس و تردید، تجربه منفی دیگران هاي جامعه، تمکن مالحقارت و خودکم بینی، برتري جویی، همنوایی با خواسته  30شمحمودي و همکاران  18
اي، رضایت از بعد از جراحی، مخالفت اطرافیان، ارجحیت زیبایی در زندگی، تشویق و تایید پزشکان، تبلیغات رسانه

  جراحی، تایید دیگران بعد از جراحی 

محمودي و محدثی   19
  31گیلوانی

نی منفی، خود زشت پنداري، احساس نقص ترس از طرد شدن، کسب رضایت همسر، جذب جنس مخالف، تصویر ذه
ثیر و تقلید از دیگران، أدر بدن، ترس از پیري، تحقیر توسط دیگران، رقابت با دیگران، مقایسه ظاهر خود با دیگران، ت

افزایش اعتماد به نفس، وجود محدودیت و سرکوب اجتماعی، حس تعارض بعد از جراحی، تبلیغات رسانه، هنجارها و 
  ترغیب دیگران

اي زنان از خودشان، تجربه کودکی، عدم امکا بروز انگاري جنسی، محدودیت در پوشش، آگاهی، تصورات کلیشهشی  32سلطانی شال   20
  ثیر پزشکان، جهانی بودن جراحی بینی، نمایشی شدن بدن، ابزاري شدن بدن، أخود، بدریخت انگاري، رسانه، ت

نفس بعد از جراحی، باال رفتن روابط احی، افزایش اعتماد بهگرایی، مخاطرات روحی و جسمی بعد از جرمصرف
  اجتماعی بعد از جراحی

  

 پژوهش در: متون اطالعات استخراج ارم،ـچه گام
 براساس قبل، مرحله در منتخب هايپژوهش اطالعات حاضر،

 این در .شدند بنديدسته پژوهش، عنوان و پژوهشگران نام
 بررسی فراترکیب رايشده ب انتخاب هايپژوهش مرحله،

 به هاي مرتبط با جراحی زیبایی،مضمون و شده محتوایی
 انجام از حاصل مفاهیم. شدند اولیه استخراج کدهاي عنوان

  .هستند مشاهده قابل 1 جدول در هاپژوهش
: کیفی هايیافته تلفیق و تحلیل زیهـتج م،ـپنج گام

 دیدج ارچه وـیکپ رـتفسی به دستیابی بـفراترکی ازف دـه

 به نیاز ارچهـیکپ تفسیر به رسیدن براي. است یافته از
 بررسی مورد هايمفاهیم پژوهش ترکیب و لـتحلی و تجزیه
 و شودمی انجام باز ذاريـکدگ ابتدا رحلهـم اینر د. است
 منتخب هايپژوهش از رجـمستخ و مقوالتم ـمفاهی تمامی
 هشد بنديدسته مشابه دهايـک سپس ،شوندمی ذاريـکدگ

 از اصلی مقوالت نهایت در و دندـش حاصل مـمفاهی و
کدگزاري و مفاهیم  2جدول . آمد دست به مـمفاهی ترکیب

  هاي مورد بررسی را شـده از پژوهـاستخراج ش
  .دهدنشان می

  



8  1400، سال 4ره ، شما29نشریه جراحی ایران، دوره 

  ـ مفاهیم استخراج شده از کدگزاري در فرآیند فراترکیب 2جدول 

  مقوله کلی  مفاهیم اصلی  مفاهیم اولیه

پنداري، بخش از بینی، نارضایتی از ظاهر بدن، خود زشتفرم رضایتفقدان 
پیري هراسی، خودپنداره منفی از بدن، نا زیبا دانستن خود، احساس نقص در 

  بدن

  ادراك فردي زیبایی  احساسات منفی نسبت به تصویر بدنی

  )سطح خرد(

، اعتماد به نفس پایین، نیاز به توجه و دیده شدن، درگیري فضاي ذهنی
  اضطراب اجتماعی، خود کمتر بینی،دلواپسی از نگاه دیگران

  اختالالت روانشناختی

جویی، ادراك و اهمیت زیبایی ظاهري، زیبایی طلبی، برتريتغییر و تنوع
نگري انتقادي، فخرفروشی با زیبایی، تمایزخواهی، اروتیک، گذشته

گونه به واسه وسـاس بودن، توجـري و حسـنگخودنمایی با زیبایی، جزیی
دن زیبایی، حفظ حیثیت و آبرو، اعتقاد ـوان نقاب، فردي شـعنه ر، بدن بـظاه

ر نسبت به ـبه ضرورت جراحی زیبایی، تمرکز فکر بر ظاهر، ارزشمندي ظاه
  باطن

  اصالت بخشی به زیبایی ظاهري

پذیري کودکی، الگوي رفتاري تحقیرآمیز نسبت به ظاهر در خانواده،جامعه
چشمی در اقوام، رقابت در کسب زیبایی در خانواده، مقایسه شدن چشم و هم 

هاي با زنان دیگر توسط همسر، کسب رضایت همسر، تغییرات در ارزش
  خانواده

بستر خانوادگی و   فرهنگ ظاهرگرا در خانواده
  )سطح میانی( دوستان

  

هاي دوستان و اطرافیان، همنوایی گروهی، تشویق دوستان اهمیت واکنش
با دوستان، مقابله با طرد و حذف از گروه، فشار هنجاري دوستان،  شباهت

  تقلید از دوستان

 هاي مرجعگروه

فضاي  هاي زیبایی، جو وهاي زیبایی، عرفی شدن عملعادي شدن جراحی
هاي زیبایی، بازاندیشی زیبایی در جامعه، اجتماعی، عدم نگاه سنتی به عمل

  فراگیر شدن جراحی زیبایی در جامعه

ساختارهاي اجتماعی و   نهادینه شدن مدیریت بدن در جامعه
  فرهنگی و اقتصادي

  )سطح کالن(

گرا، نا آگاهی ، هژمونی فرهنگی غربی، ابزاري شدن بدن، فرهنگ مصرف
کمرنگ شدن عقاید مذهبی، نمایشی شدن بدن، بستر فرهنگی ظاهرگرا در 

  جامعه

  استحاله فرهنگی جامعه

به پزشکان، تایید پزشکان، پایین آمدن ریسک  پیشرفت پزشکی، اعتماد
هاي زیبایی، سهولت دسترسی به پزشکان زیبایی، اکتسابی شدن زیبایی، عمل

  دسترسی به اطالعات پزشکی در زمینه زیبایی، عاملیت جراحان

  

    پزشکی شدن زیبایی
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  در فرآیند فراترکیب ـ مفاهیم استخراج شده از کدگزاري 2جدول ادامه               
  

  

  مفاهیم اصلی  مفاهیم اولیه  مقوله کلی

هاي اي، تاثیر شبکههاي رسانهها و ماهواره، الگوپذیري از مدلتبلیغ در رسانه
  اي شدن بدناجتماعی در نمایش زیبایی، رسانه

 اي زیباییبرساخت رسانه

  

هاي مقایسه زنان از نظر زیبایی، دیدگاه ظاهرگرایانه به زنان، استاندارد
پذیري جنسیتی، جنسیت زده زیبایی، فشار اجتماعی براي زیبایی زنان، جامعه

  غلبه هنجارهاي مردانه در جامعه از زیبایی زنان، بستر فرهنگی مردساالر

  زده زیباییهاي جنسیتکلیشه

افزایش فرصت ازدواج، جلب توجه جنس مخالف، جلب رضایت همسر، 
الویت داشتن زیبایی در رابطه با جنس افزایش ولع جنسی جنس مخالف، 

  تر زنان، غلبه گفتمان جنسیت محورمخالف، انگیزه همسریابی، پایگاه پایین

  سرمایه بودن زیبایی براي زنان در میدان
  زدهجنسیت

باال بردن پرستیژ با عمل زیبایی، نمایش تعلق به طبقه باال، نشان دادن هویت 
  طبقاتی با جراحی زیبایی

  ایشی زیباییمصرف نم

استقالل مالی زنان در جراحی زیبایی، تمکن مالی در انجام جراحی زیبایی، 
  پر هزینه بودن جراحی زیبایی، شرایط مالی براي جراحی زببایی

  بستر اقتصادي جراحی زیبایی

زنی اجتماعی، احساس تعارض بعد از جراحی، مخاطرات جسمی، برچسب
  ب نتیجه دلخواه، پنهان کردن جراحیپشیمانی بعد از عمل بعلت عدم کس

  پیامدها  پیامدهاي منفی

افزایش اعتماد به نفس، تایید اجتماعی، خودپنداره مثبت بعد از جراحی، 
  هاي اجتماعیتحقق آرزوي زیبایی، کسب موقعیت

  پیامدهاي مثبت

  
  
  

  هاـ محاسبه ضریب کاپا براي کدگزاري مقوله3جدول 
  

  سطح معناداري Tآماره آزمون   اردانحراف استاند  مقدار  متغیر

  001/0  983/4  135/0  712/0  ضریب کاپا
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 مطالعه، کیفیت حفظ براي: کیفیت کنترل ششم، گام
 قرار مورد بررسی دقیق صورت به استفاده مورد منابع

 دیگر بار کدگذاري تا ابتدا از تحقیق مسیر سپس .گرفتند
زیابی پایایی عالوه بر این جهت ار. گرفت قرار بررسی مورد

کدهاي استخراج شده در اختیار یکی از خبرگان این حوزه 
وسیله شاخص کاپا، پایایی کدهاي استخراج ه قرار گرفت، تا ب

، ضریب 3با توجه به جدول . شده مورد بررسی قرار گیرد
  . بدست آمد 712/0کاپا 

 عنوان تحت کاپا ضریب از که تـاس یادآوري به الزم
 رانـپژوهشگ. شودمی یاد زـدرونی نی ییپایا ارزیابی الكـم

 این د،ـباش باالتر 6/0 از این ضریب هـچنانچ باورند این بر
 ضریب نـهمچنی. داراست را وبیـخ دارـریب مقـض

ه شد بررسی هـرابط ودـوج ویايـگ 5/0 از رـکمت معناداري
 .است

ز ا حاصل هايیافته نهایت در: هایافته ارائه هفتم، گام
 و تحلیل و براساس تجزیه. ارائه شد حقیقاتت فراترکیب

 4 در که شدند اصلی شناسایی مفهوم 14 مطالعات، ترکیب
مقوالت کلی  3 تصویر در. بندي شدندطبقه کلی مقوله
 هاي زیباییدر زمینه جراحی مطالعات فراترکیب از حاصل
  .است آمده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایی در زنانمقوالت کلی مرتبط با جراحی زیب ـ3 تصویر
  
  
  

  گیري و نتیجه بحث
توجه و میل به زیبایی از دیرباز در ذات بشر نهفته بوده 

اما  ،انداست و بخصوص زنان همواره در پی کسب زیبایی بوده
رد افراطی در زمینه زیبایی ـی عملکـنوع نوگراییجریان در 
گونه ر شد و زنان بدون هیچـع ظاهـدیریت بدن در جوامـو م

هاي راحیـدن تن به جـی براي زیبا شـزشکتوجیه پ
  .ایی دادندـزیب

  
  اري ـتواند براي بسیهایی که حتی میجراحی

هاي زیبایی آمیز نیز باشد و همین امر موضوع جراحیمخاطره
اي را با توجه به ارقام باالي آن در کشورمان تبدیل به مساله

هاي اخیر توسط برخی است که در سالاجتماعی کرده
 وهشگران در حوزه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتهپژ

در این پژوهش نیز سعی شد با روش فراترکیب کیفی و . است
هاي کیفی صورت گرفته در این زمینه نگاهی سنتز پژوهش
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پس با . عمیق به پدیده جراحی زیبایی را به وجود آورد
مفهوم  11هاي صورت گرفته بررسی، تحلیل و ترکیب پژوهش

  . مقوله کلی قرارگرفت 4صلی شناسایی شد که در ا
است، که شامل  "ادراك فردي زیبایی"اولین مقوله کلی 

احساسات منفی نسبت به تصویر بدنی، : سه مفهوم اصلی
. اختالالت روانشناخی و اصالت بخشی به زیبایی ظاهري است

ند ادراکات فردي زیبایی نیز در بستر اجتماعی شکل چهر
هاي مثبت و منفی در ارتباط با کنشگران دارهگیرد و پنمی

گرفته و در فرآیندهاي اجتماعی  اجتماعی در فرد شکل
شود و تصویر بدنی نا زیبا غالباً در جریان تولید و بازتولید می

هاي جمعی ایجاد شده و احساسات منفی را در فرد کنش
گیري ادراکات هاي روانی نیز در شکلدهد، اما زمینهشکل می

فردي از زیبایی داراي اهمیت فراوانی است و برخی اختالالت 
سمت اقدام به ه تواند ادراکات زیبایی را در زنان بروانی می

در جریان . جراحی زیبایی در جهت زیبا شدن سوق دهد
فرآیند هویت یابی، بدن یکی از بسترهاي مهم  و در نوگرایی

ه بدن خود اي بشود، افراد نگاه ویژههویت بخش محسوب می
اي زیستی قلمداد نشده و کارکرد دارند، بدن دیگر پدیده

تمایز بخشی و حتی سبک بخشی براي افراد دارد به همین 
ري و التزام و اهمیت ـبخشی به زیبایی ظاهدلیل ظهور اصالت

اي راحی زیبایی پدیدهـبا ج دادن به زیبایی بدن، خصوصاً
خشی به زیبایی ظاهري و اصالت ب. واهد بودـدور از انتظار نخ

ري ادراکات فردي از زیبایی در زنان مفهومی ـگیدر شکل
دام آنان به جراحی زیبایی ـشود که در اقی میـمهم تلق

  .نقشی مهم دارد
مقوله کلی دوم، بستر خانوادگی و دوستان است، زنان 

هاي مرجع و در جهت همنوایی گروهی و تحت تاثیر گروه
هاي دوستان خود اقداماتی در جهت پیروي از مد جمعی گروه

ها گروه. دهندکسب زیبایی و مدیریت بدن خود انجام می
مرجعی زنان در اقدام آنان به جراحی زیبایی اهمیت بسزایی 

ها و اهمیت ها در خانوادهعالوه بر این با تغییر ارزش. دارد
زیبایی در زنان، و گسترش  هاي ظاهر و خصوصاًیافتن مالك
ها، جراحی زیبایی بعنوان اقدامی رگرا در خانوادهفرهنگ ظاه

در جهت کسب رضایت همسر و رقابت با سایر زنان در زیبا 
  .بودن، مورد توجه است

مقوله کلی سوم ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و 
این مقوله طیف زیادي از مفاهیم اصلی، اقدام . اقتصادي است

ایی بالینی و زیب. گیردزنان به جراحی زیبایی را دربرمی
این زیبایی نه تنها . اکتسابی رابطه مستقیمی با سرمایه دارد

شود، بلکه به خودي خود ثروت و به وسیله ثروت حاصل می
شود، به عبارت دیگر، بدن ، زیبایی و سرمایه نیز محسوب می

جذابیت تخیلی در روابط اجتماعی مدرن به عنوان یک 
، بوردیو نیز در بیان شودسرمایه فیزیکی در نظر گرفته می

عنوان بخشی از ه ها، سرمایه تجسم یافته را بانواع سرمایه
سرمایه فرهنگی در نظر گرفته و مانند یک امر فرهنگی بدن 

به نظر بوردیو سرمایه جسمانی . دهدرا مورد تحلیل قرار می
. تواند به انواع دیگري از سرمایه در میدان تبدیل گرددمی

جسمانی با ورزش کردن، اوقات فراغت و هرچند این سرمایه 
دهد و در ها موقعیت طبقاتی را نشان میانواع دیگر فعالیت
هاي مختلفی را نسبت به گیريتوان جهتطبقات مختلف می
توان اشاره داشت به طور کلی چنین می 1.بدن مشاهده کرد

  هاي بدنی یکی از عوامل که سرمایه جسمانی و قابلیت
یگاه فرد در جامعه است و موقعیت فرد را در تعیین کننده جا

بر این اساس، . سازدسلسله مراتب اجتماعی مشخص می
اتی دارد و همین امر موجب ـت طبقـجراحی زیبایی ماهی
ق به ـدادن تعلایی در جامعه براي نشانـمصرف نمایشی زیب

هاي زیبایی ام عملـطبقه باال است و عالوه بر این انج
در . ادي براي خانواده به همراه داردهاي اقتصزینهـه

رویکردي دیگر، بدن به عنوان نمایندگی فرهنگی سازمان 
صاحب نظران مطالعات . گیرداجتماعی مورد بحث قرار می
دارند که کید دارند و بیان میأفرهنگی بر فرهنگ مصرفی ت

رش ـتفکر کنترل بر بدن را گست ،فرهنگ مصرفی در جوامع
راقبت ـگرایی که تشویق کننده ممصرفهاي دهد و پیاممی

دهد و به رار میـاطب قـاز بدن است بیش از همه زنان را مخ
رابطه زنان با  ،)شناس پست مدرنجامعه( بودریارتعبیر 

خواهد و از آنان می گیردبر اساس مصرف شکل می خودشان
  33.پیدا کنند زنانهبه فکر جذابیت و زیبایی باشند تا مدلی 

ها فمنیستی، در جریان صنعتی شدن، نگاهی طبق نظریه
وامع رو به رشد ـابزاري و جنسیت زده نسبت به زنان در ج

رش ابزاري و جنسیت زده موجب تقویت ـاین نگ .است
ت به زیبایی زنان ـت زده نسبـایی جنسیـهاي زیبکلیشه

شود زنان تحت فشارهاي هنجاري شود و موجب میمی
عالوه بر این در میدان .  کنند جامعه، براي زیبا شدن تالش

وب شده ـجنسیت زده، زیبایی براي زنان نوعی سرمایه محس
ف و افزایش قدرت ـب نظر جنس مخالـکه زنان براي جل

شوند و زنی در مقابل مردان، به زیبایی خود متوسل میچانه
اقدام به  در جهت افزایش و حفط سرمایه زیبایی خود

  . نمایندمی مدیریت بدن و جراحی زیبایی
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ها نیز در ساختار بخشی ادراك زنان از زیبایی رسانه
کنند و با به تصویر کشیدن زنان بعنوان نقش مهمی ایفا می

یک ابژه بصري جذاب و زیبا، موجب گرایش زنان به کنترل 
ها و افزایش دسترسی گسترش رسانه 34.شوندبدن خود می

هاي زیبایی جامعه به فضاهاي مجازي موجب تغییرات الگو
شده است و مفهوم زیبایی در جامعه برساخته، تصویري است 

  ها و فضاهاي ارتباط مجازي از زیبایی بازنمایی که رسانه
نمایند و زنان در معیارهاي زیبایی خود این بازنمودها را می

هایی ها معموال زنان با بدندر رسانه. دهندمورد توجه قرار می
شوند و تعریف از زن زیبا در میمدیریت شده نمایش داده 

هایی دارد و موجب اوتـه زنان هستند تفـها با آنچرسانه
هاي زیبایی بازنمایی آلشود زنان براي رسیدن به ایدهمی

  . هاي زیبایی کنندشده در رسانه اقدام به جراحی
با بیان پزشکی شدن جامعه، نفوذ گفتمان  35،فوکو

دهد، عرصه بررسی قرار می پزشکی در جوامع را مورد نقد و
هاي مهم نفوذ گفتمان پزشکی مدیریت بدن نیز یکی از عرصه

با پیشرفت علم پزشکی و پایین . جهت کسب زیبایی است
هاي زیبایی و همچنین تایید پزشکان، آمدن رسیک جراحی

هاي زنان بیش از پیش براي کسب زیبایی اقدام به جراحی
ی پدیده زیبایی با فرآیندهاي در جوامع کنون. کنندزیبایی می

آمیخته و پزشکی شدن زیبایی پزشکی کسب زیبایی در هم
در جامعه، زنان را وادار به اقدامات پزشکی جهت کسب 

  .نمایدزیبایی می
 و تغییرات فرهنگی در جوامع، ما نوگراییبا فرآیند 

مان هستیم، گسترش نگاه شاهد استحاله فرهنگی در جامعه
افزایش نفوذ هژمونی غربی و پیروي ناآگاهانه  ابزاري به بدن،

گیري نگاه زنان به به بدنشان و از مدهاي جمعی در شکل
کاري بدن در جهت زیباتر همچنین گسترش میل به دست

عالوه بر این دیدگاه جمعی . شدن بسیار حائز اهمیت است
جامعه نیز نسبت به مدیریت بدن دستخوش تغییراتی شده 

ن امري نهادینه و عرفی در جامعه شده است و مدیدیت بد
است و این فرآیند در گسترش اقدام زنان به جراحی زیبایی 
و کاهش نگاه منفی جامعه نسبت به دستکاري پزشکی بدن 

  .براي زیبایی، نقش داشته است
هاي زیبایی آنان در پایان بعد از اقدام زنان به جراحی

از . قدام هستندشاهد پیامدهاي منفی و مثبت حاصل از این ا
ها یک سو آنان با افزایش اعتماد به نفس و کسب موقعیت

و از سوي  اندجهاعی در جهت اشتغال و ازدواج مواـاجتم
 دیگر دچار احساس تعارض، انگ اجتماعی بعنوان فرد عمل
کرده و حتی عدم کسب نتیجه دلخواه از عمل زیبایی در 

ها جراحی عالوه بر این. جهت زیباتر شدن مواجه هستند
ها و زیبایی بدون توجیه و ضرورت پزشکی احتمال آسیب

  .مخاطرات جسمی را نیز به همراه دارد
همانطور که اشاره شد این پژوهش با روش فراترکیب 

هاي سعی در ایجاد نگاهی عمیق و جامع به موضوع جراحی
زیبایی در ایران دارد و با بررسی و استخراج مفاهیم از 

سازي و گرفته در این زمینه، مضمون هاي صورتپژوهش
به . استها را انجام دادهبندي مجدد نتایج پژوهشمقوله

هاي توان چنین بیان داشت که هرکدام از پژوهشعبارتی می
اجتماعی و روانشناختی صورت گرفته در زمینه جراحی 

اند و زیبایی هر کدام به بخشی از ابعاد مفهومی آن پرداخته
هاي کیفی، انجام بلیت تعمیم در پژوهشعلت عدم قاه ب

ها مندي بهتر از نتایج پژوهشمطالعه فراترکیب جهت بهره
ران در مطالعات ـهمچنین پژوهشگ. رسیدنظر میضروري به
توانند به واکاوي ابعاد مفهومی جدیدتري از جراحی آتی می

  .زیبایی بپردازند
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Abstract: 
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Introduction & Objective: Cosmetic surgery has been on the rise, especially in recent decades, and 

the growing importance of beauty in women and their desire to manage the body, and especially cosmetic 
surgery beyond the medical dimension, has become a social issue that researchers in social and 
psychological sciences To conduct research on this issue, among which qualitative studies have each 
provided an in-depth explanation of part of this phenomenon. Given the importance of an in-depth and 
comprehensive look at the issue, this study aims to identify the main concepts and general categories of 
cosmetic surgery among women using the meta- synthesis method. For this purpose, qualitative studies in 
the field of cosmetic surgery were reviewed and analyzed, in which 14 main concepts and 4 general 
categories were extracted. It shows that cosmetic surgery in women is influenced by individual perceptions 
of beauty, family background and friends and socio-cultural and economic structures and leads to negative 
and positive consequences after surgery. 
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