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 چکیده
. کننـد  خویش از آن استفاده مـی  ةمنظره کردن چهر نی است که افراد بشر برای خوشآرایش صورت ف

های علمی و غیرعلمـی   کننده ها و اصالح سابقه از تغییردهنده گسترده و بی ةزنان با استفاددر این زمینه 

بررسی دالیل گرایش زنان بـه ایـن نـوع رفتـار هـدف اصـلی ایـن        . اند گوی سبقت را از مردان ربوده

شـهر   هـای شـهید بـاهنر و آزاد    دانشجوی مجرد و متأهل در دانشگاه 922دین منظور ب. ژوهش استپ

پژوهش حاضر بـه   .شده متناسب با حجم مطالعه شدندبندی گیری تصادفی طبقه بر اساس نمونه کرمان

 جهـت بررسـی ارتبـاط بـین متغیرهـا و      و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفتروش پیمایشی و 

هـای تحقیـق    یافتـه . استفاده شد d، و سامرز dو  c ، کندالاسپیرمنهای  ها از آزمون شدت و ضعف آن

رنگی  را فقدان اعتماد به نفس، هم چهرة خود دانشجو علل گرایش به آرایشو زنان نشان داد دختران 

حسـاس  جامعـه و خـانواده، ا   هـای  های صورت، اعتراض به سـختگیری  با جماعت زنان، ترمیم آسیب

بهتر، واهمه از جذب شدن همسران خـود بـه زنـان و دختـران زیبـاروی و       ةبرخوردار بودن از روحی

نتـایج تحلیـل    .ارزیابی کردنـد  جزآنهای ناشی از کار زیاد روزانه و  کردن خستگی آرایش کرده، پنهان

بـه زیبـایی زنـان بـه      ، نیاز به تأیید دیگران، اعتقـاد فقدان اعتماد به نفسرگرسیون نشان داد پنج متغیر 

عنوان شرط انتخاب همسر برای مردان، تمایل به نشـان دادن موقعیـت طبقـاتی بـاالتر و اعتـراض بـه       

های جامعه و خانواده به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین علـل گـرایش بـه لـوازم آرایـش       سختگیری

 . را تبیین کرددرصد از واریانس متغیر وابسته  65اند وارد معادله شد و حدود  داشته

 .لوازم آرایشی، ، شهر کرمانزنان و دختران دانشجو :کلیدی های واژه

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 smaghsoodi@mail.uk.ac.ir  ،دانشگاه شهید باهنر کرمانشناسی  جامعهاستادیار .  3

 دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان.  9

 شناسی دانشگاه شیراز ارشد جامعه دانشجوی کارشناسی.  1
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 قدمه م
هـای   بحـث . علوم اجتماعی است ةجدید در حوز شناختی به بدن رویکردی نسبتاً رویکرد جامعه

در  -بـه عنـوان ابـژه یـا سـابژه      زنـان  ، بدن کـودک، بـدن  هبدن سالخورد -مختلف در مورد بدن

ای  شناسی بـدن بـه حـوزه    شناسان قرارگرفته به طوری که جامعه مورد توجه جامعه یرهای اخ سال

 کند؟ چه چیزی بحث می ةشناسی بدن دربار جامعهاما . شناسی تبدیل شده است مهم در جامعه

تا همین . بسیار متفاوت از چیز امروز بود ونگاه به بدن هویت سنتی  ،قبل از آغاز مدرنیته

شناسی  زیبایی. دارا بودن یا ثروتمند بودن بود ةقالب در ایران، فربگی نشانهای پیش از ان سال

زیبا ها  سابق با چیزی که در این سال ةتوان گفت بدن زیبا در دور بدن آنقدر متفاوت بود که می

گرایی در  های پس از جنگ جهانی دوم که مصرف طی سالاما  .زیادی داشت ةشناسیم فاصل می

ری توسعه یافت و رقابت بر سر به دست آوردن بازار، مد را پدید آورد، دا کشورهای سرمایه

ها دیده  روز بیشتر دیده شد و آن جنبه از هویت فرد که در نور کم لباس های افراد روزبه بدن

  .(3: 3129احمدنیا، )است  ها به تماشا گذاشته شده شد، اکنون در برق بدن می

ارتباط ما با . ثیر بسیاری در روابط اجتماعی ما دارندأهای ما خواه و ناخواه ت امروز بدن

های اولیه  ها نسبت به گونه های انسان گرچه چهره. دیگران از طریق بدن فواید و معایبی دارد

هر چه زیباتر باعث به صورت  میل به نشان دادن خودزیباتر و دلپذیرتر شده اما از سوی دیگر 

اشتهایی یا  بی ،تغذیه سوء زیبا نبودن، های ناشی از ردگیهای عصبی مختلفی از جمله افس بیماری

مطلوبی با  ةپزشکان پر شده از افرادی که رابط مطب روان. شده است جزآنپراشتهایی عصبی و 

 .    هویت نازیبای خود ندارند

شناسی بدن  بیشتر از هر موضوعی در جامعهشناسان معاصر در مورد آن  چیزی که جامعه

 جنسیتفوکو قدرت را در تظاهرات . است جنسیتبین بدن، اجتماع، و  ةابطر ،کنند بحث می

خصوصی افراد شده و  ةارد حوزوها  از طریق رسانهداری  سرمایه اینکه چگونه. کند تحلیل می

بسیاری در روابط  ای که این تغییرات آثار ، به گونهها را تغییر داده است بدنها و  چهره شکل

استفادة افراد بشر از زیورآالت و لوازم آرایشی نیز . جای گذاشته استبرخرد و کالن اجتماعی 

شناسان بدن است تا بدین وسیله تأثیر عوامل اجتماعی را  از جمله موضوعات مورد عالقة جامعه

 .بر نحوة تغییر شکل چهره و بدن افراد مطالعه کنند
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مجلل لوازم آرایشی مراجعه های بزرگ و  هر روز تعداد زیادی از دختران و زنان به فروشگاه

افـزایش تولیـدات   . نـد بـرای تغییـر چهـرة خود    و خواستار خرید و استفاده از این لوازم کنند می

رویه از این لوازم در  بی ةامروز به استفاد ةدر جامع ییشالوازم آر ةداخلی و واردات بیش از انداز

فرهنگی غالب در بین جوانان دختر هنگامی که این روند به . است انجامیدهزنان و دختران جوان 

از بین های اقتصادی گزاف، عوارض پوستی به دلیل استفاده از مواد نامرغوب،  ، هزینهتبدیل شود

را در پی خواهد داشـت  از خود بیگانگی در بین جوانان  ، افسردگی وملی -رفتن هویت فرهنگی

در  اجتمـاعی تبـدیل شـود و   ای  ای اجتمـاعی بـه مسـئله    و به تدریج ممکن است از شکل پدیده

 . باشدناپذیر  ای نزدیک جبران آینده

درصـد   15دانشگاهی  یتنها طبق برآورد پژوهش. انجام شده استی نیز در این زمینه تحقیقات

درصد مردان قسمتی از اجزای صورت یا ظـاهر خـود را دوسـت ندارنـد و خواهـان       59زنان و 

ن داده شده اسـت کـه زنـان گـوی سـبقت را از مـردان       در این برآورد نشا .ندا تغییر یا اطالح آن

اند و بیشتر خواهان تغییر یا اصالح خودند که البته ممکن است این تغییرات و اصـالحات،   ربوده

از سـوی دیگـر، مطالعـات نشـان      .عوارض و مشکالتی را برای زنان و دختران جوان ایجاد کند

اند آرایش کننـد و   باشند، در ایران جوانان مایل دهند طبیعی دهند اگر در اروپا مردم ترجیح می می

میلیـون یـورو    3612زنان و دختران ایرانی ساالنه حـدود  . به طور مصنوعی زیبا نشان داده شوند

کنند و بیشتر محصوالت آرایشی در ایران وارداتـی اسـت، ولـی     برای کاالهای آرایشی هزینه می

: 9226مـاراکچی و میبـا ،   )و قاچـاق اسـت   قسمت اعظم این واردات، خارج از شـیوة قـانونی   

351 .) 

میلیـارد دالر از   9/3میلیون زن ایرانی در خاورمیانه به میزان  39در مطالعة دیگری اعالم شد 

میلیارد دالری محصوالت آرایشی در جهان را بـه   362میلیارد دالری خاورمیانه و بازار  9/5بازار 

دهد درصد باالیی از مصرف لوازم  این آمار نشان می. (925: 3223اگنر، )اند  خود اختصاص داده

شناسـان افـزایش    از نظـر جامعـه  . کننـد  آرایشی در خاور میانه را تنها زنان و دختران مصرف مـی 

گرایش دختران جوان به استفادة بیش از حـد و نامتعـارف مـواد و لـوازم آرایشـی فقـط دالیـل        

، بنابراین(. 11: 3123مرادی، )ماعی نیز مؤثرند ندارد، بلکه عوامل اجت( فردی)شخصیتی و روانی 

 و شناسـی  های مختلف علمی، همچون جامعه هایی توسط پژوهشگران رشته انجام چنین پژوهش

 . رسد ضروری به نظر میشناسی  روان
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 -بنا به اهمیت موضوع این پژوهش و باتوجه به نتایج و عواقب از بین رفتن هویت فرهنگـی 

های کرمـان   دانشگاه یدانشجوزنان و دختران  ضر به بررسی علل گرایشتحقیق حا ،ملی جوانان

دانشـجوی   زنـان و دختـران   پرداخته و بـدین منظـور اطالعـات الزم از    چهرة خویش به آرایش

 .ه استهای دولتی و آزاد کرمان گردآوری شد مشغول به تحصیل در دانشگاه

 اهداف تحقیق

 چهره؛ ن به آرایشگرایش دختران و زناعوامل مؤثر بر بررسی  .3

اسـتفاده   یموگرافیک دختران و زنانی که از لوازم آرایشـ د اجتماعی و های بررسی ویژگی .9

 ؛کنند می

مطالعة تأثیرگذارترین عوامل در استفاده از لـوازم آرایشـی بـرای چهـرة دختـران و زنـان        .1

 .  دانشجو

 پژوهش در جهان ةپیشین
 ةایران حکایـت از آن دارد کـه بـا وجـود ریشـ     در ایران و خارج از تحقیقات انجام شده بررسی 

، ردداهـا   و فرهنـگ آن  بـر جوامـع بشـری    یثیرات عمیقی که استفاده از لوازم آرایشأتاریخی و ت

اخیـر   ةایـن پدیـده چـون در دهـ     ،البته. ده استشاندیشمندان واقع ن ةچندان مورد توجه و عالق

صورت گرفتـه   محدودی در آن حوزهات ده است، مطالعبوخیلی از جوامع در گیر  دامن ای لهئمس

 .است که در اینجا به اختصار مرور خواهد شد

بـا ذکـر نتـایجی نشـان داد      «زیبـایی، نمـاد و منزلـت   »با عنـوان   یدر پژوهش( 3211)وبستر 

آدلمـن   .کنـد  بینی در ارتباطـات عـام و خـاص ایجـاد مـی      پیش های قابل جذابیت صورت تفاوت

مسـائلی   ةساختار فرهنگی باید در زمینـ  و بدن جسمانی داشت دیگری بیان در پژوهش ( 9221)

های خاص ورزشی  طوری که تمرین هاز قبیل طایفه، نژاد، جنسیت و گرایش جنسی فهم شوند، ب

از . هایی که ممکن است صاحب قدرت شوند از خود دفاع کننـد  کند تا در راه زنان را تشویق می

از  ،ای مجموعـه  ین این است که به جای تأکید بر متغیروجوه تمایز این مطالعه با مطالعات پیشی

 (.12، 3123مرادی، )است  استفاده شدهعوامل در ارتباط با استفاده از لوازم آرایشی 

خود به این نتیجه رسید کـه آرایـش    ةهای فمنیستی در مطالع دیدگاهذکر با ( 3229)بیاسولیل 

 ةنیـز بـا مطالعـ   ( 9221)بـاکرپیتس  . کنـد  می کردن طرحی از روابط اجتماعی را برای زنان ایجاد
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دهـد پاسـخگویان    کاوی نشان می های فمنیستی و روان جراحی زیبایی از دیدگاه انتخاب زنان در

و  موحـد )به دنبال تأیید فرهنگی، شناخته شدن و رهایی از درد روانی و روحی خـویش بودنـد   

 (.13؛ 3112، همکاران

حـاکی از  ( 3229)استایس و شـاو   و ،(9222)برگراف ، فوتس و (9229) های هریسون یافته

هـای شخصـیتی    های بدن و ویژگـی  ها در جهت ارتباط بین ویژگی های رسانه آن است که برنامه

هـا همیشـه از زیبـایی خاصـی      فـیلم  هـای خـوب در   شخصـیت  کـه  طوری ، بهکنند افراد عمل می

انـدام و   هـا خـوش   فـیلم هـای بـاهوش و دارای نقـش مثبـت در      هرچند شخصـیت  .برخوردارند

ای زشت یا هیکلی چاق،  ها با چهره اعتمادناپذیر در فیلم و ند، افراد بدجنس، ضعیفیسیما خوش

هـا در   هـای ترنـر نیـز بـه نقـش مهـم رسـانه        پژوهش. شوند با موهای سفید ظاهر می و قد کوتاه

 (. 316، 3112محمدی، حسینی و موحد، )د نکن دهی به بدن تأکید می شکل

بدن »با عنوان  یدر پژوهش( 59: 3113)چاوشیان . هایی نیز در ایران انجام شده است پژوهش

ـ  ا بر این باور «هویت ةرسان ةابثبه م مـدیریت بـدن تفـاوت     ةست که بین زنان و مـردان در مقول

زنـان بیشـتر از مـردان بـه آرایـش صـورت یـا اصـالح سـر و صـورت و           . معناداری وجود دارد

بررسی گرایش زنان بـه  »در پژوهشی با عنوان  (321: 3119)آقایاری . ددهن خودآرایی اهمیت می

 ةبر این باور است که گرایش زنان به جراحی زیبایی در تهران متـأثر از عقیـد   «جراحی پالستیک

اندام برای تصـدی برخـی    کارگیری افراد زیبا و خوش هکاران در ب و تمایل صاحب استشوهران 

بـا   دیگـری  در پـژوهش نیز ( 95: 3119) رضایی. ثر استؤنان ممشاغل در اعمال جراحی بدن ز

درصـد از زنـان    79بر این بـاور اسـت کـه حـدود      «شناسی پوشش اسالمی تحلیل جامعه»عنوان 

 . تهرانی دارای پوشش کم یا غیراسالمی و غیرقانونی در معابرند

امـل اجتمـاعی در بـین    مدیریت بدن و ارتباط آن با عو»عنوان  باای  رضایی و اینانلو در مقاله

گرایـی،   ثر در مـدیریت بـدن مصـرف   ؤبه این نتیجه رسید که عوامل م «دختران دانشگاه مازندران

در پژوهشی ( 39: 3116)اخالصی . (22: 3123مرادی، )است ای  فشار اجتماعی و مصرف رسانه

ـ     «آن با پذیرش اجتماعی بدن ةمدیریت بدن و رابط»با عنوان  ه بـدن در  نشـان داد توجـه زنـان ب

در ( 3119)زاده  محمـدی  .وجوه گوناگون آرایش، مراقبـت و نگهـداری آن شـدت یافتـه اسـت     

دار  بر این باور است که عناصر اولویت «زن، حجاب و حقوق از نگاهی دیگر»پژوهشی با عنوان 
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کننـده در حجـاب دانشـجویان دختـر، بـه ترتیـب شـامل خـانواده، اعتقـادات مــذهبی،           و تعیـین 

 (.12 :3123مرادی، )ای و اساتیدند  ها، دوستان، الگوهای رسانه نامه آیین

 پژوهش نظری مبانی
شناختی، استفاده از کاالهای مصرفی مانند لوازم آرایشـی بسـتگی بـه     های جامعه بر اساس دیدگاه

در این معنا مصرف برای ایجاد فاصلة اجتماعی بین طبقـات  . های طبقاتی و پایگاهی دارد تفاوت

رود  بـه کـار مـی   ( اعم از جنس و نژاد، طبقـة اجتمـاعی و نظـایر آن   )ای مختلف جامعه ه یا دسته

قیمت امـا بـه    در چنین حاالتی نگه داشتن این کاالها که به لحاظ مادی بی(. 65: 9221فیترسون،)

بنابراین، مصـرف مـواد و لـوازم آرایشـی بـه      . شود آور تلقی می اند منزلت قیمت لحاظ معنوی ذی

مصرفی در جامعة ایران با تمایز بین افراد و طبقات مختلف مردم همراه است و بـه   عنوان کاالی

بوردیـو  (. 23: 3123مـرادی،  )آور و مهم اسـت   تعبیر بوردیو برای مردم و طبقات مختلف منزلت

کننـد امـا مصـرف     ها در هر طبقة اجتماعی نوع خاصی از کاالها را مصرف می تأکید دارد که آدم

شـان را تعیـین یـا آشـکار      دهد و جایگاه اجتمـاعی  ها تشخص می الها نیز به آننوع خاصی از کا

سـرمایة اقتصـادی،   )طبقة مسلط نیز به دلیل اینکـه بیشـترین سـرمایه را در اختیـار دارد     . کند می

، سلیقه و ذایقة خود را بهترین سلیقه و ذایقه بر طبقات دیگر منتقل (فرهنگی، اجتماعی و نمادین

ت متوسط و پایین نیز برای اینکه جایگاه خود را بـه عنـوان طبقـة فرودسـت پنهـان      طبقا. کند می

کنند به مصرف کاالهایی که طبقـة فرادسـت آن را    کنند یا سطح طبقة خود را باال ببرند شروع می

در نهایت، او بر این باور است که نوع و میزان مصـرف هویـت، تشـخص و طبقـة     . برد کار می به

 (. 937: 3117جنکینز، )کند  افراد را مشخص می

در ایـن  . گیـرد  های فرد بر حسب اصل پاداش و مجازات صورت می بنابر نظریة مبادله، پاسخ

هایی است که از یـک کـنش ناشـی     نظریه تأیید اجتماعی عنوانی کلی و وجه اشتراک همة پاداش

وابـط اجتمـاعی   اند و از آن در ر شدن مردم در زندگی خود در جستجوی مطلوب واقع. شوند می

: 3111ادیبـی و انصـاری،   )گیرد  های ملموس زیادی به خود می تأیید صورت. برند خود لذت می

دهنـد کـه بیشـترین     به عبارت دیگر، موجودات در هر وضعیت، رفتاری از خود بروز مـی (. 961

 . ها را در برداشته باشد پاداش و کمترین مجازات

انـد،   نظر رید، زنان همواره در حـال رقابـت بـا هـم    خصوص از  های فمنیستی و به در دیدگاه

فشار اجتماعی ناشی از این رقابت است که باعـث  . خواه رقابت برای کاریابی و خواه شوهریابی
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در اکثـر جوامـع   بنـابراین،  (. 21: 3123مـرادی، )شود  به کار بردن لوازم آرایشی از سمت زنان می

نظر   آید دقت ایی و ظاهر خود و آنچه به چشم میزنان در مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیب

دارد تـا   این توجه وافر ایشان را وامـی . دهند و حساسیت و توجه بیشتری نشان می رندبیشتری دا

های بدن خود با الگوهای فرهنگی زیبایی  دادن ویژگی رفتارهایی گاه افراطی را به منظور مطابقت

 شـود  ای جمعی و عوامل تبلیغاتی صنعت زیبایی تبلیغ میه که در رسانهاتخاذ کنند چهره و اندام 

تصویری که زنان از خـود در ذهـن دارنـد تـا چـه حـد بـر        . آورد بار می هبعضاَ تبعات سوئی ب و

 ةمندی زنان از خویش، و نهایتاً بر سالمت روانـی و جسـمانی زنـان و بـر نحـو      احساس رضایت

هـای   هـا در چـارچوب بررسـی    پرسـش ایـن  . گـذارد  ثیر مـی أهایشان تـ  درک و ارتباطشان با بدن

 . ه استشدشناسی بدن مطالعه و تحقیق  شناسی جنسیت و جامعه ویژه جامعه هب ،شناسی جامعه

اعمـال   ةمایـ  پزشکی و پرداختن وی به بـدن انسـان دسـت    ةبه تاریخ حرف توجه میشل فوکو

تی کـه دولـت، کلیسـا و    های وی در مورد نظار گیرد و نیز تحلیل پزشکی قرارمی ةکنترل و مداخل

د بـه ایجـاد   کننـ  جنسی انسان اعمـال مـی   های بدنی یعنی امور فعالیت ترین پزشکی به خصوصی

عنـوان   باکتاب برایان ترنر  و 3شناسی بدن شناسی به نام جامعه جامعه  ةتخصص جدیدی در عرص

 (.9223هام، کاکر) است یکی از اولین آثار اساسی این رشته منجر شد که( 3219) بدن و جامعه

هـای مـا و از جملـه سـالمت و رفتـار       شناسی بـدن ایـن اسـت کـه بـدن      کانون توجه جامعه
اعضـای  شناسـان بـدن دریافتنـد     جامعـه . ثیر عوامل اجتماعی قرارداردأمان، چگونه تحت ت جنسی

محل تمرکز  یصورت بیش از هر عضوی دیگر. نددارهای مساوی فرهنگی ن مختلف بدن ارزش
صـورت  . ساس هویت شخص بیش از هر عضو دیگر در صورت متجلی اسـت اح .هاست ارزش

هـای مربـوط بـه جـذابیت در صـورت       کیفیت. کند شناسایی فرد در رابطه با دیگری را ایجاد می
شناسی بدن،  دیگر مطرح در جامعه ةحوز .شود و عامل نخست شناسایی جنسیت است متجلی می

و  سـازد  مـی نـه جامعـه، بـدن و عواطـف را     یعنـی چگو  ؛بدن و عواطف است 9ساختن اجتماعی

تا حـد زیـادی بـا افکـار      شناسی پزشکی رویکرد ساختن اجتماعی نیز در جامعه. کند پردازش می

 کنـد  مـی قـدرت و دانـش تجزیـه و تحلیـل      ةمیشل فوکو پیوند خورده است که بدن را فـرآورد 
ها  هایی که انسان و بر شیوه( 9223کاکرهام،  به نقل از 3216؛ بری، 3227؛ نتلتون، 3221آنندال، )

کننـد و از نظـر    کنند، مـدیریت مـی   کنند، عرضه می دهند، تزیین می هایشان را تغییر شکل می بدن

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Sociology of body 
2.Social construction 
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 ةثیر طبقـ أهای ملموس مرتبط با ایـن حـوزه تـ    یکی از مثال. کید داردأت کنند میاجتماعی ارزیابی 

ـ  (3221) 9که کریس شیلینگکند  اشاره می 3کاکرهام به مفهوم تجسم طبقه. اجتماعی است کـار   هب

هایشـان را بـه    گذارد بر اینکه چگونه افـراد بـدن   ثیر عمیقی میأاجتماعی ت ةنویسد طبق برده و می
 های سمبولیک خاصی را به اشکال بدنی خاص نسبت بدهنـد  شکل خاصی رشد بدهند و ارزش

 (. 3 :3129احمدنیا، )

هـای   ویژه بر اساس ویژگی تقد است زنان بهمع ،شناس معاصر انگلیسی جامعه ،(9221)گیدنز 

 ةشـان رابطـ   گیرنـد، و احسـاس شرمسـاری نسـبت بـه بـدن       شان مورد قضاوت قرارمی جسمانی

زنـان در مقایسـه بـا مـردان بیشـتر در معـرض اخـتالالت        . مستقیمی با انتظارات اجتمـاعی دارد 
اول اینکـه هنجارهـای    .نـد دا را ناشی از چند دلیـل عمـده مـی     گیرند که وی آن ای قرارمی تغذیه

دوم اینکه، آنچه بـه  . کید داردأاجتماعی ما در مورد زنان به نسبت بیشتری بر جذابیت جسمانی ت

شود، در مورد زنان تصویری الغراندام و نـه   لحاظ اجتماعی تصویری مطلوب از بدن تعریف می

جتمـاعی نسـبت بـه    عمومی و زندگی ا ةسوم اینکه، هرچند امروزه زنان در عرص. عضالنی است

هایشـان ارزیـابی    هـا و موفقیـت   قـدر بـر اسـاس پیشـرفت     اند، اما همچنان همان تر شده قبل فعال
های فرهنگـی   آل ای یکسری الگوها و ایده در هر جامعه. شان وضعیت ظاهری ةایپند که بر شو می

بـا توجـه بـه    . دشو میدر ارتباط با خصوصیات زیبایی اندام و چهره در مورد زنان تبلیغ و اشاعه 
های جمعـی   المللی که از طریق رسانه الگوهای فرهنگی غربی در سطح بین ةانتشار گسترد ةپدید

های خاصی مرتبط بـا اشـکال و    ارزشبر گردد،  های نوین ارتباطی تشدید و تسهیل می یفناورو 
اهـداف عینـی بـر     ها و آل ها ایده گونه ارزش این. دشو میکید أآل و مطلوب ت های بدنی ایده اندازه

تـر کـردن    ویـژه زنـان در جوامـع مختلـف بـرای هماهنـگ کـردن یـا نزدیـک          هرفتارهای افراد ب
 (.9: 9221گیدنز، ) گیرند ها مورد توجه قرارمی خصوصیات بدن خود با این ارزش

هـا کـه امـروزه در مـورد زنـان در اکثـر جوامـع مـورد توافـق           مشخصی از این ارزش ةنمون

ـ بـا ارجـاع بـه تحقیقـی از بورد    ( 9222)گـروگن  . اسـت  1انـدامی   قرارگرفته، باریک ( 3221)و ی
د که با جـذابیت،  شو اندامی صفت باارزشی برای زنان تلقی می در جوامع غربی باریک: نویسد می

چنـدین مـورد از    .شـود  کنترل بر نفس، مهارت اجتماعی، موفقیت شغلی، و جـوانی تـداعی مـی   

حکایـت از ایـن داشـته کـه هنجارهـای زیبـایی غربـی،         هشـتاد و نـود مـیالدی    ةتحقیقات دهـ 

ها و  آل ممکن است و این ایدهناها عمالً  کند که دستیابی به آن هایی را برای زنان تعیین می آل ایده

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1.Embodiment of class 

2.Shilling 
3.Slimness 
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سازد دائماً بـا تمـام    دهد که وادارشان می قرارمی 3اهداف غیرواقعی زنان را در موقعیت فرودست
  (.  176: 9222گروگن،) بر تغییرات بدن خود باشندقوا در حال آماده باش و نظارت 

های گوناگون در ارتباط با استفاده از لوازم آرایشی چارچوب نظری مناسبی  بررسی نگرش

های اساسی  بنابراین، در اینجا با استفاده از چارچوب نظری، فرضیه. دهد جهت تحلیل ارائه می

روابط بین متغیرهای این تحقیق  3شکل . دشو ها مشخص می پژوهش، متغیرها و روابط میان آن

 . دهد را در قالب مدل تجربی پژوهش نشان می

  
 مدل تحلیلی روابط بین متغیرهای تحقیق. 1شکل 

  فرضیات پژوهش

 شرط انتخاب همسر برای مردان و گرایش به عنوان  زیباییبین اعتقاد به رسد  به نظر می

 .د داردداری وجوامعن ةبه لوازم آرایشی رابط

 ةرسد بین میزان اعتماد به نفس و گرایش به استفاده از لوازم آرایشی رابط به نظر می 

 .داری وجود داردامعن

 ةرنگی با جماعت زنان و گرایش به استفاده از لوازم آرایشی رابط رسد بین هم به نظر می 

 .داری وجود داردامعن

 سایرین و گرایش به استفاده از رسد بین نشان دادن موقعیت طبقاتی خود به  به نظرمی

 .داری وجود داردامعن ةلوازم آرایشی رابط

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Position subordinate 

 پیشگیری از جذب شوهر
 ظاهر شیک مواد آرایشی
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 باهوش و گرایش به استفاده از لوازم  یرسد بین نشان دادن خود به عنوان فرد به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةآرایشی رابط

 ةبطهای صورت و گرایش به استفاده از لوازم آرایشی را رسد بین ترمیم آسیب به نظر می 

 .داری وجود داردامعن

 زنان و گرایش به  ةهای ناشی از کار زیاد روزان رسد بین برطرف کردن خستگی به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةاستفاده از لوازم آرایشی رابط

 ةیید دیگران و گرایش به استفاده از لوازم آرایشی رابطأتنیاز به رسد بین  به نظر می 

 .داری وجود داردامعن

  رسد بین نداشتن تنوع و سرگرمی خاص در زندگی و گرایش به استفاده از  نظر میبه

 .داری وجود داردامعن ةلوازم آرایشی رابط

 رسد بین کسب شغل یا موقعیت اجتماعی مناسب و گرایش به استفاده از لوازم  به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةآرایشی رابط

 شان دادن سن واقعی زنان جوان از راه آرایش و رسد بین تمایل به باالتر ن به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةگرایش به استفاده از لوازم آرایشی رابط

 های مدرسه و خانواده و گرایش به استفاده از  رسد بین اعتراض به سختگیری به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةلوازم آرایشی رابط

 بهتر و گرایش به استفاده از لوازم آرایشی  ةیرسد بین برخوردار شدن از روح به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةرابط

 رسد بین گرایش به استفاده از لوازم آرایشی و جلوگیری از جذب همسران به  به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةکرده رابط زنان آرایش

 از لوازم آرایشی  ها و گرایش به استفاده خاطر تبلیغات رسانه هرسد بین آرایش ب به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةرابط

 رسد بین گرایش به استفاده از لوازم آرایشی و وجود مواد معتبر و استاندارد و  به نظر می

 .داری وجود داردامعن ةآرایشی در بازار رابط
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 روش تحقیق
پژوهش  موضوع ةمنابع موجود در زمین ،ابتدا. این تحقیق به روش پیمایش اجتماعی انجام گرفت

 .شدآوری شده و چارچوب نظری تحقیق تهیه  موضوع جمع متونبه روش اسنادی و بررسی 

پرسشنامه  اها بر اساس چارچوب نظری تبیین و اطالعات مورد نیاز ب سپس متغیرها و شاخص

و با توجه به سطح  spssافزار  بعد اطالعات موجود با استفاده از نرم ةدر مرحل. آوری شد جمع

در این پژوهش برای بررسی میزان ارتباط . شددو سطح توصیف و تحلیل پردازش سنجش در 

زیرا سطح سنجش  ،استفاده شد اسپیرمنو  cو  b سامرز، کندال dهای  بین دو متغیر از آزمون

های به کار گرفته شده در این  پرسشنامه و مصاحبه تکنیک. متغیرها ترتیبی فرض شده است

 .ندبود  پژوهش

 گیری  و حجم نمونه و شیوة نمونه یآمار ةجامع

براساس آمار . بودهای باهنر و آزاد کرمان  آماری پژوهش کل دختران دانشجوی دانشگاه ةجامع

بودند که از این نفر  3192های باهنر و آزاد کرمان  دست آمده کل دانشجویان دختر دانشگاه هب

گیری تحقیق  شیوة نمونه. نتخاب شدندنفر به عنوان نمونه ا 922تعداد با استفاده از جدول لین 

های باهنر و آزاد گرفته  دانشگاه اندخترزنان و آمار کلی  ،در ابتدا. استبندی شده  تصادفی طبقه

هر دانشکده به طور تصادفی و به  ةبعد با توجه به آمار کلی و آمار گرفته شد ةدر مرحل .شد

این  ةحجم نمون. آوری شد مه جمعنسبت تعداد کل دانشجویان آن دانشکده تعدادی پرسشنا

 922این تحقیق  ةبر این اساس حجم نمون. محاسبه شد جدول لینتحقیق با استفاده از 

 .دبوهای باهنر و آزاد شهر کرمان  دانشجوی دختر دانشگاه

 نحوة سنجش متغیرهای تحقیق 

های  سؤال متغیر گرایش به استفاده از لوازم آرایش با استفاده از طیف لیکرت و در قالب

ترین متغیرهای این پژوهش اعتماد به نفس است  عالوه، یکی از مهم به. ای سنجیده شد چندگزینه

ها و تحقیقات پیشین بر گرایش به لوازم آرایش مؤثر است، لذا برای سنجش این  که طبق نظریه

های همچنین، برای سنجش سایر متغیر. متغیر از تست استاندارد کوپر و اسمیت استفاده شد

بدین ترتیب که مثالً برای سنجش متغیر . ای طراحی شد ساخته های محقق مستقل سؤال
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های نگرشی طرح شد تا زنان بتوانند نظر  سؤال« کرده پیشگیری از جذب شوهران به زنان آرایش»

 « .شود اگر آرایش نکنم نظر همسرم به زنان آرایش کرده جلب می»برای مثال، . خود را بیان کنند

 های پژوهش هیافت

 های توصیفی یافته

درصد پاسخگویان زیبایی را شرط اول انتخاب همسر  13نتایج پژوهش حاضر نشان داد  .3

 .درصد مخالف این مسئله بودند 19دانستند و  برای مردان می

 ،دانند یید شدن زنان در جامعه نمیأها نشان داد اکثر دانشجویان آرایش را باعث ت داده. 9

 .درصد موافق این نظر بودند 35بلکه تنها 

ثر است ؤکه آرایش در باالبردن اعتماد به نفس زنان م درصد پاسخگویان با این نظر 7/92 .1

 .درصد موافق این نظر بودند 16مخالف بودند و 

با این نظر که آرایش سبب ( درصد 76)های پژوهشی اکثر دانشجویان  با توجه به یافته. 9

 .درصد موافق این نظر بودند 97شود مخالفت کردند و تنها  میرنگی در جماعت زنان  هم

جنسان  در بررسی این مسئله که زنان از طریق آرایش موقعیت طبقاتی خود را به سایر هم. 7

درصد موافق  7/39و تنها  نداین مسئله را قبول نداشت( درصد 7/61)دهند اکثریت  خود نشان می

 .این مسئله بودند

 را درصد از دانشجویان با این مسئله که زنان خود 7/52ین بیانگر آن بود که ها همچن یافته. 6

 .درصد موافق آن بودند 7/7دهند مخالف بودند و تنها  از طریق آرایش باهوش نشان می

خگویان، آرایش را راهی برای ترمیم سدرصد از پا 7/91نتایج پژوهش نشان داد . 5

 .الف آن بودنددرصد مخ 16دانند و  های صورت می آسیب

کند  زنان را رفع می ةهای روزان درصد پاسخگویان با این نظر که آرایش خستگی 35/15. 1

 .ندبوددرصد مخالفت  7/92درصد موافق و  7/11 .نظری کردند بی برازا

درصد از دانشجویان ابراز کردند که زنان از  7/52 طبقاتی، در خصوص متغیر وضعیت. 2

درصد با این مسئله  31د و تنها نده تر نشان می دی خود را مطلوبطریق آرایش وضعیت اقتصا

 .ت کردندمخالف
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ها همچنین بیانگر آن است که زنان به دلیل نبود تفریح و سرگرمی دست به آرایش  یافته. 32

درصد  7/36با این نظر مخالف بودند و تنها ( درصد 66)زنند چرا که اکثر پاسخگویان  نمی

 .موافق آن بودند

شغل یا موقعیت اجتماعی بهتر کسب آرایش را سبب ( درصد 7/52)اکثر پاسخگویان . 33

 .درصد موافق این نظر بودند 39دانستند و  نمی

درصد پاسخگویان با این نظر که زنان به دلیل آنکه سن  99/52نتایج پژوهش نشان داد . 39

و تنها  کردندزنند مخالفت  می واقعی خود را بیشتر نشان دهند دست به استفاده از لوازم آرایشی

 .درصد موافق این نظر بودند 39

های  علت استفاده از لوازم آرایشی را اعتراض به سختگیری( درصد 53)اکثر دانشجویان . 31

این نظر بودند که این آمار باال  مخالفدرصد  7/37و تنها  دانستند می خانواده، مدرسه و اجتماع

 .یز استمل برانگأدار و تابه نظر معن

زنان به علت ترس از ند درصد از پاسخگویان معتقد بود 75نتایج پژوهش نشان داد  .39

زنند و  دیگر شوند دست به آرایش می ةکرد اینکه همسرانشان جذب زنان زیباروی و آرایش

که این نکته نیز جالب توجه و تأمل برانگیز  مخالف این نظر بودند( درصد 7/91)اقلیت کمی 

 .است

معتقد بودند زنان به هنگام آرایش و انتخاب لوازم آرایش به مارک ( درصد 16)اکثریت  .37

 .دندکردرصد با این نظر مخالفت  7/1ها توجه دارند و تنها  معتبر و استاندارد بودن آن

درصد از دانشجویان علت استفاده از لوازم آرایش را  7/17ها بیانگر آن بود که  یافته. 36

 .درصد این نظر را قبول نداشتند 7/16و  نددانست می ها تبلیغات رسانه

درصد از افراد نمونه گرایش کمی به  7/16نتایج نشان داد که در مورد متغیر وابسته . 35

داشتند که درصد گرایش متوسط  12درصد گرایش زیاد و  7/11 .استفاده از لوازم آرایش داشتند

دلیل این امر  .آید دست می میزان قابل توجهی به اگر گرایش متوسط و زیاد را به هم جمع کنیم

شدند که چهرة خود را آرایش کرده بودند  از آن جهت است که پرسشگران با افرادی مواجه می

. کردند های گرایش، استفادة خود از لوازم آرایش را در حد متوسط ذکر می ولی در سؤال

به دلیل ترس یا عرف جامعه خود را  بنابراین، اگر فرض را بر این قراردهیم که این افراد
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شویم که  کرده تلقی کنیم متوجه می کردند و اگر این اشخاص را هم آرایش آرایش معرفی می بی

 . کنند و به آن گرایش دارند اکثریت نمونه از لوازم آرایش برای چهرة خود استفاده می

سالگی قرارداشتند و  99تا  99درصد افراد نمونه در سنین  16 ،در خصوص متغیر سن. 31

  .سالگی قرارداشتند 93-31درصد در سنین  7/93سال و  97ها از سن باالی  درصد آن 7/92

درصد پاسخگویان از طبقة متوسط،  9/61های توصیفی همچنین نشان داد  نتایج یافته. 32

اد از طبقة لذا، بیشتر افر. درصد نیز به طبقة باال تعلق داشتند 7/1درصد از طبقة پایین و  1/91

 .متوسط بودند

 ها آزمون فرضیه
 ةدر بررسی رابط انلذا محقق ،از آنجا که سطح سنجش متغیرهای تحقیق ترتیبی فرض شده است

 تنها 3در جدول که  کردنداستفاده  اسپیرمنکندال و  Cو  B سامرز، dهای  بین دو متغیر از آزمون

  .حاصل از آزمون اسپیرمن آمده است نتایج

 خالصة ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته. 1جدول 

 متغیرهای مستقل
 میزان گرایش به استفاده از لوازم آرایش

value sig 
 22/2 116/69 زیبایی زنان شرط انتخاب همسر برای مردان

 22/2 211/67 میزان اعتماد به نفس
 22/2 631/61 بهتر ةبرخورداری از روحی
 22/2 991/92 کرده به زنان آرایش انشوهرجلوگیری از جذب 

 22/2 111/11 ها تبلیغات رسانه
 22/2 93//6 نداشتن سرگرمی خاص در زندگی

 22/2 512/75 رنگی با جماعت زنان هم
 22/2 129/99 های ناشی از کار روزانه برطرف کردن خستگی

 22/2 527/59 نشان دادن موقعیت طبقاتی
 22/2 312/39 اهوشنشان دادن خود به عنوان فردی ب

 22/2 675/73 های صورت ترمیم آسیب
 22/2 629/59 یید دیگرانأت

 22/2 929/63 کسب شغل یا موقعیت اجتماعی
 22/2 267/36 نشان دادن سن واقعیباالتر 

 22/2 627/19 های خانواده و مدرسه اعتراض به سختگیری
 199/2 922/9 مواد معتبر و استاندارد آرایشی
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 ،نشان داد بین متغیرهای میزان اعتماد به نفس، زیبایی شرط انتخاب همسر 3دول نتایج ج

کرده، تبلیغات  ان به زنان آرایششوهربهتر، جلوگیری از جذب  ةبرخوردار بودن از روحی

رنگی با جماعت زنان، نشان دادن  ها، نداشتن تفریح و سرگرمی خاص در زندگی، هم رسانه

دادن خود، ترمیم  نشان باهوش های ناشی از کار روزانه،  خستگیکردن  وضعیت طبقاتی، برطرف

یید دیگران، کسب شغل یا موقعیت اجتماعی، نشان دادن سن واقعی، أت های صورت، آسیب

 ةمدرسه با میزان گرایش به استفاده از لوازم آرایشی رابط و های خانواده اعتراض به سختگیری

اما بین متغیر مواد معتبر و . است 27/2تر از  آمده کوچکدست  هب sigزیرا  ،داری وجود داردامعن

داری مشاهده نشد امعن ةدانشجویان دختر از لوازم آرایشی رابط ةاستاندارد آرایشی با میزان استفاد

 .است 27/2تر از  و بزرگ sig=199/2زیرا 

 تحلیل رگرسیون  

نتایج تحلیل . ام استفاده شدگ به در پژوهش حاضر از آمارة رگرسیون چند متغیره به شیوة گام

رگرسیون نشان داد متغیر میزان اعتماد به نفس در مرحلة اول، نیاز به تأیید دیگران در مرحلة 

دوم، اعتقاد به زیبایی زنان به عنوان شرط انتخاب همسر برای مردان در مرحلة سوم، تمایل به 

های  یت اعتراض به سختگیرینشان دادن پرستیژ اجتماعی باالتر در مرحلة چهارم، و در نها

اند وارد  جامعه و خانواده به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین علل گرایش به لوازم آرایش داشته

در مجموع، این . معادله شد و سایر متغیرهای مستقل از معادله خارج و کمتر مؤثر تلقی شدند

 .نند و توضیح دهنداز واریانس متغیر وابسته را تبیین ک 265/2متغیرها توانستند 

تغییرات  265/2اند  این متغیرها توانسته 9Rدر واقع، براساس این مقدار ضریب تعیین یا 

بینی کنند که در بین این متغیرها میزان اعتماد به  میزان گرایش به استفاده از لوازم آرایش را پیش

 . های بعدی قرارگرفتند و سایر متغیرها در رده( β=291/2)کننده بود  بینی ترین پیش نفس قوی
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 بینی گرایش به لوازم آرایش متغیرهای مستقل درون معادلة رگرسیونی برای پیش. 2جدول 

 t Sigمقدار  B Beta متغیر مرحله

 222/2 696/2 91/2 17/9 اعتماد به نفسمیزان  اول

 222/2 139/32 123/2 697/2 نیاز به تأیید دیگران دوم

 222/2 552/7 365/2 929/2 سرزیبایی شرط انتخاب هم سوم

 229/2 276/1 217/2 166/3 باالتر نشان دادن موقعیت طبقاتی چهارم

 222/2 162/1 393/2 569/1 های خانواده و جامعه اعتراض به سختگیری پنجم

 61/2 =شده  ضریب تعیین تعدیل        65/2 (=9R) ضریب تعیین     R =59/2 ضریب همبستگی

رگرسیون چندمتغیره در تحقیق حاضـر بـه ایـن صـورت      ةمعادل ،9جدول های  براساس داده

 یید دیگـران أنیاز به ت (13/2) + اعتماد به نفس (91/2) =گرایش به استفاده از لوازم آرایش :است

بـاالتر نشـان   ( 217/2+ )اعتقاد به زیبایی به عنوان شرط انتخاب همسـر بـرای مـردان     (36/2) +

  .های جامعه و خانواده اعتراض به سختگیری( 39/2+ )دادن پرستیژ اجتماعی 

 گیری نتیجهبحث و 
در حد وسیعی  یاز آنجا که طی سالیان گذشته گرایش دختران و زنان به استفاده از لوازم آرایش

فرهنگی به بحث داغ و پرمجادله تبدیل  -در محافل اجتماعی صورت گرفته، این پدیده اخیراً

رنگ جماعت  تر داشتن، اعتماد به نفس باالتر پیداکردن، همظاهر به زنان اغلب .شده است

را از دالیل مهم  ، افزایش موقعیت طبقاتی و جزآنبهتر داشتن ةجنسان شدن، احساس روحی هم

پژوهش حاضر با هدف بررسی شناسایی عوامل . دانند این گرایش در بین جوانان می

مقاله  این .از لوازم آرایشی انجام گرفت شناختی مرتبط با استفادة دختران و زنان جوان جامعه

کرمان گرایش زیادی به  شهید باهنرو  های آزاد درصد دختران دانشجو دانشگاه 7/11نشان داد 

درصد گرایش متوسطی به استفاده از  12درصد گرایش کم و  7/16استفاده از لوازم آرایش، 

 .لوازم آرایش داشتند
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رنگی با جماعت زنان  هم درصد از دختران دانشجو 76نتایج حاکی از آن بود که  ،همچنین

شناسان نیز معتقدند  چنانچه جامعه. دانند را عامل مهمی در جهت استفاده از لوازم آرایشی می

فردی نیست بلکه با افزایش روند رو به رشد آن در بین دختران و  ای آرایش کردن دیگر خواسته

زیبایی  ،طبق نظر بسیاری از جوانان ،همچنین. ستاجتماعی شده ا یزنان جوان تبدیل به خواست

دوم اهمیت  ةاست و رشته و مدرک تحصیلی در درجدر ایران امروز  اولین مالک انتخاب همسر

درصد از افراد نمونه  2/62 زیرا ،نتایج پژوهش مربوط نیز بیانگر همین مطلب بود. گیرد قرارمی

درصد از زنان  7/61 ،بر آن عالوه. شناختند یم زیبایی را اولین مالک انتخاب همسر به رسمیت

روی  یاظهار داشتند که برای نشان دادن وضعیت طبقاتی باالتر به استفاده از لوازم آرایش

 .شان است که این امر حاکی از عدم رضایت افراد از پایگاه و موقعیت طبقاتی آورند می

 dکندال و  Cو  B، سپیرمناهای  جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ،در پژوهش مربوط

به  دختران دانشجومشخص گشت گرایش  آزمون فرضیات ةسامرز بهره گرفته شد که در نتیج

ییدشدن از سوی جامعه، تنوع بخشیدن به أبه ت فقدان اعتماد به نفس، نیازلوازم آرایش با 

ی مدرسه، ها تر، اعتراض به سختگیری بهای زندگی، پیدا کردن موقعیت اجتماعی مناس برنامه

 ةجامعه و خانواده، جلوگیری از جذب همسران به زنان زیباروی، احساس برخورداری از روحی

توجه مردان به زیبایی به عنوان و ها، نداشتن تفریح و سرگرمی در زندگی،  بهتر، تبلیغات رسانه

وجود مواد این در حالی بود که بین متغیر وابسته و . رابطة معناداری داشتنداب همسر خمالک انت

 .ای مشاهده نشد و لوازم آرایشی استاندارد و باکیفیت در بازار رابطه

ترین عوامل گرایش دختران دانشجو  یکی از مهم، در تحلیل رگرسیون نیز ثابت شد همچنین

در واقع، اگر اعتماد به نفس شخص پایین بیاید احتمال افسردگی او . استفقدان اعتماد به نفس 

رسد اکثر دختران استفاده از لوازم آرایشی را راهی برای جبران  به نظر می. کند مینیز افزایش پیدا 

ها در سایر کشورها  این در حالی است که پژوهش. دانند شان می رفته  اعتماد به نفس از دست

پسندند زیرا  تر را بیشتر می تر و با آرایش مالیم دهد اغلب مردان زنانی با ظاهر طبیعی نشان می

اما، به (. 351: 9226ماراکچی و میبا ، )ند این زنان از اعتماد به نفس باالتری برخوردارند معتقد

ای نشان داده  طوری که در مطالعه خبرند به رسد که بیشتر زنان ایرانی از این واقعیت بی نظر می

دالر از میلیارد  9/3میلیون زن در خاور میانه به میزان  392میلیون زن ایرانی در برابر  39شد 

میلیارد دالری محصوالت آرایشی در جهان را به  362میلیارد دالری خاورمیانه و بازار  5/9بازار 
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این آمار حاکی از آن است که درصد باالیی از (. 925: 3223اگنر، )اند  خود اختصاص داده

 . پذیرد مصرف لوازم آرایشی در خاورمیانه توسط زنان و دختران در ایران صورت می

شناسان افزایش گرایش دختران جوان به استفادة بیش از حد و نامتعارف از  نظر جامعهاز 

مواد و لوازم آرایش، فقط دالیل شخصیتی و رفتاری ندارد و عوامل اجتماعی نیز مؤثرند 

های جامعه و نگرش سنتی  ان داد سختگیریحاضر نیز نش نتایج پژوهش (.11: 3123مرادی،)

تنها مانع گرایش دختران به استفاده از لوازم آرایشی نیست بلکه افزایش  ها نه حاکم بر خانواده

سوق  عطش بیشتر به این کنش و خود عاملی برای جزآنفشار و محدودیت جامعه، خانواده و 

است  ی و تجربة این پدیده حتی در دوران نوجوانیبیشتر از لوازم آرایش ةدادن دختران به استفاد

ه در معادلة رگرسیونی حاکی از اهمیت این عامل پس از فقدان اعتماد به دست آمد زیرا بتاهای به

  .نفس و نیاز به تأیید دیگران و نمایش موقعیت طبقاتی است

اند آرایش کنند تا سن خود  دهد تعداد زیادی از دختران جوان مایل نتایج این مقاله نشان می

های خانواده و جامعه  ه سختگیریرا بیش از نوجوانی و جوانی نشان دهند و در عین حال ب

شود و گواه نیاز  تمایل به نوگرایی به درجات مختلف در دختران جوان دیده می. کجی کنند دهن

های موجود، فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز  ها به شکستن قالب آن

اصله گرفتن از والدین، تمایل به اند، همچنین گرایش به ف ها بوده از کسانی است که پیش از آن

جاه  نتایج پژوهش رفعت. نوگرایی، تأثیرپذیری از جهانی شدن فرهنگ و شکاف بین نسلی است

های جمعی، فرایند  اجتماعی افراد، نقش رسانه -نیز پدیدة مد را با طبقة اقتصادی( 3116)

 .  داند داری مرتبط می سازی و نظام سرمایه جهانی

دهد که بیشتر دختران به دنبال  ست آمده در رگرسیون چندمتغیره نشان مید میزان بتای به

بر پایة اصول مکتب مبادله، استفاده از لوازم آرایشی با نوعی پذیرش و تأیید . اند تأیید دیگران

که به ( 3211)این نتیجه با مطالعة وبستر . اجتماعی دختران جوان از سوی دیگران همراه است

 .هره توجه کرده همسوستتأثیرات جذابیت چ

ند به ا اقشار جامعه ترین جمله مهمدر ایران درصد زیادی از دختران و زنان جوان که از 

اگر این روند رو به افزایش در بین جوانان به فرهنگی . استفاده از لوازم آرایش گرایش دارند

جوانان را در پی  ملی و از خود بیگانگی در بین -غالب تبدیل شود از بین رفتن هویت فرهنگی

طبق  ،همچنین. باشندناپذیر  ای نزدیک جبران خواهد داشت و این پیامدها ممکن است در آینده

نظر پزشکان این گرایش زیاد ممکن است بیمارگونه و تبدیل به اختالل شخصیت شود و زندگی 
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ی و خصوص در سنین نوجوان صدمات زیادی به پوست به همچنین،. دکنفرد را مختل  ةروزمر

 .جوانی وارد آورد

 منابع
 ،شناسی بدن و بدن زن جامعه، (3129)شیرین  احمدنیا ،http//sociologicaltheories.blogfa.com 

 مطالعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن در زنان بررسی جامعه، (3116) اخالصی، ابراهیم ،

 .اسی، دانشگاه شیرازشن نامه کارشناسی ارشد جامعه موردی زنان شهر شیراز، پایان

 نشر دانژه: ، تهرانشناسی های جامعه نظریه، (3111) عبدالمعبود، ادیبی، حسین و انصاری. 

  نامه مقطع کارشناسی ارشد،  ، پایانبررسی گرایش زنان به جراحی پالستیك، (3119)آقایاری، سحر

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  وزنامه جمهوری اسالمیر، آرایش زن، (3119)امیری، یوسف. 

  ،نشریه اعتمادی، شناسی بیمارگونه و افراط ، آرایش دختران جوان از منظر جامعه(3119)بی نام. 

 (های نقاشی شده صورتک)رایش های غلیظ در جوانان ، نگاهی به پدیده رواج آ(3113)نام،  یب ،

  نشریه جام و جم

 ترجمه منیژ نجم عراقی، تهران، نشرنینجامعه شناسی زنا، (3112) رلکواالس، و پامال آبوت ، . 

  ،ترجمه  ،کشی از زنان آرایش، مد و بهره، (3113) ماری ایولین و آلیس واترز، ،ریدجوزف هنسن

 .نشر گل آذین :افشنگ مقصودی، تهران

  ،شرکت سهامی انتشار :، تهرانتوسعه و تضاد، (3152)رفیع پور، فرامرز. 

  ،شناسی موثر بر  ه از دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعهاستفاد»، (3123)مرادی، گلمراد

 .21-11: 9، شماره مجله زن در توسعه و سیاست، «آن

  ،های زیبایی تهران بافت آفریقایی، تاتو مراکشی و پانچ در سالن، (3111)محمدی، روح انگیز ،

 .اری سینازخبر گ

 ها، تصویر بدن و  مطالعه رابطه بین رسانه»، (3122) حسینی و مریم، محمدی، نواله ؛مجید ،موحد

-13: 9، شماره روان شناسی زنان-و مجله مطالعات اجتماعی، «عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش

22. 

 آرایش و زندگی اجتماعی دختران »، (3112)مریم،  ،و حسینی اسفندیار ،نهادی نسبت ؛مجید ،موحد

 .326-52 :3شماره زن در توسعه و سیاست، ، «جوان
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