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   هاي جنسيتي در پيدايش تصور بدني زنان نقش نگرش

  )زنان تحت عمل جراحي زيبايي در شهر شيراز: مطالعه موردي(

  ∗∗حليمه عنايت،  ∗مريم مختاري

  

هاي جنسيتي در پيدايش تصور بدني زناني بوده  هدف از پژوهش حاضر كشف نقش و نحوه عمل نگرش: چكيده

روش تحقيق مورد استفاده، روش كيفي نظريه مبنايي بوده . اند راز قرار گرفتهكه تحت عمل جراحي زيبايي در شهر شي

در شهر شيراز اقدام به جراحي  1387نفر از زناني كه در طي سال  24 گيري هدفمند با استفاده از روش نمونه. است

 مفهوم، 36 كدگذاري، ليلاز طريق تح مبنايي نظريه به دستيابي جهت. زيبايي نمودند مورد مصاحبه عميق قرار گرفتند

 مردان ظاهرگرايانه نگرش سيطره تحت زنان بدني تصور«: عنوان تحت هسته مقوله 1 و فرعي مقوله9مقوله اصلي،  3

دهد كه تصور بدني زنان از طريق نگرش  نتايج اين مطالعه كيفي نشان مي .گرديد استخراج »گوناگون صور در

اما نگرش زنان . گيرد بت به زنان و زنان نسبت به مردان دارند، شكل ميجنسيتي كه آنان نسبت به خود، مردان نس

هاي  هاي علمي در زمينه جراحي پيشرفت. نسبت به خود، ملهم از نگرش ظاهرگرايانه مردان نسبت به زنان است

ان ياري گر در افزايش توجه به بدن و ظاهر داشته و به نگرش ظاهرگرايانه مردان نسبت به زن زيبايي نقش تسهيل

 .رسانده است

  .نگرش جنسيتي، زنان، جراحي زيبايي، نظريه مبنايي، تصور بدني، توجه به بدن: واژگان كليدي

 مقدمه و طرح مسأله

جنسيت به «. است شناسي بدن قرار گرفته شناسي جنسيت امروزه در ارتباط تنگاتنگ با جامعه جامعه

اي متفاوت، با آنچه كه مردان  دد كه درصدد است به گونهگر ها و رفتارهايي اطالق مي اي از ويژگي مجموعه

باشد يا  هايي ممكن است واقعاً وجود داشته چنين تفاوت. اي ويژه انتظار دارند، برخورد نمايد و زنان در جامعه

  ). 21: 1383بار،( »ممكن است تنها به صورت فرضي وجود داشته باشد

                                                           
∗

            Mokhtari1380@yahoo.com         و عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه ياسوجاستاديار  
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 .توان در نتيجه تغييرات اجتماعي جستجو نمود را ميشناسي بدن  شناسي جنسيت و جامعه ربط جامعه

اي،  امروزه در جريان تغييرات اجتماعي، حجم عظيم اختراعات انجام شده و به عبارتي ورود به جامعه شبكه

كه اين امر، به خصوص نقش و كاركرد بدن زن را تحت  است، به طوري ها ايجاد شده تغيير در نيازها و فعاليت

دهيم با  آنچه مسلم است آنكه ما هر يك بدني داريم و هر كاري كه انجام مي. ه استتأثير قرار داد

 1»تجسم يافته«لذا هر جنبه از زندگي مان خوردن، فكر كردن، كار و بازي؛ خوابيدن، . هايمان است بدن

  .است

. گرديد 2»تصور بدني«توجه به دگرگوني در استفاده از بدن در جريان زندگي، موجب توجه به مفهوم 

انداز روانشناسانه  را با يك چشم» تصور بدني«وي . مطرح شد 3مفهوم تصور بدني براي اولين بار توسط شلدر

اي كه بدن برايمان  دهيم و شيوه تصويري از بدنمان كه در ذهنمان شكل مي«: گونه تعريف نموده است اين

هاي عاطفي و كنش  ها، نگرش واستهبلكه خ. يند شناختي صرف نيستتصور بدني يك فرآ. شود آشكار مي

 ).11: 1950شلدر،( »سازد متقابل با ديگران را منعكس مي

ارزيـابي تصـور   «و  4»تصـور بـدني   گـذاري  سرمايه«اين مفهوم يك سازه پيچيده است كه داراي دو بعد 

را  تصور بدني، درجه اهميت رفتاري و شـناختي مـردم بـه بـدن و ظاهرشـان      گذاري سرمايه«: است 5»بدني

از طرف ديگر ارزيابي تصور بدني به درجه رضايت و عدم رضايت از بـدن و ظـاهر مربـوط    . كند منعكس مي

  ). 510: 2002كش و پرژنسكي،( »شود مي

پذيرند و  گونه كه هست نمي ها حاكي از آن است كه زنان ظاهر فيزيكي خود را آن بسياري از پژوهش

و همكاران بر روي زنان  6عنوان مثال در پژوهشي كه توسط اسپيتزربه . همواره به دنبال تغيير در آن هستند

همچنين ). 1999:547اسپيتزر و همكاران،( اند درصد زنان، نارضايتي بدني داشته 80دانشگاهي انجام گرفته، 

زن در ايران زير تيغ جراحي  2در گزارشي به نقل از نائب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، روزانه 

عسكري، (هاي زيبايي را در جهان داراست  دهند و ايران رتبه اول جراحي ي جان خود را از دست ميزيباي

هاي زيبايي تا به اين اندازه مورد استقبال قرار  شود كه چرا جراحي بر اين اساس اين مسأله مطرح مي). 1385
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گونه مطرح شود كه نقش  مسأله اينتواند  از آنجا كه اين آمار درباره جراحي زيبايي زن است، مي. گرفته است

  هاي جنسيتي در پديد آمدن تصور بدني زنان چيست؟ نگرش

تواند در سمت و سو دادن به تصور  هاي جنسيتي از آن رو مورد توجه قرار گرفته كه مي توجه به نگرش

  . اي كه توجه به بدن را زياد يا كم رنگ نمايد به گونه. بدني نقش بسزايي داشته باشد

  :شود هاي جنسيتي در جامعه، اهداف پژوهش به شرح ذيل دنبال مي ساس نقش نگرشبر ا

  شناخت نگرش نسبت به زن و مرد و نقش آن در پيدايش تصور بدني زنان -1

  هاي جنسيتي موجود شناخت راهبردهاي اتخاذ شده ي مرتبط با تصور بدني زنان، در نتيجه نگرش -2

  به واسطه نگرش جنسيتي موجود در جامعهشناخت پيامدهاي تصور بدني زنان  -3

  مطالعات پيشين

باشد و در ايران تحقيقات اندكي در اين بـاره انجـام شـده     موضوع تصور بدني، موضوع نسبتاً جديدي مي

توسـط  » هاي شخصيتي داوطلبـان انجـام جراحـي زيبـايي     ويژگي«هاي انجام گرفته  از جمله پژوهش. است

، )1383(توسط سـازمان ملـي جوانـان   » دختران جوان و تصوير ذهني از بدن« ،) 1383(بندي  ساروي و قلعه

شناختي آرايش و  بررسي جامعه« ،)1384(توسط سازمان ملي جوانان » دختران جوان و دغدغه تناسب اندام«

زنان و فرهنگ بدن، عوامل مؤثر بـر گـرايش بـه    «، )1384(توسط آقاياري » هاي زيبايي شهر تهران جراحي

فشـار اجتمـاعي در    ها بـه تـأثير   در برخي از اين پژوهش. باشد مي) 1385(توسط فرزانه» زيبايي هاي جراحي

  .توجه به بدن و زيبايي ظاهر اشاره شده كه حاكي از نگرش جنسيتي موجود در جامعه مورد مطالعه بوده است

فتـه كـه تشـابه    عالوه بر تحقيقات داخلي، تحقيقات خارجي نسبتاً زيادي درباره تصور بـدني صـورت گر  

 و مثبـت  انتظـارات  نقش: الغري آل ايده«: از جمله تحقيقات خارجي انجام گرفته. اند زيادي با يكديگر داشته

 پيتـز -بيكـر  »زنـان  بـراي  زيبـايي  جراحي متعارف معناي حل؟ راه يا نشانه« ،)2009( هولووي توسط »منفي

  ).2008( الئو توسط »چيني زنان توسط ييزيبا جراحي از استفاده مدرن، بدن براي اي تجربه« ،)2008(

 كمتر به اما اند، داشته اشاره بدن به توجه در اجتماعي نقش فشارهاي به شده انجام اگر چه تحقيقات

  .اند پرداخته هاي جنسيتي، در ارتباط با تصور بدني زنان نگرش موضوع
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  مباني نظري پژوهش

 نظري مباني با آشنايي جهت صرفاً ها نظريه است، يا زمينه نظريه ايجاد تحقيق، انجام قصد كه زماني

مفهوم اساسي در  .دست آورد هموضوع ب به نسبت نظري محقق احاطه ذهن اينكه و شود مطرح مي موضوع

 بيان را عاطفي حالت هم كه است وضعيتي يا جسماني حالت نوعي نگرش. اين پژوهش، مفهوم نگرش است

حركت، دارا  به عاطفي حالت تبديل). 119: 1371 ماري، ان( سازد مي لمبد حركتي به را حالت هم و دارد مي

  .دهد هر فرد را نشان مي» خود«بودن 

 بلوغ دوران تا حيات ابتداي از آن تكميل كه دانست بودن فرآيندي توان مي را »خود« ويژگي اولين 

 را »خود« افراد كه صورت اين به. دهد مي رخ فرآيند اين در كه است رويدادي »خود با تأمل« .دارد ادامه

 است ديگران با ارتباط حاصل »خود«. بينند مي شان اجتماعي محيط در اشياء و ديگر راستاي در اشيايي مانند

: 1998ترنر،( گيرد مي صورت ها ارزيابي و شود مي تفسير رفتارها گيرد، مي شكل تعامل بعدي آن، اساس بر و

344 .(  

 .است مردم هاي فرض پيش نتيجه خود، كه است باور اين بر »انس آينه خويشتن« طرح با كولي 

 خود از شخص كه احساسي نوع و دارد وجود معيني ذهن هر در شخص و خود از مشخصي اندازه تا تصوير«

: 1374 ريتزر، از نقل به كولي( »دارند ما به نسبت ديگران كنيم مي فكر كه شود مي تعيين رويكردي با دارد،

288.(  

آيد كه  مي پديد زمان طول در كه زن و مرد جنس دو به معطوف است اي مقوله نسيتيج نگرش

 به جنسيتي قالبي تصورات«.گيرند مي سرچشمه قالبي تصورات از ها نگرش بلكه باشد، نمي خالص و پيرايه بي

 اجتماعي اظلح به. است شده گرفته نظر در زنان و مردان هاي ويژگي درباره رضايت بر مبتني باورهاي عنوان

كليولند و ( »گذارد مي اثر زنان و مردان از گر مشاهده ادراكات بر زنان و مردان هاي ويژگي درباره اين باورها

  ).2000:همكاران

 انعكاس و هستند شرايط به معطوف رضايت، بر مبتني باورهاي كه است آن باره اين در اهميت حائز نكته

 در جانبداري به وسيله قالبي تصورات«: گويد مي شناختي ويكردر يك با 1تجفل. اجتماعي محيط ي دهنده

  ). 85: 1969 تجفل،( »گردد مي تبيين افراد توسط اطالعات پردازش استراتژي

                                                           
1
. Tajfel 
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 هايي مؤلفه از جنسيتي قالبي تصورات«: باشند مي مؤلفه 4 دربردارنده قالبي تصورات 1بيرنت گفته به

 و زنانگي درجه( جنسيتي نقش گيري جهت و شغلي هاي نقش فيزيكي، ويژگي شخصيتي، خصوصيات شامل

  .تواند در ارتباط با تصور بدني قرار گيردچهار مؤلفه مذكور مي ).1991بيرنت و همكاران،( )مردانگي

  روش پژوهش

 معتقدند 2اشتروس و گليزر .باشد روش پژوهش، روش كيفي با اتكاء به استراتژي نظريه مبنايي مي

 آمده،  دست هب اجتماعي پژوهش از منظم طور به كه هايي داده از كه است استقرايي روش يك مبنايي نظريه

  ).3: 1967اشتروس، و گليزر( كند مي توليد نظريه

سـال   35تـا   18هـاي زيبـايي در فاصـله سـني      براساس نظر اكثر متخصصان زيبايي بهتر است جراحي

 32تـا   18كننـدگان در پـژوهش زنـان     مشاركت 3.دگيرد، تا نتيجه جراحي با تغييرات بدني سازگار باش صورت

گيري اين پژوهش نمونه گيري  روش نمونه. ندا اي بودند كه در شهر شيراز اقدام به جراحي زيبايي نموده ساله

اين . نفر، كافي به نظر آمد 24، مصاحبه با گيري هدفمند بر حسب اشباع نظري در نمونه. بوده است 4هدفمند

كساني بودند كه حـداكثر همكـاري بـا    گيري شدند و  هاي جراحي زيبايي نمونه جعه به مطبتعداد افراد با مرا

نفـر   3مصاحبه شـوندگان  . شد ها از تكنيك مصاحبه عميق استفاده  آوري داده جهت جمع. را پذيرفتندمحقق 

 5صـيالت نيـز،   دار و از نظر سطح تح نفر شاغل و بقيه يا مجرد غير شاغل بودند و يا متأهل خانه 9دانشجو، 

هاي آنان با نام مستعار در ايـن پـژوهش آورده    نفر فوق ديپلم و بقيه ليسانس بودند كه نقل قول 5نفر ديپلم، 

  .شود مي

 تعريف اينگونه را كدگذاري 5كربين و اشتروس .ها از شيوه تحليل كدگذاري استفاده شد در تحليل داده

 را نظريه تا شوند مي يكپارچه و پردازي مفهوم تفكيك، ها ادهد طريق، آن از كه تحليلي فرايندهاي«: كنند مي

ها  ابزار تحليلي مورد استفاده در فرآيند كدگذاري و تحليل داده .)3: 1998اشتروس و كربين،( »دهد شكل

پارادايم شامل سه «. اين ابزار تحليلي يك روش ابداعي توسط كربين و اشتروس است. است» 6پارادايم«
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  .دباش مصاحبه انجام گرفته با چند متخصص در شهر شيراز مي رمطرح شده د نظر .3
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تواند از زمان، مكان، فرهنگ، شرايط مي. ست 3و پيامدها 2متقابلكنش/ ، كنش1شرايط: اشدببخش اصلي مي

گر و  علّي، مداخله: ها نشأت گيرد كه سه حالت قواعد، عقايد، اقتصاد، قدرت و جهان اجتماعي و سازمان

مبنايي درباره موضوع  با استفاده از اين ابزار، نهايتاً نظريه). 128-131:همان( ».گيرد اي به خود مي زمينه

  .آمد  دست همورد پژوهش ب

  پژوهش هاي يافته

 مقوله فرعي و سه مقوله اصلي تحت عنوان نگرش 9مفهوم،  36بر اساس تجزيه و تحليل انجام گرفته، 

. دسـت آمـد   همردان، ب به نسبت زنان نگرش و زنان از ديد زنان به نسبت مردان خود، نگرش به نسبت زنان

  .دست آمد هس اين سه مقوله اصلي، يك مقوله هسته نهايي بهمچنين بر اسا

   خود به نسبت زنان نگرش

داد كه در نفر به نوعي نگرش زنان نسبت به خود را نشان مي 21هاي  كننده، صحبت مشاركت 24از 

 تصور گيري شكل روند گرفته، انجام هاي مصاحبه اساس بر. است اقدام به جراحي زيبايي آنان نقش داشته 

 زنانه ويژگي يك مثابه به زيبايي در آغاز: شود مي ترسيم گونه اين خود، به نسبت زنان بدني برحسب نگرش

پديد  ظاهر لواي در جويي برتري آن از پس شود، مي اسطوره يك به تبديل اعتقاد، سپس اين. گردد مي تلقي

و  زنانه دنياي بين ايت نيز تفاوتدر نه و گيرد مي شكل سرمايه يك عنوان به ظاهر زيبايي تلقي و آيد مي

 تفسير كنندگان اي از صحبت هاي مشاركت ذكر نمونه اين مقوله با در ادامه. كند ايجاد مي را مردانه

  .گردد مي

 يك زيبايي كه هستند خود به نسبت نگرش اين داراي زنان :زنانه ويژگي مثابه به زيبايي تلقي

 زنان نگرش از بخشي ،»كيست؟ زن« سؤال كه به اين پاسخ .بايسته است صفت يك و البته زنانه ويژگي

ساله، مجرد، غير شاغل با  26مشاركت كننده  ليال كه است سؤالي اين .دهد مي شكل را خود به نسبت

  :است  ساخته آشكار زيبايي جراحي به را خود مندي عالقه منشأ آن، به پاسخ تحصيالت فوق ديپلم با

                                                           
1
. Condition 

2
. Action/Interaction 

3
. Consecuences 
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 بايد كي نكنم توجه زيبايي به من پس. شده شناخته دختر براي زيبايي كه اي جامعه وت هستم، دختر يك من ببينيد«

 و طبيعي هم ناز داره، اين ناز زن. است زيبائي و ظرافت و ناز مظهر كالً زن نظرم به كنن؟ توجه بايد مردها كنه؟ توجه

   ».ام اضافه كند ه زيباييب تونه مي جراحي كه كردم فكر من. منه مال زيبايي و زنم يك منم. هست فطري

دار و داراي تحصيالت ديپلم نيز نظري شبيه مشاركت كنندگان مجرد داشته  متأهل، خانه ساله،28 سمانه

زنانه، زيبايي امري آموختني و مورد تقاضا است و نه  ويژگي مثابه به زيبايي بر تلقي اظهارات آنان دالّ. است

  .ذاتي

: است چنين اين زيبايي اسطوره داستان 1ولف اعتقاد به :زنان براي اسطوره يك عنوان به زيبايي

 بخواهند بايست مي زنان. دارد وجود جهاني و عيني صورت به زيبايي، عنوان تحت شده ناميده كيفيت اين«

 نه و زنان براي 2تجسم اين. هستند، بطلبند دارا آن را كه را زناني بايست مي مردان و باشند داشته آن را كه

 ). 12: 2002ولف،( »كند مي ايجاب آنها موقعيت كه است الزامي نمردا

. است شده استنتاج اكرم و فرخنده هاي صحبت از كه است مفاهيمي جمله از نعمت، يك عنوان به زيبايي

  :است برشمرده نعمت نوعي را زيبايي ساله، مجرد و دانشجو،18فرخنده مشاركت كننده 

 درسته. بزرگه نعمت يك براش. مهمه زيباييش خيلي دختر كه اينه شدم وجهشمت كه چيزي حاال تا بچگي از من«

 حاال. نداده كس همه به خدا كه است ديگه چيز يك زيبايي داشتن اما برسه، چيزها خيلي به تالش با تونه مي كه

  .»بياره وجود هب حدي تا خودش براي اونو كنه مي سعي داره كمتر هركي و حالش به خوش داره هركي

ساله، مجرد و  27اند و مريم  ساله، مجرد با تحصيالت ليسانس و غير شاغل بوده24 مهسا و ماندانا كه

  :شود مي اند كه در ادامه نظر مهسا آورده نظر مشابهي داشته شاغل

 انعنو به كه الزمه كنم مي فكر من واقعاً ولي مهمه، دختر براي زيبايي كه كردن فرو ما ذهن تو بچگي از كه درسته«

 خودم قبول براي را اين كم كم هم من. كنه حفظ را اش زيبايي كنه تالش بايد زن. كنيم توجه زيباييمون به زن يك

  » .كردم

 راهگشا تواند مي زيبايي جراحي انجام به اقدام در بالطبع احساسي انرژي صرف زيبايي شدن با اسطوره

  . باشد

  :كند مي اشاره زنان بودن ساسياح و خانه دار به ساله، متأهل ديپلمه 30 مينا

                                                           
1. Volf 
2. Embodiment 
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 آينه جلوي خيلي دخترا. حساستر هم و هستن تر احساساتي هم بدهند، اهميت بيشتر چي به اينكه تو كالً زنها«

 تعريف خودم زيبايي از و رم مي آينه جلوي گاهي .طورم همين هم من خود. دارن توجه خودشون به مدام رون، مي

 ظريف بيني. باشن داشته تري ظريف بيني بايد ها خانم. مهمه خيلي نظرم بيني به رت،صو اجزاي بين از حاال. كنم مي

  ».كنه مي زياد را زن جلوه خيلي هم

 در نشده، ميسر مطلوب ظاهر به يافتن دست امكان هنوز كه زماني فرد در شده تراوش احساسي انرژي

  :گويد مي رؤياگونه حالتي ليسانس، باساله، مجرد، شاغل و 26 فرزانه. يابد مي تجلي رؤياپردازي قالب

 عروس ظاهر چقدر ازدواج مراسم توي ما، جامعه تو حداقل كه كنيد درك اينو كنم فكر و هستيم زن دو ما هر« 

 اين با اينكه فكر كنم، عمل اينكه از قبل. باشم خوشگل عروس يك شَم، مي عروس كه موقعي دارم دوست. مهمه

 پخته گن مي تازه بشه پير مرد اگه. ندارن ظاهر تو مشكلي مردها. بود آور عذاب برام م،بش ظاهر عروس عنوان به بيني

 از عمل با. شه مي افتاده زمان مرور به هم بيني. داده دست از را جذابيتش ديگه شده، پير گن مي زن براي اما شده،

  ».شه مي جلوگيري افتادگيش

 در كه مهمي هاي موقعيت درنظرگيري با مطلوب وضعيت و واقعيت ميان فاصله احساس وسيله اين به

  .شود مي شامل را زنان براي اسطوره عنوان به زيبايي از دارد، بخشي اساسي نقش زيبايي آن

 افراد كه شود مي شناخته هايي داشته و امتيازات عنوان به سرمايه: زن سرمايه عنوان به زيبايي تلقي

 اقسام بورديو زعم به سرمايه. گيرند كار به آن را توانند مي ند،دار ديگران با كه اجتماعي روابط صحنه در

 سرمايه ،)مهم ديگران با ارزشمند روابط گوناگون انواع(اجتماعي سرمايه اقتصادي، سرمايه«دارد  گوناگوني

: 1385 جنكينز،( »)اجتماعي افتخار و پرستيژ( نمادين سرمايه و) مشروع معرفت اقسام و انواع(فرهنگي 

136.(  

 گرفته، انجام هاي مصاحبه حسب بر. توان جزئي از سرمايه نمادين دانست توجه و دستكاري بدن را مي

 به فرد براي را افتخار و پرستيژ جامعه، در ارزش و شهرت پذيرش، ضلع سه دربرداشتن با سرمايه نوع اين

  :ويدگ مي باره اين در ساله، مجرد، فوق ديپلم و شاغل 25 ماريا. آورد مي ارمغان

 كه چيزهايي از يكي. كنم مي دقت مردم رفتار روي ها وقت خيلي و كنم مي كار خصوصي شركت يك توي من ببينيد«

 داشته بيشتري ثروت هرچي اينكه مثل. بيشتره ارزشش باشه، زيباتر چه هر زن كه اينه كرده جلب را نظرم هميشه

 من. باشه ارزشمند تونه مي كه هست چيزي چنين يك هم زيبايي .كني خريد بري، مسافرت توني مي بيشتر باشي،

 با خب. ارزشتره با نوعي به داره بيشتري زيبايي كه دختري ديدم و كردم تجربه را اينها جامعه تو و كار محيط توي

  ».آورد دسته ب را ارزشه با كه چيزي اون شه مي حدي تا هم جراحي
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  :ه سرمايه شدن زيبايي اشاره داردمجرد، شاغل داراي مدرك و ليسانس، ب ساله، 29 صبا

 سال دو يكي تا كنيد باور. نيستم قايل آن براي اصالتي اما دادم انجام زيبايي جراحي كه درسته بگم بايد شخصه به«

 و كردم مي افتخار جامعه تو دختر يك عنوان به خودم پاكي و نجابت به خيلي. نبودم زيبايي جراحي فكر به هم پيش

 كه بينيم مي عمل در اما. مهمتره چيز همه از نجابتش زن يك بگم تونم مي. هست هم االن. بود هگا تكيه يك برام

 تكيه نجابتم داشتن به فقط بخوام من اگه االن نظرم به. طوريه اين ما جامعه تو. هدش مي مهمتر چيز همه از اش زيبايي

 همه باشه، نداشته چنداني زيبايي اگه اما. پذيرن مي جازدوا موقع بهتر را اش خانواده باشه زيبا كه دختري. باختم كنم،

  ».گذاشته اثر من روي چيزها اين همه از اول بگم تونم مي. كنن مي مخالفت

 از برخي ديد از شغل و خانواده تحصيالت، از اعم ها ويژگي ساير به نسبت فرد ظاهر تقدم ترتيب اين به

  .دهد مي قرار خود الشعاع تحت ديگري از پس يكي را دافرا تعامالت كه ايست گونه به كنندگان مشاركت

 و ها رقابت نوع در تفاوت مرد، و زن شايستگي معيار در تفاوت :مردانه با دنياي زنانه دنياي تفاوت 

استخراج  كنندگان مشاركت هاي برخي بر اساس صحبت كه است مفاهيمي جمله از مطالبات و اهداف

ساله و دانشجو، مرجان،  21ه، شاغل و داراي تحصيالت ليسانس، اسماءسال27باره سميه در اين. است شده

اند كه در ادامه نظر  ساله، مجرد، ليسانس و شاغل، به عنوان مشاركت كنندگان مجرد اظهار نظر كرده26

  :سميه آورده مي شود

 اين سراغ يان مي كمتر مردها. زيبائيشه و لطافت به بودنش زن اصالً زن كه كنيم قبول بايد اينو كنم مي من فكر«

 زيباتر خودشونو بايد كه هستن زنها اين. باشه داشته خوب كار كه هست اوني خوب مرد ما جامعه تو چون چرا؟. چيزا

 اين به آدم الزمه. ده مي دست از را سن، جذابيتش رفتن باال با زن .داره ربط خوشگلي به خيلي شايسته، زن چون. كنن

  ».بيفته قيافه از ديرتر تا كنه توجه قضيه

 باز هم بود مرد اگر« اينكه به پاسخ در دار با تحصيالت فوق ديپلم، نيز ساله، متأهل، خانه23فاطمه، 

  :گويد مي »نه؟ يا داد مي انجام زيبايي جراحي

 شا بيني شوهرم من .بدهند انجام خوب خودشونو كار بايد زن چه و مرد چه كه معتقدم دار خانه زن يك عنوان به من«

 بايد زن. باشه پولدار و تيپ خوش بايد مرد كنم مي فكر من. نيست چيزها اين تو اون امتياز. نيست مهم اين اما بزرگه،

 به كنم مي سعي. باشم داشته امتياز اون تونم پيش مي بيشتر زيبايي با كه منم اين. خوب شوهرداريش و باشه زيبا

  ».كنم توجه خوب زيباييم

ها حاكي از وجود نوعي نگرش ظاهرگرايانه زن نسبت به خود  ده و نمونه مصاحبههاي استخراج ش مقوله

  . اما نگرشي كه به شكل مستقل نيست. است
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  زنان به نسبت مردان نگرش

 چشم از را خودشان كه شوند مي اجتماعي اي گونه به زنان دهد مي نشان فمينيستي شناسي جامعه«

 مورد در باز كه اند شده اجتماعي چنان آنها هستند، زن نيز ها هم آنم ديگران كه زماني حتي. بينند مي مردان

  ).  509:  1374 ريتزر،( »گيرند مي نظر در را مرد نظر ديگر، زنان و خود

 در خودشان تمايالت صرفاً آيا« كه سؤال اين به كنندگان مشاركت از نفر12 شده انجام هاي مصاحبه طي

 -2 مردان، براي زن شدن كااليي-1: مقوله 3 قالب در هايي پاسخ ،»نه يا بوده مؤثر زيبايي جراحي به اقدام

  . اند نگاه جنسي مدار پسران به دختران، ارائه داده - 3 زنان پنداري دوم جنس

 نگاه همانند زن جنس مردان به نگاه كنندگان، مشاركت از تعدادي اعتقاد به: مرد نزد زن شدن كااليي

   .باشد ارزش بي يا ارزش با تواند مي كه كااليي. كاالست يك به

 و چشم قالب در مردان كاالگونگي نگاه در ساله، شاغل و ليسانس است،32كه  سمانه و مرضيه و مهين

  :شود مي آورده مرضيه صحبت ادامه در اند كه داشته نظر اشتراك آنان همچشمي

 خودم ظاهر به مجبورم من كه ريهطو مشترك زندگي توي اون برخورد اما كن، جراحي كه نگفت من به همسرم«

 اما چرخونيم، مي ما دوي هر اقتصادي نظر از را مشترك زندگي كه درسته شوهرم و من االن. باشم داشته خاص توجه

 منه ظاهر كنه، مي خوشحال اونو همه از بيشتر كه چيزي اون كنه، توجه خونه تو من كمك به اينكه از بيشتر شوهرم

 فردي براي كسي هر كنم مي فكر من. داره اثر روش من ظاهر كه فهمم مي اينو رفتارش از. دارم توجه بهش چقدر كه

 هر از براشون اين. زيباييشه زن، به افتخارشون مالك اكثراً مردها. داره افتخار مالك يك كنه مي زندگي او با كه

  ».مهمتره اي ديگه خصوصيت

 بر هم رفتارديگري كنيد مي فكر يا بوده دتان مهمخو تمايالت صرفاً آيا«كه  اين به پاسخ و در سميه

  :دهد مي پاسخ گونه اين »گذاشته اثر شما براي جراحي تصميم

 قراره كه هستم مردها با ارتباط در جامعه تو من كه بگم بايد اول وهله در. نيست من خود خواست تنها بگم تونم مي«

 فكر گن مي زنها درباره اونها كه چيزهايي به شه مي باعث ينهم خب. كنم زندگي سقف يك زير اونها از يكي با بعداً

 بچه. خواستن مي زندگي زن مردا موقع اون. داره فرق قبل مرداي با امروزي مرداي روحيه و اخالق كه بگم بايد. كنم

. ازنبن باشه و بهش خوشگل كه باشه كنارشون زن يك خواهن مي مردا االن اما. باشه خوب اخالقش. بياره براشون

 به كه باشه خوشگل خيلي خواهم مي گه مي خواستگاري ياد مي كه پسر االن .مونه مي جنس يك براي اونا، زن مثل

  ».گذاشته اثر من اين روي خب !دختري عجب بگن دم مي نشون مامانم

   .دهد مي تشكيل زن از مرد جسماني تصور را موجود جنسيتي نگرش از بخشي ترتيب اين به
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 به نسبت مردان نگرش جسماني جنبه بر عالوه شوندگان مصاحبه ديد از :زنان ريپندا دوم جنس

 كه نگرشي. دارند زنان به نسبت اي ويژه نگرش مردان نيز، روحي و فكري يا جسماني غير جنبه از زنان،

  . نمايد مي تبديل مردان با متقابل روابط در بودن دوم جنس به را او و نموده محدود را زنانه اعمال و افكار

باره نظر مشابهي داشتند كه در ادامه نظر مهسا آورده  ساله، دانشجو و مهسا و مجرد در اين19 اكرم

  :شود مي

 زن يك اگه مثالً خيابون توي ديدم من. دونن مي تر پايين گيرن، اونو مي كم دست را زن مردها ما، جامعه توي ببينيد«

 بخواد زن جايي يك اگه يا. شه مي هول بيچاره اونم. كنن مي خرشمس زود مردها بكنه اشتباه يك رانندگي موقع

. هستي شكلي چه و داري رويي و رنگ چه كه ظاهرته به چشمشون فقط. تونه نمي كنن مي بده، فكر نشون خودشو

  ».نيست ما مردهاي بين باور اين اما. نيست كم هاش توانايي زن .ذاره مي اثر ما روي ها نگاه اين خود به خود

 و فاطمه اعتقاد به. زنان است پنداري دوم مقوله جنس به مربوط بعدي مفهوم زن فكر به ندادن بها

  : گويد باره مي در اين فاطمه. دهند مي ترجيح زن فكري هاي ايده به را خود فكري هاي ايده مردان سمانه

 دوره چرا وگرنه. گذاشت اثر من روي خيلي شوهرم رفتار. كردم جراحي كه نبوده خودم خواست به اصل در واقعاً من«

 و رسيدن خود به انتظار بيشتر زن از. گيرن نمي تحويل را زن فكر زياد مردها بگم تونم مي. نكردم عمل مجردي

 من براي منطقي دليل آوردن دنبال به شوهرم بِدم، نظري اگه من مثال. ندارن زن فكر به كاري مردها. دارن داري بچه

  ».پرسه نمي ومن نظر اصال. نيست

 روابط در تنها نه اند كه داشته بيان كنندگان مشاركت از برخي :دختران به پسران مدار جنسي نگاه

 زن، به انساني نيز گاهي نگاه روابط اجتماعي در بلكه دارد، وجود زن به گونگي كاال نگاه زن، و مرد نزديك

  .گردد مي دختران روحي آزار موجب محور، نسيج هاي نگاه به گونه اي كه. است يافته تقليل جنسي نگاه به

است  جوان و نوجوان دختران با پسران رفتارهاي جمله از خيابان، در تحقيركننده آميز و طعن هاي متلك

فرزانه و . نمايد مي تسهيل را بدن دستكاري به اقدام و نموده بيشتر را فرد حساسيت سن، اقتضاي كه به

  .مي شود نموده اند كه در ادامه صحبت فرخنده آورده تجربه را پسران محور جنسي رفتار فرخنده

 گفتن مي متلك بهم خيابان توي زياد پسرها بودم شده الغر كه پيش مدت چند از. نبودم زيبايي جراحي فكر تو من«

 اثر همه از اول من روي همينا. كنه عمل را اش بيني كنيم جمع پول بياييد: گفتن مي! بيچاره. هست بيني چه اين كه

  ».كنم عمل بايد و دارم بدي بيني كه شد باورم رفتم مي كه آينه جلوي ديگه. گذاشت
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 دختران، ظاهرگرايانه هاي تشويق طريق از گاهي دختران، به نسبت پسران محور جنسي برخوردهاي در

ت ليسانس، ساله، مجرد و داراي تحصيال 20 ساناز. دهند مي سوق خويش ظاهر به بيشتر تمركز به را آنان

  :گويد مي

 تأثير تحت بيشتر بگم تونم مي كرديد، عمل چرا گيد مي اينكه. خوبه نيست، بد ظاهرم من بينيد مي كه همون طور« 

 كردن، مي تعريف من ظاهر از پسرها راستش. ذاشت مي اثر من روي پسرها رفتار مثالً. گرفتم قرار ديگران هاي حرف

 وسوسه و ذاشت مي اثر من روي نوعي به حرف ها اين خب. نداري حرف هديگ كني درست را ات بيني گفتن مي

  ».شم مي خوب خيلي كنم عمل اگه كه شدم مي

اي كه  به گونه. هاي جنسيتي است گيري نگرش وجه غالب شكل زنان به نسبت مردان نگرش حقيقت در

  .آيند مي شمار به در جامعه انآن براي مهمي ارزيابي مرجع مردان و كرده تعريف مردان ديد از را خود زنان

  مردان به نسبت زنان نگرش

 رفتار زن با بيند، مي ظاهر در كه آنچه حسب بر مرد كه باشند نگرش اين داراي جامعه زنان كه هنگامي

 نزد زن در ظاهر يابي محور« مقوله دو .نمايد با او تعامل برقرار مي مرد به نسبت نگرشي چنين با زن كند، مي

 دست هب مردان به نسبت زنان نگرش با مرتبط فرعي هاي مقوله عنوان به ،»همسر به اطمينان دمع« و »مرد

  . آمد

 در مرد اينكه به باور با زنان كنندگان، مشاركت از برخي گفته به بنا :مرد نزد زن در ظاهر يابي محوري

 قرار خويش هاي ويژگي ساير هب نسبت شدن بهتر اولويت در را ظاهر داشته، توجه وي ظاهر به زن، با تعامل

  .اند داده

 خود به نسبت تصور اين چرايي به پاسخ در بوده، قايل اهميت خود زيبايي و جواني براي كه ماندانا 

  :گويد مي

 و دارن توجه زيبا دختر يك به بيشتر پسرها كه دونه مي خوب دختر، يك. چشمشه به عقلش مرد من نظر به«

 به اول و مهمه خيلي براشون ظاهر گن مي كه شنيدم مردها خود از اينو هم من. اترهزيب كه اونيه دنبال چشمشون

  ».دارند اين موضوع رو قبول همه كنيم مي صحبت كه دوستام هم با. چيزها بقيه به بعد كنن، مي توجه ظاهر

 دانسته ظاهرگرايي از سرشار آن را و نموده اشاره همسر انتخاب در مردان معيار و مالك به نيز صبا

  :است
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 به مردها ببينه كنه مي نگاه كه هست طبيعي خيلي خب خواستگاريش، بياد يكي تا بشينه بايد دختر كه ما جامعه تو«

 موضوع اين به اينقدر اونها اگه. خوشگلترند كه هست هايي خانم اون سمت به مردها انتخاب. دارن توجه بيشتر چي

 را ديگه دختراي از خيلي جراحي يا خودم جراحي من. رفتن نمي زيبايي تسم به اونقدر هم ها خانم كردن، نمي توجه

  ».دونم مي خاطر اين به بيشتر

 در ضعف نقطه اين شناخت و مرد در نزد زن يابي ظاهر محور آنان عقيده به گفت توان مي ترتيب اين به

  .ظاهر واداشته است نمودن بهينه به را آنان مردان

 از را همسران خانوادگي، محيط يك در آفتي مانند به همسر به اطمينان عدم :همسر به اطمينان عدم

 به اقدام درباره همسرتان نظر« كه سؤال اين به پاسخ در متأهل كنندگان مشاركت .كند مي دور يكديگر

  :شود به عنوان نمونه آورده مي در ادامه نظر زيبا. اند نموده صحبت ،»است؟ بوده چه شما جراحي

 كه هستن موجوداتي مردها آخه. كردم قبول هم من شي، مي بهتر خيلي كني عمل را ات بيني اگه فتگ مي شوهرم«

 كشيده سمتشون به كه داره احتمال خيلي بينن مي را زنهايي چنين كه زماني اونا. باشه زيبا طرفشون دارن دوست

. كنن برآورده نيازشون كنن مي سعي يگهد زنهاي دنبال بيرون وگرنه برسه خودش به زن كه اينه نيازشون مردها. بشن

  ».كنم عمل كه عقالنيه كه كردم فكر منم

 رفتارهاي تأثير تحت كه ساله، مجرد، غير شاغل و ليسانس 19نرگس  متأهل، كنندگان مشاركت جز به

  :گويد مي وي. است نموده فكر نيز خويش آينده به بوده، پسران محور جنسي

 براي بعداً دارم دوست. باشه داشته زيبايي زن كه هست ضروري كنم مي احساس م،بين مي كه را پسرها رفتار من«

 براي مرد ديگه باشي، زيبا كه موقعي. باشه راضي من از بينه مي خوشگل زن يك كه طرفم. باشم خوب مقابلم طرف

  ».ديگه زنهاي سراغ بره چي

 زنان وجود دارند، مردان به نسبت كه نگرشي برحسب كنندگان بنابراين مي توان گفت برخي از مشاركت

  .دانند مي همسر دادن دست از خطر در جهت يك عنوان به همسر، پيرامون در را خويش از زيباتر

  علم پيشرفت

ها استفاده  كند از امكانات موجود جهت اعمال اين نگرش نگرش جنسيتي ظاهرگرايانه حاكم ايجاب مي

 .اند ن به نقش پيشرفت علم در اقدام به جراحي اشاره نمودهكنندگا در اين راستا، برخي از مشاركت. شود

 قرار تحليل و تجزيه مورد پيشرفته، پزشكي ابزارهاي و پزشكان يافتن تبحر مفهوم دو قالب در علم پيشرفت

  .گيرد مي
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اند  داشته اشاره پزشكان و پيشرفت علم يافتن خويش و تبحر وسوسه سال چند به ماندانا، مريم و ماريا

    :در دامه نظر ماندانا به عنوان نمونه مصاحبه آورده مي شودكه 

 مثالً. داره زياد ايراد و عيب كه ديدم مي و كردم مي نگاه دقت با را كردن عمل كه كساني هاي بيني پيش، سال چند«

 به باشه بيدهچس كه مصنوعي بيني انگار. هاشون حالت نبود طبيعي اصالً. داشتن سربااليي حالت خيلي يا بودن كج يا

 تر مطمئن خب. داشتن طبيعي حالت خيلي. نبود معلوم و اصالً كردن عمل ها خيلي كه ديدم مي اواخر اين اما. صورت

  ».شد كم نگرانيم هستن، ايران تو مجربي و خوب پزشكان ديدم كه زماني. باشم داشته خوبي عمل تونم مي كه شدم

 بيشتر زيبايي داشتن آرزوي در كه آنان براي جديد يغاميپ روز به روز پزشكي پيشرفته ابزارهاي وجود

 را زيبايي جراحي تيغ زير به رفتن نفع زيان، و سود محاسبه يك در نيز افراد. آورد مي ارمغان به هستند،

  .طلبد چرا كه نگرش جنسيتي موجود آن را مي. دانند مي بيشتر آن ضررهاي به نسبت

   گوناگون صور در مردان ظاهرگرايانه نگرش طرهسي تحت زنان بدني تصور: هسته مقوله

 نقش بدن، شخصيت، است كه به اي كليشه جنسيتي و قالبي تصورات دربردارنده موجود جنسيتي نگرش

 4 هر در كه بوده اي گونه به جنسيتي قالبي تصورات. يابد مي ارتباط جنسيتي زن نقش گيري جهت و شغلي

داد و اين موضوع به خصوص  مي سوق بدن دستكاري و ظاهرگرايي فرهنگ سمت به را زنان مذكور، مؤلفه

  .يابد از جانب نگرش جنسيتي ظاهرگرايانه مرد شيوع مي

تصور بدني زنان تحت سيطره ظاهرگرايي غالب «با توجه به پيشرفت علم در زمينه جراحي زيبايي، مقوله

 ي نتيجه در كه مضمون اين به. د، استخراج گرديپديدهبه عنوان » هاي علمي مردان در شرايط پيشرفت

 پديده اين هاي علمي، گر پيشرفت نقش تسهيل با همراه زنان، و مردان زن در تعامالت به نسبت نگرش

  . كند مي ظهور

  گر  شرايط مداخله

 تشديد يا تخفيف باعث گرفته قرار آن در فرد كه بستري در گر مداخله شرايط علّي، شرايط بر عالوه

 به زيبايي به كه زناني. گر است مداخله شرايط از يكي عنوان به اجتماعي فرهنگي، خاستگاه. شود مي ها پديده

 تحصيالت داراي عمدتاً داشتند، زياد تأكيد ظاهري ويژگي بر يا و داشتند اشاره زن سرمايه عنوان

 يا و همسر هب اطمينان عدم بر مردان، به نسبت زنان نگرش در كه زناني همچنين. اند بوده غيردانشگاهي

 حال. اند بوده دانشگاهي غير تحصيالت داراي و دار خانه زناني اند، داده نظر مردان سوي از جنس دوم پنداري
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پيشرفت علم نيز به . اند نموده صحبت مردان سوي از جنس دوم پنداري زنان درباره كمتر شاغل زنان آنكه

ن و زنان، توانسته در تصور بدني زنان نقش داشته گر در مناسبات ظاهرگرايانه مردا عنوان يك شرط مداخله

  . باشد

  زمينه

 يك وجود از نشان هاي جنسيتي نگرش. گيرند مي خود به خاصي شكل مختلف، هاي زمينه ها در پديده

 اي، جامعه هر در مردساالر ايدئولوژي سياليت هاي شاخص از يكي كه چرا دارد؛ جامعه در مردساالرانه بستر

 بستري، چنين در. است روزمرّه زندگي در زن بدن و ظاهر نقش شدن برجسته و زن به گيكاالگون نگاه

 نگرنده كه كند مي عمل طوري به او. دهد مي سوق شدن واقع پسند مورد سمت به را زن مردساالر، فرهنگ

  . طلبد مي

 از افراد قايسهم ظاهرگرايي، فرهنگ در. يابد مي شيوع ظاهرگرايي فرهنگ بستر سرعت به آن، بر عالوه

 را الگويي فرهنگي، بستر اين. چرخد مي ظاهر و بدن زيبايي از جمله و نمايش قابل هاي دارايي حول يكديگر،

  .دارد مي باز هايي فرصت از را آنان مقايسه، بازار در نشدن وارد كنند مي گمان افراد كه دهد مي رواج

هاي زيبايي  هاي علمي در زمينه جراحي پيشرفت اي، سهولت دسترسي به ديگر زمينه و بستر چنين پديده

هاي علمي در زمينه جراحي زيبايي در يك منطقه بكار برده شود و افراد به راحتي  زماني كه پيشرفت. است

   .شود هاي زيبايي نيز بيشتر مي بتوانند آن را دريافت كنند، ترغيب به انجام جراحي

  كنش متقابل / راهبردهاي كنش

  ر ظاهرتمركز فكر ب -

 تلقي با. گزينند كنش متقابل، شيوه رفتاري است كه به دليل حضور شرايط، افراد برمي/ راهبردهاي كنش

 در را ظاهر بر فكر تمركز راهبرد آنان اسطوره، يك عنوان به زيبايي و زنانه ويژگي مثابه به زيبايي

 افكار گونه اين خويش را زمان از بخشي روزمره زندگي در كه طوري به. اند نموده اتخاذ متقابل كنش/كنش

  .است نموده اشغال

  زندگي كردن توأم با اعتقاد به ضرورت توجه به زيبايي زن -

 زندگي در زن زيبايي به توجه ضرورت به اعتقاد با توأم كردن زندگي متقابل، كنش/كنش راهبرد دومين

   .است مردانه دنياي و زنانه دنياي ايجاد تفاوت حاصل كه است
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  ولويت دادن به ظاهر و بدن در روابط با جنس مخالفا -

 رابطه در بدن و ظاهر به دادن اولويت اند، كرده مشاهده را مردان سوي از پنداري كاالگونه تلقي كه زناني

  .اند اتخاذ نموده متقابل كنش/كنش را به عنوان راهبرد مخالف، جنس با

  ادلواپسي از نگاه مردان به خود در روابط با آنه -

نگاه جنسي مدار پسران به  تجربه داراي بوده، سال 20 زير سنين در كه كنندگان مشاركت از برخي

 حاصل بدني تصور حسب بر آنان كه است كنشي آنها، با روابط در مردان نگاه از دلواپسي. اند دختران بوده

  .اند داشته شده،

  گزينش منابع اطالعاتي نوين-

باره  اين زيبايي، زنان در جستجوي منابع اطالعاتي جديد در  نه جراحيهاي علمي در زمي با پيشرفت   

 در بدن شناختي اهميت درجه( بدني گذاري تصور سرمايه بعد دو داراي بدني با توجه به آنكه تصور. هستند

/ است، آنچه كه در خصوص راهبردهاي كنش) بدني رضايت عدم و رضايت( بدني تصور ارزيابي و) روابط

  . تقابل گفته شد، نمايانگر تصور بدني منفي زنان مورد مطالعه بوده استكنش م

  پيامدها

  مشاركت اغلب: است داشته افراد براي را هاي علمي، پيامدهايي همراه با پيشرفت جنسيتي نگرش

 در زن و مرد جنس انكارناپذير جدايي پيرامون گفتگوها و بوده محور جنسيت گفتمان داراي كنندگان

 زن و مرد صفت مداوم كاربرد و اند آنگونه مردان و اينگونه زنها اينكه گفتن با. است  بوده گوناگون ايه عرصه

  .گردد مي افراد رفتارهاي پيرامون ها قضاوت مبناي محوري، جنسيت اجتماعي، روابط كليه در

 زنان كه ودهب حاكم جنسيتي نگرش از حاصل پيامد ديگر مردان، رضايت كسب جهت بدن تغيير به اقدام

 ديگر باطن به نسبت ظاهر ارزشمداري. است داده قرار مردان به شدن نزديك جهت ظاهرگرايي موضع در را

 بسياري در زن يك ظاهر كه ستا  اي گونه به جنسيتي نگرش آن نتيجه در كه باشد مي مذكور پديده پيامد

در نهايت پيامد حاصله به واسطه  .رددنگ الزم توجه وي باطن و روحيه به و گرديده قضاوت منشأ تعامالت

  .هاي زيبايي بوده است هاي علمي، پايين آمدن ريسك جراحي پيشرفت
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  نگرش جنسيتي حاكم بر جامعه در خالل پيشرفت علم: مدل پارادايمي

  

  شرايط علّي

  نگرش زنان نسبت به خود                     -
  نگرش زنان نسبت به مردان                   -
  نگرش مردان نسبت به زنان   -

  

  پديده

  علمي هاي شرايط پيشرفت در مردان غالب ظاهرگرايي سيطره تحت زنان بدني تصور 

                  

  زمينه

  بستر فرهنگي مردساالري -
  بستر فرهنگي ظاهرگرايي -
  هاي زيبايي سهولت دسترسي به پيشرفتهاي علمي در زمينه جراحي -

  شرايط مداخله گر  

  اجتماعي-ستگاه فرهنگيخا -
  پيشرفت علم -

            

  كنش متقابل/راهبردهاي كنش

  تمركز فكر بر ظاهر -
  زندگي كردن توأم با اعتقاد به ضرورت توجه به زيبايي زن  -
  اولويت دادن به ظاهر و بدن در روابط با جنس مخالف -
  دلواپسي از نگاه مردان به خود در روابط با آنها -
  طالعاتي نوينگزينش منابع ا -

  

  پيامدها

  غلبه گفتمان جنسيت محور -
  اقدام به تغيير بدن جهت كسب رضايت مردان -
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  ارزشمداري توجه به ظاهر نسبت به باطن -
  هاي زيبايي پايين آمدن ريسك جراحي -

  

  نظريه مبنايي پژوهش

 و آوري جمع مندي نظام رطو به كه هايي داده. گيرد مي نشأت ها داده از كه ايست نظريه اي زمينه نظريه

   ).1996اشتروس، و گليزر( شود مي تحليل و تجزيه تحقيق يندفرآ طي

فرد چنين نگرشي را در مناسبات  .آيد مي پديد فرد فكري حوزه در كه است چيزي آن جنسيتي نگرش

بدن و ظاهر به واسطه حضور چنين نگرشي، . نمايد آورد و آن را دروني مي خود با مردان و زنان به دست مي

  . بخشد كند و شيوه تصور بدني خود را قوام مي خويش را نظاره مي

 هاي جنبه باشد، زن يا مرد جنس درباره تواند مي كه جنسيتي قالبي طور كه گفته شد، تصورات همان

 هاي مقوله ،)خود به نسبت زنان نگرش( اول آمده بدست مقوله در .دارد دربر را فرد خصوصيات گوناگون

  .داد مي نشان را فيزيكي ويژگي مؤلفه به مربوط جنسيتي قالبي تصورات ي آنفرع

 ويژگي مؤلفه بر عالوه مردانه، دنياي برابر در زنانه دنياي تفاوت و زن سرمايه عنوان به زيبايي  

 به زيبايي شدن لحاظ با. دربرداشت را جنسيتي نقش گيري جهت و شغلي نقش و شخصيت مؤلفه فيزيكي،

. شود مي جستجو آن در و يافته تقليل وي فيزيكي بعد به حدي تا زن، يك شخصيت سرمايه، عنوان

 به اعتماد و امتيازات ها، رقابت اهداف، ها، شايستگي تفاوت مردانه، و زنانه دنياي تفاوت اظهار در همچنين

 كه معني اين به. بود يافته تقليل فيزيكي مؤلفه ويژگي بعد به زنان درباره مؤلفه 4 هر بدن، اهميت و نفس

  .است مطرح زن ظاهر و بدن ها، تفاوت همه در

هاي استخراج شده از نگرش زنان نسبت به خود حاكي از آن است كه تصورات قالبي جنسيتي  مقوله

اموري ساخته شده از سوي زنان نيست، لذا زماني كه گفته مي شود، نگرش زنان نسبت به خود ظاهرگرايانه 

است كه اين تصورات قالبي است كه به سوي زن نشانه رفته و نگاه وي را نسبت به خود است به آن معني 

لذا زن از زيبايي براي خود اسطوره مي سازد، زن دنيايي متفاوت از دنياي مرد براي خود ترسيم . مي سازد

نگرش زن  به اين ترتيب نگرش مرد نسبت به زن است كه شاكله اين تصورات قالبي و در نتيجه. مي نمايد

 به نسبت مردان نگرش مورد در كنندگان مشاركت نظر به اين ترتيب اظهار. كند نسبت به خود را ايجاد مي
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جنسيتي را ظاهرگرايانه  نقش گيري و جهت شغلي نقش شخصيت، فيزيكي، ويژگي هاي مؤلفه 4هر  زنان

  . پندارد مي

توجه  به نظر مشاركت كنندگان .تاس مردان به نسبت زنان آمده، نگرش بدست اصلي مقوله سومين

در اين بستر به صورت ضمني، زن دارايي . است گشته منوط فيزيكي ويژگي به حد زيادي مردان به زنان تا

هاي زن حاكي از قرار گرفتن در بستر مردساالري است كه چنين نگرشي در  مرد به شمار آمده و نوع خواسته

تي، ارزيابي هويتي ظاهرگرايانه آشكار گشته و در مسيرِ يافتنِ در اين نوع نگرش جنسي. است زن تعبيه شده

نمايد تا كنترلي بر بدن خويش  است كه زن تالش مي با اين نگرش. گردد هويت، توجه به ظاهر مهم مي

  .داشته باشد

خويش بوده كه به نوبه  بدن به نسبت خودمهاري از حاكي پروراند، زن مي كه بدني تصور ترتيب اين به

به طوري كه نگرش جنسيتي مردان . است زنان به نسبت پاسخي به نگرش جنسيتي ظاهرگرايانه مردانخود 

 ي كننده تقويت يك عنوان به مرد، به نسبت زن نگرش آن بر عالوه. آيد به حساب مي بيروني كنترل نوعي

د تا از امكانات طلب وجود چنين نگرشي مي .گردد مي محسوب زيبايي جراحي به اقدام و بدني تصور ابعاد

. در راستاي به منصه ظهور گذاشتن آن نگرش استفاده شود زيبايي جراحي موجود از جمله امكانات صنعت

است، در خدمت خواست نظام  گرفته قرار داري سرمايه خدمت در مدرنيته عالوه بر اينكه عنصر اين

توان گفت با توجه به اينكه زنان  مي. تمردساالري و اجراي مطالبات مردانه از سوي زنان نيز قرار گرفته اس

خواهند و اين خواست به خصوص از سوي مردان  زيبايي را بر حسب ويژگي مورد پسند واقع شدن زن مي

با اين ترتيب در صور . شود، سبب گرديده تا زنان نسبت به خود نگرش ظاهرگرايانه پيدا كنند اعمال مي

نسبت به زنان، توجه به بدن، زنان را تحت تأثير خود قرار داده گوناگون نگرش جنسيتي ظاهرگرايانه مردان 

بردن به نقش نگرش جنسيتي ظاهرگرايانه حاكم و نقش  در نهايت نظريه مبنايي پژوهش حاضر با پي. است

  :گردد باره ختم مي گري پيشرفت علم در پيدايش تصور بدني، به ارائه دو قضيه و مدل نظري در اين تسهيل

  :ي نتيجه در ظاهرگرايانه جنسيتي نگرش گرا: قضيه اول

  .نمايد مي دستكاري را خويش ظاهر و بدن خودمهاري، با وي پس باشد، خود به نسبت زن نگرش: الف

 و بدن دستكاري بيروني، كنترل يك عنوان به نگرش اين پس باشد، زنان به نسبت مردان نگرش: ب

  .گردد مي موجب را زن ظاهر
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 ظاهر و بدن دستكاري كننده، تقويت عنوان به نگرش اين پس باشد، مردان به نسبت زنان نگرش: ج

  .گرداند مي محتمل را زن

 زن بدن دستكاري به اقدام كننده تسهيل زيبايي، هاي جراحي زمينه در علم پيشرفت :قضيه دوم

  .گردد مي

  

  مدل نظري نهايي

  

  

  

  گيري و پيشنهاد نتيجه

به اين . و در نتيجه اقدام به جراحي زيبايي اذعان داشت ش نگرش ظاهرگرايانهپژوهش حاضر به پيداي

هاي مالي  ترتيب كه با افزايش سرمايه گذاري تصور بدني و ارزيابي منفي از بدن، آنان حاضر به صرف هزينه

گرفت كه توان چنين نتيجه  با توجه به مطالعه انجام گرفته مي. و زماني خود به موضوع بدن و ظاهر بودند

اند در جامعه موقعيت اجتماعي باالتري را كسب نمايند،  زنان داراي تحصيالت باالتر و كساني كه توانسته

آورند سعي در داشتن  آنان با استقالل رأي كه بدست مي. داراي سرمايه گذاري تصور بدني كمتري هستند

روزي آنان بر حسب كار،  ني كه اوقات شبانهزنا. هاي خود دارند تر بر حسب ساير سرمايه روابط اجتماعي موفق

اي كه سرمايه  به گونه. روابط اجتماعي و يا مطالعه باشد، زمان كمتري براي توجه به بدن و ظاهر دارند

  .گذاري تصور بدني تحت الشعاع سرمايه روابط اجتماعي و فرهنگي آنان قرار مي گيرد

هاي  فزايش توجه زنان به امكان كسب موفقيتگذاري در زمينه ا توان با سياست بر اين اساس مي

هاي ظاهرگرايانه  هاي فرهنگي و اجتماعي از تشديد رويه اجتماعي و خانوادگي از طريق افزايش سرمايه

 پيامد                   كنتش متقابل/راهبردهاي كنش    شرايط علي

 نگرش زنان نسبت به خود

 نگرش زنان نسبت به مردان

 نگرش زنان نسبت به زنان

  خودمهاري

  

  هتقويت كنند

  

 كنترل بيروني

  دنيتصور سرمايه بافزايش 
  

 ايجاد عدم رضايت بدني
 هاي زيبايي افزايش حجم جراحي منجر به
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هاي توانمندسازي زنان و  ه ها در اين زمينه، ارائه كارگا ريزي ها و برنامه گذاري از جمله سياست. جلوگيري نمود

  . هاي تلويزيوني در اين راستا است توليد و پخش برنامه

اما عامل مسلط در شكل دهي به اين تصور بدني، نگرش جنسيتي ظاهرگرايانه مردان بود كه بسياري از 

 به نسبت مردان ديد اهميت به كنندگان مشاركت از بسياري كه آنجا از. زنان را تحت تأثير خود قرار مي دهد

 تحول ايجاد مردان نگرش در آموزش، طريق از تا است الزم دند،دا مي اهميت خود به آنان نگرش و خود

 ظاهر نقش وسيله بدين. دهد قرار الشعاع تحت را زنان بدني تصور تواند مي مردان نگرش نوع كه چرا. شود

 براي مؤثر گريد يك مردان كه حال ديگر عبارت به. گيرد مي جاي روابط در آن افراطي نه و معقول حد در

  .آورد بار به را زنان بدني تصور در تواند تحول مي زنان، درباره مردان تصور در تحول ؛آيند مي ارشم به زنان
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