جامعهشناسي كاربردي
سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)68شماره چهارم 6936
تاريخ دريافت6931/6/61 :

تاريخ پذيرش6931/61/4 :

صص 634-679

مطالعة کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحیهای زیبایی
افسانه قاسمی ،دانشجوي دكتري بررسي مسائل اجتماعي دانشگاه الزهرا تهران ،ايران



چكیده
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مقدمه و بیان مسأله

افرا ي براي انطباق ويژگيهاي بدن خود با الگوهاي فرهنگري

در هر جامعهاي بدن انسران ،واععيتري جسرماني و اجتمراعي دارد

زيبايي چهره و اندام اتخاذ كنند (احمردنيا .)9 :6983 ،امرروزه برا

(« .)Frank, 1990: 63در واعع انسانها در حالرت نمرادين دو بردن

رشد سرمايهداري براي نخستينبرار در تراريخ ،نرابرابريهراي

دارند :بدن جسماني و بدن اجتمراعي كره ايرن دو بردن از هنگرام

اجتماعي به صورت مخفي پشت هويت جنسي پنهان شده كره

تولد شکل ميگيرد .بر اين اساس ،بردن اجتمراعي افرراد در ري

در خدمت برآوردن نيازهاي بخش سوداگر است .آنهرا توجيره

زندگي رشد ميكند .بدن اجتمراعي ،عسرمت اعظرم و اساسري از

ميكنند زنان دوست دارند زيبا باشرند؛ بنرابراين ،زنران عتعرة

تصور بدني است؛ زيرا در رابطه با هر شرخص ،چرارچوبي برراي

مشتركي به لوازم آرايش دارند (رفعتجاه )697 :6986 ،و از ايرن

ادراک و تفسير تجارب بدني و رواني او ايجاد ميشود .همچنرين،

ريق تصور زنان از بدنشان را شکل ميدهند و گرايش آنها به

بدن اجتماعي ابزاري اسرت كره از ريرق آن ،كراركرد بردن فررد

استفاده از اين وسايل را سبب ميشوند .در واعع سررمايهداري

بهوسيلة جامعه تحتتأثير عرار ميگيرد و كنترل ميشرود .برر ايرن

بدن بهخصوص بدن زنان را هدف عرار ميدهرد كره ايرن امرر

اساس ،بدن اجتماعي همة جنبههاي بدن فرد مانند شرکل ،انرداز

پيامدهايي براي افراد و جوامع دارد.

پوشش ،تغذيه ،حركات ،رفتار ،بيمراري ،سرتمتي و فعاليرتهراي

تصور و چگونگي درک زنان از بدن خود برر توانرايي آنهرا
در برعراري ارتبان با ديگران و پاسخهايي تأثير ميگرذارد كره

ورزشي و  ...را كنترل ميكند» (شربتيان.)646 :6988 ،
تصور بدني عبارت است از احساسات ،ادراكات و افکراري

ديگررران برره آنهررا مرريدهنررد .ايررن تصررور از خررود بررر نحررو

كه فرد از بدن خويش دارد و مواردي از عبيل ارزيابي جذابيت

تجربهكرردن زنران از بردنهايشران در زنردگي روزمرره ترأثير

جسررمي و عوا ررب مربررون برره انرردازه و شررکل برردن را

مي گذارد (اباذري .)653 :6987 ،تصوير ذهني منفري از خرود بره

دربرميگيرد ( .)Grogan, 2006: 525اين تصروير از زمران تولرد

نارضايتي از بدن ،احساس جذاب نبودن و در نهايت مشغوليت

شکل گرفته است و همان وركه فرد رشد ميكند ،ي مراحل

فکري نسبت به وضعيت ظاهري عسمتي از بدن و اخرتتل در

زندگيش تغيير ميكند (.)Schultz, 1994

عملکرد منجر ميشود (كيوانآرا و همکاران .)14 :6936 ،همچنرين،

امروزه در جامعهاي زندگي ميكنيم كه از اسرتعار «جامعرة

اين تصور برر احسراس زنران از خرود ،ميرزان اعتمادشران بره

(ذكرايي:6986 ،

موععيتهاي اجتماعي و ماهيرت روابرا اجتمراعي آنهرا ترأثير

 .)668زنرران ،بخررش مهمرري از جامعرره هسررتند و ادراكررات،

مرريگررذارد (كيرروانآرا و همکرراران .)691 :6936 ،نارضررايتيهررا و

احساسات و تصوراتي نسبت به بدن خود دارنرد كره نيراز بره

نگرانيهاي نشئت گرفته از تصرور بردني بره مشرکتتي ماننرد

شناخت دارد .زنان نسبت به بردن و تصروير ذهنري آن بسريار

جراحيهاي زيبايي ،افزايش رژيمهاي غذايي سرختگيرانره و

 )Younesi,و آموختررههرراي دوران

بدون نظارت پزشک ،بينظمي تغذيه و  ...منجر مريشرود كره

كودكي ممکن است در پيدايش تصور زنان از بدنشران عراملي

اين حساسيت در ميان زنان و دخترران جروان بريش از مرردان

تعيينكننده باشد (مختاري و عنايرت)8 :6988 ،؛ بنرابراين ،گررايش

اسرت (خواجره نروري .)85 :6931 ،همچنررين ،تصرور زن از برردن

زنان به جراحيهاي زيبايي و استفاده از لوازم آرايشي مختلب

خويش به اين دليل اهميت دارد كه پيامدهايي برا اثرر شرگرف

از زواياي متعدد مطالعه ميشود.

بر ستمت خرانواده و جامعره بره برار مريآورد .گررايشهراي

بدني» يا «عصر بدن» براي آن استفاده مريشرود

حسرراس هسررتند

(2001: 2

در بيشتر جوامع ،ويژگيهاي ظاهري زنان اهميت بيشرتري

بياندازه به بدن و ظاهر در زندگي زن ،او را از تقويرت ديگرر

دارد و زنان نسبت به وضعيت زيبايي و ظاهر خود بيشتر دعت

وجوه فکري و موفقيتهاي اجتماعي دور مريكنرد

(مختراري و

ميكنند .اين توجه زياد ،آنها را وادار مريكنرد رفتارهراي گراه

عنايت.)63 :6931 ،
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همچنين ،گفتني است نوع كنتررل و نظرارتي كره برر بردن

كه نشاندهند تصور بدني منفي افراد تحرتترأثير مؤلفرههراي

اعمال ميشود ،همراه با نظمي است كه با تأثيرگرفتن از فشرار

فرهنگي است از موضوعات دلخرواه تعردادي از پژوهشرگران

اجتماعي تغيير شکل ميدهد و اين تغيير شرکل برر منزلرت و

داخلرري برروده اسررت .بررراي مثررال ،عاسررمي ( )6931نشرران داد

(مهردوي و اسرفنجير:6983 ،

احساس رضايت شخص از بدن و عامليرت زنران در جراحري

 .)695امروزه زنان براي كسب منزلت اجتمراعي دلخرواه خرود

زيبرايي آنهرا نقرش مرؤثري دارد .همچنرين در زنران ،تعريرب

به تغييراتي در بدن دست ميزنند؛ امرا مسرئله ايرن اسرت كره

كليشررهاي از مفهرروم زن و در مررردان ،اهميررت تناسررب انرردام

حساسيت زياد نسبت به بدن ،مشکتت فراواني ماننرد كراهش

تبيينكنند انگيزههايشان در جراحي زيبايي است .آزاد ارمکري

اعتماد به نفس ،بينظمي در تغذيه و مسائل اجتماعي مختلرب

و غراب ( )6987نيز نشان دادند ديدگاه افراد نسبت به بدن در

به وجود مي آورد .ميتوان برنامههراي مختلفري برراي كراهش

سه يب عرار ميگيرد .دستهاي بدن را به مثابه بيعت ،امانرت

تأثيرات نامطلوب اين پديده تدارک ديد؛ اما بهبود اين برنامهها

الهي مي دانند كه بايد از آن مراعبرت شرود؛ بنرابراين ،هرگونره

و اثرگذاري آنها به مطالعات دعيق و همهجانبره در ارتبران بره

دستکاري در آن را ناشايست مريداننرد .دسرتة ديگرر بردن را

ادراک زنان نسربت بره بردن خرويش و پيامردهاي ايرن ادراک

واسا و ميانجي براي برعراري ارتبان با ديگران و دنياي بيرون

وابسته است .دادههاي پژوهشهاي مختلب به سياستگرذاران

ميدانند؛ بنابراين ،توجره بره بردن و دسرتکاري آن بره معنراي

فرهنگي و اجتماعي مدد مي رساند تا برا راحري برنامرههراي

احترام به ظاهر و احترام بره شخصريت درونري خرود بروده و

اجتماعي و فرهنگي مناسب تا حد ممکرن از پيامردهاي منفري

پسنديده و مطلوب است .ازنظر دستة سوم ،انسان ،چيزي جرز

نارضررايتي از تصررور برردني در سررطو فررردي و اجتمرراعي

جسم و بدن نيست و بردن مريتوانرد بره يکري از مهرمتررين

پيشگيري كنند؛ از جمله اين پيامدها به ابتت به انواع اختتالت

خاستگاههاي هويت تبديل شود؛ ازاينرو هرگونره مداخلره در

جسمي و رواني ،اختتالت تغذيه ،انجام جراحيهاي زيبرايي،

بدن جايز اسرت .پرژوهش عرادرزاده و همکراران ( )6939نيرز

استفاد روزافزون از لوازم آرايشي ،هزينهشردن پرول ،وعرت و

نشان داد جراحي زيبايي با وجود ارتقاي اعتماد به نفس زنران،

انرژي افراد براي همانندسازي بدن خود با بدنهاي ايدئال بره

مخا رات جسمي ،وسواس زيبايي ،اختتل در زندگي روزمره

نمايشدرآمده در رسانهها ،تغيير ذائقة فرهنگي درزمينة بردن و

و انزواي اجتماعي را به همراه دارد.

وضع اجتماعي زنان تأثير مريگرذارد

تغذيه ،دورشدن از ارزشهاي مذهبي و سنتي راجع بره بردن،

برخي از پژوهشرگران ،تصرور بردني را در زنران و مرردان

غافل ماندن از ابعاد معنوي و با ني و سرگرمشدن به جنبههاي

بهصورت مقايسهاي بررسي كردند .ريراحي ( )6931نشران داد

ظرراهري و جسررمي و ( ...ريرراحي .)61 :6931 ،بنررابراين اهررداف

متغيرهاي سرمايهگرذاري بردن ،شررم از بردن ،پرايش بردن و

اصلي اين پژوهش عبارت است از:

عزت نفس به ور معناداري با رضرايتمنردي از تصروير بردن

 -6مطالعة ادراک زنان جوان از بدن خويش؛

ارتبان دارنرد .همچنرين ،تفراوتهراي جنسريتي معنراداري در

 -5شناخت راهبردهاي اتخاذشده توسا زنران در نتيجرة

تأثيرگذاري متغير شرم از بدن مشاهده شرد؛ يعنري عرتوه برر

نوع ادراكشان نسبت به بدن؛
 -9پيامدهاي تصور بدني ادراکشده توسا زنان.

سرمايهگذاري بدن و عزتنفس متغير شرم از بردن ،بخشري از
متغير خودشيانگاري ،پيشبينيكنند ميرزان رضرايتمنردي از
بدن در بين زنان (نه مردان) بوده است كه نشاندهنرد اثررات

پیشینة تجربی

شديدتر انتظارات اجتماعي راجع به بدن ايردئال روي زنران و

پژوهش دربار بدن بهويژه دستکاري و تغيير در اجرزاي بردن

درونيكردن آن در مقايسه با مردان اسرت .موحرد و همکراران
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( )6931نيز نشان دادند درصد بسياري از دانشرجويان ،تصرور

است و بين ترأثير ارزشهراي غربري و اسرتفاده از اينترنرت و

بدني منفي دارند و عمل و تمايل به آرايشكردن در برين آنهرا

تصور بدني زنان رابطة مثبت معنادار وجود دارد.

زياد است .در اين پژوهش ،نارضايتي از بدن با عمل و تمايرل

مطالعات خارجي نيز دربار بدن و تصور بدني وجود دارد.

به آرايش نيز رابطة معنادار داشت .عاسمي و همکاران ()6939

باير )2004( 6نشان داد افراد براي حفظ موععيرت كراري خرود

نشان دادند فيسبوک ،تصور كاربران نسبت بره بردن را تغييرر

در نظام سرمايهداري ،نگرش ضدپيري دارند؛ همچنرين ،نظرام

داده است .اين شبکة مجازي بر نگاه جوانان نسربت بره بردن،

سرمايهداري از راه رسانههراي جمعري ،مرتکهراي فرهنگري

ميرزان رضررايت از وضررعيت برردني خررود ،اهميترري كرره برره آن

خاصي از زيبايي ميسازند كه داشتن اين متکها بهبود روابا

ميدهند و نيز صرف وعت و سرمايه تأثير شگرفي دارد.

اجتمرراعي و عررا في و حترري ارتقرراي شررغلي افررراد را باع ر

تعدادي از پژوهشگران نيز به ور مشرخص ،تصرور بردني

ميشود .هارگريو و تيگمن )2006( 5در پژوهشري برراي فهرم

زنان را مطالعره كردنرد .خواجره نروري و مقردس ( )6988برا

تصور بدني پسران ،مصاحبة عميقي با پسران  64ترا  66سراله

مطالعة تصور بدني در ميران زنران شرهرهاي تهرران ،شريراز و

انجام دادند و به ور كيفي آن را مطالعه كردند .يافتههرا نشران

استهبان نشان دادند شش متغيرر نروگرايي ،آگراهي نسربت بره

داد بيشتر پسران از تصوير بدني خود راضي هستند؛ اما برخري

جهاني شدن ،شيو زندگي ،گفتگو در خانواده ،سرماية فرهنگي

از آنان بره اهميرت وضرعيت ظاهريشران برراي كسرب تأييرد

و وضعيت تأهل ،نزديک بره  %41از تغييررات تصرور بردن در

اجتماعي اشاره كردند .استتر و تيگمان )2006( 9نشان دادنرد

زنان شهرهاي مطالعهشده را تبيين ميكنند .مختراري و عنايرت

تجربه هاي دوران كودكي افرراد ازجملره مصررف رسرانهاي و

( )6988نشان دادند تصور بدني زنان از ريق نگرش جنسيتي

ميزان فعاليت جسميشان بر تصور بردني كنروني آنران ترا حرد

زنان نسبت به خود ،نگرش مردان نسبت به زنان و زنان نسبت

زيادي تأثير دارد .يافتهها بيان مريكننرد تجربره هراي اوليره در

به مردان شکل ميگيرد .نگرش زنان نسبت به خود از نگررش

مقايسه با تجربههاي كنوني زنان در شکلگيري تصروير بردني

ظاهرگرايانة مردان نسبت به زنان الهام گرفته است .مختاري و

در آنان تعيينكننردهترر اسرت .هراليول و همکراران)2011( 4

عنايت ( )6931در پژوهش ديگري نشران دادنرد سره الگروي

نشان دادند تأكيد بيشتر رسانههاي جديد برر عامليرت جنسري

علي رفتار تحقيرآميز ،تفاوت و تبعيض جنسيتي در خانواده بر

زنان كه بهصورت تصاوير زيباي الگوهاي رسانهاي به تصروير

تصور بدني زنان ايراني تأثير دارد .خواجه نروري و همکراران

كشيده ميشود به نارضايتي زنان از بدنشان ،نگرانري از وزن و

( )6931در پژوهشي ،رابطة سربک زنردگي و تصرور بردن در

افزايش خودشيانگاري در آنان منجر مريشرود .ون ونردرن و

ميان زنان شرهر شريراز را بررسري كردنرد .آنهرا نشران دادنرد

همکاران )2012( 1نشان دادند هرچند تأثيرپذيري از رسانههرا

سبکهاي فراغتي ،مذهبي و موسيقايي مدرن برا تصرور بردني

براي دروني سازي ايدئال الغري تأثيرگذار برود ،عامرل اصرلي

رابطة مثبت معنادار دارند .كيوان آرا و همکاران ( )6936نشران

تعيينكننده ،تأثير نگرش گروه همساالن و عامل دروني اعتمراد

دادند رسانه ،خانواده ،مدرسه و ا رافيان از عناصرر تأثيرگرذار

به نفس بوده است؛ بنابراين از ميان عوامل بررسيشرده ،گرروه

بر تصور بدني زنان هستند كه در ميان آنها رسانه ،عدرت تبيين

همساالن و عزتنفس مهمترين عامل تأثيرگذار برر نارضرايتي

بيشتري داشته است .همچنين ،نترايج پرژوهش آنهرا نشران داد
جامعهپذيري فرد در ول زندگي در شکلگيري تصوير ذهني
از بدن مؤثر است .عباسزاده و همکاران ( )6939نشان دادنرد
باريک اندامي از ارزشهاي مشرترک و مرورد توافرق در زنران

1

Bayer
2
Hargreaves & Tiggemann
3
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4
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افراد نسبت به بدنشان بودند .جي يونگ چري )2012( 6اعررار

تنش بين اين دو ،امکان تشريم معاني را فراهم ميكند؛ بنابراين،

افراد مشهور به جراحي زيبايي در رسانهها را تحليل و تأثيرات

داگتس تأكيد مريكنرد بردن در يرک فرهنرگ خراص چگونره

اين اعترافنامهها بر افراد غيرمشهور را واكراوي كررده اسرت.

بازنمايي و چگونه به مکاني براي شريوههراي رفتراري و اعمرال

يافتههاي پرژوهش نشران داد افرراد هرچره بيشرتر در معرر

داللتكنند جامعه تبديل ميشود (ذكايي و فرزانه.)671 :6987 ،

پيامهاي رسانهاي و اعترافنامههاي جراحي زيبايي مشاهير در

ازنظررر گررافمن ،9عررامتن برردني بررا توسررل برره روشهرراي

رسانهها باشند ،جراحي زيبايي ،بيشتر برايشان عملري عرادي و

عتمتدهي اجتماعي ،سعي در جلب نظرر ديگرران بره خرود

بهنجار محسوب ميشود.

دارند .اين عامتن بردني ،معررفهراي «تجسرديافتة» مرنش و

به ور كلي پيشرينة پرژوهش درزمينرة تصرور بردني نشران

منزلتاند كه با كنشگران ديگر تفسير ميشوند

(لوپز و اسرکات،

ميدهد پژوهشهاي كيفي اندكي درزمينرة تصرور بردني زنران

 .)661: 6981ازنظر گافمن ،بدن فقا موجروديتي سراده نيسرت؛

انجام شده است؛ درحالي كه امروزه انجام پژوهشهراي كيفري

بلکه وسيلهاي براي كنارآمدن با اوضاع و احوال بيروني اسرت

برگرفته از جامعة ايران براي شناسايي ادراک زنان از بدنشان و

و حاالت چهره و حركات بدن ،محتواي اساسري نشرانه هرايي

پيامدهاي حاصل از اين ادراک نياز است تا برنامرهريرزي الزم

است كه ارتبا ات روزمر ما به آنها وابسته است و براي اينکه

صورت گيرد.

فررد بتوانرد در توليررد و بازتوليرد روابررا اجتمراعي و هويررت
اجتماعي خود با ديگران شريک شرود ،بايرد نظرارتي مردام و

چارچوب مفهومی

موفق بر چهره و بدن خرود

هنگامي كه هردف از انجرام پرژوهش ،ايجراد نظريرة زمينرهاي

.)546

اعمرال كنرد (لروپز و اسرکات:6981 ،

كَش ،از تئوري انتظارات اجتماعي در ارتبان با بدن نيز بهره

است ،نظريهها فقا براي آشنايي با مباني نظري موضوع مطر
ميشوند؛ بنابراين باتوجرهبره ماهيرت كيفري پرژوهش حاضرر،

ميگيرد .اين تئوري بيان مي كنرد درون هرر فرهنگري تروافقي

استفاد عياسي از نظريهها در مطالعه وجهي ندارد و نظريرههرا

وجود دارد كه چه چيز را زيبا و چره چيرز را غيرزيبرا بداننرد.

فقا با هدف اشباع تئوريک مقاله بيان شدهاند.

انتظارات فرهنگي مرتبا با زيبايي در هر فرهنگي وجرود دارد

مري داگتس ،5بدن را بهمثابة يک متن فرهنگي مريدانرد

و درون فرهنگهاي مختلب متفاوت است .مردم در ارتبان برا

كه عرتوه برر انعکراس ارزشهراي فرهنگري و اشرتغال هرا و

افراد جذاب و غيرجرذاب رفتارهراي متفراوتي از خرود برروز

اضطراب هاي يرک فرهنرگ خراص ،تجلري عينري نيرز بره آن

ميدهند .در مجموع ،كش ،نتيجه ميگيرد مردم به ارتبران برا

ميبخشد .داگتس ،شيوههرايي را تشرريم مري كنرد كره بردن

افرادي تمايل بيشتري دارند كره در بسرتر فرهنگيشران زيبرا و

همچون نمادي از جامعه عمل ميكند و استدالل مريكنرد بردن

جذاب تعريب ميشوند .به همين دليل ،داشرتن تصروير بردني

مانند مدلي است كه بيانكننرد هرگونره نظرام اجتمراعي اسرت.

مثبت از خود در موععيتهاي اجتمراعي و فرردي برراي افرراد

داگتس ،نوعي مبادلة مستمر در معاني را بين بردن جسرماني و

اهميت دارد (.)Cash, 2002: 39

بدن اجتماعي تشخيص ميدهد و معتقد است هريک ديگري را

به اعتقاد او ،تصور از بدن كه با تجربههاي اولية فرد شرکل

تقويت ميكند .گاهي ايرن دو بردن ترا حردي بره هرم نزديرک

ميگيرد ،مفهومي منعطب و تغييرپذير است؛ يعني در ارتبان با

ميشوند كه تقريباً يکي ميشوند و گاهي نيز بسيار فاصله دارند.

فرهنگ و تجربههاي بعدي فرد تغيير ميكند و شکل ميپذيرد.
تجربه هاي اوليه در ارتبان با تصور از بردن در درور كرودكي

Jiyoung Chae
Mary Douglas

1

2

Erving Goffman
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شکل ميگيرند .اين تصورات اوليه چندان واضم نيستند؛ زيررا

رويکردهاي فمينيستي با وجود متنوعبرودن ،وجره اشرتراک

فرد نميتواند خود را جداي از ديگران در نظر بگيرد .به همين

اساسرري دارنررد .در ايرن رويکردهررا زمينرره ،تصررور و ارزيررابي

دليل فرد ،تصويري مبهم از خود دارد كه در مراحل بعردي بره

دختررران از انرردام خررود ،در بطررن مشررکتت آنهررا در جامعرره،

تمايز مرزهاي تصوير بدني خرود برا ديگرران عرادر مريشرود.

فرهنگ و نظام معنايي يا موععيت زباني ديده ميشوند.

ميشود فررد عرادر بره

رويکردهاي فمينيستي و نحلههاي گوناگون آن ،توجه خود

مرزهاي بين خود و دنياي بيرون باع

تمايز من از غير شود .در مراحل بعردي ،فررد بره خودآگراهي

را بررر ارزشهرراي مردانرره ،جامعررهسرراالر ،فرهنررگ مصرررفي و

مي رسد و اين خودآگاهي با خود بردني بيرونري و ظراهري او

بازنماييهاي كليشهاي از جنسريت متمركرز مريكننرد

(ذكرايي،

پيوستگي جداييناپذيري دارد .در اين مرحله ،تصوير بردني از

 .)654 :6986به اعتقاد فمينيستها از ابتداي تاريخ تاكنون بردن

خود براي فرد بهصورت واضمتر و شفافتري شکل ميگيررد

زنان هميشه عرصة سيادت و كنترل بروده اسرت .ايرن كنتررل،

(.)Ibid: 39

اشکال متفاوتي بره خرود گرفتره اسرت؛ ازجملره بسرتن پراي

گيرردنز ،معتقررد اسررت «خررود» در درون برردن جرراي دارد و

دختران چيني ( برراي جلروگيري از رشرد پرا بره انرداز پراي

آگاهي نسبت به خويش بيشتر ناشي از تغييراتي اسرت كره در

مررردان) ،ختنررهكررردن و پوشرريدن لبرراسهررايي بررا فنرهرراي

بدن احساس ميشود .بدن فقا جسرم مرادي صررف نيسرت؛

برجستهكننده .همواره بدن زنان باتوجه به مد روز بيش از حرد

بلکه وسيلهاي عملري برراي كنارآمردن برا اوضراع و احروال و

كوچک يا بزرگ دانسته شده است .هيچ بعدي از بردن زنانره،

رويرردادهاي بيرونرري اسررت (گيرردنر .)86 :6931 ،ازنظررر گيرردنز،

همان ور كه هست ،كامتً مناسب تلقري نشرده اسرت

(اودون،

خودآرايي و تزيين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبا اسرت.

 ،6 :6335به نقل از اباذري .)648 :6987 ،تقسيمبنديهراي كتسريک

در ايررن معنررا پوشرراک ،وسرريلة مهمرري بررراي پنهررانسررازي و

اين رويکرد به ديدگاههراي ليبررال ،سوسريال و محافظرهكرار،

آشکارسازي وجوه مختلب زندگي شخصي اسرت ،همچنرين،

تحليلهاي متفاوتي را از رابطة زنان با بدنشان ارائه ميدهد كه

نوعي وسيلة خودنمايي شخصي محسوب ميشود؛ زيرا لباس،

به آنها اشاره ميشود.

آدابورسرروم رايررج را بررا هويررت شخصرري پيونررد مرريزنررد

 -6فمينيست ليبرال :در اين ديدگاه ،زنان ،پايگاه اجتماعي

(گيدنز .)31 :6931،در اين ميان ،در جامعة مدرن ،زنان باتوجهبره

و عرردرت پررايينتررري دارنررد .نتيجررة آن ،ارزشزدايرري از

ويژگيهاي جسميشان بيشرتر عاراوت مريشروند و احسراس

ويژگيهايي است كه با زنبودن همراه است يا به آنان منتسرب

شرمساري نسربت بره بدنشران برا انتظرارات اجتمراعي رابطرة

ميشود؛ به اين ترتيب ،نوعي احساس نارضايتي بره هرر چيرز

مستقيمي دارد .زنان در مقايسره برا مرردان بيشرتر در معرر

زنانه به وجود ميآيد -5 .فمينيسرت راديکرال :ايرن رويکررد،

اختتالت تغذيهاي عرار ميگيرنرد كره او آن را از چنرد دليرل

زنان را عربانيان روابا عدرت زن ستيزانة بين دو جنس ميداند

عمده ناشي ميدانند؛ اول ،هنجارهاي جامعه دربار زنان تأكيد

كه نتيجة آن ريشه دارشدن تنفر از بدن زنان است .اين ذهنيرت

بيشتري بر زيبايي جسماني دارد .دوم ،آنچه به لحاظ اجتماعي،

زنستيزانه ،تأثير خود را هم در ذهنيت زنان (در بيگانهسراختن

تصررويري مطلرروب از برردن تعريررب مرريشررود دربررار زنرران،

آنان با بدن خود) و هم در ذهنيت مرداني برجاي ميگذارد كه

تصويري الغراندام (نه عاتني) است .سوم ،امرروز ،زنران در

اشرراعهدهنررد چنررين انديشررههررايي هسررتند -9 .فمينيسررت

عرصههاي اجتماعي فعالتر شدهاند؛ اما برحسب ظاهرشان بره

سوسياليسررت :ايررن ديرردگاه ،مقصررر اصررلي بيگررانگي زنرران از

همان انداز موفقيتها و پيشرفتهايشران ارزيرابي مريشروند

بدنشان را نظام سرمايهداري ميداند كه نارضايتي از بدن را در

(احمدنيا .)6 :6983،

ميان زنان رواج داده و در نتيجه ،پول زيادي براي خريد كاال و
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خدماتي صرف كرده است كه اين نقيصره را جبرران مريكنرد؛

كدگذاري براز صرورت گرفرت كره الصراق مفراهيم اوليره بره

البته اين شرايا بالقوه متوجه مردان نيز هست؛ امرا بره واسرطة

دادههاي خام است .سرپس كدگرذاري محروري انجرام شرد و

فشررار بيشررتر بررر زنرران ،بايررد آن را جنسرريتي دانسررت .برخرري

مقولههايي استخراج شدند كه مفراهيم برا سرطم انترزاع براالتر

فمينيستها برا افرزودن مفهروم پدرسراالري بره سررمايهداري

داشتند و در پايان ،كدگذاري گزينشي انجرام شرد .در مرحلرة

مصرفي ،اين واععيت را تشريم كردند كه نظرام سررمايهداري،

كدگذاري گزينشي ،مقولة هسته ظهور يافت .برراي اعتباريرابي

فقا جيب زنان را خالي نميكند؛ بلکه عدرت و استعداد بالقو

نتايج پژوهش از روش سازگاري روششناختي اسرتفاده شرد؛

آنان را ميزدايد و آنران را نسربت بره خرود بيگانره مريكنرد.

يعني پژوهشگر تتش كررد كليرة رويرههراي روششناسري را

بسياري از نظريه هاي پسامدرن ازجمله نظرية فدرستون نيز بره

مدنظر عرار دهد.

اين حيطه اختصاص دارد (ذكايي.)679 :6986 ،
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مقطع تحصیلی

وضع فعالیت

وضعیت تأهل

6

68

دانشجو

بيکار

مجرد

هدف پژوهش ،بررسي ادارک زنان جوان شهر تهرران از بردن

5

51

كارشناسي

كارمند

مجرد

است؛ بنابراين ،مطالعة حاضر به صورت اكتشرافي اسرتقرايي و

9

63

دانشجو

دانشجو

متأهل

نظريررة زمينررهاي انجررام شررده و دادههررا بررا مصرراحبة عميررق

4

57

ديپلم

خانهدار

مجرد

1

91

كارشناسي ارشد

كارمند

متأهل

با  68نفر از زنان جوان  68-91سالة شهر تهران مصاحبه انجام

6

95

پزشکي

پزشک

متأهل

7

59

دبيرستان

آرايشگر

مجرد

ايردئالهراي زيبرايي

8

56

دانشجو

دانشجو

مجرد

تأكيدشده در جامعه عرار دارنرد ،در نتيجره ،برراي انجرام ايرن

3

54

كارشناسي ارشد

بيکار

مجرد

61

99

ديپلم

فروشنده

متأهل

66

91

ديپلم

فروشنده

مجرد

65

58

كارشناسي

پرستار

متأهل

پررارک ،كتابخانررة عمررومي ،دانشررگاه و  ...انجررام شررد .در ايررن

69

53

كارشناسي ارشد

بيکار

مجرد

پژوهش از نمونهگيري نظري استفاده شد .ازآنجاكه نمونهگيري

64

57

راهنمايي

خانهدار

متأهل

نظري از عاعد انتخاب تدريجي پيروي مريكنرد ،ابتردا نمونرة

61

95

راهنمايي

خانهدار

مطلقه

66

91

ديپلم

فروشنده

متأهل

67

63

دبيرستان

خانهدار

متأهل

68

51

دانشجو

دانشجو

مجرد

نيمهساختيافته جمعآوري شده است .در اين راستا ،نگارنرده
داد .امروزه ،زنان جوان بيشتر در معر

پژوهش ،زنان جوان  91-68سال انتخاب شدند .مصاحبهها در
مکانهاي مختلب ازجمله منزل يا محل كرار مصراحبهشرونده،

اوليه انتخاب و مصاحبه انجام شد .سپس مصاحبة انجرامشرده
تحليل شد و نمونرههراي بعردي براسراس پرااليش مفراهيم و
مقولررههرراي درحررال ظهررور انتخرراب شرردند .نمونررهگيررري تررا
بهدست آمدن اشباع نظري ادامه يافت؛ يعني نمونهگيري زمراني
پايان يافت كه فااي مفاهيم و مقولهها پرر شرده و ديگرر داد
جديدي ظهور نيافته است .در انتخراب نمونره سرعي شرد ترا
بيشترين تنوع برحسب برخي ابعراد و شراخصهراي زمينرهاي
مانند سن ،شغل ،وضعيت تأهل ،مقطع تحصريلي و  ...رعايرت
شود .براي تحليل دادهها از كدگرذاري اسرتفاده شرد .در ابتردا

یافتههای پژوهش
حاصل پژوهش 667 ،مفهوم  66 ،مقولة اصلي 51 ،زيرمقوله و
يک مقولة هسته بود.
در ابترردا تعريررب دختررران جرروان از زن پرسرريده شررد كرره
نشررراندهنرررد تصرررور آنهرررا از بررردن خرررود نيرررز هسرررت.
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مصاحبهشوندگان زن را با ويژگيهراي زيرر توصريب كردنرد:

از او مراعبت كافي صرورت گيررد .در جردول زيرر ،مقروالت

زيبا ،لطيب ،حساس ،شکننده ،ظريب و باريرک انردام .ازنظرر

اصلي و زيرمقوالت ادراک زنان از بدن خويش و عوامل مرؤثر

آنها زن موجودي است لطيب ،حساس ،زيبا و شکننده كه بايد

بر آن و مقولة هسته ارائه شد.

جدول  -2مقوالت مربوط به سنخشناسی ادراک زنان از بدن
مقولههای اصلی
بدن بهعنوان سرمایه

بدن بهعنوان نقاب
سنخ های
ادراک زنان از
بدن

بدددن جایگدداه هویددت
مستقل
بدن جایگداه لد ت و
آرامش
غلبه هنجارهای مردانه

زیرمقوالت

 بدن سرمايهاي براي ازدواج بدن سرمايهاي براي موفقيتهاي اعتصراديو اجتماعي
 ترس از انگ پنهان نمودن معايب بازسازي هويت ضايعشده نشاندادن هويت جنسيتي ارائة هويت متفاوت نشاندادن هويت بقاتي نگاه زيبايي شناسانه به بدن لذت از پوشش خود و ديگران بدن زيبا و تميز جايگاه روان سالم فشارهاي هنجاري از جانب مردان -اضطراب اجتماعي

مقولة هسته
تصور زنان از بدن خويش به شردت
از سرررراختارهاي جنسرررريتي جامعرررره
تأثيرگرفترره اسررت .هنجارهرراي مسررلا
جامعه مهم تررين عامرل سرازند تصرور
بدني زنان است.

عوامل مؤثر
بددر نددور ادراک
زنان از بدن
دیدگاه ظاهرگرایانه به

-

فرهنگ چشموهمچشمي
اهميت زيبايي ظاهري

جامعهپ یری جنسیتی

-

تفاوت مبتني بر جنسيت
تمايز مبتني بر جنسيت
تبعيض جنسيتي
تفکرات عالبي

خودکمتربینی زنان

-

اعتماد به نفس پايين
دريافت القاب تحقيرآميز

زنان

پایگاه پایینتر زنان در
جامعه
رسانههای جمعی

مردان
-

تنگناهاي شغلي
ارزيابي پايينتر زنان در موععيت مشابه برا
تأثير رسانهها بر زنان
تأثير رسانهها بر مردان

سنخهای ادراک زنان از بدن
تصوري كه دختران جوان از بدن خود دارند در  4مقولة اصلي

صورتبندي شد كه در ادامه ،اين مقوالت شر داده ميشوند.
-

بدن بهعنوان سرمایه

مطالعة كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي

ام روزه برراي بسرياري از زنران ،بردن ماننرد سررمايه عمرل
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گزيد شماره :5

ميكند .اين نوع ادراک از بدن حاصل تفکري عقتنري اسرت.

ديررپلم دارم و مجررردم ...مررن بررا مرردرک ديررپلم فقررا

كودک در فرايند جامعهپذيري درمييابرد كره بردنش سررمايه

ميتونم جاهاي خصوصي كار كرنم .اينجرور جاهرا از

محسوب مي شود .زنهرا از سررماية بردني برراي رسريدن بره

آدم ميخوان كه خوب بپوشي و آرايش كني تا عبولت

مقاصدشان استفاده ميكنند .زنان از بدن برهعنروان سررمايه در
زمينررههرراي ازدواج و كسررب موفقيررت اعتصررادي و اجتمرراعي
استفاده ميكنند.
 بدن سرمایهای برای ازدواج

كنن .به خا ر همين من تا حاال چندينبار محل كارمو
عو

كردم (زن 57 ،ساله ،مجرد).

گزيد شماره :9
به نظر من يه دختر بايرد هميشره ترر و تميرز باشره و
لباساي مناسب بپوشه؛ همه جا تأثير داره؛ برراي كرار،
براي تحصيتت .من آرايشگرم و به نظرم آراستگي و

امروزه دختران جوان از بدن خود براي تأييد ديگران اسرتفاده

زيبايي من ميتونه در جذب مشتري خيلي مرؤثر باشره

ميكنند .با پوشش و آرايش مناسب كه در بسياري مروارد برر

(زن 59 ،ساله ،مجرد).

موععيت نيز مبتني است ،تأييد ا رافيان مهم را كسب ميكنرد
كه اين تأييد ممکن است به ازدواج ،ازدواج بهترر و  ...منجرر

بدن بهعنوان نقاب

ميشود.

به باور گافمن ،عامتن بدني با توسل بره روشهراي كرددهي

گزيد شماره :6

اجتماعي ،سعي دارند نظر ديگران را به خود جلب كنند .ايرن

تو جامعة ما ازدواج خيلي مهمه .يه دختر اگره ازدواج

عامتن بدني ،معرفهاي «تجسديافتة» منش و منزلت هسرتند

نکنه نه سرپناهي داره و نه حمايتي .براي همين خيلي

كه كنشگران ديگرر آن را تفسرير مريكننرد .حراالت چهرره و

از دخترا براي اينکه شانس ازدواج بهتري داشته باشن

حركات بدن ،محتواي اساسي نشانههايي است كره ارتبا رات

به خودشون خيلي ميرسن ،آرايش ميكنن و لباسراي

روزمر ما به آنها وابسته است و براي شريکشدن با ديگرران

آنچناني ميپوشن (زن 91 ،ساله ،متأهل).

در توليد و بازتوليد روابا اجتماعي و هويت اجتمراعي ،بايرد

 بدن سرمایهای برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی
امروزه زنان بيش از هر زمان ديگري ترتش مريكننرد ترا بره
موفقيتهاي اعتصادي و اجتمراعي دسرت يابنرد .آنهرا ترتش
ميكنند تا تحصيل كنند و شررايا شرغلي و مرالي مناسربي بره
دست آورند؛ بنابراين ،با خرروج زنران از منرزل برراي كسرب
موععيت اجتماعي بهتر ،بر بدن ،آراستگي و زيبايي آنهرا تأكيرد
بيشتري ميشود .درواعع در استفاده از بردن برهعنروان سررماية

نظارتي مداوم و موفق بر چهره و بدن خود اعمال كنيم

و اسرکات 661 :6981 ،و )546؛ بنرابراين ،برردن در نمرايش خررود
توسا افراد نقش اساسي را ايفا ميكند .انسانها ترتش مري-
كنند با كددهي بدن خود ،نظر ديگران را جلب كننرد و خرود
را در جايگاه ها و منزلتهايي نشان دهنرد كره ممکرن اسرت
حتي به آن تعلق نداشته باشند .زنان از بردن برهعنروان نقراب
استفاده ميكنند؛ زيرا از انگخوردن ميترسند و همچنين مي-
خواهند معايب خود را پنهان يا هويرت ضرايعشرد خرود را

اعتصادي و اجتماعي ،مسئلة ديگري كه به آن توجره مريشرود

بازسازي كنند.

رشد فردگرايي در جامعه و ارزشيافتن موفقيرتهراي فرردي،

 ترس از انگ

زنان نيز در تتش هستند به اين موفقيتها دست يابند كره در

گاهي انگخوردن در اثر ويژگي خاصي در بدن ،باعر

بح

فردي و شخصيبودن اين موفقيتها اسرت .درواعرع برا

اين راه از بدن خود نيز استفاده ميكنند.

(لروپز

مري-
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شود زنان نسبت به بدن تصور منفي پيدا كنند و براي كراهش

مطلقه).

آثار انگ ،مديريت انگ مدنظر يا از بينبردن آن ،تغييراتري در

بدن ،جایگاه هویت

برردن خررود ايجرراد مرريكننررد؛ حترري در مررواردي زنرران بررراي

بردن ،موجروديتي سراده نيسرت؛ روابرا اجتمراعي و هويررت

جلوگيري از انگهاي بقاتي كه ممکن است دريافت كنند و

شخصي را توليد و بازتوليد ميكند و وسريلهاي عملري برراي

بقة ايدئال خود

كنارآمدن با اوضاع و احوال و رويدادهاي بيروني است .يکي

برايشان خوشايند نباشد ،بدنشان را به شيو
مديريت ميكنند.
گزيد شماره :4

از راه هاي كسرب هويرت در دنيراي امرروز ،مصررف اسرت.
امروزه ،زنان تتش مريكننرد برا مصررف كاالهراي مختلرب،

خيلي از دخترهايي كه از خانوادههراي پرايين هسرتن،

هويت معيني را كسب كنند .زنان از بدن برراي ارائرة هويرت

چون ميخوان جلوي ديگران كمنيارن آرايش ميكنن و

دلخواه خود و كسب هويت پايگاهي دلخواه بهره ميجويند.

به خودشون ميرسن (زن 95 ،ساله ،متأهل).

 نشاندادن هويت جنسيتي

 پنهانکردن معایب

اينکه زنان چه تصوري از زنبودن دارنرد برر رفترار بدنيشران

در مواردي زنان تتش ميكنند تا با استفاده از جراحي زيبايي

تأثير دارد .براي برخي زنان بيان هويت جنسيتي در رفتارهاي

يا آرايش و پوشش خاص ،ويژگريهرايي را بپوشرانند كره در

بدن از مهمترين داليل نوع خاص سازماندهي بدنشان است.

بدنشان عيب محسوب ميشود.
گزيد شماره :1

گزيد شماره :7
به نظر من زنها بايد تميز و آراسته باشرن .تميرزي و

زيبايي به آدم عدرت ميرده .آرايرش خيلري از معايرب

آراستگي بايد مهمتررين ويژگري زنهرا باشره .بيشرتر

ظاهري و دروني رو ميپوشونه .وعتي از كرم اسرتفاده

خانمها وعت بيشتري توي خونه هستند؛ بيشتر وعرت

ميكنم لکهاي صورتم مشرخص نيسرت .اعتمراد بره

دارن به خودشون برسن (زن 91 ،ساله ،متأهل).

نفسررم از بررين نميررره و راحررت جلرروي ديگررران
سرشکسته نميشم (زن 91 ،ساله ،متأهل).

گزيد شماره :8
ما تميزي رو براي زن مهم ميدونيم و اون رو ويژگري
زنها ميدونيم .به نظر من زيبايي خانمها هميشه مهرم

 بازسازي هويت ضايعشده

بوده .عبتً خانمهرا خانرهدار برودن؛ خونره و بچرههرا

در بعاي موارد زنان برا دريافرت انگري منفري در گذشرته و

هميشه بايد تميز ميبودن .االن وضعيت خانمها فررق

ضايع شدن هويت در عرصهاي خاص ،تتش ميكنند با تغيير
درک خود از بدن ،از آن در راستاي بازسازي هويت اسرتفاده
كنند و از اين راه بر نگرشهرا و رفتارهراي ا رافيران دربرار
خود به شيو دلخواه تأثير بگذارند.
گزيد شماره :6
انگ مطلقرهخروردن خيلري سرخته .بعرد از رتق از
همسرم ،تصرميم گررفتم كره تغييراتري تروي خرودم،
پوششم ،آرايشم به وجود بيارم تا ا رافيانم فکر نکنند
كه ميتونند هرر روري رفترار كننرد (زن 95 ،سراله،

كرده .زن ها درس ميخونند و وارد كار و جامعه مي-
شن؛ اما هنوز اون نگاه زيبايي و آراسرتگي نسربت بره
زن وجود داره ولي به شکل ديگه .عديما زن بيشتر برا
تميزي خونه و بچه مشخص ميشد؛ االن با زيبرايي و
آراستگي خودش تروي محريا جامعره .انگرار بحر
زيبايي زن از محيا خونه وارد محريا جامعره شرده.
االن اگه توي جامعه آراسته ظاهر نشي زنانگيرت زيرر
سؤال ميره (زن 57 ،ساله ،مجرد).

 ارائة هویت متفاوت
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مطالعة كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي

بسياري از زنان براي ارائة هويت دلخواه خود نزد ديگرران

آورند و بر ديگران تأثير بگذارند .نگاه زيباييشناسانه به بردن،

از بدنشان استفاده ميكنند .دست به آرايش و جراحري زيبرايي

لذت از پوشش ديگران ،بدن زيبا و تميز و جايگاه روان سرالم

ميزنند و پوشش و آرايش خود را با وسواس انتخاب ميكنند

مواردي هستند كه زنان سعي ميكنند از آنها براي كسب لذت

و از اين راه خود را متفاوت از ا رافيانشان معرفي ميكنند.

و آرامش از بدن استفاده كنند.

گزيد شماره :3
برنامههاي مد ،ايدههاي جالب و متفاوتي به آدم ميدن.
خيلي از اين ايدهها رو نميتونم بکار ببرم؛ اما باعر

 نگاه زیباییشناسانه به بدن
زنان ،امروزه بره زيبرايي ،لطافرت و زنرانگي بدنشران تأكيرد

ميشه متفاوتترر از زنهراي ا ررافم لبراس بپوشرم و

ميكنند .بدن ميتواند نماد زيبايي باشد و زيبرايي را برا خرود

ميشره متفراوت باشرم و ايرن

حمل كند؛ بنابراين برا ايرن ديردگاه ،لبراس نيرز صررف ًا برراي

آرايش كرنم كره باعر

خاصبودن رو دوست دارم (زن 58 ،ساله ،متأهل).

پوشش به كار نميرود و ميتواند ابزار زيبرايي ،تفراوت و ...
باشد.

 نشاندادن هويت بقاتي

گزيد شماره :66

هويت بقاتي افراد در بدن آنها رمزگرذاري مريشرود .زنران

از يررک مجسررمة خرروشتررراش و زيبررا چقرردر لررذت

براي نشاندادن بقة اعتصرادي و اجتمراعي خرود از بدنشران

ميبريم؟ بدن هم همينجوره .هرچري خروشترراشترر

استفاده ميكنند كه اين امرر تصرور آنهرا از بدنشران را شرکل

باشه زيباتره (زن 59 ،ساله ،مجرد).

ميدهد.

 لذت از پوشش خود و ديگران

با داشتن ديدگاه زيباييشناسانه بره بردن ،اسرتفاده از پوشرش

گزيد شماره :61
من فکر ميكنم كه زنهرا و دركرل آدمهرا باتوجرهبره

براي زيبايي تأكيد شده است .برراي بسرياري از زنران ،تنروع

وضعيت اعتصادي كه دارند به بردن خودشرون توجره

پوشش ،بازي رنگهرا در لبراس بسريار لرذتبخرش و مايرة

مي كنند .كسي كه شرايا مالي مناسبي نداره نميتونره

آرامش است؛ بنابراين ،تتش ميكننرد ترا لبراسهراي متنروع

مثل يه آدم پولدار لباس بپوشره؛ حتري اگره بره عمرل

بپوشرند ،تنرروع رنرگهررا برايشران مهررم اسرت و از آن لررذت

جراحي نياز داشته باشه هرم شرايد نتونره عمرل كنره.
اينجور آدمها به اينکه مثتً براي زيبايي بخوان جراحي
كنن شايد اصت فکر نکن (زن 54 ،ساله ،مجرد).

گزيد شماره :65
من واععاً از آدمهاي خوشپوش خوشم مياد .روشرون
يه جور ديگه حساب باز ميكنم .ميدوني به آدم لذت

بدن ،جایگاه کسب ل ت و آرامش
امروزه براي بسياري از زنان ،بدن باع

ميبرند.

و آرامررش ميرردن .هميشرره تروتميررز هسررتن؛ خرروب

كسب لذت اسرت؛

ميپوشن .ميدوني چي ميگم؟ ميدونن چري بپوشرن و

بنابراين ،آراستگي ،پوشش مناسب و احساس زيبرايي خرود و

چهجوري بپوسن كه بشون بياد (زن 51 ،ساله ،مجرد).

ديگران ،احساس لذت در آنها را باع

مريشرود .بسرياري از

گزيد شماره :69

زنان با آراستن خرود بره شريو دلخواهشران ،لرذت ،شرادي و

از هيچ چيز بيشتر از تنوع رنگ ترو لبراسهرا خوشرم

آرامش در خود را سبب ميشوند .در ايرن مقولره نيرز مسرئلة

نمياد؛ يعني ذهنم رو باز ميکنره؛ انگرار دوبراره متولرد

جنسيت پديدار ميشود .زنان تتش ميكنند خود را بيارايند و

شدي (زن 57 ،ساله ،متأهل).

از اين راه تأييد ديگران را بگيرند و لذت دلخواهشان را كسب
كنند يا با لذت بردن از زيبايي ديگران ،لذت كافي را به دسرت

 بدن زیبا و تمیز جایگاه روان سالم
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براي بسياري از زنان ،بدن تميز باع

آرامش ميشود .توجره

ميكنند.

هرچه بيشتر به بدن ،آرامش بيشتري به همراه داشته و ستمت
رو و روان را باع

ميشود .بيتروجهي بره بردن ،آزردگري

فشارهای هنجاری از جانب مردان در جامعه

رو را به همراه دارد.

هنجارهايي كه زنان در جامعه با آن روبهرو هسرتند و ادراكري

گزيد شماره :64

كه نسبت به اين هنجارها دارند ،نقش مؤثري در تعريرب آنهرا

به نظرم بدن هرچقدر تميزتر باشه آدم بيشتر احساس
آرامش ميكنه .پوست بدن وعتي شسته و تميرز ميشره
آرامش زيادي برام مياره؛ ديگه احساس سنگيني نمي-
كنم (زن 51 ،ساله ،مجرد).

گزيد شماره :61
آدمهايي كه جسمشون براشرون مهمره ،روانشرون

از خود و چگونگي ارتبان با بدنشان دارند.
گزيد شماره :66
هيچ كجا خوشگلي و ظاهر براي مردا اولويت نيست.
عوضش زيبايي زنان براي همهچيز مهمره؛ در ازدواج،
كار و ..؛ .چون توي جامعه همه چي دست مردهاست
ميتونن زنها رو كنترل كنن .براي ازدواج ،مررد بايرد

هم براشون مهمه .نظر من اينه؛ چون مرن خرودم

انتخاب كنه؛ براي كار با مديراي مرد سرو كار داري و

هم اينجوريم .بره نظررم آدمري كره بره ظراهرش

( ...زن 51 ،ساله ،مجرد).

نمي رسه درونش هم براش مهم نيست .بدن آدمرا

گزيد شماره :67

نشونة حسشرون ،ذهنشرون و شخصيتشرونه (زن،

من ارشد دارم .االن يه زن تحصيلكررده اگره ژوليرده

 53ساله ،مجرد).

باشه ميگن عقب موندست؛ اما اگه يه مرد تحصريتت
باال داشته باشه و ژوليرده باشره مريگن :مررده ديگره.

علل مؤثر بر ادراک زنان
در اين عسمت ،عوامل مؤثر بر ادراک زنان نسربت بره بدنشران
بررسي ميشرود كره عبارتنرد از :غلبرة هنجارهراي مردانره در
جامعه ،ديدگاه ظاهرگرايانره نسربت بره زنران ،جامعرهپرذيري
جنسيتي ،خودكمتربيني زنان ،پايگاه پايين زنران و رسرانههراي
جمعي.
غلبة هنجارهای مردانه در جامعه
هر جامعهاي ،هنجارهايي را شامل ميشود كه رفتار انسرانهرا
را شکل ميدهد .زنان نيز در ارتبان با بدن خود با هنجارهايي
روبه رو هستند كه آنها را مجبور به همنوايي با آنهرا مريكننرد.
برخي از مصاحبهشوندگان به اين مسئله بهصورت مسرتقيم يرا
غيرمستقيم اشراره كرردهانرد .دخترران برهصرورت آگاهانره يرا
ناآگاهانه ،بدنشان را در ارتبران برا معيارهراي زيبرايي جامعره
تعريب ميكنند و بيشرتر ايرن هنجارهرا در ارتبران برا مرردان
تعريب ميشود يا مردان اين هنجارهرا را تعريرب كرردهانرد و

سرش شلوغه و  . ...الزم نيست كه مردا آراسته و زيبا
باشن (زن 54 ،ساله ،مجرد).

گزيد شماره :68
به بيني ام حساس نبودم؛ اما از بس ترو خيرابون پسررا
بهم متلک مينداختن كه حيب تو نيست اون بينري رو
صورتته ،كم كم حساس شدم و عمرل كرردم (زن91 ،
ساله ،متأهل).

اضطراب اجتماعی
بسياري از زنان بر اثر تعريفي كه نسبت به آنهرا وجرود دارد و
در اثر فشارهايي كره از ريرق جامعره و شررايا آن احسراس
ميكنند ،دچار نوعي اضطراب ميشروند كره رفرتن برهسرمت
جراحرري زيبررايي ،اسررتفاده از وسررايل آرايشرري و  ...را باع ر
ميشود .متک بودن زيبايي زن در جامعه و دركي كه زن از آن
دارد اضطراب زنان جامعه را باع
گزيد شماره :63

ميشود.
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مطالعة كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي

وعتي زن هاي دور و برم رو ميبينم كه بيشترشرون برا

باع

آرايش بيرون ميران بره ايرن فکرر مريكرنم اگره مرن

تغيير سطو ظاهري ايجاد شود (عاسرمي و همکراران.)65 :6939 ،

اينجوري نباشم ممکنه به چشرم همسررم نيرام و برره

توجه به ظاهر زنان و اهميتِ داشتن ظراهر آنهرا ،شرکلگيرري

سراغ يکي ديگه (زن 57 ،ساله ،متأهل).

دیدگاه ظاهرگرایانه نسبت به زنان
نگاه جامعه نسبت به زنران در تصرور آنران از بدنشران ترأثير
فراواني دارد .در جامعه اين انتظار وجرود دارد كره زنران بايرد
ظاهر زيبايي داشته باشند .اين نگاه ظاهرگرايانره نروعي اجبرار
دروني را باع

ميشود .زنان نيز ياد مريگيرنرد بره ظاهرشران

توجه كننرد و آن را در اولويرت عررار دهنرد .اهميرت زيبرايي

ميشود شيوههراي زنردگي از رهگرذر نمرايش درحرال

فرهنگ چشموهمچشمي در بين زنان را باعر

مريشرود كره

توجه به بدن يکي از نمودهاي آن است.
گزيد شماره:55
به نظرم خيلي از توجه زنها به بدنشون بهخرا ر اينره
كه نميخوان از زن هاي ديگه كمتر باشن؛ بهخصوص
عمل جراحي بيني .يکي كه توي يه فاميلي يره عملري
ميكنه همه ا رافيان همون عمل رو يا يه عمل ديگره
زيبايي رو انجام ميدن (زن 56 ،ساله ،مجرد).

ظاهري ،فرهنگ چشموهمچشمي از مواردي هسرتند كره ايرن
ديدگاه ظاهرگرايانه را شکل ميدهند و تقويت ميكنند.

جامعهپ یری جنسیتی
دختران و پسران به اشکال متفراوتي جامعرهپرذير مريشروند.

 اهمیت زیبایی ظاهری

ديدگاه جوانان نسبت به بدنشان در فرايند جامعهپذيري شکل

زيبايي ظاهري زنان براي خود زنان و سراير اعاراي جامعره

ميگيرد .دختران در فرايند جامعهپذيري يراد مريگيرنرد بايرد

ميشود آنهرا بيشرتر بره بردن خرود

زيبا باشند و از سرماية بدني خرود اسرتفاده كننرد .آنهرا مري-

اهميت دارد و اين باع
توجه كنند.
گزيد شماره :51

آموزند دخترر باشرند و زنرانگي داشرته باشرند .درواعرع آنهرا
زنبودن را برساخت ميكنند.

براي شوهرم خيلي مهمه كه الغر باشم و توي خونره
آراسته باشم .االن ميرم ايروبيک و به خودم مي رسرم.
خانهدارم و تمام وعتاي بيکاريمو همينجوري پر مري-
كنم (زن 99 ،ساله ،متأهل).

گزيد شماره :56
االن ديگه همه نگاه ميكنن كره آدم چري مري پوشره،
چه جوري مي پوشه .عيافهاش چه جوريه .بخرواي سرر
كار بري بهت ظاهر خاصري تحميرل مريكرنن .برراي
ازدواج هم ظاهر و ز يبايي دختر خيلري مهمره .حتري
خريد كه ميري اگه ظاهرت آراسته نباشه بهت توجره
نميكنن .توجه فروشندهها ميره سمت خريرداري كره
ظاهر مناسبي داره (زن 58 ،ساله ،متأهل).

 فرهنگ چشموهمچشمی
فرهنگ در دور مدرن ،فرهنگ بصري و نمايشري اسرت كره

تفاوت مبتنی بر جنسیت
كودكان وعتي به دنيا ميآيند به شريوههراي متفراوتي برا آنهرا
تعامل ميشود و انتظارات متفاوتي نيرز از آنهرا مريرود .ايرن
برخوردهاي متفاوت ،دنياهاي متفراوتي را در زنران و مرردان
خلق ميكند كه ديدگاهشان به بدنشان را شکل ميدهند.
گزيد شماره :59
از بچگي پسرا ياد ميگيرن كه بايد شجاع باشند؛ همره
ميگن :مرد كه گريه نميکنه؛ اما دخترا بايد نراز باشرن.
همه دخترا رو با ناز و زيبرابودن مريشناسرن .همرين
خودش خيلي روي دختررا ترأثير داره .مرن نمريگرم
دخترا نبايد زيبا باشن؛ ولي اينم خيلي ترأثير داره (زن،
 91ساله ،متأهل).

تمایز مبتنی بر جنسیت
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بسياري از زن ها با پوشرش و آرايرش خراص در پري كسرب

پس خوبه .همين خرودش بره پسررا عردرت و ارزش

زنانگي هستند و از اين راه خود را از مردان متمايز مريكننرد.

ميده؛ ولي دختر كه به دنيا ميراد بايرد برا خوشرگلي و

زنانگي يکي از وجوه اصلي و تأكيدشرد زنران برراي تمرايز

اينجور چيزا مهمبودنش تازه ثابت بشه (زن 54 ،ساله،

خود از مردان است كره ترتش مريكننرد ايرن زنرانگي را برا
دستکاري و مديريت بدن خود نشان دهند.
گزيد شماره :54
دليل اصلي بيشتر دوستاي مرن برراي جراحري و ،...
داشتن حرس زنانگيره .خيلياشرون برراي داشرتن ايرن
احساس آرايش ميكنند (زن 51 ،ساله ،مجرد).

گزيد شماره :51

مجرد).

تفكرات قالبی
انسان ها با تفکراتشان زندگي ميكنند .اگر تفکرات انسران هرا
در يک جامعه بهصورت تفکرات كليشهاي و مشخص درآيرد
و افراد جامعه براساس همان تفکرات عالبي بره عمرل دسرت
بزنند ،حاصل آن شکلگيري نظم اجتماعي و بازتوليد مرداوم

هميشه دوستام بهم توصيه ميكردن براي اينکه بترونم

آن اسررت .كليشررههرراي جنسرريتي ،ا تعرراتي دربررار ظرراهر

ازدواج كنم ،آرايش كنم .بهم ميگفتن تو خيلي سادهاي

جسماني ،نگرشها ،عتيق ،صفات رواني ،روابا اجتماعي و

و اصتً زنانگي نرداري .ميردوني چيره زنرانگي برراي

نوع شغل را شامل است .مهمترين نکته آن است كه اين ابعاد

ازدواج خيلي مهمه (زن 95 ،ساله ،مطلقه).

متنوع به هم مربون هستند .صرفاً شناخت اينکه يک فرد ،زن

گزيد شماره :56
هيچوعت از اينکه پسر نبودم ناراحت نيسرتم .بعاري
از دوستام توي دبيرستان واععراً دوسرت داشرتن پسرر
باشن .نميتونستم درک كرنم چررا .دختربرودن حرس
متفاوتي داره .درسته كه محدوديتهاي زنهرا زيراده؛
ولي من همين اهميتي كه به لباسپوشيدن زنهرا داده
ميشه ،ناز و عشروههراي دخترونره رو دوسرت دارم.
ظرافت بدن و ظرافت لباسهايي كره مريپوشرم بررام
مهمه؛ چرون مرن زنبرودن رو دوسرت دارم (زن56 ،
ساله ،مجرد).

تبعیض مبتنی بر جنسیت
بهخا ر فرهنرگ مردسراالرانة حراكم برر جامعره ،بسرياري از
دختران از همان دوران كرودكي تبعريض نسربت بره خرود را
احساس ميكننرد و ايرن احسراس ،شرکلدهنرد تفکررات و
اعمال آنها دربار بدنشان است.
گزيد شماره :57
توي جامعة ما خانوادهها براشون مهمه كه بچرهشرون
پسر باشه .خانوادهها از شنيدن اينکه بچهشرون پسرره
ناراحت نميشن؛ يعني پسر هرچي باشه چرون پسرره

اسررت ايررن معنرري ضررمني را دارد كرره آن فرررد ويژگرريهرراي
جسماني خاص (صداي آرام ،ظريب و زيبا) و صفات رواني
خرراص (مهرررورز ،وابسررته ،ضررعيب و  )...خواهررد داشررت و
فعاليتهاي خاصي (مراعبت از كودک ،آشپزي) انجام خواهرد
داد (گولومبوک و رابين.)56 :6984 ،
گزيد شماره :58
زيبابودن ،آراستگي و خوشبوبودن چيزهايي است كره
جامعه از يک زن ميخرواد .زنرانگي برراي زن خيلري
مهمه؛ براي ازدواج .اينها همه باع

ميشه از زن انتظار

وابسته بودن وجود داشرته باشره؛ زن الزم نيسرت برره
درس بخونه و به مردارج براال برسره (زن 51 ،سراله،
مجرد).

خودکمتربینی
يکي از مسائلي كه برخي از پاسرخگويران زن برا آن روبرهرو
بودند ،احساس خودكمتربيني و حقارت و در نتيجره ،اعتمراد
به نفس كمترري برود كره بسرياري از مصراحبهشروندگان در
كودكي و بهخصوص نوجواني با آن روبهرو شردند .دريافرت
القاب تحقيرآميز و اعتماد به نفس پايين از امروري اسرت كره

مطالعة كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي

ادراک زنان از بدنشان را شکل ميدهد.
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باع

ميشود مردان ،سررماية اعتصرادي و اجتمراعي بيشرتري

نسبت به زنان داشته باشند .امروزه ،زنان با خرروج از خانره و
 دریافت القاب تحقیرآمیز

تتش براي كسب موععيت اعتصادي و اجتماعي دلخواه ،بردن

دريافت القاب تحقيرآميز در دورهاي از زندگي ،خودكمتربيني

خود را مرديريت و دسرتکاري مريكننرد .تنگناهراي شرغلي و

شده است كه اين خودكمتربيني ،تصرور بردني

دست كم گرفتره شردن در موععيرتهراي مشرابه برا مرردان از

در زنانرا باع

منفي ،پناهبردن به جراحيهاي زيبايي و توجه بيش از حرد بره

عواملي است كه تغيير تصور زنان نسبت به بدنشران را باعر

بدن را سبب ميشود.

مي شوند و در نتيجه ،آن را بهگونهاي شکل مريدهنرد كره بره
اهدافشان برسند.

گزيد شماره :53
بچه كه بودم مامانم ميگفت كه من ناخواستهام .ترازه
مشکلش اين هم بود كه زيراد خوشرگل نبرودم .ايرن

 تنگناهای شغلی

حرفش براي من مثل يه كابوس بود و هنروزم هسرت

در جامعة ايران ،مردها نانآور خانواده هستند و زنران ري

(زن 91 ،ساله ،متأهل).

سال هاي اخير وارد جامعه و بازار كار شدند .زنها با تنگناهراي

گزيد شماره :91
توي خونة داداشم به من و خواهرم كه كوچيکتر بوديم،
به هر كدوممون ،يه لقب منفري داده برودن و ايرن تروي
اعتماد به نفسم خيلي تأثير داشت .مرن و خرواهرم حتري
اگه به اونرا ايرراد مريگررفتيم برازم اونرا مرا رو مسرخره
ميكردن (زن 95 ،ساله ،متأهل).

زيرا آنها نانآور خانه محسوب ميشوند؛ بنابراين ،زنران برراي
داشتن درآمد مستقل ،ايدئالهاي پوشرش و آرايرش مرديران و
كارفرمايان را ميپذيرند تا موانع موجود كمتر شود كه اين امرر
نيز شرايا زنان را بازتوليرد و موععيرت پرايين آنهرا را تثبيرت
ميكند.

 اعتماد به نفس پایین
اعتماد بره نفرس پرايين در زنران باعر

شغلي مختلفي روبهرو هستند .اولويت شغلي با مرردان اسرت؛

گزيد شماره :95
مريشرود دسرت بره

جراحيهاي مختلب بزنند ،از وسايل آرايشي مختلب اسرتفاده
كنند و به پوشش و آرايش خود بيشتر بها دهند ترا اعتمراد بره
نفس بيشتري ،كسب و كمبودهايشان را جبران كنند.
گزيد شماره :96

االن ديگه حتي اگه مدرک هم داشته باشي بايرد تروي
شركتهاي خصوصي و اين جور جاها كار كني .ايرن
مکانهاي شغلي ،پوشش و آرايشي رو مي لبند كه با
ادارات دولتي متفاوته؛ بايد آراسته باشي و تيپ خاص
و دلخواه مدير را داشته باشي (زن 51 ،ساله ،مجرد).

از وعتي كه بينيام را عمل كردم احساس بهتري دارم.

 ارزیابی پایینتر زنان در موقعیت مشابه با مردان

راحت تر توي جمع ظاهر ميشوم و كمتر خودمرو برا

زنان با اين شرايا مواجه هستند كه حتي اگر موععيت مشرابه

ديگران مقايسه ميكنم .عبتً وعتي به مهماني مي رفرتم
شب ،افسرده به خانه برميگشتم و اعتماد به نفسرم را
تا يه مدتي از دست ميدادم (زن 51 ،ساله ،مجرد).

پایگاه پایینتر زنان در جامعه
در جامعة ايران ،كار بيرون از خانه مختص مردان بود كره ايرن

با مردان داشته باشند ،بهدليل زنبودن دسرتكرم گرفتره مري-
شوند و باع

ميشود اين مسرأله را باتأكيردبر جنبرههرايي از

زنبودن جبران كنند كه برايشان امتياز به همراه آورد؛ اين امر،
خود را در عالب توجه بيشتر به بدن ،آراستهبرودن و  ...نشران
ميدهد.
گزيد شماره :99
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زن براي كسب موععيرت اعتصرادي و اجتمراعي بايرد

تصور بدني زنان با نگرش جنسيتي شکل ميگيرد كه آنران

آراسته باشه .االن حتي برراي پيرداكردن كرار سراده و

نسبت به خود و مردان نسبت بره زنران دارنرد .نگررش زنران

معمولي توي شركت خصوصري ازت مريخروان كره

نسبت به خود از نگرش ظاهرگرايانة مردان نسبت به آنها الهام

خرروب بپوشرري ،الک بزنرري و  . ...كسررب موععيررت
اجتماعي براي زنان كار دشواري اسرت .اگرر شررايا
شغلي و اعتصادي مشابه با مردان داشته باشي باز هرم
ممکنه موععيت اجتماعي الزم را نداشته باشري .اينهرا
چيزهايي اسرت كره مرن و خيلري از دوسرتام تجربره
كرديم و ميكنيم (زن 95 ،ساله ،متأهل).

گرفته است (مختاري و عنايرت .)56-59 :6988 ،امرروزه رسرانههرا
ايدئالهاي زيباي ما را شکل ميدهند و به ما ميگوينرد ظراهر
ما چگونه باشد (دعيقي )85 :6986 ،و مردان نيز از تأثير رسانههرا
مستثني نيستند؛ در نتيجه ،تعريفي كه مردان از زيبرايي و بردن
زنان دارند ،اعمال فشارهايي از رف آنهرا برر زنران را باعر
ميشود و در نهايرت تعريرب زنران از بردن خرويش را تغييرر
ميدهند.

 رسانههای جمعیرسانهها يکي از عناصر تأثيرگذار بر تصور بدني زنان هسرتند

گزيد شماره :96
همسرم خيلي سريال هاي خرارجي نگراه مريكنره .از

و اين بهواسطة فشارهاي هنجاري است كه رسانهها برر زنران

اون وعت همسرم بيشتر گير ميده بره ظراهر مرن .مرنم

اعمال ميكنند (ذكايي و فرزانره .)44 :6987 ،ترأثير رسرانههرا برر

خيلي حساس شدم (زن 57 ،ساله متأهل).

شکلدهي تصور زنان از بدنشان دو حالت دارد:
-

 تأثیر بر زنان
زنان از گروههايي هستند كره در معرر

پيرامهراي مختلرب

رسانهاي دربار بدن خويش عرار ميگيرند .اين پيامهرا تغييرر
تصور آنها از بدن و در نتيجره نارضرايتي نسربت بره بردن را
باع

ميشوند .حاصل اين تغيير در نگرش ،دسرتکاري بردن

به شيو پيامهاي دريافتشده از رسانهها است.
گزيد شماره :94
من خانهدارم و صبم تا شب خونه هستم .تقريباً تمرام
ساعت جلو تلويزيونم و سريالها و برنامههاي مد رو
نگاه ميكنم .من عاشق برازيگر زن سرريال  ...هسرتم.
هميشه سعي ميكنم مشرابه اون باشرم (زن 99 ،سراله
متأهل).

راهبردهای مورد استفادة زنان

زنان بدن خود را بهعنوان سرمايه ،نقاب ،جايگراه هويرت و
جايگرراه كسررب لررذت و آرامررش ادراک كردنررد؛ بنررابراين،
راهبردهايي كه براي كنش در پيش گرفتند نيز اولويرت ظراهر،
توجه وسواسگونه به ظاهر ،توجه به واكرنشهرا و رفتارهراي
ديگران را شامل ميشود .زنان ،زيبايي ظراهر را اولويرت عررار
ميدهند كه اين امر ،توجه وسواسگونه نسبت به بدن را باع
ميشرود .ادراک زنران از عوامرل اجتمراعي و فرهنگري ماننرد
هنجارها ،جامعهپذيري و رسانه تأثير گرفتره اسرت؛ در نتيجره،
واكنشها و رفتارهاي ديگران در كنشهاي روزمره برراي آنهرا
اهميررت دارد و سررعي مرريكننررد برردن خررود را در ارتبرران بررا
كنشهاي ا رافيان تنظيم كنند.

گزيد شماره :91
وعتي ميبينم كه فشنها چقدر خروش هيکرل و زيبرا

پیامدهای ادراک زنان از بدن

هستن ،ميرم جلو آينه و خودمو با اونا مقايسه ميكرنم

باتوجهبه تعريفي كه زنان از بدن خود داشتهاند و راهبردي كره

(زن 51 ،ساله ،مجرد).

اتخاذ كردهاند ،پيامدهاي زير براي وضعيتي برشمرده مريشرود

 تأثیر بر مردان

كه در آن ،زنان به بدن خود توجه ميكنند ،دست بره جراحري

مطالعة كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي

زيبايي ميزنند ،از وسايل آرايشي مختلب استفاده ميكنند و ...
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تقريباً همة روز تلويزيونمون روشرنه و مرن سررياالي
ماهوارهاي رو ميبينم .بيشتر با سررياال و برنامرههراي

رواج فرهنگ چشموهمچشمی
شکلگيري فرهنگ چشموهمچشمي ازجمله پيامردهاي رواج
توجه بيش از اندازه به بدن ،استفاد بريش از انردازه از لروازم
آرايشي و پناهبردن به جراحيهاي زيبايي است.
گزيد شماره :97
االن بيشتر ماها به اين نگاه ميكنيم كره دوسرتم چري
ميپوشه منم بپوشم .بيشتر دوستام با تقليد از همديگه

فشن سرمو گرم ميكنم (زن 91 ،ساله ،متأهل).

رواج فرهنگ مصرفگرایی
وعتي در جامعهاي معيار بسياري از انتخابها ،موفقيرتهرا و
ارزيابيها ظاهر انسانهرا باشرد ،نروعي مصررفگرايري رواج
مييابد .زنان جوان ازجمله گروههايي هستند كره در معرر
اين مصرفگرايي عرار ميگيرند .ازجمله اين مروارد ،مصررف

رفتن دست به عمل جراحي و  ...زدن (زن 63 ،ساله،

بيش از اندازه درزمينة پوشش و آرايش است .اين امرر باعر

متأهل).

ميشود زنان بيشتر وعت ،انرژي و پول خود را براي انتخراب
هرچه بهتر و بيشتر ابزار زيبايي بدن مصرف كنند و از توجره

غلبة فرهنگ بیگانه
يکي از نتايج توجه به بدن و تتش براي زيبابودن ،توجره بره

به امور مهمتر زندگي باز بمانند.
گزيد شماره :41

كساني است كه نماد زيبايي در جامعة مدرن هستند .زنران برا

من دست كم ماهي يه وسيله آرايشي ميخرم .پوششم

مصرف رسانههاي مختلب در تتش هستند تا از جديردترين

برام خيلي مهمه .لباساي آدم بايد سِت باشرن و برراي

مدها باخبر شوند و خود را با شخصريتهراي دلخرواه خرود

اينکه بتونم شيک باشرم مرانتو زيراد ميخررم (زن63 ،

همانند كنند.
گزيد شماره :98
من بيشتر مدل لباسرامو از روي لبراس فرتن برازيگر
خارجي ميگيرم .سعي ميكنم پوشش و آرايشم شبيه
اون باشه (زن 53 ،ساله ،مجرد).

گزيد شماره :93

ساله ،متأهل).

گزيد شماره :46
بيشتر درآمدم براي خريد وسايلهاي شخصي و لباس
خرج ميشه .مامانم خيلي نصيحتم ميكنه؛ ولري اونرا
نسل عديمن و اين چيرزا رو نداشرتن (زن 91 ،سراله،
مجرد).
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عوامل زمينهاي
-

میزان مشغولیت

درزمینة بدن
-

مدت زمان

مشغولیت درزمینة
بدن

عوامل علي
-

غلبة هنجارهای مردانه

راهبردها

در جامعه
-

-

جامعهپ یری جنسیتی
-

رسانههای جمعی

نارضايتي نسبي از

-

پایگاه پایینتر زنان

بدن

-

اولویت ظاهر افراد

-

توجه وسواسگونه
به ظاهر

-

دیدگاه ظاهرگرایانه به

توجه به واکنشها و
رفتارهای دیگران

زنان

پيامدها
 رواج فرهنگ
چشموهمچشمی
 غلبة فرهنگ بیگانه
 رواج فرهنگ
مصرفگرایی

عوامل مداخلهگر

-

خودکمتربینی

زنان

نمودار  -1الگوی پارادایمی

بحث و نتیجه

برخوردار است .پژوهش مختاري و عنايت ( )6931در ارتبان

يافتههاي اين پژوهش نشان داد زنان برا تجربرة جراحريهراي

با تصور بدني زنران ،نترايج برهدسرتآمرده را تأييرد مريكنرد.

زيبررايي ،تصررور چنرردان مثبترري از برردن خررويش ندارنررد .ايررن

مختاري و عنايت نيرز نشران دادنرد زنران ،زيبرايي را ويژگري

ارزيابي ،گرايش آنها براي مديريت بدن به شيو دلخواهشان را

مختص به جرنس زن تلقري مريكننرد و بدنشران را برهعنروان

ميشود .مقولههاي استخراج شده از ادراک زنران نسربت

سرررمايه درک مرريكننررد .ادراک برردن بررهعنرروان سرررمايه از

به بدنشان نشان داد زنان ،بدنشان را بهعنروان سررمايه ،نقراب،

اصليترين ادراک زنان بود؛ اما برخي از آنها بردن را برهعنروان

جايگاه هويت مستقل و جايگاه كسرب لرذت و آرامرش درک

نقاب ،كسب هويت مستقل و جايگاه كسرب لرذت و آرامرش

ميكنند .باتوجهبه پژوهشهاي كيفي اندک در ارتبان برا ادراک

درک كردند .زنان تتش ميكنند با استفاده از سازماندهي بردن

زنان از بدنشان ،اين بخش از نتايج پژوهش حاضرر از برداعت

خود به شيو دلخواه ،بسرياري از معايرب خرود را بپوشرانند و

باع
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مطالعة كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي

هويتي را بازسازي كنند كه ممکرن اسرت در عرصره و زمراني

توجه داشته باشند و پايههاي تغيير در گرايش زنان بره تصرور

خاص از زندگي زير سؤال رفته باشد يا حتي هويرت دلخرواه

بدني منفي ،گرايش به جراحي زيبايي ،استفاده از لوازم آرايشي

خود را بسازند و خود را به شيو دلخواه بره ديگرران معرفري

و در نهايت صرف وعت و انرژي برراي سراختن بردن ايردئال

كنند .همچنين ،بدن ،جايگاه كسب لرذت و آرامرش ،ازجملره

خود را در روند تغيير جامعه عررار دهنرد كره آمروزش زنران،

ادراكاتي است كه ديردگاه منفري زنران نسربت بره بدنشران را

مردان و پدر و مادران ازجملره ايرن اعردامات برراي تغييررات

تعديل ميكند .اگر به بدن توجه شود ،براي ما لذت و آرامرش

اجتماعي و فرهنگي در جامعه است.

به همراه ميآورد.
بررسي عوامل مؤثر بر بدن زنان نشان داد ادراكات زنران از

منابع

ارزشها و هنجارهاي جامعه تأثير گرفته است .عرواملي ماننرد

ابرراذري ،ي .و حميرردي ،ن« .)6987( .جامعررهشناسرري برردن و

غلبة هنجارهراي مردانره در جامعره ،جامعرهپرذيري جنسريتي،

پارهاي از مناعشات» ،فصلنامه پژوهش زنان ،دوره ،6

رسانههاي جمعي ،تأثير جامعره برر ادراک زنران از بدنشران را

ش  ،4صص .657.-671

نشان مي دهد؛ حتي عامل خودكمتربيني كره برر درک زنران از

احمرردنيا ،ش« .)6981( .جامعررهشناسرري برردن» ،برره كوشررش

بدنشان تأثير مي گذارد در ابتدا عاملي فردي به نظر مريرسرد؛

احمرررردي،ن .و اردالن،پ ،.تهررررران :انتشررررارات

اما با واكاوي بيشتر متوجه ميشويم اين نوع نگرش ،ريشره در

روشنفکران و مطالعات زنان.

تجربههاي زنان در ول زندگي دارد .يکري از زيرمقولرههراي

آزاد ارمکرري ،ت .و غررراب ،ن« .) 6987( .برردن و هويررت»،

خودكمتربيني زنان ،دريافت القراب تحقيرآميرز برود كره ترأثير

فصررلنامه انجمررن ايرانرري مطالعررات فرهنگرري و

رفتار ا رافيان در برههاي از زندگي بر زنان را نشان مريدهرد.

ارتبا ات ،س  ،4ش  ،69ص .616-655

پژوهش مختاري و عنايرت ( 6988و  ،)6931نترايج پرژوهش

خواجه نوري ،ب .و مقدس ،ع.ا« .)6988( .رابطة بين تصور از

حاضررر را تأييررد مرريكننررد .پررژوهش آنهررا نشرران داد فرهنررگ

بدن و فراينرد جهراني شردن :مطالعره مروردي زنران

مردمحرروري ،ظرراهرگرايي ،رسررانههرراي جمعرري و رفتارهرراي

شهرهاي تهران ،شريراز و اسرتهبان» ،جامعرهشناسري

تحقيرآميررز بررر ادراک زنرران از بدنشرران تأثيرگررذار اسررت.

كاربردي ،سال بيستم ،ش  ،99ص .54 -6

پژوهشهاي كمي انجرام شرده در ايرن زمينره نيرز نترايج ايرن

خواجرره نرروري ،ب.؛ روحرراني ،ع .و هاشررمي ،س.)6931( .

پژوهش را تأييد ميكنند؛ به وريكه پژوهشهاي كيروان آرا و

«رابطة سبک زندگي و تصور بدن؛ مطالعره مروردي:

همکاران ( )6936نيز تأثير رسانههاي جمعي و جامعرهپرذيري

زنان شهر شيراز» ،فصلنامه تحقيقات فرهنگري ،دوره

جنسيتي بر تصور بدني زنان را نشان مريدهرد .گفتنري اسرت

چهارم ،ش ،6ص .619-73

زنان با دروني كردن هنجارهاي جامعه در فرايند جامعهپرذيري
جنسيتي به صورت مداوم خود را براساس ايدئالهراي جامعره

لرروپز . ،و اسررکات ،ج .)6981( .سرراخت نظريررة اجتمرراعي،
ترجمه :عاضيان ،. ،تهران :نشر ني.

بازتعريب ميكنند .پژوهش عباس زاده و همکاران ( )6939نيز

دعيقي ،م .)6986( .تصوير ذهني زن ،فصل زنان (مجموعه آراء

اهميت رسانهها را در شکلدهي تصور بدني زنان نشان داد كه

و ديدگاههاي فمينيسرتي) ،احمردي خراسراني ،ن .و

نتايج پژوهش حاضر را تأييد ميكند.

اردالن ،پ ،.تهران :روشنگران و مطالعات زنان.

عوامل اجتماعي و فرهنگي در نوع ادراک زنران از بدنشران
تأثير فراواني دارد؛ بنابراين ،سياستگذاران بايد به ايرن مسرئله

ذكائي ،م.س .)6987( .جامعهشناسي جوانان .تهران :نشر آگه.
ذكررايي ،م.س .و فرزانرره« .)6987( . ،زنرران و فرهنررگ برردن:

جامعه شناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)68شماره چهارم ،زمستان 6936

635

زمينههراي انتخراب جراحري هراي زيبرايي در زنران
تهراني» ،مطالعات فرهنگي و ارتبا ات ،ش  ،66ص
.66-41
ذكررائي ،م.س« .)6986( .جوانرران ،برردن و فرهنررگ تناسررب»،
فصلنامه تحقيقات فرهنگي ،س  ،6ش  ،6ص -667
.646
رفعتجاه ،م« .)6986( .هويت انساني زن در چالش آرايرش و
مد» ،فصلنامه كتاب زنان ،ش  ،98ص .691-673
رياحي ،م.ا« .)6931( .بررسي تفاوتهراي جنسريتي در ميرزان

رضررايتمندي از تصررور از برردن» ،فصررلنامه زن در
توسعه و سياست ،دوره  ،3ش  ،9ص.99-11
شربتيان ،م« .)6988( . .رويکردهاي فرهنگري و اجتمراعي در

حوز بدن انسان» .مجله مطالعات فرهنگي اجتماعي
خراسان .ش  69و  ،64ص .696-616
عباسزاده ،م.؛ عليزاده اعدم ،م.ب.؛ پورمحمد ،ر .و محمردپور،
ن« .)6939( .مطالعة جامعه شناختي تأثير ارزش هراي

 ،9ص .35-66
عرادرزاده ،ا.؛ خررالقپنرراه ،ک .و خزايرري ،س« .)6939( .تحليررل
تجربههاي زنانه از جراحري زيبرايي (مطالعره كيفري

داليل و پيامدهاي جراحي زيبرايي)» ،زن در توسرعه
و سياست ،دوره  ،65ش  ،6ص .51-6
كيرروانآرا ،م.؛ حقيقيرران ،م .و كرراوهزاده ،ع« .)6936( .عوامررل
اجتماعي مؤثر در شکلگيري تصوير بردن (مطالعره
موردي زنان شهر اصفهان)» ،جامعهشناسي كاربردي،
سال بيست و سوم ،ش  ،48ص .66-19
گولومبوک ،س .و في وش ،ر .)6984( .رشد جنسيت ،ترجمه:
آراي ،م ،.تهران :عقنوس.
گيدنز ،آ .)6931( .گزيد جامعهشناسي ،ترجمه :چاوشيان،. ،
تهران :نشر ني.
مختاري ،م .و عنايت« .)6931( . ،نقش نگرشهاي جنسريتي

در پيرردايش تصررور برردني زنرران» ،فصررلنامه زن در
توسعه و سياست ،دوره  ،3ش  ،9ص .87-67

غربي و رسانههاي جمعري برر تصرور بردني ،مرورد

مختاري ،م .و عنايت« .)6988( . ،نظرية مبنايي جامعه پذيري

مطالعرره :زنرران برراالتر از  61سررال شررهر تبريررز»،

دوران كودكي و تصرور بردني زنران :بررسري زنران

جامعهشناسري كراربردي ،دوره  ،51ش  ،)6( 19ص

تحت عمل جراحي زيبرايي بينري در شرهر شريراز»،

.611-81

مطالعات اجتماعي روانشناختي زنران ،سرال  ،7ش

فاتحي ،ا .و اختصي ،ا« .)6987( .مديريت بدن و رابطه آن برا

 ،6ص .91-7

پذيرش اجتماعي بدن (مطالعره مروردي زنران شرهر

مهدوي ،م.ص .و عباسي اسفنجير ،ع.ا« .)6983( .بررسي ميزان

شيراز)» .فصلنامه مطالعرات راهبرردي زنران (كتراب

تمايل به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل مروثر

زنان) ،ش ،46ص 45-3

بر آن» ،فصلنامه جامعرهشناسري مطالعرات جوانران،

عاسمي ،س .)6931( .عوامل موثر بر گرايش افراد به جراحري

دوره  ،6ش  ،6ص.644-696

زيبايي با تاكيد بر جنسيت (مطالعه مروردي زنران و

موحد ،م.؛ محمدي ،ن.ا .و حسيني ،م« .)6931( .مطالعة رابطرة

مررردان 11-68سرراله ي شررهر تهررران) ،پايرران نامرره

بين رسانهها و تصور از بدن و عزت نفس با عمرل و

كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

تمايل به آرايش» ،فصلنامه مطالعات زنان ،س  ،3ش

عاسمي ،و.؛ عردليپرور ،ص .و برنردگي ،ب« .)6939( .رابطره
استفاده از شبکه اجتماعي فيس بوک با تصور بدن در
ميان دانشرجويان دخترر و پسرر دانشرگاه همردان»،
مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان ،دوره  ،65ش

 ،5ص .699-661
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