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  چکیده

 ةاز بدنشان و نحوایشان این تحقیق به منظور دستیابی به درکی از باورهاي زیباشناختی جوانان و تأثیر آن بر ماهیت تصویر ذهنی 
مدیریت ظاهر  ةتحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیري تصویر بدن و نحو منابع نظري موجود و. رفتگها صورت  آن درمدیریت ظاهر 

توانـد شاخصـی عمـومی در جهـت      بر این اساس نوع مواجهه با بدن مـی . اجتماعی و فرهنگی بود از متغیرهایی با ماهیتی عمدتًا
و حجم نمونه  ساکن مشهد ۀسال 30تا  18جوانان  تحقیقآماري  ۀجامع. بازنمایی وضع اجتماعی و فرهنگی جامعه به حساب آید

تحلیل از  هاي مدیریت بدن، براي شناسایی عوامل پنهان در وراي باورهاي زیباشناختی و جلوه در این تحقیق .بوده است نفر 800
نتایج . استفاده شده استمراتبی  اي سلسله تحلیل خوشهبندي پاسخگویان از حیث متغیرهاي اصلی، از  و براي دسته عاملی اکتشافی

با تحول در باورهاي زیباشناختی جوانان پذیر است و  ی و نو تقسیمآن است که باورهاي زیباشناختی جوانان به دو دستۀ سنتمؤید 
 ،بدندر به دستکاري بیشتري تمایل یابد و ایشان  افزایش میاز تصویر موجود بدن جوانان ، نارضایتی جدیداز صورت سنتی به وضع 
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  مقدمه
هـاي مهـم    زیبایی یکی از ارزش ،دهد هاي گوناگون نشان می ههاي اجتماعی جوامع مختلف در دور مراتب ارزش نگاهی به سلسله

اي کـه محرومیـت از آن    به گونه. شود کید بسیار زیادي میأبر آن ت هاي بسیار متنوع است و معموالً اجتماعی با مصادیق و جلوه
شـناختی افـراد را دچـار     د و به لحـاظ روان وشناختی موجب محرومیت از بسیاري از مزایاي اجتماعی ش تواند به لحاظ جامعه می

هـاي   آزادي به شـیوه  و هاي مهم دیگري نظیر امنیت، احترام این ارزش در کنار ارزش. ندکناکامی و پیامدهاي منفی پس از آن 
کارهاي مهم انسـان   حقیقت یکی از راه مصرف در. رود ها مصرف به شمار می ترین آن مختلفی قابل حصول است که یکی از مهم

از نـوع   امـروز هاي آن در ابعاد مختلـف زنـدگی اجتمـاعی     شود که جلوه براي دستیابی به هویت و بیان تمایز محسوب می امروز
تمـامی تـالش    امروزانسان . محل سکونت آشکار است ۀت فراغت یا حتی طرح و نقشگذران اوقا ةغذاهاي مصرفی گرفته تا نحو

هاي ناشی از قفس آهنین تنهـایی و  اندکی از مرارت ،طور ناخودآگاهه گیرد تا دیده و پسندیده شود تا بتواند ب کار میه خود را ب
  .غریبگی جهان بکاهد

عنوان مدیریت بدن یا  از آن به ی در بدن خویش است که اصطالحاًهاي زیباشدن، دخل و تصرف آدمترین شیوه یکی از رایج
در زیباترین شکل ممکـن نیسـت، بلکـه     محصول طبیعی آفرینش لزومًا ۀدر این دیدگاه، بدن به مثاب. شود مدیریت ظاهر یاد می

باشد شکل طبیعی بـدن خـود   کوشد تا جایی که برایش میسر  بنابراین فرد می. تواند بسیار بهتر از آن چیزي باشد که هست می
  .دکناجتماعی آن نزدیک  ةشد را به شکل پذیرفته

بخشی به تصاویر مطلوب از  عینیت برايهاي ویژه به کارفرمایان و اشخاص  دانش و مهارت ۀامروزه صنعت زیبایی، ضمن ارائ
 ولینگتـون، (زنـد   هستند، دامن مـی  شده بدن، به اهمیت رو به رشد آن دسته از اشکال هویت بدنی که از نظر اجتماعی پذیرفته

نوع نگـرش بـه    ۀهایی که در رفتار افراد جامعه در زمینبا توجه به شباهت ،بر این اساس). 67-66: 1990سینات،  ؛933: 2001
  .شناسی بدن سخن به میان آورد توان از جامعه می ،زیباسازي و مدیریت آن وجود دارد ةبدن و نحو

نظیـر  (شود  دهد بسیاري از رفتارهاي زیباسازي که امروزه عادي و حتی ارزشمند تلقی می میشناختی نشان  مالت جامعهأت
شـده   جزء خطاهاي نابخشودنی محسوب مـی  ،ن دورااي نه چند در گذشته ،)یا انواع جراحی پالستیک استفاده از لنزهاي زیبایی

هایی نظیر جراحـی بینـی و مـوارد    أم با بدبینی با پدیدهآلود و تو ابهام ۀرسد به جاي مواجه به نظر می ،در چنین وضعیتی. است
یـا  (هاي فرهنگی و اجتماعی گـرایش بـه زیباسـازي بـدن      گیرد، ابتدا باید ریشهمشابه که به قصد زیباترساختن بدن صورت می

هاي بعدي قرار  حلیلها و ت ها را مبناي قضاوت د تا بتوان آنکررا شناسایی ) بخشی به تصاویر مطلوب ذهنی از بدن همان عینیت
  .داد

نخست درصدد است به بررسی تصویر ذهنی مطلوبی که افراد از بدن خویش دارند و نیز نقش باورهاي  ۀحاضر در وهل ۀمقال
در . گیري چنین تصـاویري بپـردازد   فرهنگی در شکلو هاي دینی و دیگر عوامل اجتماعی  و همچنین تقیدات و ارزش اجتماعی
چگونگی عینیت بخشیدن به تصویر ذهنی مطلـوب   ،یا به عبارت دیگر ،مدیریت بدن ةافراد از حیث نحو شناسیسنخ ،عین حال

  . حاضر است ۀاز بدن نیز از اهداف مقال
  

  مبانی نظري
زیبایی از آن دسـت  . زیبایی به میان خواهد آمد ۀپاي مقول قاعدتاً ،شود زمانی که صحبت از کم و کیف تصویر آرمانی از بدن می

از یک طرف تصور بر این است که عمـوم افـراد از آن درك معینـی دارنـد و از     . مفاهیمی است که ماهیتی سهل و ممتنع دارند
بـه  ل طـراز اولـی   ئمسـا  ةتعریف واحدي از آن به قدري دشوار است که متفکري همچون افالطـون آن را در رد  ۀطرف دیگر ارائ

و طبیعـت  او هاي پیش روي انسـان در ارتبـاط بـا خـود      تواند گره از کار بسیاري از دیگر پرسش آورد که حل آن می حساب می
تعریفی جامع و مانع از زیبایی مورد توجه بسیاري از فالسفه  بهیافتن  ست که از آن زمان تا به امروز دستا از همین رو. بگشاید

 ،بـه طـور کلـی    ).صـفحات متعـدد   1380، احمـدي (د چنین توافقی در نهایت حاصل شده باشـد  رس اما به نظر نمی. بوده است
مقـوالت   اها در نظر گرفت که از یک طرف ب هاي عینی آنبرابر  اي از ادراکات مثبت ذهنی و توان زیبایی را در قالب مجموعه می

  ).7: 1382تاردي، ( افتد فردي در آن مؤثر میها و احساسات  یابد و از طرف دیگر سلیقه فرهنگی و اجتماعی ارتباط می
زیبـایی ظـاهري    تصویر بدن حاکی از آن است که افراد معموًال ۀمقول رةیید در برخی تحقیقات درباأیکی از ادعاهاي مورد ت



بنـدي و افخـم    قلعـه (دهنـد   هاي شخصیتی مطلوب همچون میزان شایستگی و سطح پـذیرش اجتمـاعی ربـط مـی     را با ویژگی
  ).1383یمی، ابراه

منظور انتظاري است که شـخص   ،شود گیري تصویر از بدن می فرهنگی بر شکلو زمانی که صحبت از نقش عوامل اجتماعی 
ها گاه  این مطلوب). 1381مختاري امیرمجدي و دیگران، (کند  شده در جامعه از بدن خود پیدا می هاي تعریف بر مبناي مطلوب

سـازند و گـاه از    کاران مشهور عیان مـی  همچون بازیگران و ستارگان سینما و موسیقی یا ورزشخود را در قامت الگوهاي نقشی 
هـا را نماینـدگی    هـاي مـذهبی آن   دار یـا ارزش  هـاي ریشـه   شوند و در مواردي نیز سنت هاي مد به افراد عرضه می طریق جریان

  .کنند می
وضع مطلوب یـا   مبیند است که یکی معرف وضع موجود و دیگري توان گفت هر فرد داراي دو تصویر از بدن خو بر این اساس می

اختالف بین تصویر موجـود از بـدن بـا تصـویر آرمـانی از آن      ). 1387 به نقل از پورآقاجان و دیگران، ؛2005استیونز، ( آرمانی بدن است
 دورنیـز پـیش آ  را وز انواع اخـتالالت روانـی   آفرین گردد و به تبع آن امکان بر تواند به درجات مختلفی براي فرد دردسرساز یا مشکل می

مدیریت ظاهر و نیز  ةدر نحو اهمیت تصویر آرمانی از بدن عمدتًا). 2002 ،استمدل ؛2001،براون ؛1381 ،مختاري امیرمجدي و دیگران(
نجا ارتباط بین تصـویر  در ای). 1384ذکایی،  ؛2003 الگمن،( شود الگوي مصرفی که معطوف به اثرگذاري بر این ظاهر است، نمایان می

اي براي بازنمود  توان آینه بدن را می ،کند گونه که گیدنز اشاره می زیرا همان. آرمانی از بدن و هویت فردي نیز باید مورد توجه قرار گیرد
  ).1378گیدنز، (تمایزها در سبک زندگی و اشکال هویتی در نظر گرفت 

هـاي   انـدازي  هـاي مختلفـی، بـا دسـت     افراد این امکان و حتی احساس ضرورت را دارند تا به نسبت امروز،در دنیاي  ،درواقع
). 1383زاده،  و نیـک  1386احمـدي،  ( شان را با تصاویر آرمانی از آن هماهنگ سازند  متعدد و متنوع در بدن خود، نمود ظاهري

ـ  ،در چنین وضعیتی. دل شئتوان براي بدن منزلت صرف بیولوژیک قا دیگر نمی ،بنابراین اجتمـاعی   موضـوعی  ۀبدن خود به مثاب
ویـژه در دو   شناسی بدن، به توان در مطالعاتی که در قالب جامعه صل این توجه را میاح. گیرد شناسی قرار می مورد توجه جامعه

  ).1386سعیدي،  ؛2008فرانکو،  ؛2006 گیملین،(د کرمشاهده  ،رفته استگاخیر صورت  ۀده
مقوالت تصویر از بـدن و مـدیریت    رةعلوم اجتماعی دربا ةاندیشمندان شاخص در حوز هاي دیدگاهر بر مروري کوتاه بر چه قرا چنان

توان نکات جالب توجه و ارزشمندي را در آثـار اندیشـمندانی چـون وبلـن، برگـر، گـافمن، فوکـو،         باشد، می) شناسی بدن جامعه(ظاهر 
د که حتی آن بخش از اعمال انسان که ذاتـی بـه نظـر    کن مشترك خود با الکمن بیان می حقیقتبرگر در . الیاس، بوردیو و گیدنز یافت

اي انسـانی و واقعیتـی عینـی اسـت و انسـان      وردهآجامعه فر«: دگوین ها می آن. گیرند رسد نیز در جامعه و متأثر از فرهنگ شکل می می
  ).91: 1375 الکمن، و برگر(» اي اجتماعی استوردهآفر

نمایشـی اسـتفاده    ۀاو در بیان نظرات خـود از نظریـ  . پردازد شناختی بدن می بدیع به تحلیل جامعه با موضعی نسبتاًگافمن، 
هـا، سـعی    ی هستند که افراد بـا توسـل بـه آن   نکناجمع بدنی یا جسمی در حکم رأي هاي عالئم یا نشانه  از دید گافمن،. کند می

تواننـد توسـط   که مـی » اند منش و منزلت ۀیافتهاي تجسدمعرف« بدنی هاي نشانه این. دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند
میـراث گـافمن بـیش از همـه نزدیـک بـه مباحـث        ). 155: 1385  لـوپز و اسـکات،  (قرار گیرند » تفسیر«دیگر کنشگران مورد 

دادن اهمیـت   نسـلش در نشـان   هـم شناسـان   از دیگـر جامعـه  را توان نقش متمایز او  نمی ،در عین حال .کنشگرایی نمادین است
   ).1991وارث و ترنر،  فدرستون، هپ( هاي منظم نادیده گرفتنمادین بدن در کنش

خود با تشریح تحول فرهنگ بـدن از عهـد عتیـق تـا دوران معاصـر،       3شدن یند متمدنآفر ۀنوربرت الیاس نیز در قالب نظری
عنـوان   او بـدن را بـه  ). 175: 1386ذکـائی،  (دهـد  پرخاشگرانه را نشان میکردن رفتارهاي  ساختن بدن و کنترل یند منضبطآفر

الیاس، تالش  ).1991وارث و ترنر،  فدرستون، هپ(شدن مورد توجه قرار داده است  مدرن ۀموضوعی تاریخی و در ارتباط با مقول
بدن، مبتنی بر حرکاتی گویـا و بـه منظـور     ۀاي از به نمایش گذاشتن رمزگونرا نمونه) یا زیبایی بیشتر(براي نمود زیباتر داشتن 

 »دانـد  هـاي فرهنگـی مـی   بیان احساسات فردي از طریقی اجتماعی و به تبع آن کسب قدرت اجتمـاعی و دسترسـی بـه ارزش   
  ).2008اتکینسون، (

حامـل و ناقـل   هـا   بـدن  از نظر فوکو، . جایگاهی محوري اختصاص داده، میشل فوکو استبه بدن متفکر دیگري که در نظرات خود 
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هـاي پزشـکی، ورزشـی و    گـراي فوکـو، گفتمـان   در رویکـرد پساسـاخت  ). 157: 1385  لوپز و اسکات،(اند اي و نهاديهاي رابطهساخت
بـدن در دیـدگاه فوکـو، بـه کـانون      ). 177: 1386ی، ئو ذکـا  61: 1381 ارمکـی،  آزاد(ها هستند  بدن و فهم افراد از آن ةسازند ،اخالقی

بدن براي فوکو شـیئی اسـت کـه تحـت     ). 145: 1385  لوپز و اسکات،(شود  آفرینی و دگرگونی ساخت اجتماعی تبدیل میباز  آفرینش،
او بدن انسان را کـانون قـدرت تصـور     ).52: 2003بودن، (شود ارتباط قدرت و دانش نظارت میطریق کنترل و موشکافی قرار دارد و از 

هـاي مطیـع اسـت    بـدن  ةآورنـد  اط درونی و ناشی از کنترل حرکات بدن و در نتیجه به وجودکند، قدرتی که منبعث از اعمال انضبمی
 ،بـه نظـر فوکـو   . نیـز توجـه دارد   نامد، به تبارشناسی بـدن  می» تبارشناسی«فوکو در بحث مفصل خود ذیل آنچه ). 88: 1383گیدنز، (

فوکـو بـراي مـا     ،یند نابودي بدن به دست تاریخ است؛ از این روآرتاریخی بدن و نیز ف گیري تمامًاساختن شکل تبارشناسی عیان ۀوظیف
  ). 90: 1380، لش(ی خود محروم شده است هاي عّلآورد که تا حد زیادي از قدرتبدنی به ارمغان می

و ناقـل   ها حامـل بدن  از نظر بوردیو،. شویم شناسی بدن مواجه می جامعه رةمباحث و مطالبی دربا ادر آثار بوردیو نیز مکرر ب
لـوپز و  (کنـد   حامل و ناقل نمادین هنجارهاي اجتماعی عمل می ۀبدن به منزل ،به عبارت دیگر. انداي و نهاديهاي رابطهساخت
 او معتقد است که مدیریت بدن، مرکزي براي اکتساب پایگاه و حفظ طبقه و دیگر تمـایزات افـراد اسـت   ). 157: 1385  اسکات،

  ).2005لین،  گیل، هنوود و مک(
 .عاملیت و ساختار، بر اهمیت بدن براي ارتباط میان این دو تأکید دارد ۀرابط دربارةمفصلش  هاي نسبتاً گیدنز نیز در نظریه

 لـوپز و اسـکات،  (بازآفرینی و دگرگونِی ساخت اجتماعی است   بدن و وجود جسمانی بدن انسان، کانون آفرینش، ،از دیدگاه وي
یدنز معتقد است بدن به طور مستقیم در این اصل اساسـی کـه هویـت هـر فـردي چگونـه بایـد        گ ).2003؛ بودن، 145: 1385 

هـاي ذهنـی    سـازي طـرح   بدن در اینجا هـم محـل پیـاده   « :ویدگ وي می). 1378 گیدنز،(ساخته و پرداخته شود مشارکت دارد 
» هاسـت  نهـایی ایـن تصویرسـازي    ۀنتیج ۀبرآمده از جامعه و عوامل اجتماعی فرهنگی فعال در آن و هم نمایشگاهی براي عرض

  ).211: 1386گیدنز، (
گیـري   تلـف موجبـات شـکل   خعمومیت تمایل به کنترل و مدیریت ظاهر در بین افـراد و در جوامـع م   ،از طرف دیگر

از قبیل خرید  ،هاي تجاري وسیعی از فعالیت ۀاي را تحت عنوان صنعت زیبایی فراهم آورده است که دامن صنعت گسترده
 یهاي زیبایی و نیز امور تبلیغـات  اي از جراحی مداوم مدهاي جدید، طیف گسترده ۀوش مواد آرایشی، طراحی و عرضو فر

تلفی هستند که در جهت خها در حکم ابزارهاي م این فعالیت ۀجالب توجه آنکه هم. گیرد را دربرمی ،مربوط به این موارد
  .   کنند از بدن بر آن، عمل می آرمانیسازي تصاویر  یعنی همان پیاده ،هدفی واحد

یکـی از موضـوعات    ،از بـدن  آرمـانی سـازي تصـویر    گیري و چگونگی پیـاده  فرهنگی مؤثر بر شکلـ عوامل اجتماعی   ةدربار
ویژه آنکه  به. در جوامع مختلف است جدیدشده تغییر جدي در ماهیت این عوامل به دنبال گذار از دوران سنتی به دوران  مطرح

قابل تصور براي جسمشـان، تحـت    رمانیوضع ظاهرشان و نیز ابعاد مختلف صورت آ دربارةمبناي قضاوت افراد  جدیددر دوران 
حتی حسن و قبح اشکال مختلف دخل و تصـرف در شـکل طبیعـی بـدن نیـز از ایـن       . شدن قرار گرفته است یند غربیآتأثیر فر

  ).  2007 ،فوربس و فردریک ؛1977 ،کاتزمن و لی ؛1386، یئذکا ؛2007، پیترسون(نصیب نمانده است  تأثیرپذیري بی
جریان اول شـامل تحقیقـاتی اسـت    : گرفته در این حوزه چند جریان اصلی از یکدیگر قابل تمییزند در بین تحقیقات صورت

هـا، تأکیـد    سانهژه از طریق فعالیت ر وی ، به)تصویر و تصور غربی از زیبایی(مدار  شدن الگوهاي فرهنگی غرب که بر نقش فرامرزي
شـدن   هاي هویتی متأثر از فرآیند اجتمـاعی  جریان دوم عمدتًا بر نقص). 2008؛ آدلمن و روجی، 2006جونگ و فوربس، (دارند 

هـاي مفـروض    کند که متضمن نارضایتی از وضع موجود بدن و مدیریت معطوف به تغییر در جهت رفع کاسـتی  افراد تمرکز می
گرایـی در تنظـیم نحـوة     جریان دیگري به نقش محـوري مصـرف و مصـرف   ). 2001استیسی،  و احمد و 2006گیملین، (است 

  ). 2008؛ لو، 2005مورگان، (پردازد  مدیریت بدن در دوران جدید می
 ؛1387 ،فـاتحی و اخالصـی   ؛1386 ،احمدي ؛1386 ،یئذکا ؛1386 ،اخالصی ؛1381 ،چاوشیان(تحقیقات مختلف در ایران 

ویـژه دو گـروه    در گام اول مؤید اهمیت روزافزون مدیریت ظاهر بر مبناي تصـویر از بـدن در بـین افـراد و بـه     ) 1388 ،ورشویی
دهـی بـه تصـاویر     این واقعیت است که اولویت نخسـت در شـکل   ةدهند همچنین نتایج این تحقیقات نشان. جوانان و زنان است

  .ستفرهنگی اـ آرمانی از بدن مربوط به عوامل اجتماعی 
  



  نظري چارچوب
هاي قوي اجتماعی  اي با ریشه عنوان مالك اصلی درك افراد از ظاهر بدن خویش، بیش از آنکه ماهیتی ذاتی داشته باشد، مقوله زیبایی، به

موارد  د، که یکی ازندارنیاز  ابزارهاییبه مقدمات و  براي کسب توفیق در تعامالتشاناجتماعی  از سوي دیگر، کنشگران. و فرهنگی است
شـویم؛ یکـی وضـع موجـود بـدن و       بنابراین، در اینجا با وضعیتی دوگانه مواجه می. زیبایی ظاهر استها،  به زعم بسیاري از آن ،آن مهم

ثر از أدارنـد، متـ   شـان تصویري که افراد از زیبایی یـا زشـتی ظاهر  که مدعاي اصلی تحقیق حاضر این است . دیگري تصویر آرمانی از آن
تمایـل ذاتـی   . توان به مثابۀ بخشی جدا از سایر باورهاي افراد در نظر گرفت باورهاي زیباشناختی را نمی. آنان استاشناختی باورهاي زیب

کند که بین باورهاي زیباشناختی و سایر باورهاي او هماهنگی و تناسب الزم وجـود داشـته   آدمی به پرهیز از تعارض شناختی حکم می
شدن در جامعۀ مـا صـبغۀ    از آنجا که بخش مهمی از اشکال عمدة اجتماعی. ر این میانه احساس نشودکم تعارض جدي د باشد یا دست

ثیر أهـا تحـت تـ    آنرود نوع باورهاي زیباشناختی افراد با شدت و ضعف باورهاي دینی آنان رابطـه داشـته باشـد و     دینی دارد، انتظار می
نارضایتی . حاصل این مقایسه رضایت یا نارضایتی از بدن است. کنند مقایسه می انیرمباورهاي مزبور، تصویر فعلی بدن خود را با تصویر آ

   .دستکاري در بدن را در سر بپرورانند و درصدد مدیریت ظاهر خود برآیند ۀشود افراد اندیش از بدن موجب می
  

  رابطه بین متغیرهاي اصلی تحقیق. 1شکل 

        
  

              

                

  

  یققروش تح
در مطالعات اکتشافی براي شناسایی مصادیق با این توضیح که  .استانجام شده پیمایشی  روشاین مقاله برگرفته از تحقیقی است که به 

عمیق با جوانان و کارشناسان شده است و در  عمیق و نیمه ۀزیبایی اقدام به مصاحب ۀها و باورهاي جوانان در زمینمدیریت ظاهر و ارزش
ابزار اصلی گردآوري . هاي مربوط گردآوري شده است داده ،وسیعی از پاسخگویان ۀنمون توسطنامه  نهایی از طریق تکمیل پرسش ۀمرحل
  . ده استشاجرا تکمیل  خود ةسخ است که به شیوبازپا پاسخ و بعضًا بسته االت عمدتًاؤاي با س نامه پرسش ،هاداده

 اس. پـی . پـی  آمـاري بـه روش   ۀاز ایـن جامعـ   .اسـت شـهر مشـهد    ۀسال 30تا  18جوانان  ۀکلیشامل آماري مورد بررسی  ۀجامع
مسکونی بوده هاي  گیري اولیه در تحقیق حاضر بلوكواحد نمونه. نفر انتخاب شد 800اي به حجم  نمونه) 4گیري متناسب با حجم نمونه(

گیري نهایی، خانوارهاي ساکن  پس از انتخاب بلوك، واحد نمونه. ها به تفکیک مناطق شهرداري مشهد در دسترس بود که فهرستی از آن
 30تـا   18هاي از قبل تعیین شده انتخاب شدند و با یک نفر از جوانان ها تعدادي برحسب نسبت در هر بلوك تعیین شد که از میان آن

  .و خانوار برحسب انتخاب تصادفی مصاحبه به عمل آمدسالۀ عض
 ۀاز روش توافق داوران که جمعی مرکّب از کارشناسـان و پژوهشـگران حیطـ     محتوایی  مین رواییأدر پژوهش حاضر براي ت

بـراي   .هاي مورد استفاده در این پژوهش به تأییـد آنـان رسـیده اسـت    و مقیاسل فرهنگی و اجتماعی بودند استفاده شده ئمسا
= آلفـاي کرونبـاخ   ( باورهاي زیباشناختی مقیاسپایایی نتایج آزمون نشان داد که . دشنباخ استفاده وسنجش پایایی از آلفاي کر

در حـد  ) 0.756= آلفـاي کرونبـاخ   (ن مقیاس تصویر ذهنـی از بـد  و ) 0.851= آلفاي کرونباخ ( مدیریت ظاهر ، مقیاس)0.735
  .مطلوبی بوده است

و آزمـون   6مراتبـی  اي سلسـله  ، تحلیـل خوشـه  5ها در این تحقیق، تحلیل عاملی اکتشافیتحلیل دادههاي اصلی  روش

                                                             
4. Probability Proportionate to Size (PPS) 
5. Exploratory Factor  Analysis (EDA) 
6. Hierarchical Cluster Analysis 

  باورهاي

 زیباشناختی

 مدیریت بدن

 تصویر بدن

 شدن نحوه اجتماعی   



 8و روش چرخش آن واریمـاکس  7هاي اصلیکه روش استخراج آن تحلیل مؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی . دو بوده است کی
هاي مدیریت ظاهر، تصویر تن و در مقیاس کار گرفته شده هبراي شناسایی عوامل مکنون در وراي متغیرهاي ببوده، بوده، 

هاي همگنی از افراد یا واحـدهاي  ها یا خوشهشناسایی گروه ،اي هدف از تحلیل خوشه. باورهاي زیباشناختی استفاده شد
هـاي   تفـاوت  ههـا بـ  هـاي بـین گروهـیِ خوشـه     اي که نسبت تفاوت گونه مورد بررسی از حیث یک یا چند متغیر است، به

  .ها در بیشترین حد ممکن باشد آنگروهی  درون
مفهوم مدیریت بدن بر اساس شدت موافقت یا مخالفت افراد با رفتارهایی که به نحوي با دخل و تصرف در بـدن بـه   

ویان، از شـش گویـه   گبراي بررسی باورهاي زیباشـناختی پاسـخ  . منظور نمایش مطلوب خود ارتباط داشتند سنجیده شد
اعتقاد به حـق دخـل و تصـرف در بـدن و نمـرات       ۀگذاري شدند که نمرات باال نشانرمزلی ها به شک استفاده شد و جواب

مبنـاي تعریـف متغیـر تصـویر     . مخالفت با هرگونه تغییر و دخل و تصرف در بدن به منظور زیباسازي باشـد  ۀپایین نشان
  .است هاي مختلف بدن بوده از وضع موجود اندام یرضایتناذهنی از بدن نیز میزان رضایت یا 

  
  هاي تحقیقیافته

  باورهاي زیباشناختی .1
عمیق با آنان انجام شد و سپس تحقیقات  براي شناسایی باورهاي زیباشناختی جوانان ابتدا تعداد معتنابهی مصاحبۀ نیمه

 عالوة مرور تحقیقات انجـام شـده، شـش بـاور     ها، بهحاصل این مصاحبه. مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفت
هـا  تحلیل محتواي مصاحبه. هاي خیلی موافق تا خیلی مخالف گنجانده شد زیباشناختی بود که در قالب جدولی با پاسخ

شود بر اساس نزدیکی و دوري از باورهاي زیباشناختی نسل قبل بـه  دال بر این نتیجۀ مهم بود که باورهاي جوانان را می
شناختی سنتی پیوند تنگاتنگی با برداشت سنتی از دین دارند و فحواي باورهاي زیبا. دو دستۀ سنتی و مدرن تقسیم کرد

اما مضمون باورهاي زیباشـناختی جدیـد   . داننداي است که رفتار زیباسازي را مغایر با مصلحت خداوند می ها به گونه آن
یباشـناختی هرگونـه   بر اساس این بخش از باورهاي ز. مبتنی بر تصویري است که از حقوق انسان عصر حاضر وجود دارد

جداول بعد درصد موافقان و مخالفان با این دو دسـته از باورهـاي   . تالش براي زیباسازي در مسیر ارادة خداوند قرار دارد
  . دهدزیباشناختی را در بین جوانان نشان می

  
 )اعداد بر حسب درصد است(توزیع فراوانی باورهاي زیباشناختی سنتی  .1جدول 

  خیلی مخالفم  مخالفم  بینابین  موافقم  خیلی موافقم تی سنتیباورهاي زیباشناخ

انسان باید به ظاهر و اندامی که خداوند براي او 

  .ل شده است قانع باشدیقا
35.7 36.2 19.5 6.8 1.8 

اصالح اندام براي زیباتر شدن، دخل و تصرف 

  .در مصلحت خداوند است
11.8 21.2 19.6 36.2 11.3 

هاي  بینی یا برداشتن چربیکارهایی مثل جراحی 

  .ن و منزلت انسان استأد، دور از شیزا
11.3 17.9 22.6 34.5 13.7 

                                                             
 یقبل شناخت و است، انسیوار نیشتریب نییتب يبرا ها عامل تعداد نیکمتر نییتع و ینیب شیپ دنبال بهشود که محقق  از این روش زمانی استفاده می .7
 یمناسـب  انتخـاب  ،یاصـل  لفـه ؤم روش صورت نیا در .شوند یم شامل را انسیوار کل از يکمتر سهم خاص، انسیوار و خطا انسیوار که دارد وجود زین

  .بود خواهد
ـ  مجذورشـده  يبارهـا  انسیوار که است عامل يمحورها متعامد چرخش کی ماکس،یوار چرخش .8  رهـا یمتغ همـه  يرو) سیمـاتر  سـتون ( عامـل  کی
 و داده شیافزا را عامل هر بزرگ یعامل يبارها ماکسیوار تر ساده انیب به. سازد یم نهیشیب عامل هر يبرا را، یعامل سیماتر کی در) سیماتر يسطرها(

ـ ( عامل کی بر تنها ریمتغ هر که سازد یم ممکن را لهئمس نیا یآسان به بیترت نیا به و دهد یم کاهش را کوچک یعامل يبارها  یکمـ  تعـداد  الاقـل  ای
  .است عامل چرخش روش نیتر معمول روش نیا. شود بار) عامل



  
 )اعداد بر حسب درصد است(توزیع فراوانی باورهاي زیباشناختی مدرن  .2جدول 

 باورهاي زیباشناختی مدرن
خیلی 

  مخالفم
  موافقم  بینابین  مخالفم

خیلی 

  موافقم

 52.3 34.2 8.9 3.3 1.3  .را دوست دارد خداوند تالش براي زیباتر شدن

داند اصالح  هر کسی حق دارد اندامی را که زیبا نمی

  .کند
4.4 14.8 25.2 35.3 20.3 

ها، براي موفقیت در زندگی خیلی  زیبایی ظاهري آدم

  .اهمیت دارد
6.4 17.3 25.7 28.5 22.1 

 
اي کـه  بـه گونـه  . اي از صفر تا صـد تهیـه شـد   دامنهبندي مزبور، شاخص کمی باورهاي زیباشناختی در  پس از دسته

نمرة صفر مبین عدم اعتقاد به دخل و تصرف در بدن و نمرة صد مبـین اعتقـاد بـه آزادي کامـل در دخـل و تصـرف در       
بندي افراد بر اساس معیارهایی نظیر دامنـۀ تغییـرات و    در مرحلۀ بعدي به جاي استفاده از روش سنتی دسته. بدن باشد

این روش آمـاري اعضـاي نمونـه را از حیـث میـزان شـباهت در شـاخص        . استفاده شد اي تحلیل خوشهطبقات، از تعداد 
ها در بیشترین درجـۀ ممکـن و    کند که واریانس بین گروهی دسته بندي می اي دسته کمی باورهاي زیباشناختی، به گونه

اده از این روش آماري، سه دسـتۀ کـامالً متمـایز از    حاصل استف. گروهی آنان نیز تا حد ممکن پایین باشد واریانس درون
دهنـد، بـه    درصـد کـل نمونـه را تشـکیل مـی      25.5که ) سنتی کامالً(نخست  ۀها و باورهاي دست ارزش .پاسخگویان بود

هر کسـی بایـد بـه شـکل     که اي است که مخالف دخل و تصرف در بدن به منظور زیباسازي هستند و بر این باورند  گونه
 31.58اي که میانگین شاخص کمی باورهـاي زیباشـناختی در ایـن پاسـخگویان     ؛ به گونهن خویش قانع باشدطبیعی بد

هـاي  دهنـد و فعالیـت   افـرادي هسـتند کـه تـا حـدي نـرمش نشـان مـی        ) سـنتی (دوم  ۀدست .از مقیاس صفر تا صد بود
میـانگین شـاخص کمـی باورهـاي      ودرصـد   45.25هـا بـر کـل نمونـه      دانند و نسـبت آن  زیباسازي را تا حدي مجاز می

درصـد نمونـه    29.5سوم که  ۀنظام اعتقادي دست. است) از مقیاس صفر تا صد 53.93(زیباشناختی آنان در حد متوسط 
گونه تـالش بـراي    دانند و هیچهاي زیباسازي را امري مجاز و پسندیده میاي است که فعالیت شوند، به گونه را شامل می

از مقیـاس   75متوسط شاخص کمی باورهـاي زیباشـناختی ایـن بخـش از پاسـخگویان      . کنندیزیباترشدن را نکوهش نم
  . صفر تا صد است

  
 بندي نمونه بر اساس شاخص کمی باور زیباشناختیخوشه .3جدول 

 درصد تعداد  هاخوشه
  میانگین شاخص کمی

 باورهاي زیباشناختی

 31.58 25.5 204  سنتی کامالً

 53.93 45.25 362  سنتی

 75 29.25 234 مدرن

 54.39 100 800 کل

 
  )بدن(مدیریت ظاهر  .2

گونه که اشاره شد، مفهوم مدیریت ظاهر بر اساس شدت موافقت یا مخالفت افراد با رفتارهایی مورد سنجش قـرار گرفـت    همان
اکتشـافی نشـان داد کـه     نتایج تحلیل عاملی. که به نحوي با دخل و تصرف در بدن به منظور تحقق ظاهر مطلوب مرتبط بودند



) جـدول بارهـاي عـاملی    9تـا   1ردیـف  (عامـل نخسـت   . 10نهفته وجود دارد 9هاي رفتاري مورد بررسی، دو عامل در وراي جلوه
وجه مشترك این بخـش از رفتارهـا ظرافـت، مقبولیـت     . دهند زیباشدن انجام می ةانگیز ارفتارهایی است که افراد ب دهندة نشان

) جـدول بارهـاي عـاملی    13تـا   10ردیف (که عامل دوم  در حالی. هاست پذیري اندك آنخطرعمومی، ارزشمندي اجتماعی و 
 دو وجـه  پـذیري بـاال  و خطردهند و مقبولیت اجتماعی کمتـر   ی است که افراد به منظور تناسب اندام انجام مییناظر به رفتارها

  . شود رفتارها محسوب می مشترك این
  

  هاي دوران یافته عامل -هاي رفتاري مدیریت ظاهر نتایج تحلیل عاملی جلوه .4جدول 

 
 )ها عامل(ها  مؤلفه

1 2 

 0.132 0.757  تغییر شکل ابروها

 -0.007 0.723  د صورتیرفع موهاي زا

 0.175 0.705  تغییر رنگ مو

 0.165 0.602  ناخن مصنوعی یا کاله گیساستفاده از مژه یا 

 0.375 0.521  جراحی براي تغییر شکل بینی

 0.035 0.528  ها ارتودنسی یا مرتب ساختن دندان

 0.407 0.515  )تغییر رنگ پوست(برنزه کردن پوست 

 0.161 0.490  کاشتن مو

 0.313 0.430  استفاده از لنز براي زیبایی چشم

 0.804 0.186  سوز براي الغري استفاده از داروهاي چربی

 0.786 0.132  ها براي کاهش وزن برداشتن چربی

 0.747 0.147  جراحی براي افزایش یا کوتاه کردن قد

 0.727 0.156  استفاده از داروهاي چاق کننده

  
به مقیاسی از صـفر   ابتدا نمرة عاملی هریک از پاسخگویان در دو عامل مزبور تهیه شد ومورد بررسی  ۀبندي نمون براي دسته

دهندة محدودیت رفتاري فرد در مدیریت چهره و انـدام بـوده و نمـرة صـد معـرف       تا صد تبدیل شد که در آن نمرة صفر نشان
بـه   11اي، از تحلیل خوشـه بندي پاسخگویان از حیث این دو عامل سپس براي دسته. آزادي عمل در مدیریت چهره و اندام است

پـذیر   مورد بررسی از حیث مدیریت ظاهر به پنج دسته تقسیم ۀنتایج این روش نشان داد نمون. استفاده شدمراتبی  سلسله ةشیو
هـا   اند که میانگین نمرة مدیریت زیبایی بدن و مدیریت تناسب اندام در این دسـته  اي شکل گرفتهگونه هاي مزبور بهدسته. است

مخالف دخـل   دهند کسانی هستند که اساسًا درصد نمونه را تشکیل می 26.5نخست که  ۀدست. تفاوت معناداري با یکدیگر دارد
دوم که تا حد متوسطی با اعمال مدیریت در بدن خـود   ۀدست. و تصرف در بدن خود به منظور زیباسازي یا تناسب اندام هستند

درصد نمونـه را شـامل    20.25ند، ا لئو براي هر دو بعد مدیریتی اهمیت یکسان قا اند براي زیباسازي یا تناسب اندام موافق بوده
ل ئـ یکسـانی قا  سوم افرادي هستند که براي هر دو بعد مدیریتی مورد اشاره اهمیت زیاد و در عین حال تقریبـاً  ۀدست. شوند می

شـوند کـه بـراي     چهـارم افـرادي را شـامل مـی     ۀدسـت . دهندمورد بررسی را تشکیل می ۀدرصد نمون 28.75این دسته . هستند
بـراي ایـن دسـته از افـراد بعـد       ،درحقیقـت . ل هسـتند ئـ ناسب اندام در مقایسه با مدیریت زیبایی اهمیت بیشتري قامدیریت ت

 7.5(ها بسیار کـم اسـت    نسبت این بخش از نمونه در مقایسه با سایر دسته. افزاري آن است تر از بعد نرم افزاري بدن مهم سخت
                                                             

9. KMO= .853 Bartlett's Test of  Sphericity: Approx. Chi-Square= 2828.215, df= 66, Sig.= .000 
  .اند ی رفتارهاي زیبایی را تبیین کردهدرصد واریانس ماتریس همبستگ 47این دو عامل در مجموع  .10

11. Cluster Analysis 



ل هسـتند تـا مـدیریت    ئـ که براي مدیریت زیبایی بـدن اهمیـت بیشـتري قا   آخر شامل آن دسته از افرادي است  ۀدست). درصد
براي ایـن بخـش از پاسـخگویان    ). 16.75( هستندقبل  ۀاین دسته از افراد مورد بررسی کمی بیش از دو برابر دست. تناسب اندام

  .افزاري مدیریت ظاهر بدن جذابیت بیشتري دارد بعد نرم
  

  ت ظاهر در هر خوشهیسبک مدیریت ظاهر و میانگین نمره دو شاخص اصلی مدیربندي نمونه بر اساس خوشه .5جدول 

 گویان بندي پاسخخوشه
مدیریت زیبایی 

 بدن
 درصد  تعداد مدیریت تناسب اندام

 26.5  212 29.31 36.52 مدیریت طبیعی

 20.25 162 40.87 43.20 متوازن و ضعیف گِر مدیریت مداخله

 28.75 230 64.50 70.50 قويمتوازن و   گِر مدیریت مداخله

 7.5 60 55.96 45.1 نامتوازن و سخت گِر مدیریت مداخله

 16.75 134 45.87 52.27 نامتوازن و نرم گِر مدیریت مداخله

  
  تصویر ذهنی از بدن. 3

پرداخته شد و میزان رضایت و نارضایتی آنان از وضع فعلـی   شاندر بخش دیگري از تحقیق به بررسی تصویر ذهنی افراد از بدن
 12االت مربوط بـه ایـن مفهـوم دو عامـل نهفتـه     ؤنتایج تحلیل عاملی نشان داد که در وراي س. بدنشان مورد سنجش قرار گرفت

ل اول را رضـایت از  تـوان عامـ   در اینجا نیز می .هاي رفتاري مدیریت ظاهر مشاهده شد بندي که در جلوهنظیر عامل ،وجود دارد
  .چهره نامید و عامل دوم نیز به رضایت از اندام مربوط است

 هاي دوران یافته عامل –نتایج تحلیل عاملی تصویر بدن  .6جدول 

 
 )ها عامل(ها  مؤلفه

1 2 

 0.024 0.730  ها چشم

 0.205 0.702  ها لب

 0.047 0.653  موها

 0.273 0.620  ها گوش

 0.133 0.588  پوست

 0.160 0.479  بینی

 0.290 0.460  ها دندان

 0.853 0.052  وزن

 0.750 0.274  قد

  

. سازي از این دو عامل، ابتدا نمرة عاملی پاسخگویان محاسبه و سپس به مقیاسی از صفر تـا صـد تبـدیل شـد     براي شاخص
مـورد   ۀبنـدي نمونـ   خوشـه . نمرة صفر در اینجا به معناي تصویر نامطلوب و نمرة صد معرف تصویر بسیار مطلوب از بـدن اسـت  

طـور   همـان . متفاوت به شرح جدول زیر اسـت  ۀچهار دست کنندة بیان )اندامتصویر چهره و تصویر (این دو عامل بررسی از حیث 
درصـد   23.3بخشی از چهره و اندام خود دارند و تنهـا   رضایت تصویر نسبتاً) درصد 37.2(اکثر پاسخگویان  ،شود که مالحظه می

                                                             
12. KMO= .853 Bartlett's Test of  Sphericity: Approx. Chi-Square= 2828.215, df= 66, Sig.= .000 

 .اند را تبیین کرده درصد واریانس ماتریس همبستگی متغیرهاي تصویر بدن 47.1این دو عامل در مجموع  .12



 . دانند قابل تحمل می از آنان تصویر تن خود را صرفًا

  هاي تصویر بدن و نمره میانگین هر خوشه در دو شاخص تصویر اندام و تصویر چهرهاساس عاملبندي نمونه بر خوشه .7جدول 

میانگین تصویر  هاي پاسخگویانخوشه

  چهره

میانگین تصویر 

  اندام

  درصد  تعداد

 32.1 250 91 85.92  بخش هر دو رضایت

 37.2 290 69.71 69.70  بخش رضایت هر دو نسبتًا

 23.3 182 42.58 52.73  هر دو قابل تحمل

 7.4 58 46.12 85.20  بخش فقط چهره رضایت

 100 780 68.45 72.1 کل

  
  باورهاي زیباشناختی و تصویر از بدن ۀرابط .4

دهد که در بین آن دسته از پاسـخگویان کـه باورهـاي زیباشـناختی      ناختی بر تصویر تن نشان میشسنجش نقش باورهاي زیبا
کـه بخـش قابـل تـوجهی از افـرادي کـه باورهـاي         در حالی ؛بخشی از تن وجود دارد تصویر رضایت ،سنتی دارند سنتی و کامًال

  .دانند قابل تحمل می زیباشناختی مدرن دارند، تصویر بدن خود را صرفًا
  

  )اعداد برحسب درصد است(هاي تصویر تن بندي نمونه بر اساس عاملخوشه .8جدول 

 
  شاخص کیفی باورهاي زیباشناختی

  مدرن  سنتی  کامال سنتی کل

شاخص کیفی 

  تصویر تن

 32.1 0 42.8 50.5  بخش هر دو رضایت

 37.2 33 39.4 37.9  بخش رضایت هر دو نسبتًا

 23.3 67 5.6 4.2  هر دو قابل تحمل

 7.4 0 12.2 7.4  بخش فقط چهره رضایت

 100 100 100 100 کل

  ). 0.000= ، خطا 402.77= دو  آمارة کی( آماري بود ۀمعناداري و قابلیت تعمیم نتایج به جامعدو در این زمینه نیز حاکی از  نتایج آزمون کی

  
  )بدن(باورهاي زیباشناختی و مدیریت ظاهر  ۀبررسی رابط. 5

کـه در  ، نتـایج . ثیر باورهاي زیباشناختی بر مدیریت بدن از جـدول تـوافقی ایـن دو متغیـر اسـتفاده شـد      أبراي بررسی ت
شـان   دهد سبک غالب مدیریت ظاهر در بین پاسخگویانی کـه باورهـاي زیباشـناختی   نشان می ،منعکس استجداول زیر 

هـاي رفتـاري مـدیریت زیبـایی بـدن و نیـز مـدیریت         اي که با جلوه گونه به. است) درصد 51(سنتی است، طبیعی  کامالً
سنتی کاهش یافته و به جاي آن بـر نسـبت    ۀاین نسبت در بین پاسخگویان طبق. تناسب اندام موافقت بسیار کمی دارند
افـزوده   ،گرِ نـامتوازن و نـرم قـرار دارنـد     گرِ متوازن و ضعیف و نیز مدیریت مداخله افرادي که در طبقات مدیریت مداخله

گـرِ متـوازن و قـوي بسـیار      اما نسبت افرادي که داراي باورهاي زیباشناختی مدرن هستند در مـدیریت مداخلـه  . شودمی
  ). درصد 72.4(باالست 

  
  
  



  
 )اعداد برحسب درصد است( هاي باور زیباشناختیسبک مدیریت ظاهر به تفکیک خوشه .9جدول 

 
  شاخص کیفی باورهاي زیباشناختی

  مدرن  سنتی  کامال سنتی کل

  مدیریت ظاهر

 26.6 1.7 28.7 51  مدیریت طبیعی

 20.3 0.9 30.9 23.5 گرِ متوازن و ضعیف مدیریت مداخله

 28.8 72.4 11.6 9.8 گرِ متوازن و قوي مدیریت مداخله

 7.5 2.6 11 6.9 گرِ نامتوازن و سخت مدیریت مداخله

 16.8 22.4 17.7 8.8 گرِ نامتوازن و نرم مدیریت مداخله

 100 100 100 100 کل

  
شود بـه   هاي باور زیباشناختی دیده میدهد تفاوتی که بین سبک مدیریت ظاهر در بین خوشهدو نشان می نتایج آزمون کی
  ). 0.000= ، خطا 402.77= دو  آمارة کی( آماري را دارد ۀو قابلیت تعمیم به جامع استلحاظ آماري معنادار 

  
  گیري بحث و نتیجه

 اي از عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی    گیري تصویر ذهنی هر فرد از بدن خود شامل طیـف متنـوع و گسـترده    عوامل مؤثر بر شکل
هاي کـم   تواند از طریق دخل و تصرف وضع موجود به وضع مطلوب نیز می يهاي احتمالی در جهت ارتقا کما اینکه تالش .است

گیـري   تأکید بر نقش باورهاي زیباشناختی جوانان در شکل عمدتاًمقاله  در این. یردگو زیاد در بدن، در سطوح متفاوتی صورت 
  .ت ظاهر بوده استمدیری ةتصویر ذهنی از بدن و نیز نحو

ها نشان داد آنچه در چگونگی مدیریت بدن نقش اساسی دارد، میزان ثبات در درك افراد از زیبایی یا همـان باورهـاي   یافته
درواقـع، هرچـه کامیـابی بـراي فـرد در تعـامالت       . گـردد  شدن حاصل مـی  هاست که عمدتاً در فرآیند اجتماعی زیباشناختی آن

گیري از امکانـات   توان انتظار داشت که تمایل فرد به بهره ر زیبا و پذیرا تعریف و درونی شده باشد، میاجتماعی در پیوند با ظاه
چه کنشگري قائل به اثرگـذاري منـابع و عوامـل دیگـري در      اندازي در بدن خود افزایش یابد و متقابالً چنان موجود جهت دست

ایی درکـی نسـبی و شخصـی داشـته باشـد یـا کـالً در فرآینـد         اش باشـد یـا از زیبـ    بندي شایسـتۀ تعـامالت اجتمـاعی    صورت
هایی منتسب به ظاهر بدن خود تجربه نکرده باشـد، قاعـدتاً عالقـۀ چنـدانی بـه تغییـر در ظـاهر خـود          شدنش ناکامی اجتماعی

تباط با تـأثیر  در ار) 2001(و احمد و استیسی ) 2006(ها مؤید نتایج تحقیقات گیملین این بخش از یافته. احساس نخواهد کرد
  .شدن بر مدیریت بدن است فرآیندهاي اجتماعی

انعکاس قابل توجه برخی از رویکردهاي نظري اصلی موجـود در ایـن زمینـه در     ةهاي صورت گرفته دربرگیرند نتایج بررسی
د شاخصی در جهت توان مواجهه با بدن می ةگونه که از منظر مطالعات فرهنگی، نحو همان ،مثال رايب. مورد تحقیق است ۀجامع

این تحقیق مشخص شـد   ۀدر نتیج ،اي براي بازآفرینی فرهنگی و اجتماعی باشد بازنمایی روند تحوالت فرهنگی جامعه و عرصه
که هرچه باورهاي افراد از وجه سنتی به وجه مدرن آن در حال تحول است، نمود آن در تصویر ذهنـی افـراد از بدنشـان و نیـز     

تعـدادي از   يمکـرري اسـت کـه در بـین آرا     هايمثال دیگر در این بـاره، تأکیـد  . بود ل رصد خواهدچگونگی مدیریت ظاهر قاب
نقـش تکنولـوژي در    دربـارة ، از زوایـاي مختلـف،   )نیسـت ی، گیـدنز و متفکـران فم  رنظیـر فوکـو، ترنـ   (متفکران علوم اجتماعی 

عنوان مظهر اصلی پیوند نزدیک  به(جراحی زیبایی  هاي انواع عمل. پذیري و تسهیل مداخالت روزافزون در بدن آمده است امکان
در قالب مـواد خـوراکی   (ها و مواد شیمیایی مختلف  اي از داروها و مکمل گسترده ۀو مجموع) بین صنعت زیبایی با علم پزشکی

در حـال   آن دائمـًا هاي مدرنی است که تکنولوژي در اختیار انسان قرار داده است تـا بـه مـدد     هایی از بضاعت ، نمونه)یا آرایشی
بردن از محصوالت مذکور را در جهت افـزودن   درصد پاسخگویان بهره 70اینکه بیش از . دست بردن در ظاهر طبیعی خود باشد

اعمـال جراحـی و مصـرف داروهـا و     (هاي پرخطر  گیري از روش اند و نزدیک نیمی از این عده نیز بهره بر زیبایی خود روا دانسته



 ةسـیطر  ۀقابـل تـوجهی در زمینـ    ۀاند، نشـان  عنوان ابزاري براي زیباسازي مورد تأیید و تأکید قرار داده را به) مواد شیمیایی قوي
  .مدیریت ظاهر در افراد است ةتکنولوژي بر نحو

درصد جوانان با  85در مورد ارتباط بین باورهاي زیباشناختی با کم و کیف تصویر ذهنی از بدن نیز نتایج نشان داد بیش از 
در  .ود ظاهري خود رضایت دارنـد جاز وضع مو ،در مجموع ،درصد دارندگان باورهاي سنتی 80سنتی و قریب به  ورهاي کامالًبا

مـذکور   ۀ سابقاًندیشاین موضوع یادآور این ا. درصد بوده است 33حالی که این میزان براي برخورداران از باورهاي مدرن حدود 
ـ  ۀکنترل منظم و پیوست ،اي انسان مدرنمدرن و بر ۀاز گیدنز است که در جامع روایتـی   ۀبدن، یکی از ابزارهاي اساسی براي ارائ

، اخالصـی  )1381(هـا بـا نتـایج تحقیقـات مختلفـی کـه چاوشـیان        این بخش از یافتـه . معین و مطلوب از هویت شخصی است
انـد هماهنـگ    ر ایـران انجـام داده  د) 1388(و ورشـویی  ) 1387(، فاتحی و اخالصی )1386(، احمدي )1386(، ذکائی )1386(

این موضوع ما را به سمت اثرات محتملـی   .گیري تصویر بدن استکنندة اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی در شکل بوده و بیان
توانـد بـر درك    اي مـی  هاي فرهنگ غربـی در قالـب تولیـدات رسـانه     کند که عرضۀ مداوم تصاویر مختلف از مطلوب هدایت می

درواقع، این روند نوعی درگیرساختن عـامالن اجتمـاعی در فرآینـدي بـیش و کـم جعلـی از       . غربی برجاي بگذاردمخاطبان غیر
نیز با فاصلۀ اندکی سـاخته و    شود و ابزار رسیدن به آن بدین صورت که دائماً تصاویري جدید از زیبایی تولید می. است "شدن"

کنند و هنوز از یکـی   سازي الگوهاي مذکور می دادن به مصرف، سعی در شبیه نعامالن اجتماعی نیز با ت. گردد به بازار عرضه می
  .سازي خود را با موج بعدي داشته باشند فارغ نشده، بایستی دغدغۀ هماهنگ

توان براي مقولۀ مدیریت بدن برپایۀ تصویر مطلوب از آن، که خود مبتنی بر نـوع ادراك از زیبـایی اسـت، شـأنی      در کل می
زایـی یـا    کننـدة ایـن فرصـت    آفرین و تهدیدکننده، از سوي دیگر، قائل شد که معیار تعیـین  ز یک سو، و محدودیتساز، ا فرصت

اي است که نحوة مدیریت بر ظاهر بدن در حیات اجتمـاعی و سـالمت جسـمی و روانـی افـراد برجـاي        تهدیدآفرینی، اثر نهایی
  .خواهد گذاشت

  
  منابع

، دوره چهـارم،  شناسـی ایـران   مجله انجمن جامعه، »بدن به مثابه رسانه هویت«) 1381(چاوشیان حسن ارمکی، تقی و  آزاد
 .4شماره 

 .نشر مرکز: ، تهرانحقیقت و زیبایی) 1380(احمدي، بابک 
  .نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گیالن مدیریت بدن و هویت، پایان )1386(احمدي، طیب 

نامـه کارشناسـی    شناختی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن در زنان شـهر شـیراز، پایـان   بررسی جامعه) 1386(ابراهیم اخالصی، 
 .ارشد

، ترجمـه فریبـرز   )شناسـی شـناخت   اي در جامعـه رسـاله (ساخت اجتماعی واقعیت ) 1375(الکمن توماس ال و . برگر، پیتر
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: مجیدي، تهران

مجله علـوم  ، »ررسی سطح تحول من و گرایش به جراحی زیباییب«) 1387(عطري علی  ؛آزاد فالحپرویز  ؛ان، شبنمپورآقاج
 .50-43 :1، شماره رفتاري

 .2، شماره 18، سال مجله اطالعات علمینیا،  ، ترجمه عبدالحمید حسین»رینوپالستی«) 1382( تاردي، اوحین
هاي ذوقی به عنوان شـالوده تمـایز و تشـابه در    جتماعی، مصرف و انتخابسبک زندگی و هویت ا) 1381( چاوشیان، حسن

   .نامه دکتري با راهنمایی تقی آزاد ارمکی، دانشگاه تهران دوره اخیر مدرنیته، پایان
 .نشر آگه: ، تهرانشناسی جوانان ایرانجامعه) 1386(ذکایی، محمد سعید 

: 4، شـمارة  فصلنامۀ فرهنگی و ارتباطات، »فرهنگ یا مصرف فرهنگی خرده«) 1384(ذکایی، محمد سعید و زهرا پورغالمی 
1- 27 .  

 .14شماره   سال دوم،  ،ماهنامه مهندسی فرهنگی  ،»بدن و فرهنگ مصرفی«) 1386 (علی اصغر   سعیدي،
ژوهشـی علـوم    پمجلـه  ، »مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتمـاعی بـدن  « )1387(فاتحی، ابوالقاسم و ابراهیم اخالصی 

 .42 -49: 41شماره  11سال ، انسانی دانشگاه اصفهان



فصـلنامه اندیشـه و   ، »الگوهاي شخصیتی متقاضـیان جراحـی بینـی   «) 1383(افخم ابراهیمی عزیزه بندي، میرفرهاد و  قلعه
 .10-4 :، بهاررفتار

  .نشر نی :اصر موفقیان، تهران، ترجمه نجامعه و هویت شخصی در عصر جدید: تجدد و تشخص) 1378(گیدنز، آنتونی 
  .نشر نی: ، ویراست چهارم، ترجمه حسن چاوشیان، تهرانشناسی جامعه )1386( بردسالکارن آنتونی و   گیدنز،

 .نشر مرکز: ، ترجمه حسن چاوشیان، تهرانشناسی پست مدرنیسم جامعه) 1383(لش، اسکات 
 .نشر نی: تهران  ترجمه حسین قاضیان،  ،ساخت اجتماعی  )1385( خوزه و جان اسکات   لوپز،

 .انتشارات طهوري: ، تهرانشناسی پزشکی جامعه) 1382(محسنی، منوچهر 
مطالعه تأثیر رینوپالسـتی زیبـایی   «) 1381(و دیگران  نسترن عیوضی ؛محمدرضا سرگلزایی ؛اهللا مختاري امیرمجدي، نعمت

 .39-29 :30، شماره گوش گلو بینی و حنجره ایرانمجله ، »GHQنامه  در وضعیت روانی مراجعین بر اساس پرسش
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشـگاه   الگوي خرید لباس و هویت، پایان) 1383(زاده، محمد  نیک

  .گیالن
شـد، دانشـگاه   نامـه کارشناسـی ار   بررسی عوامل مؤثر بر انجام جراحی زیبایی در بـین زنـان، پایـان   ) 1388(سمیه  ،ورشوي

 .فردوسی مشهد
Ahmed, S & J. Stacy (2001) Thinking Through the Skin, London:, Rutledge. 
Atkinson, Michael (2008) “Explorin Male Feminity in the 'Crisis': Men and Cosmetic Surgery”, Body & Society, 

14 (1): 67-87. 
  Brown, B. (2001) “Body Image and Femininity”, British Journal of Medical Psychology, 59: 279-287. 
Budgeon, Shelley (2003) “Identity as an Embodied Event”, Body & Society, 9 (1): 35-55. 
Featherstone, Mike, Mike Hepworth & Bryan S. Turner (1991) The Body: Social Process and Cultural Theory, 

London & New Delhi: Sage Publications. 
Forbes, Gordon B. & David A. Frederick (2007) “The UCLA Body Project II: Breast and Body Dissatisfaction 

among African, Asian, European, and Hispanic American College Women”, Sex Roles, 58: 449-457.  
 Franco, Judith (2008) “Extreme Makeover: The Politics of Gender, Class, And Cultural Identity”, Television & 

New Media, 9 (6): 471-468.  
Gill, Rosalind, Kren Henwood, & Carl Mclean (2005) Body Projects and the Regulation of Normative 

Masculinity”, Body & Society, 11 (1): 37-62. 
Gimlin, Debra (2006) “The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily Dys-Appearance”, 

Sociology 40 (4): 699-716. 
Jung, J., & G. B. Forbes (2006) “Multidimensional Assessment of Body Dissatisfaction and Disordered Eating 

in Korean and U.S. College Women: A Comparative Study”, Sex Roles, 55 (1-2): 39-50. 
Katzmman, Melanie A. & Sing Lee (1997) “Beyond Body Image: The Integration Of Feminist and 

Transcultural Theories in the Understanding of Self Starvation”, International Journal of Eating Disorders, 
22 (4): 385-394. 

 Longman, Lauren (2003) “Culture, Identity and Hegemony: The Body in a Global Age”, Current Sociology, 
51: 223-247.  

Luo, Wei (2008) “Aching for the Modern Body: Chinese Women’s Consumption of Cosmetic Surgery”, Chair: 
Maureen Mathison, for Doctor of Philisophy, To the Graduate Council of the University of Utah 

Morgan, Ashley (2005) “Evaluating Risk and Pain in Elective Cosmetic Surgery”, in http://inter-
disciplinary.net/mso/hid/hid4/morgan%20paper.pdf 

Petersen, Alan (2007) The Body In Question, A Social- Cultural Approach, London: Rutledge. 
Ruggi, Lennita & Miriam Adelman (2008) “The Beautiful and the Abject, Gender, Identity and Constructions of 

the Body in Contemporary Brazilian Culture”, Current Sociology, 56 (4): 555-586.  
Stemdale, M. (2002) “The Relationship between Beauty and Fashion Magazines and the Use of Pathologic 

Dieting Methods Among Adolescent Females”, Journal of Adolescence, 37: 1-18. 
Stevens, T. G. (2005) “Body Image, Psychological Functioning and Personality: How Different Are Adolescents 

and Young Adults Applying for Cosmetic Surgery?”, Journal of Psychology & Psychiatry, l42: 669-679. 
Synnot, Anthony (1988) “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part I: Sociology of Beauty and Face”, 

British Journal of Sociology, 41 (4): 607-636. 
Wellington, A. Christine & R. John Bryson (2001) “At Face Value: Image Consultancy Emotional Labour 
and Professional Work”, Sociology, 35 (4): 933-946. 


	رابطة باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوة مدیریت ظاهر در جوانان
	مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 سالة ساکن شهر مشهد
	مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 سالة ساکن شهر مشهد
	مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 سالة ساکن شهر مشهد
	چکیده


	مقدمه
	مبانی نظری
	چارچوب نظری
	روش تحقیق
	یافتههای تحقیق
	1. باورهای زیباشناختی
	2. مدیریت ظاهر (بدن)
	3. تصویر ذهنی از بدن
	4. رابطة باورهای زیباشناختی و تصویر از بدن
	5. بررسی رابطة باورهای زیباشناختی و مدیریت ظاهر (بدن)

	بحث و نتیجهگیری
	منابع


