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  : علل گرایش زنان و دختران به جراحی زیبایی صورت در شهر زنجان

  یک مطالعه پدیدارشناسانه

  ***مسعود حجازي ، دکتر**، دکتر مسعود اسدي*سیده نگار حسینی
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

یدارشناسیپدصورت، زنان و دختران،  جراحی زیبایی :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
تأیید فرهنگ جامعه بر زیبایی در زنان و . ها رواج داشته استتمایل به زیبا بودن و برتري ظاهري از قرن :زمینه و هدف

هاي مالی زیاد و که افراد در سنین مختلف با صرف هزینه مرور موجب نگرانی و اهمیت در ظاهر شده، تا جایی دختران، به
پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل گرایش زنان و دختران . شوندجسمی و روانی، متقاضی جراحی زیبایی می پیامدهاي ناخوشایند

  .به جراحی زیبایی صورت  انجام شد

جامعه مورد مطالعه دختران و زنان شهر زنجان . پژوهش حاضر به روش پدیدارشناختی تفسیري انجام شد: ها مواد و روش
گیري نظر بودند که بر اساس روش نمونه نفر از جامعه مورد 15نمونه بررسی شده . اندت انجام دادهبودند که جراحی زیبایی صور

هاي کیفی گردآوري، ثبت، کدگذاري داده. ساختار یافته با این افراد انجام شد برفی انتخاب شدند و مصاحبه نیمه هدفمند و گلوله
  .ها از روش تحلیل کالیزي استفاده شدبراي تحلیل داده .بندي شدندهاي اصلی و فرعی طبقهو در قالب مضمون

ها مشخص کرد که مضمون عوامل درون فردي با زیر مضامین خودپنداره کنندگان مصاحبهتحلیل تجارب مشارکت :ها یافته
، مضمون عوامل شناسانه به بدن بدنی منفی، اضطراب اجتماعی، برتري جویی، اعتماد به نفس پایین، پیري هراسی و نگاه زیبایی

و مضمون عوامل اجتماعی با زیر  همسر توسط زیبا زنان با شدن مقایسهو ترس از  خانوادگی با زیر مضامین کسب رضایت همسر
اي، الگوگیري از دوستان، همنوایی گروهی، مدگرایی در انجام دادن هویت طبقاتی، تبلیغات رسانه مضامین فشار اجتماعی، نشان

  .اندصورت تأثیر گذار بودهعمل جراحی زیبایی 

  صورت مورد ارزیابی  جراحی زیباییز شود زنان و دختران قبل ابر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می: گیـري نتیجه
درمانی براي افزایش اعتماد به نفس، کاهش خودپنداره منفی، اضطراب  - هاي آموزشیشناختی قرار گرفته و براي آنها مداخلهروان

ها و فشارهاي اجتماعی ي هراسی، بهبود روابط بین فردي و زناشویی، تغییر در نگرش و باورها براي کاهش نفوذ رسانهاجتماعی و پیر
  .و مد گرایی انجام گردد
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  و هدف هزمین
ست که براي ترمیم و زیبایی علم و تخصصی ا جراحی

هاي جراحی و پزشکی بهبود ظاهر فیزیکی فرد از طریق روش
این نوع جراحی براي تغییر دادن ظاهر بدن در  1.دپردازمی

هاي مادرزادي و جراحت یا بدشکلی غیاب بیماري، آسیب،
گیرد و عاملی براي بهبود کیفیت زندگی ارثی انجام می

اعمال جراحی در دنیا  ترینجراحی زیبایی از شایع 2.است
ترین زنان اصلی 1950از سال . است که متقاضیان زیادي دارد

که مردان از اند، در حالیمتقاضیان این نوع از جراحی بوده
بر اساس گزارش . مبادرت به جراحی زیبایی کردند 2007سال 

، یک 2016انجمن زیبایی آمریکا جراحی زیبایی در سال 
اند جراحی زیبایی کرده هی اقدام بمیلیون و هفتصد آمریکای

که این میزان سه درصد نسبت به آمارهاي قبل از آن رشد 
در ایران نیز جراحی زیبایی رو به افزایش بوده  3.داشته است

هاي زیبایی در اروپاست و در جراحی و هفت برابر جراحی
   4.زیبایی بینی رتبه اول در دنیاست

متداول شده است هاي متعددي از جراحی زیبایی روش
که بیشترین تقاضا در زمینه جراحی زیبایی صورت و بینی 

جراحی زیبایی براي بهتر شدن ظاهر افراد و افزایش  است
توان گفت گیرد، بنابراین میصورت می ها آننفس  به اعتماد

ها نیز نتایج پژوهش. شناختی داردجراحی زیبایی علل روان
فزون جراحی زیبایی در احاکی از آن است که افزایش روز

  5.قرار دارد یشناخت روانیک جامعه، تحت تأثیر عوامل 
معیارهاي زیبایی غالب در جامعه و مقایسه بدنی با 

نفس افراد دارد و موجب  سایرین تأثیر زیادي در عزّت
تشویق براي انجام تغییرات جسمانی از طریق جراحی زیبایی 

 ریتصوفیزیکی و  ابیتاحساس نارضایتی از جذّ. است شده
افراد  6.تأثیرگذار است ییبایز یجراح رشیدر پذ ،یمنف یبدن
 بایز يهاظاهرشان با مدل يبه همانندساز یدرون ازین

از ظاهر ممکن است  یافراط یتینارضا .کنندیاحساس م
 تعزّ 7.ی منفی براي فرد به همراه داشته باشدروان تحاال

نی در مورد تصویر نفس پایین، اختالل بدشکلی بدنی، نگرا
گرایی یا هاي شخصیتی از جمله کمالبدنی و برخی از صفت

جبري، دو قطبی و حتی  -ها مانند وسواس برخی از اختالل
تواند فرد را به سوي جراحی پریشی میهایی از رواننشانه

اختالل بدریختی بدنی نیز در میان   9و8.زیبایی سوق دهد
ایع است و اغلب با متقاضیان جراحی زیبایی بسیار ش

افسردگی اساسی، اختالل وسواس جبري، فوبیاي اجتماعی و 
  10.اختالل هراس همراه است

شناختی در گرایش به هایی که نقش عوامل روانپژوهش
اند، جراحی زیبایی را در ایران و خارج از ایران بررسی کرده

هاي در خارج از ایران یافته. اندنتایج مختلفی گزارش داده
Gilman ی انجام یراحی زیباـی از آن است زنانی که جـحاک

  آمیز و تقیصورت موفّهاي خود را بهدهند، بدنمی
 11.کندار نمایان میـهاي بهنجبخش به عنوان بدنرضایت
Park کاران و ـنشان دادند که دوستان، هم همکارانش و

زیبایی در افراد شوند  جراحیتوانند باعث ترغیب والدین می
مندي هاي فرد در عالقهتقیشخصی و موفّو درکل تعامل بین

و   12Sharp.شخص به جراحی زیبایی تأثیرگذار است
دادند که تقاضا براي جراحی  نشانهمکارانش در پژوهشی 

همچنین در . ها استزیبایی در بین مجردها بیشتر از متأهل
ها،رها از جمله تصویر بدنی منفی، تبلیغبین سایر متغی 

ر مقایسه بدنی و تصویر همساالن و مقایسه بدنی، دو متغی
 13.منفی بدن از باالترین میزان تأثیرگذاري برخوردار بودند

دهد که و همکارانش نشان می Stefanile نتایج پژوهش
نارضایتی از تصویر بدنی و ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه 

ان ایتالیایی تأثیر زیادي بر میزان جراحی زیبایی در بین زن
  14.داشته است

نوغانی، مظلوم خراسانی و ورشوي  پژوهشدر ایران 
مشخص کرد که عواملی مثل فشار اجتماعی، تصور بدنی، 

از رسانه و پایگاه اقتصادي و اجتماعی در گرایش  استفاده
نتایج  15.افراد و ترغیب آنان به جراحی زیبایی مؤثر هستند

ز آن است که بیشترین لی حاکی اتوس مطالعه مدیري و
ها کسب زیبایی براي انگیزه در تمایل زنان به این جراحی

نفس بوده و در بین افراد مجرد، افراد با  به افزایش اعتماد
تحصیالت باالتر، در افراد داراي تصویر بدنی منفی و افراد با 

خانواده، فامیل،  در 16.نفس پایین بیشتر است به اعتماد
اعتمادي فرد و امانی در  .ز نقش دارددوستان و رسانه نی

 انگیزه زنان در گرایش به جراحی نشان دادند که پژوهشی
هاي هاي شخصی و انگیزهانگیزه دودستهزیبایی به 
هاي شخصی شامل انگیزه. شودتقسیم می فراشخصی

و الگوي  جویی برتري، نارضایتی بدنی، نفس به اعتمادنداشتن 
در سطح  شخصی فراهاي و انگیزه آمیز خانوادهرفتاري تحقیر

رد شامل چشم چشمی و رقابت بین خانواده و فامیل، هموخُ
سر، مقایسه شدن با ـح میانی، کسب رضایت همـدر سط

زنان زیبا توسط همسر و در سطح کالن شرایط اجتماعی 
   17.شوندهاي رسانه میمحیط کار و تبلیغ فشارشامل 
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ی، صدوقی و افخم اسدي، صالحبر اساس نتیجه پژوهش 
و پس از  قبلت نفس افراد متقاضی زّـبین ع ابراهیمی

هاي نگرش به ظاهر جراحی تفاوت معنادار نبود، اما بین نمره
هاي یافته 18.اوت معنادار بودـاز جراحی تف پسو  قبلبدنی، 

روزبهانی و عنایت نشان داد که هرچه میزان  پژوهش عنبري
از میزان  ،س زیاد شودنف ترضایت از تصویر بدن و عزّ
  19.شودم میگرایش به جراحی زیبایی ک

علل گرایش زنان  ،هاي انجام شده به روش کمیپژوهش
هاي منتشر اند و در پژوهشبه جراحی زیبایی را بررسی کرده

بررسی تجربه زیسته افراد در گرایش به جراحی زیبایی  ،شده
انجام  اینبربنالعه کیفی مغفول مانده است، در قالب یک مطا

توان گفت که می در سوي دیگر. پژوهش حاضر ضرورت دارد
قرار امروزه جراحی زیبایی مورد توجه بسیاري از افراد جامعه 

رش ـو به شکل فراگیر در تمام قشرهاي جامعه گست گرفته
ایی ـونی به زیبـۀ کنـران در جامعـزنان و دخت. ته استـیاف
ین، خود باعث به وجود دهند که ات زیادي میري اهمیـظاه

   هابراي آن آمدن مشکالت روانی و جسمانی
ي رهگشاتواند وهش در این زمینه میبنابراین پژ 20.شودمی

 ی زیباییحمحتوایی براي مداخالت پیشگیرانه از جرا تولید
 هدف بر اساس تمهیدات یاد شده پژوهش حاضر با. باشد

ل پاسخ به این بررسی تجربه زیسته زنان و دختران، به دنبا
به جراحی زیبایی صورت  ها آنسؤال است که علل گرایش 

  چیست؟

  ها واد و روشـم
کاربردي و از نظر ماهیت،  پژوهش حاضر از نظر هدف

کیفی از نوع پدیدار شناسی تفسیري  است که در آن تجربه 
جراحی زیبایی و درك معانی آن  زیسته زنان و دختران از

زنان شهر زنجان که در سال  دختران و. بررسی شده است
 ،گرفته بودندقرار  صورتجراحی زیبایی ت تح 1397- 98

براي انتخاب . را تشکیل دادند جامعه آماري پژوهش حاضر
ابتدا از دانشگاه براي انجام پژوهش مجوز گرفته شد و  ،نمونه

شفا و بیمارستان  با ارائه آن به مسئوالن مرکز جراحی زیبایی
زنان و  شد، ها خواستهزنجان از آن آیت اله موسوي شهر

اخیر  سال کیی زیبایی را در طول ـرانی که جراحـدخت
- ز روش نمونهم ادر مرحله دو. اند، معرفی نمایندانجام داده

شیوه گلوله برفی براي  زمان همهدفمند و به طور  گیري
 تا رسیدن به اشباع شرایط واجددسترسی و انتخاب افراد 

اي به العات تازهگونه داده و اطّکه هیچ یعنی زمانی ،نظري

در روش  که  نیابا توجه به . اده شدـاستفنیاید،  دست
ر است، در نفر متغی 25تا  5ونه بین ـتعداد نم پدیدارشناسی

اع ـها به اشبنفر، داده 15العه پس از انجام مصاحبه با طاین م
  21.نفر در نظر گرفته شد 15رسیدند، لذا تعداد نمونه 

تا تحلیل نتایج و کشف  ،ماتمقد شروعاز  هاصاحبهم
تیرماه تا  اردیبهشتماهه، از سه  دوره یک طول ها، درمقوله
در زمان مناسب و با  هامصاحبههمه  .انجام شد 1398سال 
انجام و مطلوب  خاذ تمهیدات الزم جهت ایجاد فضایی آراماتّ
 .شد استفاده افتهیساختارنیمه  مصاحبه روش از. شد

هاي جراحی در مورد علل و انگیزه سؤال یک با هامصاحبه
لین سؤال این بود که به طور ثابت او. شدمیشروع زیبایی 

جراحی زیبایی خود توضیح ) ت و نوعمد(در مورد شرایط «
کننده پرسیده ت ـمشارک ازدر ادامه سؤال بعدي  »دهید؟
که  زمانی. ادامه یافت سؤال، این روند تا آخرین شدمی

گرفت، با طرح از موضوع اصلی فاصله می کننده مشارکت
شد به موضوع اصلی هاي هدایت کننده، سعی میجمله

 يساز روشنبیشتر و  العاتاطّجهت کسب  .هدایت گردد
کاوشی  هايمطالب مطرح شده، در طول مصاحبه از سؤال

   ،»دهید؟ توضیح بیشتر باره این توانید درمی« :مانند
توانید می« ،»کنید؟ بیان ترواضح را ورتانمنظ شودمی«

  .استفاده شد ،»مثالی بزنید؟
دو ابتدا . بود دقیقه 60تا  40 بین مصاحبه ت هرطول مد

زمان  مصاحبه تا 15و سپس  آزمایشیمصاحبه به صورت 
ها از براي تحلیل داده .انجام شد هارسیدن به اشباع داده

فرآینـد  .ده شداستفا )Colaizzi( الیزيتحلیل کُ روش
به صورت زیـر  پژوهش حاضر این روش دراي هفـت مرحلـه

  22.گرفته شدبه کار 
. ت مطالعــه شــدندکننده، به دقّ توضیحات شرکت.  1

ها ضبط و سپس بر بــراي ایــن منظــور تمــام مصاحبه
بعـدي براي کسب  گامدر  .شـدند پیاده سازيروي کاغذ 
  .ر خوانـده شدندچنـدین بـا ها آنمعانی، 

در این مرحلـه، عبـارات : مرحله استخراج جمالت مهم. 2
پدیده مورد نظـر یـا جمالتـی کـه بـه طـور مستقیم به 

  .ها استخراج گردیدمصاحبه مربـوط بـود، از
در این : مرحله فرموله کردن معـانی شـناخته شده. 3

قسمت، معنی هـر جملـه مهـم استخراج و در حاشیه متن 
م به عنوان معانی مـنظّ ها نیا. یادداشت گردید ،مصاحبه

ها، در پژوهش حاضر جمله .شدندشناخته  »دکُ«شـده یـا 
بندها و کل متن هر مصاحبه به عنوان واحدهاي تحلیل، براي 
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نحوه رسیدن به . شناسایی کدهاي اولیه بکار گرفته شدند
کدهاي اوازها پس ه بدین صورت بود که هر یک از مصاحبهلی 

به صورت جمله به جمله مورد بررسی  ،ها آنمتن  پیاده سازيِ
قرار گرفت و سپس پیام اصلی یا مفهوم کلیدي که در هر یک 

این کار براي . شدمیو ثبت  از عبارات مستتر بود، استخراج
در برخی از . هر بند و کل متن هر مصاحبه نیز انجام گردید

کردند طالحاتی استفاده میها، مصاحبه شوندگان از اصجمله
که مستقیماً قابل استفاده به عنوان یک کد بود و در برخی از 

ها، بندها و کل متن وجود مستتر در جملهموارد، مفهومی 
گر با توجه به هدف مصاحبه شونده، پژوهشداشت که 

ه در لیداد و به عنوان یک کد اومفهومی را به آن نسبت می
ه پس از هر مصاحبه پاالیش لیاي اوکده .شدنظر گرفته می

با سایر کدها، در  کدگردید و با توجه به سنخیت و تجانس هر 
تکرار  قرار گرفته و این فرایند بارها ذیل یک مفهوم کالن

د موجو هايتناقض رفع و بندي مقوله سازي،روشن براي. شد
با . گرفت صورت متون به مکرّر بازگشت فرایند تفسیر، در

ها به اتمام ها اشباع شدند و مصاحبهمصاحبه، داده 15انجام 
  . رسید
مورد قبلی براي هر مصاحبه : هابندي دادهمرحله دسته .4

تکـرار شـد و انبـوه معـانی استخراج شده به صـورت 
 :شدند یده سازمانبه دو شیوه ، )هامت( خوشـه موضـوعات

ه لیهاي اوایـن خوشـه موضــوعات، بــه پروتکل) الف
مورد بررسی و تأیید قرار  ها آنارجاع داده شدند تـا روایـی 

در : هادر بــین و یـــا درون خوشه هاییتناقض) ب .گیرند
ها این مرحله، ممکن بود اختالفاتی در داخل و یا بین خوشه

دیده شود، بعضی از موضـوعات ممکــن بــود بــا مـوارد 
 ر کامـل بـا دیگـرخوشه نباشند یا به طـو دیگــر هم

هاي در ایـن مـوارد بــه پروتکل. مــوارد مربـوط نباشــد
اوها به ریشه آن ه مراجعه و با مطالعـه بیـشتر مصاحبهلی

 ها آنبنـدي شد و تصمیم الزم براي دسـتهبرده میمعانی پی
تلفیق نتـایج در قالـب یـک توصـیف  5.شدخـاذ میاتّ

نتایج  توصـیف جـامع از خوشه در این مرحله یـک: جامع
یانیــه صــریح و روشــن از ســاختار ب 6.ه گردیدیته

بـا فرموله کـردن  تیدرنها: اساسـی پدیـده مـورد مطالعـه
توصـیف جـامع پدیـده تحـت مطالعه یک تصویر کلی از 

علل گرایش به جراحی زیبایی صورت  ساختار ذاتی پدیده که
با رجـوع : هاعتبارسنجی نهایی یافتها 7.بـود، ارائــه گردید

در مورد  هاآنو پرسش از  کنندگان شرکتبه چند نفر از 
  .ها اطمینان حاصل شدهتنتایج، از صحت یاف

اخالق در پژوهش ابتدا به تمام  تیمنظور رعا به
الع داده شد که در یک کار پژوهشی کنندگان اطّ شرکت

مچنین ه. هستشرکت دارند و شرکت در آن اختیاري 
داري علمی، رضایت اهداف پژوهش، رعایت صداقت و امانت

  آگاهانه براي شرکت در پژوهش، ناشناس ماندن 
 ها آنالعات، براي و محرمانه نگه داشتن اطّ کنندگان مشارکت

  .تشریح شد

  ها یافته
مشارکت ت شناختی مشخّصات جمعیدر این بخش 

 ها آنبا  کنندگان و همچنین نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه
  .ارائه شده است

ود، ـشده میـمشاه 1دول ـه در جـور کـطانـهم
 66/46. سال است 20-31راد مورد مطالعه ـی افدامنه سنّ
 66/6درك کارشناسی، ـداراي م کنندگان ارکتـمشدرصد از 

د داراي مدرك ـدرص 66/6وي کارشناسی، ـدرصد دانشج
سی ارشد درك کارشناـد داراي مـدرص 33/33کاردانی و 
. د متأهل هستندـدرص 60د و د مجرّـدرص 40 .هستند

ام ـی انجـجراحی بین کنندگان تـمشارکدرصد از  33/73
درصد جراحی  66/6د جراحی فک، ـدرص 66/6اند، داده

  ام ـک انجـراحی پلـج دـدرص 33/13بینی و پلک و 
  .اندداده

زیر مضمون در سه  13مشخص کرد  مصاحبهتحلیل 
درون فردي، خانوادگی و اجتماعی  عوامل مضمون اصلی
در  .به جراحی زیبایی صورت شده است ها آنباعث گرایش 

ها به تفکیک با ارائه ها و زیر مضمونادامه هر یک از مضمون
  .اندبررسی قرار گرفته مورد ،شواهد
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 مضمون عوامل درون فردي. 1

هاي مربوط به عوامل درون فردي فهمؤلّ ـ2جدول 
  گرایش دختران و زنان به جراحی زیبایی

  هاي فرعیمضمون  مضمون اصلی

  فرديعوامل درون 

، اضطراب اجتماعی، خود پنداره بدنی منفی
   برتري جویی

  نگاه  پیري هراسی،، اعتماد به نفس پایین
  شناسانه به بدنزیبایی

فه درون فردي دهد که شش مؤلّنشان می 2جدول 
مربوط به علل گرایش به جراحی زیبایی در پژوهش حاضر از 

اره بدنی خود پند: از اند عبارت ،ها استخراج شدندمصاحبه
، اعتماد به نفس پایین، ییجو يبرترمنفی، اضطراب اجتماعی، 

. دنـاسانه به بـشنرایی، نگاه زیباییـراسی، مدگـري هـپی
 قرارها با ارائه شواهدي مورد بررسی فهدر ادامه هر یک از مؤلّ

  .اند گرفته
 
  بدنی منفی خود پنداره .1- 1

 در مؤثر عوامل از یکی به عنوان بدنی، پندارهخود
 و شناختی تکامل در ايتعیین کننده نقش توسعه رفتاري،

 نسبت فرد نگرش شامل بدنی خود پنداره .فرد دارد عاطفی
چربی  بدن، ظاهر مانند(فرد  بدنی هايبدنی، توانایی ابعاد به

درك  .گرددمی) قدرت و استقامت ،يریپذ انعطاف بدن،
 ندگیز بر فراوانی تأثیرات خود، بدنی وضعیت از نامناسب

 کاهش مانند روانی هاينقص و اختالالت با گذاشته و فرد
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و اختالالت  اجتماعی اضطراب افسردگی، نفس، تزّـع
رسد یکی از عوامل گرایش به نظر می 22.اي همراه استتغذیه

از بدن و تصویر  ها آننارضایتی  ،افراد به جراحی زیبایی
اهدي از از ظاهرشان است که در ادامه شو ها آنذهنی منفی 

  :در این زمینه ارائه شده است شوندگان مصاحبه
آمد و ام خوشم نمیاز طرفی هم اصالً از بینی« : 1 شاهد

در  مدامام رو عمل کنم و از خیلی سال پیش مایل بودم بینی
جراحی  اکردم که ببینم چطور بینی راینترنت جستجو می

کردم، یوقتی در آینه به خودم نگاه م«  :2 شاهد. »کنندمی
دیدم و این موضوع خیلی ر از عیب و ایراد میصورتم را پ
. »این بود که به فکر جراحی پلک افتادم. کردناراحتم می

، چون خیلی بزرگ بود ام را دوست نداشتم،بینی«  :3 شاهد
اگر قبل از . ام شده بودراضی نبودم و باعث ناراحتی از خودم

را  وت اهیم کاریکاتورخومی کهگفتند عمل بینی به من می
ام نستم که بینیاددادم، چون میوقت اجازه نمیبکشیم، هیچ

خودم کنجکاو بودم که  ،، ولی بعد از عملشکل خوبی ندارد
کردم خیلی زیبا و بکشند؛ چون فکر می ران م کاریکاتور
ه و تحسین هستممورد توج«.  

  
  اضطراب اجتماعی .2- 1

شخیصی و راهنماي ت طبق تعریفاضطراب اجتماعی 
ترس یا اضطراب شدید نسبت به یک  ،آماري اختالالت روانی

یا چند موقعیه و ت اجتماعی که در آن، فرد در معرض توج
: اند از ها عبارت بعضی نمونه. گیرد ت دیگران قرار میدقّ

مانند حرف زدن با دیگران، مالقات یا (تعامالت اجتماعی 
 قرار داشتن ، تحت نظارت دیگران)آشنا شدن با دیگران

، یا انجام دادن کاري در )مثل به هنگام خوردن یا نوشیدن(
شواهدي که از  24.)مثل سخنرانی کردن(جلوي دیگران 

در ادامه ارائه شده است، حاکی از نقش  شوندگان مصاحبه
  :اضطراب اجتماعی در جراحی زیبایی است

وقتی بیرون از خانه یا در دانشگاه بودم، « :1 شاهد
کنند و کردم همه فقط به بینی من نگاه میاحساس می
 مدامشینم و ننستم باتوسر کالس نمی .کشیدمخجالت می

هاي کالس به بینی من نگاه کنند و استرس داشتم که بچه
ام خیلی اي از کالس باشم که بینیدادم در گوشهترجیح می
بسیاري از زنان بر اثر تعریفی « :2 شاهد. »دنباش مورد توجه

وجود دارد و در اثر فشارهایی که از طریق  ها آنسبت به که ن
راب کنند، دچار نوعی اضط جامعه و شرایط آن احساس می

و  سمت جراحی زیبایی  بهو این مسأله باعث رفتن شوند می

قبل از « :3 شاهد .»شود استفاده از وسایل آرایشی می
ام خوب نبود، حوصله حضور در جمع را جراحی، روحیه

هایی را که ریزيط کارهاي روزانه و برنامهـو فق نداشتم
دادم، ولی بیشتر در تنهایی بودم، چون فکر داشتم انجام می

گویند که این می با خودشانکردم که افراد با دیدن من می
هایش چین و چروك دارد چشم همه نیای ندارد که دختر سنّ

 ،ام خیلی خوب شدهو پیر شده، ولی بعد از عمل روحیه
ها حضور دارم و بدون استرس و لرزش در جمع ،خوشحالم

  .»کنمصدا صحبت می
  
  ییجو يبرتر .3- 1

این امکان وجود دارد که یک فرد در  )Adler( ز نظر آدلرا
مقابل احساس حقارتش، گرایش به جبران بیش از اندازه پیدا 

در این حالت، فرد گرایش به . کرده و دچار عقده برتري شود
ر دارد و تصتکبهایش  ها و پیشرفت ییآمیز از توانا ري اغراقو

ط و ریاست بر جویی، تسلّ منظور آدلر از برتري. کند پیدا می
اي است که انسان را از هنگام  دیگران نیست، بلکه انگیزه

اي به مرحله دیگر  د تا آخرین لحظه زندگی، از مرحلهتولّ
اهدي شو 25.کند برد و جنبه اجتماعی او را تقویت می پیش می

در ادامه ارائه شده است، حاکی از  شوندگان مصاحبهکه از 
  :در جراحی زیبایی است ییجو يبرترنقش میل به 
م، دوست واگر روزي با دیگران مقایسه ش...« :1 شاهد

هدفم زیبایی چهره بود « :2 شاهد .»دارم از بقیه زیباتر باشم
. »اول باشم ،خواستم در زیبایی، در هر کجا که هستمو می
خواهد از لحاظ زیبایی در بین همه، نفر اول دلم می« :3 شاهد
  .»باشم

  
  پایین اعتماد به نفس .4- 1

شود دست به عتماد به نفس پایین در زنان باعث میا
هاي مختلف بزنند، از وسایل آرایشی مختلف استفاده جراحی

تا  دهندب اهمیتکنند و به پوشش و آرایش خود بیشتر 
کسب و کمبودهایشان را جبران  اعتماد به نفس بیشتري

  26.دکنن
در این زمینه ارائه  شوندگان مصاحبهدر ادامه شواهدي از 

  :شده است
افزایش  نفسم بعد از جراحی، کمی اعتماد به« :1 شاهد

جراحی از لحاظ « :2 شاهد. »پیدا کرده، حس خوبی دارم
نفس، برطرف شدن  شخصیتی باعث افزایش اعتماد به

 تر در جامعه و میان اطرافیانم، حسحتور راـ، حضالتـخج
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 م شدهـخوشحالی، برطرف شدن ناراحتی و حس رضایت
م ـنفس به اعتماد ،د از عمل بینیـبع«  :3 شاهد .»است
  انواده شوهرم کم ـخپیش  ردیگرفته و  لی باالـخی
  .»مآورنمی

  
  پیري هراسی. 5-1

رسی ماندگار یا غیرطبیعی از افزایش سن ت ،هراسی  پیري
نگرانی شخص در  دلیلتواند به  می و ا پیر شدن استی

راقبت از خود، ـدر نگهداري و م نیتواناخصوص تنها شدن و 
ومی ـترس از پیري و سالمندي یک ترس عم. ایجاد شود

ص دچار این ـشخ. شود می و زنان است که شامل مردان
این ترس شامل . وان و سالم باشدـممکن است ج ،هراس

ترس از نیازمند شدن به دیگران براي انجام ترس از آینده و 
بسیاري نیز این ترس را دارند که با پیر . امور روزمره است
طبق . جامعه از دست بدهندال خود را در ـشدن نقش فع

شدن عمر را کوتاه  ترس از پیر سالمت اعالم سازمان جهانی
طور میانگین   این افراد زودتر دچار ناتوانی شده و به. کند می

 26.دکنن می عمر مثبت رشـنگ داراي افراد از کمتر سال 5/7
. دـداننایی میـراحی زیبـران را جـراه جب ها آنی از ـبرخ

در این زمینه ارائه  شوندگان مصاحبهدي از ـدر ادامه شواه
  :شده است
سالم  28زیادي نداشتم و  با وجود اینکه سنّ« :1 شاهد

روك دارد و این کردم پلکم خیلی چبود، ولی احساس می
کرد وقتی خودم را با دوستان و همساالنم خیلی ناراحتم می

آمد نظر می بیشتر به ها آنکردم خیلی سنم از مقایسه می
این موضوع من را دچار افسردگی کرده بود و خیلی غمگین 

. »رسممی نظر بهپیر  قدر آنسالگی  28 سنّ دربودم از اینکه 
چون  ،سازي بودک، جواندفم از جراحی پلـه« :2 شاهد
 م را چندین سالسنّ و بود شدههایم خیلی چروك پلک
  . »ت جراحی کردمداد، به همین علّتر نشان میبزرگ
 هايپلککردم؛ نگاه میدر آینه  کههایم چشمبه «  :3 شاهد

دارم کردم که میحس  دیدم،ام را میهافتاد و  چروك شده
دوست نداشتم . کردم و این فکر ناراحتم میوشپیر می
دوست نداشتم و  این صورت را. ببینمدر این وضع  اصورتم ر
بودم ام را از دست دادههروحی«.  

 ظاهرشناسانه به نگاه زیبایی .1- 6
تأکید  ظاهرشانزنان، امروزه به زیبایی، لطافت و زنانگی 

تواند نماد زیبایی باشد و زیبایی را با خود بدن می. کنند می
تواند ابزار نیز صرفاً می بدنبنابراین با این دیدگاه،  حمل کند؛

در این  شوندگان مصاحبهدر ادامه شواهدي از . زیبایی باشد
  :زمینه ارائه شده است

هدفم از جراحی زیبایی بینی این بود که « :1 شاهد
چون با وجود  ،صاحب یک بینی زیبا باشم و صورتم زیبا شود

اصالً  م،برس مو به ظاهر مشب باقدر هم مرتّ بینی بزرگ هر
 ها سالبعد از «: 2 شاهد. »گیرمقرار نمیمورد توجه کسی 

و آن چقدر نسبت به توجهی به ظاهرم، متوجه شدم که بی
نارضایتی که این موضوع باعث  ماهبودتفاوت زیباتر شدنم، بی

گرفتم جراحی به همین دلیل تصمیم ؛ ه بودشداز خودم 
هایی مثل خانم هدفم این بود« :3 شاهد. »زیبایی انجام دهم

من  دهند،ت میاهمی شان ییبایزکه خیلی به خودشان و م وش
  .»دهمام اهمیت بشدن چهرههم به خودم و زیباتر 

  
 مضمون عوامل خانوادگی. 1

هاي مربوط به عوامل خانوادگی گرایش فهمؤلّ ـ3جدول 
  دختران و زنان به جراحی زیبایی

  رعیهاي فمضمون  مضمون

 ترس از مقایسه شدن با زنان زیبا توسط همسر،  عوامل خانوادگی
  کسب رضایت همسر

ترس از  و کسب رضایت همسر دهدنشان می 3جدول 
از علل خانوادگی   همسر توسط زیبا زنان با شدن مقایسه

ها حاضر از مصاحبه پژوهشجراحی زیبایی بودند که در 
ها با ارائه شواهدي فهلّؤدر ادامه هر یک از م. استخراج شدند

  .اندمورد بررسی قرار گرفته
 
  کسب رضایت همسر .1- 2

مورد تأکید و ارزش  زیبایی ،در فرهنگ جامعه کنونی
از این فرهنگ به هر طریقی سعی در زیبا  راست و افراد متأث

ی با حتّ ،شدن دارند و یکدیگر را تشویق به تغییر در ظاهر
نگ در زندگی زناشویی هم این فره. کنندجراحی زیبایی می

هاي انجام شده شواهد است که در مصاحبه وارد شده
  :استاستخراج شده دالِّ بر این موضوع 

کنم ، احساس میزیبایی جراحی انجام بعد از« :1 شاهد
توجه و  دکنتعریف می نبیشتر از منسبت به گذشته همسرم 
 .»است آمده، انگار از صورت جدیدم بیشتر خوشش دارد
و هم اینکه روزي همسرم به خاطر دیدن ...  « :2 دـشاه
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 چون وقتی با همسرم. ودهاي زیبا، از من خسته شخانم
 ،خوردمحرص می ،دیدمهاي زیبا را میخانم رفتیم،بیرون می

 هرکجادر بیرون از خانه « :3 شاهد .»شدمعصبی و نگران می
 قدر آن کهبالم میکه همسرم در کنارم حضور دارد، به خودم 

  .»دزیبا هستم که همسرم به من افتخار کن
  همسر توسط زیبا زنان با شدن مقایسهترس از  .2- 2

در برخی از روابط زناشویی به دلیل پایین بودن رضایت 
  ت، ناسازگاري زناشویی و یا صمیمی کمبودزناشویی، 

تأمین نشدن نیازهاي زن و شوهري، ممکن است یا به صورت 
ك از واقعیت، مشخص شود که شوهر، همسر واقعی و یا ادار

کند یا مقایسه خواهد کرد و خود را با زنان زیبا مقایسه می
در  .نمایدزن به دلیل همین اضطراب اقدام به عمل زیبایی می

در این زمینه ارائه شده  شوندگان مصاحبهادامه شواهدي از 
  :است

ترسیدم همسرم در بیرون از خانه، در می« :1 شاهد
اند شدهزیبا  ،جراحیی که با هایجاي دیگر خانم انی یا هرمهم

  . »مقایسه کند و از من سیر شود ها آنرا ببیند و من را با 
کردم در بیرون یا ناگفته نماند احساس می« :2 دـشاه

افتد که با ها عروسی یا مهمانی همسرم چشمش به بقیه خانم
درون  اند و درخیلی زیبا شده شده یجراحهاي صورت

اش به من کمتر مقایسه کند و عالقه ها آنخودش من را با 
وقت رفتارش با من بد نبود و دوستم ولی در ظاهر هیچ. شود

کمتر از قبل  یک روزيکه ترسیدم داشت، ولی من خودم می
خواستم، زیبایی با جراحی «  :3 شاهد. »باشد دوستم داشته

گران مقایسه که همسرم من را با دی دوت شـم راحـخیال
از بقیه چیزي کم  تنها نه دو اگر هم مقایسه کن دکننمی

  . »زیباتر باشمهم ها نداشته باشم، بلکه از آن
  

 مضمون عوامل اجتماعی .1

هاي مربوط به عوامل اجتماعی گرایش فهمؤلّ ـ4جدول 
  زیباییدختران و زنان به جراحی 

  هاي فرعیمضمون  مضمون

دادن هویت طبقاتی، تبلیغات  ، نشانفشار اجتماعی  عوامل اجتماعی
  اي، الگو گیري از دوستان، همنوایی گروهی رسانه

  

هویت  دادن نشاندهد فشار اجتماعی، نشان می 4جدول 
از دوستان، همنوایی  گیري الگواي، طبقاتی، تبلیغات رسانه

دگراییگروهی،  هاي اجتماعی جراحی زیبایی بودند فهاز مؤلّ م
در ادامه هر . ها استخراج شدندز مصاحبهدر پژوهش حاضر ا

  .اندها با ارائه شواهدي مورد بررسی قرار گرفتهیک از مقوله
  
  فشار اجتماعی. 1- 3

فشار اجتماعی در معناي کلی عبارت است از نیروهاي 
ها و یا اجتماعی در جهت کنترل اندیشه، رفتار یا عمل انسان

ر، فشار در معناي محدودت. هدایت آن در مسیري خاص
برخی مجموع اثرات . شود اجتماعی بر افکار عمومی اطالق می

را فشار اجتماعی  یمستقیم و غیرمستقیم محیط اجتماع
تحریک اقشار ، هاي فشار اجتماعیهویکی از جل. دانند می

زیبایی براي  هايمردم به استفاده از لوازم آرایش و جراحی
تماع و فرهنگ که توسط اج استپیروي از هنجارهاي زیبایی 

فشارهاي اجتماعی با القاء این هنجارها . ساخته شده است
افراد را به تالش براي زیبایی مطابق هنجارهاي القاء شده 

در  شوندگان مصاحبهدر ادامه شواهدي از  28دهندسوق می
  :این زمینه ارائه شده است

یکی دو بار چون عجله داشتم مجبور شدم «  :1 شاهد
به من کس ه شدم که هیچن بروم، متوجبدون آرایش بیرو

، خیلی ناراحت شدم از ددیدننمی من راو اصالً  کندتوجه نمی
به هی  هستند و هیچ توج خواهان ظاهري زیبااینکه مردم 

من چون « :2 شاهد. »ندارندباطن افراد و خصوصیات باطنی 
شاغل هستم و مدام در این جامعه و فرهنگ حضور دارم، 

و اینکه مدام در  قرار گرفتم هاي همکارانمتحت تأثیر صحبت
ت کردند که زیبایی در جامعه ما اهمیگوش من زمزمه می

از آنجایی که موي سر تأثیر زیادي در زیبایی  .زیادي دارد
بیشتر اهمیت مان اب داریم، باید به چهرهـدارد و ما که حج

ها و افکاري که در تـتمام این صحب ؛که زیبا باشیم مـدهی
که گرایش به جراحی زیبایی شد  ود آمد، باعثـوج من به

  .»پیدا کنم
دختران و دوستانم را در باشگاه و دانشگاه «  :3 شاهد

با دیدن جراحی زیبایی ، انددیدم که جراحی زیبایی کردهمی
ظ روانی در فشار و ناراحتی بودم و گریه ، خیلی از لحاهاآن
ام تا کردم خیلی از اجتماع دور شدهکردم و احساس میمی

  .»مگرفتجراحی تصمیم به خره اینکه باأل
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 دادن هویت طبقاتی نشان. 2- 3
. شود ها رمزگذاري میآن ظاهرهویت طبقاتی افراد در 

 طبقۀ اقتصادي و اجتماعی خود از نشان دادنزنان براي 
از  ها آنر کنند که این امر تصواستفاده می ظاهرشان

شواهد استخراج شده، . دـده را شکل می رشانـظاه
  :استهاي انجام شده دالِّ بر این موضوع مصاحبه
به نظر من افرادي که از لحاظ مالی در سطح « :1 شاهد

ط و باالتر هستند و افرادي که در پی زیباتر شدن متوس
دهند و اینکه به حی زیبایی انجام میبیشتر جرا ،هستند

گونه کمتر این ،نظرم افرادي که از لحاظ مالی ضعیف هستند
  .»دهندها را انجام میجراحی
هرچه سطح زندگی و روابط اجتماعی باالتر « :2 دـشاه

ر تمایل ـتري پیدا کنند، بیشتدرنـرود و افراد زندگی ممی
دانند نمی ،زیاد دارند به زیبایی دارند همچنین افرادي که پول

کنند و افرادي که در زندگی  را چگونه خرجشان هایپول
شان عوض دغدغه و مشکل ندارند و یا براي اینکه روحیه

   .»شود، بیشتر گرایش به جراحی زیبایی دارند
 هچ ، هراست دارمهم نیست که فرد شاغل یا خانه« :3 شاهد

باشند، بیشتر به تر و سبک زندگی مدرن داشته هافراد مرفّ
  .»دنبال زیبایی هستند

  
  ايتبلیغات رسانه .3- 3

ر بدنی زنان ها یکی از عناصر تأثیرگذار بر تصورسانه
ها که رسانه استواسطۀ فشارهاي هنجاري   هستند و این به

د که در ـهایی هستنزنان از گروه .دـکنن ال میـبر زنان اعم
رار ـقشان رة بدناي درباف رسانهـهاي مختلامـرض پیـمع
از بدن و در نتیجه  ها آنر ها تغییر تصواین پیام. گیرندمی

حاصل این تغییر . شوند نارضایتی نسبت به بدن را باعث می
شده از هاي دریافتبدن به شیوة پیام يکار دستدر نگرش، 

در این  شوندگان مصاحبهشواهدي از  ،در ادامه .ها استرسانه
 :زمینه ارائه شده است

ها و فضاي مجازي تأثیر زیادي در رسانه « :1 شاهد
  ها و بازیگران، سلبریتی. تشویق افراد به جراحی زیبایی دارند

هاي مجازي مثل اینستاگرام طور افرادي که در شبکههمین
باعث  ،گذارندهاي مختلفی از خودشان به اشتراك میعکس
براي زیبا  ها نوعی حس رقابتشود که در افراد با دیدن آنمی

شوند که آیا من هم مانند دچار اضطراب  و بیایدوجود بودن به
شوم یا آیا من هم دیده می فالن سلبریتی زیبا هستم یا نه؟

در گرایش من شوم یا نه؟ این افکار نه؟ آیا من هم پذیرش می
   .»تأثیرگذار بوده است خیلیبه جراحی زیبایی 

در  يزیاد بلیغات تا حدها، فضاي مجازي، ترسانه«  :2 شاهد
هایی که عکس. دنگرایش اشخاص به جراحی زیبایی نقش دار

 ها بههاي مختلف از خودشان در این شبکهافراد با ژست
زیبایی که  خود پزشکان و جراحانِحتّی گذارند و اشتراك می

گالري عکس قبل و بعد از عمل بیمارانشان را براي تبلیغ در 
در گرایش  ها نیاگذارند، همه میفضاي مجازي به اشتراك 

تبلیغاتی که در «  :3 شاهد .»من به جراحی نقش داشتند
هایی که قبل و بعد از طور عکسهمین ،هستفضاي مجازي 

هاي مجازي به اشتراك گذاشته راحی زیبایی در شبکهـج
و تصاویري که دختران جوان از خودشان در  شوندمی

تنها در من، بلکه در همه نه ؛رندگذااینستاگرام به اشتراك می
روي آوردن به آورد که موجب وجود میاي بهافراد انگیزه

   .»دشوجراحی زیبایی می
  
  از دوستان يریالگو گ. 4- 3

و  ها آنالگو گرفتن از دوستان، به دلیل رابطه عاطفی با 
در امور مختلف معموالً براي افراد  ها آنهمچنین میزان نفوذ 

تواند الگو گرفتن در زمینه می ها آنکی از آید که یپیش می
در . باشد) جراحی از نحوه آرایش، مدل لباس،(زیبایی 
جراحی زیبایی  در يریالگو گهاي انجام شده این مصاحبه

  .مشخص شده است
اند و زیبا شده ها آنمن با دیدن اینکه چقدر «  :1 شاهد

 ،ارندقرار دکانون توجه دیگران  لیراضی و شاد هستند و خی
  .                           »به همین دلیل تصمیم به جراحی زیبایی گرفتم هم من

دوستانم جراحی زیبایی انجام داده بودند و بیشتر «  :2 شاهد
بعد از اینکه جراحی کردند خیلی به خودشان و ظاهرشان 

شاید به همین  ؛مورد توجه بودندو خیلی  کردندرسیدگی می
من هم . ندنکپیدا ازدواج مناسبی براي  فرد ،دلیل توانستند
. »پیدا کردم تمایلها به جراحی زیبایی بینی با دیدن آن

 ، صاحبزیبایی دیدم که با جراحیمیدوستانم را «  :3 شاهد
اینها  هاي زیبا شدند و توانستند که ازدواج کنند،صورت

  .»باعث شد من هم جراحی بینی کنم
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  همنوایی گروهی. 5- 3
. است اجتماعی نفوذ انواع از یکی منوایی گروهیه
 به کوشند می دیگران که است آن اجتماعی نفوذ از منظور
 احساس فکر، آنان دلخواه به دارند وا را ما مختلف هاي شیوه
 افکار، بر تأثیرگذاري درصدد نیز ما متقابالً. کنیم رفتار و

ا تغییر همنوایی گروهی ر .آییم می بر آنان رفتار و احساسات
در رفتارها یا باورهاي فرد در نتیجه فشار غیرمستقیم افراد 
گروه یا جامعه و یا تغییر در رفتار و عقاید شخص در نتیجه 
اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فرد یا گروهی دیگر از 

در ادامه شواهدي از مصاحبه  29.اند مردم تعریف کرده
  :شوندگان در این زمینه ارائه شده است

رم، وخواستم پیش خانواده شوهرم کم بیانمی«: 1 شاهد
دهند و انواع ت میچون آنها خیلی به زیبایی اهمی  

. »اند و من راحت نبودمهاي زیبایی را انجام دادهجراحی
ت تحت تأثیر همساالن، دوستان و آشنایانی شد به«: 2 شاهد
دن آنها م و با دیـرار گرفتـراحی زیبایی کرده بودند، قـکه ج
دام به من هم ـل شده بودند و مـکه خیلی زیباتر از قبـو این
راحی کنی ـات را جراحی کن و اگر جیـگفتند که برو بینمی
. »راحی شدمـشوي؛ من هم تشویق به جی زیبا میـخیل
چند تا از همکارانم جراحی زیبایی کرده بودند و به «: 3 شاهد
کنی و  جراحی است ربینی بزرگی داري و بهت ،گفتندمن می

ام را کردند، به همین دلیل بینیمدام این موضوع را مطرح می
  .»کردم جراحی

  گیـري و نتیجه بحث
به و دختران پژوهش حاضر با هدف علل گرایش زنان 

جراحی زیبایی صورت در شهر زنجان در قالب یک طرح 
نتایح . انجام شد تفسیري کیفی با روش پدیدارشناسی

نفر از زنان و دخترانی  15هاي انجام شده با تحلیل مصاحبه
انجام داده بودند، مشخص کرد که  که جراحی زیبایی صورت

سه عامل درون فردي، خانوادگی و  کار،در انجام این 
  .بوده است مؤثراجتماعی 

با زنان و دخترانی که  شده انجامهاي در تحلیل مصاحبه
که شش عامل جراحی زیبایی انجام داده بودند، مشخص شد 

درون فردي در گرایش به جراحی زیبایی شامل خود پنداره 

، اعتماد به ییجو يبرتراعی، ـی، اضطراب اجتمـبدنی منف
شناسانه به بدن  راسی و نگاه زیباییـس پایین، پیري هـنف

 .هستند مؤثر
 بدنی منفی در پژوهش حاضر خود پندارهشدن  مشخص

هاي به جراحی زنان و عنوان یکی از عوامل گرایش دخترانبه
 12.شهمکاران و Gilman،11 Park هايپژوهش زیبایی با

Sharp 13ش،و همکاران Stefanile نوغانی و  14ش،و همکاران
 17،اعتمادي فرد و امانی 16.لیتوس مدیري و 15ش،همکاران

 19یروزبهان يرـعنبو  18اسدي، صالحی، صدوقی و افخم
  .همسو است

 بر مؤثرنی منفی به عنوان عامل بد خود پندارهدر تبیین 
توان گفت که افراد تصویري ذهنی از بدن جراحی زیبایی می

 تشانیشخصعناصر سازنده  تریناصیلکه از  دارند خود
ها، احساس و رفتار فرد ارزش: تصویر بدنی شامل. است

نسبت به خود بوده و تحت تأثیر عوامل محیطی و عوامل 
اشتغال : یر منفی بدنیویژگی اصلی تصو 30.زیستی است

ذهنی فرد با نوعی نقص در ظاهرش است که ممکن است 
پردازي شود که هاي بسیار جزئی یا خیالبه ناهنجاري منجر

این افراد براي بهبود تصویر ذهنی از . آور استبرایش عذاب
تغییرهایی از طریق جراحی زیبایی  به دنبالظاهر خود، 

هایی است که موجب عاملبدنی منفی از خودپنداره. هستند
شود افراد درجهت بهبود ظاهر خود، به آن فکر کرده و می

  .اقدام به جراحی زیبایی کنند
وان عامل ـاعی به عنـاجتم ن عامل اضطرابـدر تبیی

ن ـال به ایـراد مبتـت افـتوان گفراحی زیبایی میـج بر مؤثر
د ان مورـارها و اعمالشـکنند که رفتاس میـالل احسـاخت
 يفرد نیبل از روابط ـن دلیـبه همی. ران استـاوت دیگـقض
اضطراب اجتماعی . کننداجتماعی اجتناب می يها تیوقعـمو 

گیري، اجتناب از تماس کناره ازجملههاي رفتاري یـژگـبا وی
- ویژگی. و ابراز وجود است صحبت کردنی، ترس از ـچشم

م، ترس رـالت، شـل خجـشناختی این اختالل شامهاي روان
اد و ترس از اشتباه است، به ـی، ترس از انتقـاز ارزیابی منف

داماتی از قبیل جراحی ـال با اقـراد مبتـد افـرسنظر می
الل در خود ـن اختـم کردن بخشی از ایـزیبایی در پی ک

  .هستند
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 بر مؤثربه عنوان عامل  جوییدر تبیین عامل برتري
جویی کوشش در بهتر برتري توان گفت کهجراحی زیبایی می

 تر شدن فرد و انگیزه زندگی و عاملی براي وحدتکامل و
صورت هشیار و افراد همواره به. است تیشخصبخشیدن به 

ناهشیار در صدد یافتن قدرت، مقام و ارزشی باالتر نسبت به 
جویی در افراد و جوامع دیگران هستند که این برتري

ورزشی  و علمی ي جوییبرتراز قبیل  مصادیقیمختلف، 
جویی رسد که در جامعه ایران این برتريدارد، ولی به نظر می

کسب این  به دنبالبیشتر در ظاهر نهفته است و افرادي که 
  .نماینداحساس هستند، اقدام به جراحی زیبایی می

 بر مؤثربه عنوان عامل  نفسبه در تبیین عامل اعتماد
هاي نفس از مهارتد بهتوان گفت اعتماجراحی زیبایی می

کردن، احساس و عمل فرد نقش  روانی است که بر روش فکر
 به خودسازد تا دید واقعی و مثبت دارد و فرد را قادر می

هاي خود اعتماد شود فرد به تواناییو موجب می داشته باشد
افرادي که . داشته باشدکرده و احساس کنترل بر زندگی خود 

براي حضور در اجتماع و بین  ،دارند نفس پایینی به اعتماد
 ها آنشوند؛ شرم می و مردم دچار مشکالتی از قبیل خجالت

ترسند که ورزند و میی از بودن در اجتماع اجتناب میحتّ
که موجب  داشته باشندمبادا ایراداتی در ظاهر و رفتار خود 

هاي زیبایی جراحی ازآنجاکه. شود ها آنتحقیر و ناراحتی 
ودن ایرادهاي ظاهري ـطرف نموامل مهم در بریکی از ع

ی نفس پایینی دارند، حتّ به است، بنابراین افرادي که اعتماد
زایش ـباشند، براي اف اگر ایرادي هم در ظاهر خود نداشته

  .کنندنفس خود اقدام به جراحی می به اعتماد
 بر مؤثربه عنوان عامل  تبیین عامل پیري هراسی در

توان گفت با افزایش سن، احساس جراحی زیبایی می
دادن زیبایی ظاهري  دست فرسودگی، کاهش قواي بدنی و از

به همین . شودشدن در افراد می باعث ایجاد نگرانی از پیر
 و شدن ظاهري مثالً ایجاد چین دلیل افراد از ترس پیر

چروك در صورت و رفع آن یا پیشگیري از آن اقدام به 
در تبیین عامل نگاه . کنندمی هاي زیبایی گوناگونجراحی

جراحی زیبایی  بر ؤثرـمبه عنوان عامل  به بدن شناسانه بایز
 تیاهمونی که به زیبایی ظاهري ـتوان گفت در جامعه کنمی

راد نیز تحت تأثیر این فرهنگ قرار ـشود، افزیادي داده می
ود و پذیرش خویش توسط دیگران ـداشته و نگران ظاهر خ

 ،در این میان دختران و زنان. ان هستندـی اطرافیانشحتّ
دلیل زیبایی چهره  نیبه همهستند  هـتوجرکز ـر در مـبیشت
است که در  شده لیتبد ها آنی اشتغال ذهنی براي ـبه نوع

خیلی جزئی  ی در حدپی برطرف نمودن نقایص چهره حتّ
  .هستند
پژوهش حاضر مشخص شد که دو عامل خانوادگی  در
از کسب رضایت همسر و  اند عبارتبایی بر جراحی زی مؤثر

این نتیجه با . همسر توسط زیبا زنان با شدن  سهیمقاترس از 
در تبیین عامل . همسو است 17پژوهش اعتمادي فرد و امانی

جراحی زیبایی  بر مؤثرکسب رضایت همسر به عنوان عامل 
توان گفت در جامعه کنونی که بر ظاهرگرایی و زیبایی می

شود، افراد نیز تحت تأثیر این فرهنگ قرار می تأکید بسیار
هاي آن تصاویري است که افراد مشهور گرفته که از مشخصه

 هايها و شبکهو مطرح از چهره و ظاهر خود در رسانه
بنابراین دور از انتظار . کنندمجازي منتشر می اجتماعی

نیست که برخی افراد این جامعه با دیدن چنین تصاویري 
این فرهنگ، یکدیگر را تشویق و ترغیب به جراحی  ر ازمتأثّ

ویژه زنان نیز براي کسب رضایت  کنند و افراد بهزیبایی می
  . کنندبیشتر همسر خود، اقدام به این کار می

  ها حاکی از آن است که نتایج تحلیل مصاحبه
  ات ـاتی، تبلیغـدادن هویت طبق فشار اجتماعی، نشان

ستان و همنوایی گروهی از عوامل اي، الگوگیري از دورسانه
هاي این نتیجه با پژوهش. اجتماعی جراحی زیبایی بودند

Park 12.شهمکاران و Sharp 13ش،و همکاران Stefanile  و
در تبیین . همسو است 15شنوغانی و همکاران 14ش،همکاران

ام ـتوان گفت که انجدادن هویت طبقاتی می عامل نشان
اي بود ظاهري و کسب چهرههاي زیبایی در جهت بهعمل

زیبا که نتیجه آن تأیید دیگران و اطرافیان است، معموالً 
اجتماعی و       قشري از جامعه که از لحاظ، فرهنگی، علمی، 

براي ابراز خود از  ،اقتصادي در جایگاه پایینی قرار دارند
در تبیین عامل تبلیغات . کنندجراحی زیبایی استفاده می

شدن و گذران ن گفت که افراد براي سرگرمتوااي میرسانه
ها نقش مهمی در رسانه. آورندها روي میوقت خود به رسانه

هاي شناخته چهره. کننددهی افکار عمومی ایفا میشکل
نحوي کدام به ها حضور دارند و هراي که در رسانهشده

ها یکی از این الگوبرداري. الگویی براي بینندگان هستند
زیادي افراد  ظاهر و زیباسازي آن است که تا حد هپرداختن ب

 شدن بایزري و ـتشویق به تغییر ظاه ها آنبا الگوبرداري از 
توان گفت از دوستان می يریالگو گدر تبیین عامل  .شوندمی

گذارند ر میـهاي زیادي بر یکدیگر تأثیکه دوستان از جنبه
صوص اگر خبه. ها استکه زیبایی ظاهري یکی از آن جنبه

، این کرده باشد، اقدام به جراحی زیبایی ها آنفردي از میان 
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 ،شودمی ها آنخود باعث تشویق دوستانش و ایجاد رغبت در 
   .ی اگر ایرادي نداشته باشندحتّ

 یتیجنسهایی شامل تک ر با محدودیتـپژوهش حاض
، انتخاب نمونه از یک شهر )ط دختران و زنانـفق(بودن نمونه 

رك( تیومـقو یک ) زنجان( ، فقدان امکان کنترل تمامی )تُ
  و  یپزشک روانالعات گر، فقدان اطّهـمتغیرهاي مداخل

ران و زنان ـت روانی دختـق در مورد وضعیـدقی یسنج روان
ات از طریق ـالعآوري اطّعـکاي صرف به جمورد مطالعه، اتّـم

هاي در پژوهش ،شوداد میـمصاحبه مواجه بود که پیشنه
ر ـري هـه کارگیـاده از بـ، با استفها آنن رفع ـي ضمدـبع

 یپزشک رواندر مطالعه، بررسی دقیق پیشینه  تـیجنسدو 
 يها تیقومونه از شهر و ـ، انتخاب نمکنندگان تـمشارک
) ابتدایی( حـترین سطالت از پایینـف با میزان تحصیـمختل

ش زایـایج افـنت يریپذ مـیتعم، )دکتري(ح ـتا باالترین سط
  . یابد

شود زنان و دختران بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می
شناختی مورد ارزیابی روان صورت،جراحی زیبایی  زقبل ا

درمانی براي  -هاي آموزشیمداخله ها آنقرار گرفته و براي 
منفی، افزایش اعتماد به نفس، کاهش  خود پندارهکاهش 

فردي و  اضطراب اجتماعی، پیري هراسی، بهبود روابط بین
ها زناشویی، تغییر در نگرش و باورها براي کاهش نفوذ رسانه

  .انجام گردد در صورت نیازو فشارهاي اجتماعی 

  تشکر و قدردانی
داند که از مسئوالن مرکز گروه پژوهش بر خود الزم می

شفا و بیمارستان آیت اله موسوي شهر زنجان و  جراحی
و  ر شرکت کردندتمامی زنان و دخترانی که در پژوهش حاض

پذیر شد، ، انجام پژوهش امکانها آنبا همکاري صمیمانه 
نویسندگان متعهد . نهایت سپاس و قدردانی را به عمل آورد

  .گونه تضاد منافعی نداردشوند که پژوهش حاضر هیچمی
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Abstract: 

 
Causes of Women and Girls' Tendency to Facial Cosmetic 

Surgery in Zanjan City: A Phenomenological Study 

Hosseini S. N. MA*, Asadi M. PhD**, Hejazi M. PhD*** 
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Introduction & Objective: The tendency for beauty has been prevalent for centuries. The emphasis of 

social culture on female beauty has gradually led to concerns and caring more about looks and appearance; 
the individuals of different ages undergo cosmetic surgery, incur high financial costs, and tolerate 
unpleasant physical and psychological consequences. Thus, this study aimed to determine the motivations 
of women and girls to undergo cosmetic surgery. 

Materials & Methods: The present research was interpretive phenomenological study. The study 
population included girls and women who underwent cosmetic surgery in Zanjan. Using purposive and 
snowball sampling methods, fifteen individuals were selected as sample. The semi-structured interviews 
were conducted with them. The qualitative data were collected, recorded, coded, and classified into main 
themes and sub-themes. Finally, the Colaizzi method was used to analyze the data. 

Results: The findings showed that the intrapersonal factors including negative body self-concept, 
social anxiety, striving for superiority, low self-confidence, fear of aging, and aesthetic assessment of body, 
the family factors including spouse satisfaction and fear of being compared to beautiful women, and the 
social factors including social pressure, class identity, media advertising, role modeling of friends, group 
compliance, and fashionism were the respondents' motivations to undergo cosmetic surgery. 

Conclusions: Based on the findings, it is recommended that women and girls be evaluated 
psychologically before cosmetic surgery and undergo educational-therapeutic interventions in order to 
improve their self-confidence, reduce their negative self-concept, social anxiety, and fear of aging, improve 
their interpersonal and marital relationships, and change their attitudes and beliefs to overlook media 
influence, social pressures, and fashionism. 
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