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Introduction: Recently, people try to represent their identity and differentiate themselves from 

others by using strategies to beautify their body and appearance by visiting beauty centers and 

managing themselves. Managing appearance and achieving beauty is expressed in actions and 

deeds, such as body makeup, sports, dieting, having a beautiful and young body, etc. In this 

way, beauty can also be introduced and managed by people as an individual identity. Fashion 

and makeup are signs through which people declare what is their identity and what is not. In 

addition, people flaunt their appearance in such a way that they are different from others. 

However, nowadays, the body is considered as a project to build personal identity. 

Method: The current study was conducted using a qualitative approach and the method of 

thematic analysis. The participants of this research were 24 women and 25 men. Data were 

collected through semi-structured interviews. The citizens studied were men and women from 

Yazd who visited beauty salons, clubs, medical centers, beauty clinics, etc. and were selected 

for the interviews. The participants in this study are a combination of men and women with 

different demographic characteristics, and the maximum variation purposive sampling method 

was used. In the data analysis, the data are recorded on paper and coded at three levels. 
Finding: The results show that self-management factors led women and men to tend to visit 

beauty centers. Women visited many beauty centers and manipulated their bodies due to self-

care, defense mechanisms, deconstruction of femininity and inhibiting forms and men, career 

change, abolition of masculinity schema, symbolic annihilation, and social deprivation. The 

above factors indicate that men and women want to change and manage their identity through 

beauty so that they can present their new selves to everyone. For this reason, forming a new 

identity has consequences for them. Women have experienced consequences such as 

generative action, self-reflection, self-efficacy, conflict flooding, and finally subversion of 

identity, while men have faced identity stabilization. Men want to manage their identity with 

the continuation of masculinity agency, stigma reduction, sexual seduction, and self-

expression. 

Conclusion: Therefore, according to the research, the men and women studied achieved their 

ultimate goal of self-management through the strategy of body presentation. Although both 

groups consider that self-presentation is a sign of silence, women try to undermine and rebuild 

their identity and want to achieve a new identity, while beauty in men means the continuation 

of masculinity in a new way for them. In line with the changes achieved, men have changed 

and smooth their lives, men tend to manage their identity through beauty in who they are. 

However, through the process of beautification, men try to gain independence and more 

opportunities, including advancement in their social life. 
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 ها:   کلیدواژه

براندازی و تثبیت هویت، 

خودمدیریتی، مراکز زیبایی، مردان 

 و زنان یزدی، هویت.

های هویت است.  زنی دربارۀ شاخصه و چانه های تقویت : در دوران معاصر، حضور در مراکز زیبایی از جمله روشمقدمه

پردازد و و هدف آن، کشف عوامل  به واکاوی برساخت هویت زنان و مردان شهر یزد در مراکز زیبایی می این مطالعه
 گرایش و حضور در مراکز زیبایی و اثرات و پیامدهای آن بر زنان و مردان یزدی است.

های این مطالعه از طریق مصاحبة عمیق، گردآوری شده و با  است. دادهلحاظ رویکرد، کیفی  : این پژوهش بهروش

کنندگان در این مطالعه، ترکیبی از زنان و مردان با  اند. مشارکت استفاده از روش تماتیک مورد تحلیل قرار گرفته
نفر  49و درنهایت با گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع استفاده  شناختی متنوع هستند. از روش نمونه های جمعیت ویژگی

از مردان و زنان یزدی مصاحبه شد. شهروندان مورد مطالعه زنان و مردانی یزدی هستند که به اماکن زیبایی مانند 
 اند. اند و برای انجام مصاحبه انتخاب شده های زیبایی و... مراجعه کرده ها، مراکز درمانی، کلینیک ها، باشگاه آرایشگاه

شده در قالب سه مضمون اصلی، خودمدیریتی، براندازی و تثبیت هویت، کدگذاری و تحلیل  ردآوریهای گ : دادههایافته

وسیلة زیبایی خواهان تغییر و مدیریت  شدند. این عوامل و پیامدهای ذکرشده حاکی از آن است که زنان و مردان به
 کنند.هویت خود هستند تا از این طریق بتوانند خود جدیدشان را به همگان معرفی 

: عوامل خودمدیریتی زمینة گرایش را در زنان و مردان به زیبایی ایجاد کرده و دستیابی به هویت جدید گیرینتیجه

 زنان را با پیامد براندازی هویت و مردان را با تثبیت هویت مواجه ساخته است.

(، مدیریت هویت و بدن: واکاوی اپیدمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد، 1401ر )آبادی، اکب مهناز؛ دانافر، فاطمه، کالته ساداتی، احمد و زارع شاه: : استناد

 https://doi.org/10.22059/jisr.2022.339349.1283: Doi .967-951(، 4)11، فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
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 مقدمه و بیان مسئله
های جدید زیباسازی  یفناورهویت رفلکسیویته در دوران معاصر سبب شده تا افراد برای مدیریت خود و دستیابی به هویتی دلخواه، از 

ساز و  ای هویت مدرنیته، زیبایی بدن در سطوح فردی و اجتماعی، ماده(. در فرهنگ 77: 1390جاه و سیارپور،  استفاده کنند )رفعت
ای برای  ( و زمینه476: 1400زاده،  فرد و حسین اعتمادی) دهد فضایی است که خود را در معرض خوانش و ارزیابی دیگران قرار می

الیة هویت هر فرد چنان  نیتر یظاهر بیترت نیا به(. 571: 1394امامی غفاری و همکاران، ) بخش است جایگذاری نشانگان هویت
 (.268: 2006)کیوالم و همکاران،  راند یمحاشیه  که دیگر ابعاد وجودی او را به شود یمبرجسته 

ی زیبایی تن و حضور در مراکز زیبایی، هویت خود را بازنمایی و از دیگران متمایز ها، افراد سعی دارند با راهبردمتأخردر دوران 
گذار، از طریق دنیای اطالعات و نه در بستر  در حال(. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 21: 1388کنند )پرستش و همکاران، 

تکثر یافته و  ها تیهوو ابزارهای بازنمایی  ها تیهو. ی و منابع هویت متحمل شده استریگ شکلمناسب فرهنگی، تغییراتی را در 
شده است. کنترل بدن و توجه به ترکیب،  تر دهیچیپی این بازنمایی ها مهارتو  ها تیهوپیچیدگی جوامع، الگوهای بازنمایی  تناسب به

را حفظ کنند و آن را در روایت مشخصی از هویت شخصی  دهد یمتزئین و هیبت ظاهری آن ابزاری است که به کنشگران امکان 
ة بهترین ابزار اعتباربخشیدن مثاب به(؛ بنابراین انسان بدنش را 148: 1391و همکاران،  سرشت )پاک معرض تماشای دیگران قرار دهند

 (.116-113: 1392لوبروتون، ) رسد یموار  که به رضایتی خودشیفته ردیگ یمبه خویش درنظر 
(. 700: 2006جیملین، ) که زیبایی بدن، در مدرنیته، اساس هویت است اند کردهناسان استدالل ش در این راستا، بسیاری از جامعه

رو هستند. به باور  ی از مردان در کنار زنان، با ایدۀ فرهنگی جذابیت زیبایی روبها ندهیفزاتعداد  دهد یممطالعات نظری نشان 
برای مردان، به فضایی برای ایجاد یک حس منسجم از خود و  فیدرستون، در دوران معاصر بازسازی بدن هم برای زنان و هم

زدن،  (. زنان و مردان امروزه اعمالی مانند تیغ950: 2011ریکیاردلی و وایت، ) بازسازی خود و هویتی جدید تبدیل شده است
کردن  کوچک و بزرگکردن شکم، لیزر پوست،  صاف کردن، تتوکردن، کاشت مو، لیپوساکشن، جراحی بینی، کردن، نقاشی سوراخ

تا بدین طریق وجه مطلوبی از بودن را به  دهند یمانجام  بدنشانی و... روی ساز بدن ،ها لبسینه، بوتاکس، کاشت ناخن، پروتز 
و جذابیت فرهنگی  فرم خوش(؛ زیرا جذابیت فرهنگی برای زنان اندام باریک و 323: 1399محمدی و حسنی، ) نمایش بگذارند

تا زنان و مردان هویت خود را در ارتباط با  شود یم؛ بنابراین تصویر زیبایی بدن موجب ستن، بدنی عضالنی اایدئال برای مردا
 (.78: 2000جیملین، ) زیبایی ظاهری خود تعریف کنند

ی ها یبررساست، اما  نشده منتشرآمارهای رسمی درخصوص مدیریت هویت از طریق زیبایی در جامعة ایران  نکهیا وجود با
جراحی زیبایی، در دو دهة گذشته با  جمله ازمدیریت هویت و ظاهرآرایی در ایران با اشکال متنوع خود  دهد یمنالیستی نشان ژور

ی مو و گرایش افراد به حضور در مراکز زیبایی، تبدیل ایران به یکی از ها مدلسرعت رو به تزایدی در حال گسترش بوده است. رواج 
ی در این بازۀ زمانی و افزایش تب مقابله با ساز بدنی ها ورزشی در جهان، توجه بسیار به شیآرا لوازمبازارهای مصرف  نیتر بزرگ

روند افزایشی  تیدرنهای زیبایی مانند تزریق ژل، بوتاکس و... و جراحریغی ها روشی غذایی مختلف، رونق ها میرژچاقی از طریق 
ی جامعة ریگ شکلتراشی در دهة اخیر، شواهد روشنی بر  ، کاشت مو و چربیی جراحی زیبایی نظیر جراحی بینی، پلک، سینهها روش

بر زیبایی در  دیتأک، ها آنناپذیری هستند که برمبنای  ی کتمانها تیواقعبدنی در ایران هستند. این تغییرات مهم اجتماعی دربردارندۀ 
ی و... بلکه در ساز بدنمانند مدل مو،  خطر کمی ها وهیشدر  نهات نهو مردان در رقابتی معنادار،  شده خارجدوران جدید از انحصار زنان 

(. براساس آمارها، حداقل از دهة 3: 1399جعفری و همکاران، ) اند شدهی زیبایی نیز هماورد زنان ها یجراحنظیر  تر یتهاجمی ها وهیش



 

 

 

 

 

 1401، زمستان 4، شماره 11اجتماعی در ایران، دوره مطالعات و تحقیقات   954 

  

 

 مردان به این سمت گرایش پیدا کردند 2007ل ، اما از سااند بودههای زیبایی  عمل کنندگان مصرفروزافزونی،  صورت بهزنان  1950
 (.3: 2009جونز و هیس، )

ی برای هویت افراد است و چهرۀ جدید با من جدید همراه ا رسانه، ها انسانتجربة زیستة همة  عنوان بهاگر زیبایی بدنی  تیدرنها
و دوست  شود یمباشد، من جدید چگونه من و هویتی است؟ با توجه به اینکه عمدۀ تصورات از مفهوم زیبایی، به جامعة زنان اطالق 

ه دنبال رسیدن به چنین هدفی دارند خود را متفاوت با دیگران نشان دهند، درک این نکته که مردان از انجام مدیریت ظاهر خود ب
در پی و  شود یمدارد؛ بنابراین تفاوت این پژوهش این است که با رویکرد کیفی، عالوه بر زنان، مردان را نیز شامل  تأملهستند جای 

چه چه عواملی در ایجاد مدیریت هویت زنان و مردان یزدی مداخله دارد و مدیریت هویت یافتن پاسخی برای این سؤال است که 
 پیامدهایی را برای آنان داشته است.

 پیشینۀ پژوهش
ی و شناس جامعهحوزۀ رغم مطالعات متعدد در  علیکه حاکی از آن است  ، هویت و زیباییمدیریت هویت ۀمرور مطالعات حوز

، در این  نیا دوجو توجه پژوهشگران بوده است. با کمتر مورددر بستر زیبایی ، موضوع مدیریت هویت فردی شناسی اجتماعی روان
مستقیم و غیرمستقیم به بررسی و مطالعة پدیدۀ هویت  طور بهکنیم که  تحقیقات داخلی و خارجی را مرور می نیتر مهمبخش برخی از 
 .اند پرداختهو زیبایی بدن 

. اند پرداخته ( به بررسی تحقیقی با عنوان مطالعة کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان شهرستان بروجرد1400) خزایی و ریاحی
ی و ا نهیزمة شرایط منزل بهة شرایط علی، بلوغ منزل بهی جنسیتی، مقایسة بدن خود با همکاران، ها شهیکل دهد یمنتایج پژوهش نشان 

. همچنین دختران از راهبردهایی در قالب وارسی بدن و کنند یمعمل  گر مداخلهة شرایط منزل به دئالیاة رسانه و بدن منزل بهاینترنت 
ی جنسیتی از آثار و گانگیازخودباساس، اضطراب جسمانی، شرمساری و  . برایناند دهزدن به الگوهای نامنظم غذایی استفاده کر دست

که انگار خود را در بدن خود  کنند یمی بدن خود را روایت ا گونه به، تیدرنهاپیامدهای تصویر بدنی منفی دختران نوجوان از خود است. 
 .نندیب یم

( در پژوهش کیفی خود با عنوان جراحی زیبایی مردان در تهران، به این نتیجه رسیدند که نارضایتی از 1399) و همکارانجعفری 
ی درونی مردان برای اقدام به جراحی زیبایی ها زهیانگاجتماعی و ارتباطات اجتماعی در زمرۀ  تأییدنفس،  تصویر بدنی، افزایش اعتمادبه

ی علی سازوکارهاساختارهای اجتماعی و  تیدرنهاو  اند کردهی بیرونی مردان عمل ها مشوق عنوان بهی مشهور ها چهره. زنان و اند بوده
یی به گرا سنتگذار بودن جامعة ایران از  در حالاند از: ابراز هویت،  بروز و گسترش جراحی زیبایی مردان در تهران نیز عبارت

 .افتهی میتعمی مادی، رشد خودگرایی و خودمحوری و زوال اعتماد ها ارزششدن حوزۀ زیبایی، رشد فزایندۀ  گرایی، پزشکی مدرن
ی متمایز ظاهری برآمده از ها تیهوبازنمایی نظام معنایی زنان تهرانی به »ای کیفی با عنوان  ( مطالعه1398) عباسی و همکاران

، کننده مشارکتشرایط علی انجام عمل جراحی زیبایی در بین زنان  نیتر مهمنتایج پژوهش نشان داد  .دادندام انج« ی زیباییها یجراح
حقارت عضوی، الگوپذیری ظاهری، اختالل در زیبایی خواهی، اغواگری جنسی، ایدۀ خلق بدن و وابستگی به مد است. عوامل 

. زنان راهبردهای انتخاب آگاهانه، انقیاد بدن و شوند یمهژمونی وانمودگی  شامل پیشنهاد پزشک، تقابل سنت و مدرنیته و گر مداخله
شدن بدن را به همراه دارد و مقولة هسته در این تحقیق، بدن  ی و کاالییشینما بدنکه پیامدهایی نظیر  رندیگ یمکار  چیدمان بدن را به

 .ابندی یمویت دلخواه خود دست ی زیبایی، به هها عملزنان با  بیترت نیا بهشده است.  ساختارزدایی



 

 

 

 

 

 955دمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد(  مدیریت هویت و بدن )واکاوی اپی

 

 

نشان داد در  ها افتهنگاشتند. ی« کشیدن هویت شخصی در بین زنان چالش مد و به»( تحقیقی با نام 2019) و همکاران 1لوساف
دلیل آنکه هویتشان هنوز تثبیت نشده و احساس ضعف در هویت دارند، با مدگرایی به دنبال تقویت هویت خویش  اواخر نوجوانی به

، اما برای ارائه و معرفی خود به دیگران از کاالهای لوکس دارند خودی به هویت تر یقوجوان احساس  بزرگساالنهستند. گروه 
؛ بنابراین برای معرفی دارند خودی به تر نییپا، اما حس منفی و اند کردهخود را تثبیت  انسالیم، بزرگساالن تیدرنهاو  کنند یماستفاده 

 .کنند یمهویت خود، از لباس، مد و کاالهای لوکس استفاده 
هویت ورزشی خود را جدا از نشان داد برخی از زنان، « بدن و هویت در زنان نخبه»( با عنوان 2016) و همکاران 2نتایج پژوهش بنت

بوده است  دیتأکی ورزشی از طریق نمایش قدرت و قاطعیت در هویت زنانه مورد ها نهیزم. هویت ورزشی آنان در دانند یمهویت زنانة خود 
. آنان به دنبال تغییرات پردازند یمی هویت خود ریگ شکلی اجتماعی از طریق مدیریت ظاهر به ها نهیزمی خارج از ورزش و ها نهیزمو در 

گرفتن و آرایش بدن هویت زنانة خویش را نشان  هستند که با رژیم اندام تناسبهایی مانند الغربودن و  زیبایی بدن مطابق با ایدئال
 ت.ی از زنان و بازخورد مربی از آنان بوده اسا رسانهتصاویر  ریتأثی تحت رورزشیغی ها نهیزم. مدیریت ظاهر زنان در دهند یم

انجام داد. براساس نتایج، « نفس عزتاهمیت تصویر بدن و هویت بدنی در ارتباط با جنسیت و »( تحقیقی با عنوان 2015) 3واسیل
ی نسبت به زنان برخوردار تر نییپا نفس اعتمادبهرابطة مثبتی برای زنان وجود دارد. گروه مردان از  نفس عزتبین تصویر بدنی و 

باور عمومی،  برخالف رسد یمنظر  زنان و مردان وجود دارد و به نفس عزتاین، همبستگی منفی بین هویت بدنی و  وجود باهستند. 
ای برای بیان و معرفی  ی نسبت به زنان برخوردار هستند. پس بدن وسیلهتر نییپا نفس عزتمردان از بدنشان تصویر بدی دارند و از 

 هویت است.
پی برد  توان یمی به این موضوع خوب بهاشاره کرد و هم  توان یمة هویت مسئل، هم به اهمیت شده انجامی ها پژوهشبا نگاهی به 

آن است که  دیمؤگرفته در این حوزه  در این حوزه در داخل کشور بسیار محدود است. مطالعات داخلی صورت ها پژوهشکه تعداد 
در خارج از کشور نشانة آن است که به بررسی  شده انجامی ها ژوهشپو اما  اند نپرداختهمحققان در ایران به بررسی موضوع هویت 

است، ولی این تحقیقات بیشتر در حوزۀ  شده پرداختهمفصل  طور بهکیفی  صورت بهکمی و چه  صورت بهموضوع مدیریت هویت چه 
نقش اصلی متغیر هویت، هم در با توجه به شیوۀ کیفی و  تواند یماساس این پژوهش  ی جراحی زیبایی است. براینها عملزنان و 

 بپردازد و جنبة تکمیلی داشته باشد. مسئلهی، به تحلیل عمیق شناس جامعهمیان زنان و هم مردان در حوزۀ 

 حساسیت نظری 
. در این راستا، مروری بر نظریات در حوزۀ شود یمدادن هویت محسوب  یک واحد فیزیکی نیست، بلکه راهی برای نشان صرفاًبدن 
نظریات در  نیتر مرتبطاین بخش به بیان  راهنمای خوبی برای فهم این پدیده باشد. تواند یمی درمورد پدیدۀ هویت و بدن شناس جامعه
 است. افتهی اختصاصی شناس جامعهحوزۀ 

و  سرشت )پاک کند یممعرفی  ریناپذ انیپای زیستی و اجتماعی ا دهیپددر نظریة بدن، هویت و خود، بدن را  4کریس شیلینگ
. به نظر ردیگ یمکار  ی امروز بهها بدنشده اصطالحی است که او برای  ی فنیها بدن( که در این رابطه، 152: 1391همکاران، 
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1. Loussaief 

2. Bennett 

3. Vasile 

4. Chris Shillings 
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و آن را مانند بخشی از هویت  کرد کاری که پیوسته باید روی آن ا پروژه. استشیلینگ، بدن ماهیتی است که پیوسته در معرض شدن 
 انعطاف قابل. بدن اینک نشانگر دیآ یم حساب بهی مهم در پروژۀ خود ا مؤلفهاز نظر او، بدن  (.109: 2013نتلیتن، ) فردی تکمیل ساخت

مثابة جزء  ی خود بهها بدناین، افراد تمایل بیشتری دارند که به  وجود با(. 10-9: 2007شیلینگ، ) شود یمهویت فرد تلقی 
 (.413: 2005گ، شیلین) دهندۀ خودهایشان اهمیت دهند تشکیل

 دیتأکی که بر اهمیت نمایش و مدیریت خود و هویت شیخودنمابا عنوان ایدۀ  1یی از سوی فدرستونظاهرآرایافتن بدن و  اهمیت
کند که بدن افراد مشروط به ارزیابی دیگران و منطبق بر  (. فدرستون استدالل می174: 1991فدرستون، ) دارد، برجسته شده است

سازی استانداردهای ظاهری اجتماعی، افراد را به  (؛ به شکلی که درونی379: 2020سیکیس و همکاران، ) ی استهای فرهنگ آرمان
(. به باور او، فرهنگ مصرفی 2: 2020استویچیچ و همکاران، ) کند شده از لحاظ فرهنگی پایبند می استانداردهای زیبایی تعریف

برای مبارزه با افول و فساد بدن خویش، از  کند یمو او را تشویق  سپارد یم ی از بدن را به خود فردنگهدارمسئولیت حفاظت و 
بر شخصیت و حفظ خود از طریق  دیتأک(. به اعتقاد او، در زندگی مدرن، 179: 2001فدرستون، ) راهبردهای ابزاری استفاده کند

ترتیب از بدن که منبع لذت است  ای مرکزی برای معرفی خود است. بدین وسیله عنوان بهو بدن  استی رشد و حفظ بدن ها کیتکن
 (.186: 2007فدرستون، ) ، بدن پیک نمایانی از هویت استدرواقعباید مراقبت شود. 

این معتقد است که هویت مستلزم فرایند آزمایش و خطا است و معیاری برای ارزیابی این وجود ندارد که  2همچنین زیگموند باومن
، فرایند مداوم و غیرخطی دهد یماست یا نه. به گمان او، آنچه امروزه هویت افراد را شکل  شرفتیپ روبهسازی هویت  فرایند متحقق

ی خود در قالب بدن است. به باور او، فرایند مونتاژ خود و نفس، انباشتی و تراکمی نیست، بلکه بر گردآوری، گرفتن ده شکل
، با وجود اینمبتنی است.  ها هیروی قدیم و فرایند مداوم یادگیری و فراموشی دربارۀ الگوها و ها یژگیو ختنیدورری جدید و ها یژگیو

شدن  ، بدن و جسم است. او معتقد است پالستیکیشود یمدادن خود در آن مشاهده  ی شکلها تیفعالیگانه موضعی که تداوم و آثار 
خزایی و ) ی گذشته، حال و آینده استها تیهواست که ظرف مادی و حامل کل  مدرن پستنمودی از سیالیت  شده میترمی ها بدن

 (.118: 1400ریاحی، 
که افراد در جامعة کنونی، هویت خویش  و بسترهایی پی برد ها نهیزمبه برخی از  توان یممرور ادبیات نظری حاکی از آن است که 

 .پردازند یمی هویت ها شالودهو به تغییر در  نندک یمرا از طریق زیبایی مدیریت 

 ی پژوهششناس روش
نفر  25نفر از زنان و  24در این پژوهش،  کنندگان مشارکتاست.  شده انجامپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل تماتیک 

زنان و مردانی  مطالعه مورد است. شهروندان شدهی آور جمعساختاریافته  ی نیمهها مصاحبهاز طریق اجرای  ها دادهو  اند بودهاز مردان 
و برای انجام  اند دهی زیبایی و... مراجعه کرها کینیکل، مراکز درمانی، ها باشگاه، ها شگاهیآرایزدی هستند که به اماکن زیبایی مانند 

. ندمتنوع هستشناختی  ی جمعیتها یژگیودر این مطالعه، ترکیبی از زنان و مردان با  کنندگان مشارکت. اند شده انتخابمصاحبه 
است. این اطالعات تا جایی ادامه یافته  شده استفادهی هدفمند از نوع دردسترس و حداکثر تنوع ریگ نمونهشوندگان با روش  مصاحبه

به انجام مصاحبه پرداخته و با رضایت  است. پس از انتخاب افراد واجد شرایط، پژوهشگر افتهی دستاست که محقق به اشباع نظری 
 است. شدهها مکتوب  داده لیتحل و هیتجز منظور به شده ضبطهای  است. ضمناً مصاحبه شده ضبط ها مصاحبه دگانکنن مشارکت
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1.Featherstone 
2.Bauman 
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، سپس ایجاد ها دادهاست. ابتدا کدبندی  شدهروی کاغذ آورده شده و در سه سطح کدگذاری  ها داده، ها دادهدر قسمت تحلیل 
از  تر شمول جهانو  تر منعطف، ایجاد مضامین اصلی که تیدرنهاة ادغام کدهایی که معنایی مشترک دارند و لیوس بهمضامین فرعی 

از سه تکنیک  کنندگان مشارکت، برای بررسی مقبولیت دیدگاه ها دادهی ریاعتبارپذمضامین فرعی هستند، صورت گرفته است. در 
داده شد تا مشخص شود که تفسیر نتایج مشابه  ها نمونهتصادفی به تعدادی از  صورت به ها مصاحبهاست. نخست متن  شده استفاده

همکار پژوهش رسیده  تیرؤبه  ها آنو خالصة  ها مصاحبهسوم، متن  روش درنظر ایشان است. روش دوم، مقایسة تحلیلی است و 
محقق و ایشان در مواردی که ناهماهنگی وجود یی انجام گیرد. سپس با مقایسة کدهای ها یکدگذاراست تا با توجه به برداشت خود، 

ی اخالقی مانند پیشگیری از آسیب قانونی، ها مالکداشت، سعی شد تا نظرات اعضا به هم نزدیک شوند و باالخره در فرایند مصاحبه، 
ان داده شد که اطمین شوندگان مصاحبهرضایت آگاهانه، رعایت حریم شخصی، حفظ گمنامی و رازداری نیز درنظر گرفته شد و به 

ی آوردن نام افراد از اسامی مستعار جا بهای قانونی برای آنان ایجاد نخواهد کرد. برای حفظ معیار گمنامی،  مسئله ها آنی گوهاو گفت
 شود. خودداری می کنندگان مشارکتشود و برای رعایت رازداری، از انتشار اطالعات خصوصی  استفاده می

 ی پژوهشها افتهی
 صورت به شوندگان مصاحبهی توصیفی، با توجه به محدودیت مقاله در تعداد صفحات و کلمات فقط به مشخصات ها تهافدر قسمت ی

 است. شده گذاشتههای زیبایی آنان به نمایش  ی فردی و تنوع عملها یژگیو 1است. در جدول  شده اشارهخالصه 

 شوندگان مصاحبهمشخصات فردی  .1جدول 

 مردان زنان فراوانی نمونه 
 سال 54-19 سال 58-19 سن 1

 1مطلقه  ،6 متأهل ،18 مجرد 1 متأهل ،1مجدد ازدواج  ،3مجرد  ،3مطلقه  ،2 شده فوتهمسر  تأهلوضعیت  2

وضعیت  3
 تحصیالت

 7ارشد کارشناسی  ،4 یکارشناس ،13یردیپلم زدیپلم و 
ارشد کارشناسی  ،8 یکارشناس، کاردانی و 16یردیپلم زدیپلم و 

1 

 شغل 4
 1آزاد  ،1 یلوک ،2مهندس  ،1محصل  ،2حسابدار  ،10 دار خانه ،7 یشگرآرا

، 1کارگر  ،1 ینگمدل ،1خواننده ، 1راننده  ،1بنا  ،4 یشگرآرا
 13 دار مغازه ،3مهندس 

 میلیون 50یلیون تا بیش از م 4 میلیون 50بیش از  -یلیونم 5/3 میزان درآمد 5

 7باال طبقة  ،15متوسط طبقة  ،3 یینپاطبقة  8باال طبقة  ،14متوسط طبقة  ،2 یینپاطبقة  طبقه اجتماعی 6

شروع  مدت 7
 های زیبایی عمل

 سال 15-3 سال 3-15

یق ژل لب تزر پس، تتو ابرو، بوتاکس، کاشت ناخن، یبا ی،بلفاروپالست لیپوساکشن، های زیبایی عمل 8
بن  کاشت ناخن، گ ابرو،البیاپالستی، میکروبیلدین تتو بدن، عمل بینی، ،و صورت

چشم  کاشت ابرو، تزریق ژل گونه، خط کاشت مژه، ی غذایی و باشگاه،ها میرژمژه، 
 رادیوفرکان صورت، لمینت دندان، ی صورت، لیزر موهای زائد،ساز پاک دائمی،

 ی، کراتینة مو، لیفت ابرو، ورزش یوگاساب کفلیزر چشم،  ی مو،رسان آب

پیرسینگ گوش و لب، عمل  ی، تتو بدن،خالکوبی، ساز بدن
ی، کراتینة پاکساز ،بوتاکس بدن و ابرو، اصالح بلند، ناخن بینی،

خاص مو،  مدل مو، لیزر چشم، میکروبیلدینگ ابرو، رنگ مو،
 کاشت مو

به مراکز زیبایی، عواملی سبب شده است تا زنان و  کننده مراجعهی استنباطی، از تحلیل مصاحبة زنان و مردان ها افتهدر قسمت ی
. گرایش آنان سبب شده است تا اند افتهی دستمردان به هویت گرایش پیدا کنند که آنان با شش مقوله به عامل خودمدیریتی 

است. نتایج  شده اجاستخر، دو مقولة هسته تیدرنهاها شش مقوله و  ی هویت برایشان پیامدهایی داشته باشد. از این تحلیلریگ شکل
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و به دنبال آن به  اند دهخودتأملی، خوداثربخشی و سرریزگی تعارضات را تجربه کر زنان با رسیدن به هویت جدید، دهد یمنشان 
ها و اغواگری جنسی در پی ثبت هویت  ، اما مردان از طریق تداوم عاملیت مردانگی، کاهش انگاند افتهی دستبراندازی هویت خویش 

 ویش با شکلی جدید هستند.مردانة خ

 الف( عوامل مدیریت هویت و گرایش به حضور در مراکز زیبایی
عامل و  عواملی سبب شده است تا زنان و مردان به مدیریت هویت و حضور در مراکز زیبایی گرایش پیدا کنند که آنان به شش

و مضامین زنان و مردان در رابطه با عوامل گرایش  ها قولهمبه مفاهیم،  2در جدول  اند. درنهایت عامل اصلی خودمدیریتی اشاره کرده
 .مزیپردا می ها مقولهبه زیباسازی و حضور در مراکز زیبایی اشاره شده است. در ادامه به توضیح هریک از 

 از عوامل حضور در مراکز زیبایی شده استخراج. مضامین 2جدول 

  مفاهیم مقوله مضمون

 

 نانز

 
 
 
 
 

 عوامل خودمدیریتی

 مکانیسم دفاعی

تجربة تلخ زندگی، فرار از  طالق، فرار از عالئم ظاهری، ی زندگی،ها یمشغول دل ی زندگی،ها دغدغه
ی ها بیآسحوادث تلخ، فرافکنی،  ، تنهایی،ها یشانیپرمشکالت و تجربة تلخ طالق، مقابله با 

 اجتماعی

 سنتی، رهایی از زن سنتی، حذف مادرانگی سنتیزن روز، مقاومت در برابر زن  ی،شکن سنت شکنی زنانگی سازه

 محدودیت فرهنگی، محدودیت دوران مجردی، فرار از سنت، باورهای غلط، رهایی از بند فرهنگ های بازدارنده قالب

 دگردیسی شغلی
قضاوت ظاهری،  یی،زا اشتغال مانکن مغازه، ،وکار کسبکسب اعتبار و منزلت در بازار، رونق در 

 شغل ایدئال، بهبود وضعیت شغلی درآمدزایی، جلب مشتری،

 

 

 الغای طرحوارۀ مردانگی مردان
رقابت با زنان در زیبایی، جنگیدن با فرهنگ سنتی، برابری جنسیتی در زیبایی، تغییر الگوی غالب 

 مردانگی، عالقه به زیبایی

 فناسازی نمادین
رد عقاید  مقابله با باورهای فرهنگی، فشار فرهنگی،، تضاد با تفکرات قالبی، ها شهیکلستیز با 

 یشیاند جزم، رهایی از پاافتاده شیپ

 ی محوری زنانها مقوله

ها را آموخت تا  مواجهه و مقابله با آن یها راه: در زندگی امروزی، با توجه به وجود روزافزون مسائل اجتماعی باید مکانیسم دفاعی

برای  مناسب حل راهی اجتماعی به دنبال ها بیآس. زنان در مواجهه با مسائل و دگی تبدیل نشودو به افسردگی و درمان بدشدت نیا
غلبه کنند. آنان  شان یزندگی فشارزابا تغییر در ظاهر و چهرۀ خود بر  خواهند یمآن هستند که آنان  کردن فراموشدورشدن یا حتی 

ی زیبایی را راهکاری خوب برای ها عمل ها آنبرای دورشدن از هجوم فکرهای مزاحم، زیباسازی مسیر مناسبی است.  کنند یمفکر 
. زنان معتقدند رفع نواقص ظاهری و رسیدن به هویتی دلخواه، زمینة رهایی از دانند یمی خودشان در مقابل فشارهای زندگی ساز منیا

از مسائل و  شونده مصاحبهبه این نکته اشاره کرد که تمام زنان  توان یم؛ بنابراین کند یمفراهم  ها آنفشارهای زندگی را برای 
ی که از طبقات پایین و متوسط زنان .اند دهیی برخوردار بودند که برای رسیدن به آرامش از زیبایی ظاهری استفاده کرها یمشغول دل

عوامل  نیتر مهماند و یکی از  صحبت کرده کردند یمنرم  وپنجه دستآن  وضوح از مسائل اجتماعی و خانوادگی که با بهجامعه بودند، 
 خواستم یممو از بین ببرم. از این راه  ی تو چهرهها یناراحت خواستم یم»: اند دانستهگرایش به جذابیت فیزیکی را رهایی از این فشارها 

 (.2)مصاحبة « کنه از فکرهایی که ذهنمو مشغول کرده بود خالص بشم. این مشکالت آدمو دیوونه می



 

 

 

 

 

 959دمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد(  مدیریت هویت و بدن )واکاوی اپی

 

 

: زنانگی سنتی در گذشته بر محور فرمانبری، پرستاری، مادرانگی و همدلی با اعضای خانواده بوده است؛ شکنی زنانگی سازه

. زنان بر این ندو خواهان حذف تصویرهای زنانگی سنتی هست اند خواستهبر زنان امروزی به مقاومت در برابر زنانگی سنتی  که یدرحال
مادرانشان و زنان سنتی تمام جسم و روح  مانندو انرژی خود را صرف مادرانگی و زنانگی سنتی کنند. نباید  وقت تمامباورند که نباید 

ی برای حذف و رهایی از زنانگی و مادرانگی سنتی هستند و خود را در خانه و برای همسر و فرزندان هزینه کنند؛ بنابراین به دنبال راه
ة توجه به خود و منزل بهاعمالی  نیچن نیا. زنان معتقدند زیبایی و انجام استهای زیبایی بهترین روش برای رهایی  در این میان عمل

خود را صرف  وقت تمامش نقش مادری، دلیل پذیر گذشتگان به مانندآنان بر این باورند که نباید  شدن برای خود است. ارزش قائل
تربیت و پرورش فرزندان گذراند، بلکه مادر باید زمانی را به خود اختصاص دهد و برای جسم و روح خود ارزش قائل شود و به 

تمام زنان مورد مصاحبه خواهان این وضعیت هستند و حذف زنانگی سنتی را عامل  جهیدرنتی جسمانی بپردازد. ها مراقبتتفریحات و 
هامون صبح تا  نباید مثل زنای قدیمی باشی. زن باید به خودش برسه، نه اینکه مثل مامان»: دانند یمهای زیبایی  مناسبی برای عمل

 (.7)مصاحبة « هر چیزی سر جای خودش مون وقت بذاریم.مون برسیم. باید برا خود شب کار خونه بکنیم. باید به زیبایی و جوونی

زنان از کودکی با  که یطور بهاست؛ زنان برای ذهنی  یموانع فرهنگی وجود دارد که یها شهییک سری کل: های بازدارنده قالب

، قبل از ازدواج است. . از تعصبات فرهنگی موجود در شهر یزد، داشتن ظاهری طبیعی در دختراناند شده ریپذ جامعه ها شهیاین کل
تغییری در چهره و ظاهر خود ایجاد کنند و آزادی در این عمل زمانی  گونه چیهمعتقدند دختران در دوران مجردی نباید  ها خانواده
 های زیبایی و آرایش صورت در دوران مجردی را عملی انجام عمل ها خانوادهفراهم شود.  ها آنکه زمینة ازدواج برای  شود یممحقق 

ی فرهنگی و باورهای غلط و سنتی ها تیمحدودبرای فرار از این  شونده مصاحبه، زنان با وجود این. دانند یم ناپسند و ناشایست
تو مجردی که »های زیبایی و تغییر در ظاهر خود بوده است:  ، انجام عملاند داده، با ازدواج، اولین اقدامی که انجام شانیها خانواده

خاطر باورهایی که وجود داره، خوب تو مجردی  ست. عقدۀ آزادی. به کردم. انگار جنایت کردی. یه نوع عقده اصالً نباید کاری می
 (.17)مصاحبة « شی شد انجام داد. با متأهلی راحت می نمی

 های محوری مردان مقوله
زعم مردان پژوهش  ت شغلی، دغدغة اصلی بسیاری از مردان است. بهموفقی ژهیو بهی زندگی ها جنبهدگردیسی شغلی: موفقیت در 

 دستهدف زندگی خود  نیتر مهمحاضر، زیبایی راهی مناسب برای کسب موفقیت شغلی است. آنان معتقدند از طریق زیباسازی به 
به هدف خود بدانند. به باور مردان،  . به گمان آنان، ماهیت شغلشان سبب شده است تا زیبایی را بهترین عنصر برای دستیابیاند افتهی

به  مطالعه مورد. تمام مردان ندهست شان یذهنهای  و ایدئال ها تیموفقها مانکن مغازۀ خود هستند و نمونة مناسبی برای رسیدن به  آن
ة شغلی نیزم درسوق داده و  عالقه موردو زیباسازی بدن، آنان را به شغل  اندام تناسبکه گرایش به  نداین نکته اشاره کرد

آن است  توجه جالبیی را برای آنان به ارمغان آورده است. حتی برای تعدادی از آنان مسیر شغلی ایجاد کرده است. نکتة ها تیموفق
. نددارای شغل آزاد و در بازار مشغول به کار هستند و دارای شغل دولتی، اداری یا فرهنگی هست تماماً، شونده مصاحبهکه مردان 

ی ها تیموفقبه منزلت اجتماعی و کسب  اند توانستهگرایانه بوده است که از این طریق  ساس، انگیزۀ مردان از ظاهرآرایی فایدها براین
گن این کارش خوبه. تو شغلم خیلی تغییر ایجاد شده. برام  بینن می وقتی قیافة منو می»شغلی و اقتصادی مختلفی دست یابند: 

رن که  آد که حالش به هم نخوره. مردم جایی می گن اخالقش خوبه. مشتری جایی می عوض شده، میها به من  پیشرفت آورده. نگاه
 (.11)مصاحبة « اندام باشه، باعث شده خودم باشگاه بزنم مربی خوش
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گری، خشونت کالمی، پوشش  یی مانند غیرت مردانه، سلطهها یژگیو: در تعریف سنتی، مردانگی با الغای طرحوارۀ مردانگی

و معنایی  دادند یمرو مردانی که به لباس و سیمای بصری خود عالقه و توجه نشان  . از ایناند شده شناختهرسمی و فیزیکی قدرتمند 
، اما برخالف تصورات سنتی آمدند یمشمار  و قرتی به صفت زنکارکردی و عملی برای آن قائل بودند،  کامالًفراتر از معنای 

 فیتضع، مردانگی سنتی شونده مصاحبهمردان خواستار تغییر در هویت مردانگی هستند. به نظر مردان  درمورد مردانگی، گرفته شکل
 ی قالبی مردانگی سنتی درها نسخهی جدید و متفاوتی از مردانگی در جامعه ظهور کرده است و از استانداردها و ها جلوهاست،  شده

و بر  اند گرفته قراررقابت با زنان  دراساس مردان مانند زنان به دنبال تغییر در ظاهر فیزیکی خود هستند. آنان  حال خروج است. براین
زنان نیاز به زیبایی دارند. همچنین مردان  مانندکه زیبایی فقط به زنان اختصاص ندارد و دارای جنسیت نیست. مردان هم  نداین باور
ی برای تحقق قدرت مردانه نیست و آنان از طریق آن به دنبال اهدافی دیگر از قبیل بدنسازسمت  و گرایش به اندام ناسبتمعتقدند 

آقاییون هم باید به خودشون برسن. آدم باید همیشه طراوت جوونی رو »هستند:  شان یزندگ روند درزیبایی، کسب هویت و تغییر 
تره رو باید ریخت دور. بابا مردهام آدمن. کی گفته ما باید پشمالو و سیاه و  عیش قشنگداشته باشه. فکرهای قدیمی که مرد طبی

 (.15)مصاحبة « تونن بهتر از دیگران باشن زمخت باشیم؟ حتی آقایون می

، اما این آمد یم حساب بههای زیبایی برای مردان شرور و اوباش جامعه  ی پیش خالکوبی و عملها سال: در فناسازی نمادین

، با وجود ایناست.  شده لیتبدنمادی از زینت و زیبایی  عنوان بهزیبایی بدن از سوی مردان  ة تبلیغات در فضای مجازی،واسط بهروزها 
. به باور اند کردهو همچنین تعصبات هنجاری و تفکرات قالبی اقدام به چنین اعمالی  ها یشیاند جزمبرای رهایی از  شوندگان مصاحبه

های  اند. این عمل ن، زیبایی بدن با تتو دیگر نماد خالفکار و شروربودن را ندارد و این نقش و نگارها، معنای متفاوتی به خود گرفتهمردا
. مردان معتقدند همچنان این باور کند یممعنای خاصی دارد و خاطراتی را برای آنان تداعی  ها آنزیبایی بدن برای هریک از 

د شو نوعی ناهنجاری تلقی میهنوز  ما ةدر فرهنگ و جامعزیبایی بدن  بدن مردان در بین مردم شهر وجود دارد. بودن زیبایی ناهنجاری
. شود ناهنجاری تلقی میخالف عرف و ما این رفتار  در بافت فرهنگیپس  .کند عنوان یک رفتار سالم معرفی نمی عرف و قانون ما بهو 

ای را  های زیبایی ی است و مردان برای رسیدن به هویت دلخواه و تثبیت آن چنین عملا مقابلهاین اعمال نوعی رفتار اعتراضی و 
ی ها نگاهی منفی پرداخت و افراد جامعه باید از ها قضاوتکه نباید با ظاهر زیباشده به  اند داشته، مردان اظهار تیدرنها. اند دادهانجام 

تمام مردان معتقدند اگر در شهر یزد سکونت نداشتند،  ، بردارند. همچنیناند دادهیی را انجام ها عمل نیچن نیابه مردانی که  جانبدارانه
کنه خالفکاره؟ باید جلوی این تفکرات غلط و خرافاتی رو گرفت؛  ی تتو میکس هرکی گفته »: پرداختند یمبه زیباسازی بیشتری  قطعاً

 (.3)مصاحبة « له کرد با ذهن مریض مردمست. باید مقاب یعنی هر کسی این کارها رو بکنه بدکاره

 ب( پیامدهای مدیریت هویت و حضور در مراکز زیبایی
وسیلة زیبایی خواهان تغییر و مدیریت هویت خود هستند تا از این طریق بتوانند  عوامل ذکرشده حاکی از آن است که زنان و مردان به

 3گیری هویت جدید برای آنان پیامدهایی داشته است که در جدول  کلخود جدیدشان را به همگان معرفی کنند. به همین منظور، ش
 به آن اشاره شده است.
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 شده از براندازی تا تثبیت هویت . مضامین استخراج3جدول 

 مفاهیم مقوله مضمون

 زنان
 براندازی هویت 

 ها، حق انتخاب، حس استقالل، حس آزادی رهایی از محدودیت خودتأملی

 شدن ذهن از افکار منفی، حل مسائل ها، فرار از مشکالت، خالی های ذهنی، کاهش نگرانی دغدغه حذف خوداثربخشی

 جدل در خانه نادیده گرفتن همسر، اهمیتی، مشاجرات خانوادگی، توجهی، بی درگیری با همسر، بی سرریزگی تعارضات

 تثبیت هویت

ها، رسیدن به  مقابله با عوامل ترس، رسیدن به آسایش، جبران نداشتهدورشدن از مسائل خانوادگی،  تداوم عاملیت مردانگی
 ها، آرامش روحی، دورشدن از مسائل زندگی خواسته

 های اجتماعی ها، حذف برچسب ها، رهایی از انگ کاهش قضاوت ها، حذف کنایه ها کاهش انگ مردان

 همسر، جذب دختران و زنانعالقة  جویی، معیار انتخاب همسر، عدم عیب  اغواگری جنسی

 های محوری زنان مقوله

کار گیرد. زیبایی  ها به های راهبردی را برای تغییر موقعیت شود فرد سازگاری : خودتأملی فرایندی اساسی است که سبب میخودتأملی

ای  استقالل و آزادی از مجموعه شونده، زیباسازی نوعی وسیلة خوبی برای خودتأملی در زنان مورد مطالعه است. به باور زنان مصاحبه
توانند  شود خودشان آزاد شوند و فکر جدیدی در ذهن خودشان تولید کنند که می تغییر در ظاهر سبب می ها است. از افکار و سنت

زیبایی اصطالح به خود مطلوب برسند. زنان با استفاده از  بدنشان را به هر شکلی که دوست دارند دستکاری کنند تا به جایی که به
ها خودشان در  آن کند. گیری نمی ها تصمیم کنند و معتقدند دیگر اسیر فرهنگ نیستند و جامعه برای آن برای خود حق انتخاب ایجاد می

گیرند. تأمل زنان در افکار و احساسات جدیدشان سبب شده تا زیباسازی را مسیر  های دردسترس تصمیم می زندگی براساس گزینه
اومدنم خودم  دم، واسه بیرون وقتی این کارها رو انجام می: »واسطة آن بپردازند ن به هویت دلخواه و معرفی خود بهمناسبی برای رسید

 (.20)مصاحبة « کنی بسته نیستی ده. فکر می ترم. حس رهاشدن به آدم می راحت

ها و  ها، شکایت رنجش اجتماعی،وشوهری به دنبال عوامل مختلفی فردی و  های زن : در تمام زندگیسرریزگی تعارضات

توان به عامل جدیدی اشاره کرد که  در جامعة امروزی می آورد. وجود می هایی را به شود که زمینة بروز تعارض هایی دیده می مشاجره
ان سبب شده ش گونه به زیبایی مراجعة زنان به مراکز زیبایی و ایجاد روحیة وسواس ها را تشدید کرده است. ها و دلخوری این رنجش

است با همسر و فرزندانشان دچار اختالف شوند. ظاهرسازی زنان زمینة بروز اختالفات و تعارضات در خانواده را ایجاد کرده است؛ 
ها را از برقراری پیوندهای صمیمی در خانواده دور نگه داشته است. زیبایی زنان، آنان را از  شدن زنان به زیبایی، آن که سرگرم طوری به
شوند و  آنان در مقابل همسر خود مغرور می دهند. آمیز منع کرده است و خشونت رفتاری بیشتری را از خود نشان می تارهای محبترف

دانند. زنان دیگر روابط صمیمی  عنوان شریک زندگی و پدر فرزندان ارزشی قائل نیستند و حتی خود را برتر از او می برای همسر خود به
اند که  یگر را مانند گذشته ندارند. این احساس در آنان ایجاد شده است که تا این لحظه دچار اشتباه بزرگی شدهو کنش متقابل با یکد

اند و خودشان را بر اعضای  رو شده اند. آنان با مسئلة خودمحوری روبه بیشتر زمان خود را برای زندگی و پرورش مداوم فرزندان گذرانده
خاطر کارهایی که انجام  ها به خوب خیلی وقت»ها شده است:  این خود زمینة بروز اختالفاتی بین آندهند که  شان ترجیح می خانواده

بینم. فاصلة بینمون بیشتر شده. محبتم به همسرم کمتر  م با همسرم دعوام شده. االن اولویت زندگیم خودم هستم. فقط خودمو می داده
 (.17)مصاحبة « شده

بینی  های الزم برای رسیدن به هدف به پیش با تالش و توانایی شود تا با شناسایی هدف، ی: خوداثربخشی سبب مخوداثربخشی

واسطة زیبایی در  ها به اند به خوداثربخشی دست یابند. آن شونده از طریق زیباسازی خود توانسته و نتیجة آن پرداخت. زنان مصاحبه
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اند.  ی و قدرت حل مسئله است. زنان مشکالت اجتماعی متعددی داشتهاند. هدف آنان رهای زندگی خود به هدف و موفقیت دست یافته
ای منظم و در جهت انجام  های ادراکی، اجتماعی و رفتاری را در مجموعه قابلیت مولد خوداثربخشی سبب شده است تا زنان، مهارت

ی احساس آرامش و امنیت ذهنی دهی کنند. خوداثربخشی نوع یک عمل مشخص برای رسیدن به اهداف و منظورهای معینی سازمان
ها ایجاد  ها را در آن به همراه داشته است و اثرات مثبتی مانند ایجاد انگیزه، توانایی حل مسئله، کنار آمدن با مشکالت و کاهش نگرانی

 کنه. ت میها دور ذهنم خالی شده از فکرهای ناجور. منو سرگرم کرده تا به فکر مشکالت نباشم. از افسردگی و غم»کرده است: 
 (.12)مصاحبة « ها و مشکالت رو حل کنم تونم ناراحتی آم. می تر با مشکالت کنار می راحت

 های محوری مردان مقوله

ها و نواقص خود بودند و زیبایی را عاملی در رسیدن به هویت  : برخالف زنان که به دنبال پوشاندن ضعفتداوم عاملیت مردانگی

دنبال خودمدیریتی و ثبت مردانگی اما به شکلی جدید هستند. مردان تمایل دارند در آنچه هستند، دانستند، مردان به  آرمانی می
های مردانگی خویش را تقویت و مدیریت کنند. مردان در جهتی مثبت، به دنبال حفظ هویت خویش هستند. با  وسیلة زیبایی ویژگی به

های بیشتر از جمله پیشرفت در شغل خود است. آنان  ال کسب استقالل و فرصتوجود این، مردان با استفاده از فرایند زیباسازی به دنب
کنند با زیبایی، حرفه و زندگی شخصی خود را مدیریت کنند. زیبایی تغییر در مسیر زندگی و صرف منظم زمان و زمانمندبودن  سعی می

مون که سر جاش  مردونگی»ها تسهیل کرده است:  ای آنکارها را برای مردان به ارمغان آورده است و به دنبال آن، خودتثبیتی را بر
 (.17)مصاحبة « هست، اما شکلش مثل قبل نیست. دوست دارم با زیبایی مردبودنم رو داشته باشم

سازی است. در  های زیبایی است، تقلیل در شبیه : پیامد دیگری که تحت تأثیر عوامل گرایش به زیباسازی و عملها کاهش انگ

واسطة  شده به های خورده اند از تحقیرها و انگ ییر در ظاهر این مسئله را برای مردان کاهش داده است. مردان توانستهاین راستا تغ
به عبارتی به  دهند. مینسبت  ها آنبه  راحتی بهرا  ها ویژگیخیلی از صفات و  مردان بر این باورند که دیگران زیبایی خالصی یابند.

که  ه استموجب شد ها شوخیاما تکرار این  شته،شوخی دا ةدر ابتدا جنب ها زنی برچسب. خیلی از این ندزن میمنفی  های برچسب آنان
. مردان الفاظی مانند پشمالو، خماری، عینکی، را با فالن ویژگی خطاب کنند ، آنانتثبیت شود و از آن پس افراد مردان آن ویژگی در

گونه  ها را تقلیل دهند. درنتیجه همان اند آن اند که با انجام اعالم زیبایی توانسته کردهگنده را تجربه  الغرمردنی، کچل، خیکی و دماغ
سازی  مردان با تغییر در بدن و ظاهر خود برای دگرگون نویسد، انحراف نیز مانند زیبایی به نگاه بیننده بستگی دارد. که سیمونز می

گفتن کچل و خپلی.  قبالً که بهم می»اند:  ها مواجه شده اند و با تقلیل در انگ اشتهاند، گام برد ها داشته نگاهی که دیگران به زیبایی آن
 (.10)مصاحبة « گه ولی االن دیگه کسی بهم اینا رو نمی گفتن پیر شدی رفت. هاست. می چقد پشمالو هستی. بدنت مثل حیوون

تواند آن را  ی تکنیکی است که هر مردی میاغواگر دادن افراد به هدفی است. اغواگری محرکی برای سوق :اغواگری جنسی

زیبایی و  یاد بگیرد و اجرا کند. ساخت یک هویت جدید در اغواگری زنان و دختران تأثیرگذار است. مردان بر این باورند که
سمت آنان  بهربا دختران و زنان را  ظاهرآرایی مانند آهن اندام، تکنیک مناسبی برای جذب جنس مخالف است. به نظر مردان، تناسب

قیافه  عنوان مثال به یک ستارۀ معروف و خوش درمورد مرد آرزوهایش بپرسید، به هر دختری کنند که از مردان اظهار میکند.  جذب می
کنند. بر همین اساس،  چهره توجه خاصی می اندام و خوش طور حتم زنان به مردان خوش کند و بر جذابیت او تأکید دارد. به اشاره می
ها، کشش همسرانشان را در تغییر در  که چهار نفر از متأهل طوری اند؛ به ان متأهل و هم مجردها به تأثیر این پیامد اشاره کردههم مرد

زیبایی را عاملی  ،پندارند. همچنین بیست نفر از مردان مجرد دانند و زیبایی را یکی از عوامل ازدواج با همسرشان می ظاهر خودشان می
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شن. دوست  راحتی جذبم می چون جنس مخالف معیارش ایناس، به»اند:  اند که در این راه موفق بوده و اذعان داشته اند مؤثر دانسته
 (.16)مصاحبة « اجتماعی زیاد دارم. خیلی از دخترها دوست دارن که باهام باشن. حتی اونا بهم پیشنهاد دوستی دادن

 گیری بحث و نتیجه
آرایش و پرورده  و گیرد منظور بیان هویت افراد شکل می شود که به ای درنظر گرفته می پدیده عنوان بدن در دوران جدید اغلب به

به همین منظور، تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون به تجربه و تفسیر زنان و مردان از راهبرد ظاهرآرایی  .شود می
کننده به  نفر از زنان و مردان مراجعه 49ساختاریافته از  های نیمه احبههای پژوهش با مص و هویت پرداخته است. براساس تحلیل داده

 .ندشد مراکز زیبایی شهر یزد، مضامین خودمدیریتی، براندازی و تثبیت هویت استخراج
ه همان مطالعه با استفاده از راهبرد زیباسازی بدن، به هدف نهایی خود ک گرفته، مردان و زنان مورد های صورت با توجه به بررسی

خودمدیریتی است، دست یافتند. عامل خودمدیریتی، پیامدهایی را برای زنان و مردان یزدی ایجاد کرده است. با وجود آنکه آنان بر این 
هویت و مردان تثبیت هویت اما به شکلی جدید  ۀخاموشی است، اما زنان به دنبال ساخت دوبار ةظاهرسازی خود نشان که باورند
ای نو نیست، نگاه متفاوتی به تغییر در بدن در آنان ایجاد شده است. زنان در راستای  زیبایی هرچند برای زنان پدیده ند. تمایل بههست

به همین منظور از طریق زیبایی خواستار  .ندهستها  اند، به دنبال رهایی از محدودیت زنانگی سنتی که زیبایی را مخصوص زنان دانسته
شدن، ظاهرآرایی را  که مردان با وجود تمایل به دیده درحالی ؛های جنسیتی هستند راندازی کلیشههویت خویش با ب ۀساخت دوبار

دانند. زیبایی بدن مردان، آنان را از قیدوبندها رهایی بخشیده و  خود به شکل جدید می ةراهبردی مناسب در جهت تثبیت هویت مردان
به شکلی که مردان خواهان زیبایی در راستای رونق  ؛ها به ارمغان آورده است شان را برای آن به دنبال تقویت بدن، تثبیت مردانگی

تحقیق با دیدگاه باومن نسبت به هویت و بدن  ةند. این یافتهستشود،  بودن شناخته می موقعیت قبلی خود که مرد با بدن قوی و شاغل
شده  فردی ۀدهد که بدن یک پروژ یی نشان میهای زیبا همسو است. قدرت انتخاب زنان و مردان در خصوص ظاهر و مصرف عمل

(، بنت و 2019(، لوساف و همکاران )1398(، عباسی و همکاران )1400های خزائی و ریاحی ) این یافته با نتایج پژوهش است.
ر آنان در دهد به باو ( نشان می2010( و فدرستون )2007( در ارتباط است. همسویی این یافته با رویکرد شیلینگ )2016همکاران )

 ؛خودمدیریتی و ارزیابی هویتی افراد است ۀکنند فیزیکی منبع تعیین ةعنوان سرمای مصرفی و نمایشی، بدن و زیباسازی آن به ةجامع
 دهند. ای منعطف و در معرض شدن نشان می های بدنی، هویت را پدیده ای که تکنیک گونه به

دهد که زنان با ظاهرآرایی به دنبال آزادی انتخاب هویت شخصی و پذیرش یک تصویر و قریحة مطابق با  پیامدها نشان می
پردازند یا ممکن است هویت بدیل نسبتاً پایداری برای خود بسازند.  ها می ترجیحات شخصی هستند. با ظاهرسازی به بازی با هویت

و به آرامش روانی دست  کنند میوسیلة آن، ذهن خود را از مشکالت خالی  سازد که به ای زنان میدرنتیجه زیبایی عاملیت جدیدی را بر
ای را  گونه که فرد، هویت فکری و ذهنی یابند. پس خوداثربخشی، راهکاری برای قطع زنجیرۀ تکرار مسائل زندگی است. همان می

تواند بدن  ها که به من رسیده نکند و خودش را آزاد کند، می تای از افکار و سن ممکن است بسازد و خودش را اسیر آن مجموعه
داند. جنسیت زن و فرهنگ سنتی سبب  اصطالح خودش مطلوب می خودش را هم به این شیوه دستکاری کند و به جایی برساند که به

بی به برداشت مثبت از خود و ها و دستیا شده بود تا زنان درک درستی از خود نداشته باشند. به همین منظور در پی جبران ضعف
دانند. زنان از طریق دگرگونی در هویت  های خود، زیبایی را مسیر مناسبی برای رسیدن به هویت مطلوب و دلخواه خود می توانمندی

به های خود از جمله همسری و مادری اعتماد پیدا کردند و از این طریق توانستند  خود و استقبال از زیبایی بدن به خود و نقش
 های اجتماعی دست یابند. های جدیدتر از جمله نقش نقش
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های گوناگونی که در زمینة زیبایی است، سوق داده است.  باید به این مسئله اشاره کرد که این هویت جدید، زنان را به تخصص
اند که به فرد دیگری تبدیل  واقف. زنان به این امر کرده استتر و توانمندتر  های مختلف اثربخش شناخت خود، آنان را در انجام نقش

هایشان تغییر  ها و محدودیت اند و تصورات آنان از قابلیت نان با تغییر در خود به باورهای مثبت در خود و پذیرش خود رسیدهآاند.  شده
آن است که این موارد  جالب ةهای زنان درمورد هویتشان را تحت تأثیر قرار داده است. نکت سازمان ایده ،ه است. پس هویت زیبایییافت

کنندگان اندک بود، اما  در زنان با تحصیالت باال هم اتفاق افتاده است. درست است که تعداد زنان با تحصیالت باال در میان مشارکت
دهد که تحصیالت دیگر عاملی برای شناخت خود و رسیدن به خودباوری نیست و نقش آن نسبت به گذشته تغییر  این امر نشان می

کننده، تغییر در  ند. پس به باور زنان شرکتهستبنابراین زنان از طریق زیبایی به دنبال سازندگی هویت خود  ؛ه و اثر کمتری داردکرد
 ظاهر نوعی فروریختن ساختمان هویت قبلی و نظارت بر ساخت هویتی ایدئال است.

رو ساخته است. این پیامد به  هی بروز اختالفات خانوادگی روببه گمان زنان، عالوه بر پیامدهای مثبت، زیبایی، آنان را با پیامد منف
فرایند فرمانبری زنان از مردان،  انتظارمردساالر و  ةاند و با توجه به جامع این دلیل در زنان اتفاق افتاده است که بیشتر زنان متأهل بوده

 شدهها، زندگی مشترکشان به یک میدان جنگ تبدیل  آن آنان را دچار مشکل کرده است. زنان بر این باورند که در خانوادۀ ۀخانواد
شدت متزلزل و بدون سازندگی است. این شرایط فضای خانواده را از مهر و محبت خالی کرده و روابطی  است، رفتارها و روابطشان به

 طرفه ایجاد شده است. یک
 ةوسیل ه داشته است. مردان تمایل دارند در آنچه هستند، بهتداوم مردانگی به شکل جدید را برای آنان به همرااما زیبایی در مردان، 

های بیشتر  یند زیباسازی، به دنبال کسب استقالل و فرصتا، مردان با استفاده از فراین نند. با وجودکزیبایی هویت خویش را مدیریت 
نند. همچنین ککنند با زیبایی، حرفه و زندگی شخصی خود را مدیریت  ند. آنان سعی میهستاز جمله پیشرفت در زندگی اجتماعی خود 

های  اند از تحقیرها و انگ ها اجتماعی رهایی بخشیده است. مردان توانسته سازی به باور مردان، تغییر در ظاهر، آنان را از تیپ
اند،  ها داشته سازی نگاهی که دیگران به زیبایی آن خود برای دگرگونزیبایی خالصی یابند. مردان با تغییر در بدن  ةواسط شده به خورده

 اند. ها مواجه شده اند و با تقلیل در انگ گام برداشته
و آخرین مقوله متفاوت، مقولة اغواگری جنسی است. این پیامد در گرایش و جذب جنس مخالف و هم در فرایند انتخاب همسر 

اند. این عمل به این  دهکرکنند، از تکنیک زیبایی استفاده  ه از این طریق کسب اعتبار و قدرت میدلیل آنک نقش داشته است. مردان به
بنابراین، زیبایی به باور مردان راز  ؛بلکه آن قدرت و منزلت باید نشان داده شود ،معنی است که داشتن قدرت و پرستیژ کافی نیست
خودشان را حفظ کنند و از  ۀدهد تا بنیان خانواد یبایی به مردان قدرتی میها ز موفقیت برای دستیابی به هدف است. به باور آن

 ؛کشند هایی را به دوش می حائز اهمیت آن است که زنان در این فرایند ترس و نگرانی ةد. نکتشونهایی مانند خیانت دور  آسیب
درنتیجه پیامدهای اصلی گرایش به زیبایی، براندازی گیرند.  که مردان دررسیدن به هدف با خیالی آسوده در این مسیر قرار می درحالی

 و تثبیت هویت را برای آنان به همراه داشته است.
 شود: می های زیر ارائهبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد

 از همان ابتدای که باید گیری مهارت خودآگاهی، مهارت حل مسئله و مهارت تصمیم مانندهای زندگی  توجه به تقویت مهارت -
 ؛گیری هویت انجام گیرد شکل

 ؛ها به خودباوری دست یابند د تا آنشودر زنان و مردان عملیاتی  که باید ها آموزش کارآفرینی و مهارت و بهبود قابلیت -
 ؛نهای جایگزی ارتقای سطح دانش و آگاهی زنان و مردان در زمینة چگونگی نمایش خود به دیگران و کسب پذیرش اجتماعی از طریق راه -
 زا. های اجتماعی زندگی در جهت مقابله با شرایط استرس ها و دغدغه ای با آسیب آموزش راهبردهای مقابله ةارائ -
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