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 چکیده

هعای هعویتی شیشعیا ما نع      اجتماعی است که کنشگران با زوال مرجع   یخودآرایی مسئله

ار کعن  متاابعل روزمعرکس کسعب هویعت      مذهب و سنت به آن تمایل یافته و در میع ان  اشایع   

هعای  هعای فرهنگعی و زبعان بع  یس جعایگ یا     کنن . در ایا میانس الگوهای مصعرفیس ااقاعه   می

اجتماعی دوران معاصر ما هستن . ه ف از ا جعا  شعهوه  ضا عر خعناخت علعل ارربعذار بعر        

خععودآرایی ز ععان اسععت. روا بععه کععار برفتععه خعع ک در شععهوه  ضا ععر شیمععای  بععودک و از  

 شایعایی  محاسعهه  عریب   آوری اطالععا  اسعتدادک خع ک اسعت. بعرای      امعه بعرای جمع     شرس 

و عع د بعه دسعت آمع ک      بردیع ک  اسعتدادک  کرو هعا   آلدعای  روا از  ظر  یع   مورد  امة شرس 
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 .بودک اسعت  193231تع اد آ ان   1330که بر طهق سرخماری سال ساکا در خهر کاخان است 

تعا   19 در است که از میعان ز عان     330ضجم  مو ه بر اساس فرمول کرجسی و موربان خامل 

 دو از ایمرضلعه  چن  ایخوخه روا از استدادک ا  .   مو ة مورد مطالعه با ساله ا تخاب خ ک 33

هعای شعهوه    یافتعه . برفتعه اسعت   قعرار  شرسع   معورد  خ ک و ا تخاب کاخان خهرداری منطاة

ضا رس  بیا گر آن است که بیا اق ا  به خودآرایی به عنوان متغیر وابسته و شذیرا اجتمعاعیس  

 گرا به زیهایی و  گرا به خودآرایی به عنوان متغیرهای مستال رابطة معنادار و مثهت و بیا 

 تعای  تحلیعل    .(p=0.00) ندی وجعود دارد های مذههی و خودآرایی رابطة معنادار و مبرای 

های مختلف سعنیس تحصعیلی و   واریا س  ی   شان داد که اختالف میا گیا معناداری بیا بروک

طهاة اجتماعی در متغیر وابسته اق ا  به خودآرایی وجعود دارد.  تعای  تحلیعل ربرسعیو ی  یع       

 گعرا بعه خعودآراییس    ضاکی از آن است کعه متغیرهعای ارربعذار در خعودآرایی بعه ترتیعب       

 برای  مذههیس شذیرا اجتماعی و طهاة اجتماعی هستن . 

 خودآراییس زیهاییس سهک ز  بی م رنس م یریت ب نس شذیرا اجتماعی. ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

بشعر اولیعه زینعت آ      »خودآرایی از دیرباز در ز  بی ا سان وجود داخته است و 

طهیعی و برآوردک بردا  ن آرزوهای خود به کار بردک را به منظور دور ما  ن از بالیای 

با ایعا ضعال خعودآرایی در بذخعته هعیی ربطعی بعه امعر          (.172: 1389)افشار یاس  «است

 ای برای  شان دادن تعلق و قرابعت بروهعی بعودک   بذاریزیهایی   اخت و در واق   شا ه

ب توجعه دیگعران   اما امروزک میعل بعه خعودآرایی و جلع     (.131: 1371جاکس )رفعتاست 

 شان از تمای های طهااتی و هویتی دارد. آ چه که به طور کلی سهب اهمیت یافتا بع ن  

در اخکال خودآباهی ب  ی و خودآرایی ب  ی خ کس  اخی از ایا  کته است که اج ای 

هعای  ابدتعة معا را منتاعل     های معنایی هستن  و ب ن ما نع  رسعا ه شیعا    ب ن دارای د لت

دهعی بعه   های ب ن در خعکل همچنیا خصایص و ویهبی (. 32:1330س1ال)مارخ کن  می

 :39 س2)کریگعر و اسعمیت   تناسها  اجتماعی و تولی  و بازتولی  اجتماعی دخیعل هسعتن   

2009).  

در ایا تجربعة دوران مع رنس و ع  بع ن و عالقعه بعه تغییعر آنس برایشعی تجعاریس          

ی  ب ن خود را متناسعب و مطعابق بعا     مایشی و آرایشی است. افراد م رن به ویهک ز ان با

هعای  (. ز ان به ویهبعی 131: 1371س جاک)رفعت های روزس  غر و جوان  گه دار  ا  ازک

های زیهاتر کنن  چهرک و ب ندهن  چراکه تصور میظاهری خویشتا اهمیت بیشتری می

یعاری   و اجتمعاعی خعود  هعای اقتصعادی   توا   آ ها را در دستیابی به اه اف و آرمانمی

  گعاک کننع   های خعود  ز ان با  وعی دی  اب اری به ب ن خود رسا  . همیا امر موجب می

                                                           
.  Marshall.1 

 Krieger & Smith..2 
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(. اما بای  ایا  کته بررسی خود که آیا اق ا  به خعودآرایی صعرفا    192: 1379)اضم  یاس 

 اخی از عالیق  مایشی و آرایشی ز ان است یا اهمیت یافتا زبان ب  ی در ز ان در ایعل  

سعازد  و  )سنتس عرف و مذهب( برای آ ان معی  با هداوتی است که سهجهان متزیست

« بنع وباری بع  ی  بعی »توان تدکر مهتنعی بعر   آیا در  گاک به امر خودآرایی توسط ز ان می

آ ان را تنها مورد ماصر دا ستس یا اینکه بای  اقع ا  بعه خعودآرایی را بعه      شی  برفت و

ضا ر دا ست کعه از سعوی  گعاک معادیس     در بطا ز  بی عصر ال ا  هویتی عنوان یک 

 خود طلها ه در جامعه به ز ان تحمیل میاب اری و میل

کنن  تا زیهعاتر بعه  ظعر برسعن س ولعی در واقع        دختران و ز ان اق ا  به خودآرایی می

 قالععب در را زیهععایی تععوانمععی سععلال مهععم ایععا اسععت کععه زیهععایی چیسععت  در کععلس  

 یعک  از برفعت کعه    ظعر  در  آن عینعی  برابرهای و اهنی مثهت ادراکا  از ای مجموعه

 و هعا سعلیاه  دیگعر  طعرف  از و کن شی ا می ارتهاط اجتماعی و فرهنگی ماو   با طرف

 اصعلی  معال   عنعوان  بعه  زیهایی .(8: 1372تاردیس ) تأریر دارد آن در فردی اضساسا 

 بعا  ایاولعه باخع س م  داخته زیستی ماهیتی آ که از بی  خوی س ب ن ظاهر از افراد در 

 1سینو  .(23-93: 1330کرما یس  و ضی ری) است فرهنگی و اجتماعی قوی هایریشه

 صعور   بعه  بلکعه  هنعریس  خکل یک به عنوان استس  ه خ ک تخصصی زیهایی بوی :می

 اج ایعی  کعه  دارد را خود خاص زیهایی هایبت  سلی هر .ب ن اجرای تدکیک و تج یه

: 1373خعهابیس  ) کنع  معی  تحسعیا  آمیع ی وسواس و ب ینشی صور  به را آ ها ب ن از

(. الهته زیهایی بای   شان دهن ة تناسب و هماهنگی ظاهری در افراد باخ . در غیر ایا 12

ای کعه بعه کعار    بعذارد. هعر روا و سعلیاه   صور  ارر  امطلوبی روی چشم بیننع ک معی  
                                                           

Synnot. .1 
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)لیع ن   «خع  رود بای  متناسب با خخصیتس خلق و خوس ا  ا  و سهک ز ع بی فعرد با   می

 (.183: 1370س 1فیل 

مدهو  زیهایی در ملل مختلف از لحاظ مص اقی متدعاو  اسعتس معثال  در آفریاعای      

مرک ی زیهایی زن وابسته به چعاقی او اسعت. از ایعا رو محلعی وجعود دارد کعه در آن       

بالنع . در آفریاعای   کنن  و مردان از داخعتا ز عان فربعه بعر خعود معی      دختران را فربه می

کشعن  و   های جلوی فک بعا  را معی  رسم بر ایا است که در دوران بلوغ د  ان جنوبی

 (. بنعابرایا 193: 1380س 2)کالیعا بعر    آی ایا امر زیهایی برای دختران به ضساب می

هایی بعا قع های   توا یم الگویی را که مثال  بربرفته از خمال اروشا است و خامل م ل می

ک با معو و چشعم روخعا اسعت را بعه همعة معرد  جهعان         بلن س تکی ک با شوست مالیم همرا

 عر ه کنیم.

با ایا که زیهایی به لحاظ جغرافیای فرهنگعی امعری  سعهی بعودک و برتعری اهعا بعر        

های فراوا ی داختهس اما مساقل مربوط به تصویر ب ن جسم یا جسم بر اهاس فراز و  شیب

سععی خع ک اسعت     در شعهوه  ضا عر   .های ب ر  تئوریک بعودک اسعت  مشغولیاز دل

های ظاهری ز ان در ضوزة عمومی کن  اجتماعی جامععه  مو وع خودآرایی و  مای 

خعناختیس  و عوامل وابسته به آن بررسی خود. الهته بای  در  ظر داخعت کعه عوامعل روان   

هعا توجعه   خناسا ه و اجتماعی بو ابو ی ز ان را به سمتی کعه بعه مع ها و معار     زیهایی

ان که اسعتدادک از وسعایل آرایشعی در دختعران بعاهی  اخعی از       ده . چنسوق می سکنن 

خناسا ه از جمله میل و کشع  درو عی دختعران بعرای داخعتا جعذابیت و       عوامل زیهایی

                                                           
1. Liden Fild. 

2. Klineberg. 
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های خخصیتی یا بعا   بینیخناسا ه از جمله جهران خودکمزیهایی یا  اخی از عوامل روان

 اخعی از عوامعل اجتمعاعی    بردد و بعاهی ایعا مو عوع    بردن اعتماد به  دس عنوان می

 خود.  دا سته می

تعریا سعرمایه را بعرای    خعودآرایی و داخعتا جاابعة بع  ی بع ر      »به عهار  دیگرس 

هعای ارزخعی اجتمعاعیس    آورد و بعی  از دیگعر معال    تحر  اجتماعی ز ان ش ی  می

(. همچنععیا آ هععا بععه عنععوان  919: 1371)ضسععینی و دیگععرانس  کنعع اهمیععت شیعع ا مععی 

کنن  و به دستیابی ز ان به امنیعت اقتصعادیس  دعوا    کنترل اجتماعی عمل میهای  مکا ی  

هستن . اما ایا معیارهعای زیهعایی بعه     خان مربوطاجتماعیس به اخت و روابط خصوصی

هعای زمعا ی   خکل تحایرآمی ی تنگس مح ود و تطابق با آن بعرای ز عان در تمعا  دورک   

یابی تهعا  اجتماعی زیادی ریشعه  دست غیرممکا است و از ایا استا  اردهای غیرقابل

 (. 11: 1371و همکارانس  1)مک ارویا بیر   می

شهوه  ضا ر با اخراف به وجود عللی چن وجهی در خودآرایی ز انس مو عوع را  

چراکه فضای خهر کاخان بعه عنعوان    .در سطح یک مسألة اجتماعی در  ظر برفته است

ود را از دست دادک است. تعامعلس تهعادل   مذههیس جلوة شیشینی خ -مظهر یک خهر سنتی

در فضای خهری کاخان با ظاهری م رن و آرایع  خع ک از سعویی     انو  دس ضضور ز 

 شان دهن ة تضاد میان فرهنگ سعنتی بعا تمع ن مع رن اسعت و از سعوی دیگعر مظعاهر         

سعنتیس معذههیس   »دهن  که شوخ  ز ان بیشعتر از آن کعه متکعی بعر امعر      خهری  شان می

باخ س متکعی بعر تهعادل مععا ی تأییع  خع ة هعویتی در        « دینی -ضیا  تلاینیموروریس رو

بعه  « خعودآرایی »تعامال  دی اری و بدتاری روزمرک است. بعا توجعه بعه ظهعور و قعوا       
                                                           
1. Mac Ervin. 
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 -عنععوان یععک مصعع اق از سععهک ز عع بی معع رن و تجسععم عینععی در فضععای فرهنگععی  

یی اسعت کعه   هعا اجتماعی کنو ی خهر کاخانس مو وع شهوه  ضا ر بررسی مکعا ی   

ا   در طول زمان شوخ  ز ان خهر کاخان را از  مود مذههی و سعنتی بعه خعکلی    توا سته

خ ک اسعت. شعهوه  ضا عر    « م  و مار »درآور   که متکی بر امر م رن و شیروی از 

یابی به تحلیلس  ما اخارک به شیشعینة شعهوه  و معرور ادبیعا      برای ضل مسأله و دست

شرداخته و سپس چهارچوب  ظری شعهوه  تعیعیا خع ک و     تحایقس به طرح مها ی  ظری

ها را مورد تج یه و تحلیل قعرار  ها و م ل  ظری تحایقس دادکدر  هایت با توجه به فر یه

 دادک است.  

 مبانی نظری

خناسعی بع ن قعرار    ای است که امروزک ایل مهاضث جامععه مو وع خودآرایی ماوله

هعا و خصوصعیا  رابعت    ی  یست که توا عایی بیرد و اعتااد بر آن است که ب ن ظرفمی

س 1)فعی  خعود داخته باخع س بلکعه در تععامال  بعا دیگعری شیوسعته تولیع  و بازتولیع  معی         

(. امروزک ب ن از سطح یک امر تک بُع ی به امری شروبلماتیعک بع ل خع ک و    78:1379

خود. در یها را خامل مای متنوع از دی باکشردازانس مجموعهتوجه به ب ن در میان  ظریه

و  1سبعافما  9س بوردیعو 9س وبلعا 3س معری دابعالس  2ایا میانس شهوه  ضا ر به آرا بی   

هعای   ظر داخته استس چراکه  ظریعا  ایعا ا  یشعمن ان بعه تعریعف خعاخص       8دووبوار

                                                           
1. Phi Brian. 

2. Giddens. 
3. Dauglas. 

4. Veblen. 

5. Bourdieu. 
6. Goffman. 

7. Dauboar. 
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 رسا  . علمی شهوه  ضا رس بهتر یاری می

ه کعع« من لععت اجتمععاعی و شایگععاک اقتصععادی »در ایععا شععهوه  بععه دو متغیععر کععالن  

هعای خایسعتگی   و متغیر شذیرا اجتماعی کعه خعاخص  « سهک ز  بی و اعتهار»خاخص

اجتماعی و صعالضیت اجتمعاعی را  شعان معی دهنع س توجعه خع ک اسعت. در متغیعر اول          

 ظریا  شیر بوردیوس وبلاس آ تو ی بیع    بررسعی بردیع ک اسعت و در متغیعر دو  آرا       

 است. بافماس مری دابالس و سیمون دووبوار اراقه خ ک

 پیشینة تجربی 

بعا روا مصعاضهه  شعان داد کعه سعطوح      « بع ن بعه مثابعة هویعت    »های شهوه  یافته

بو ابون م یریت ب ن رابطة معناداری با متغیرهایی از جمله جعنسس سعاس تحصعیال س    

 . (1371و همکارانس  آزاد ارمکی) سرمایة فرهنگی و دیا ت دارد

مهتنعی بعر روا شیمعای     « تماعی ب نرابطة م یریت ب ن با شذیرا اج»در شهوه  

 بعا  بع ن  اجتمعاعی  شعذیرا  ایسرسا ه مصرف متغیرهای ها  شان می ده  که بیا ی  یافته

هعای شعهوه    . یافته(1371اخالصیس ) معنادار وجود دارد و مستایم رابطة ب ن م یریت

دهع  کعه رسعا هس    بیری تصویر بع ن   شعان معی   شیمایشی عوامل اجتماعی ملرر بر خکل

و  آراکیعوان ) خا وادکس م رسه و اطرافیان از عناصعر تأریربعذار بعر تصعویر بع ن هسعتن       

 . (1373همکارانس 

در شععهوه  معع یریت بعع ن و ارتهععاط آن بععا عوامععل اجتمععاعی بععا اسععتدادک از روا  

 رسا ه مصرف اجتماعی و فشار براییسمصرف عوامل که می ده   شان شیمایشیس  تای 

  هعای بعرای  » . (1373همکعارانس   و ر عایی ) معنعادار دار ع    ةرابط ب ن م یریت با ای
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ا جا  خع ک   شیمای  با روا «دختران و ز ان بیا در ا  امیباریک با آن رابطة و ارزخی

 اهمیعت  بعا  و فرامعادی  مادی بع  دو در افراد ارزخی کن  که برای آخکار می و  تای 

 . (1330باقریانس) رابطه دارد ا  امیباریک

بعا روا شیمایشعی   « سرمایة فرهنگی و م یریت ظاهر جوا ان» تای  شهوه  همچنیا

یابع   معی  اف ای  ظاهر م یریت افرادس  حوة فرهنگی سرمایة اف ای  ده  که با شان می

وهمکععارانس  ابراهیمععی) م ر یتععه اسععت و  ععوبرایی از متععأرر ظععاهرس معع یریت و الگععوی

1373). 

هعای  شهوهشی با روا شیمایشی بودک و یافته  ی « م یریت ب ن و ماهولیت اجتماعی» 

 سازد که میعا گیا مع یریت بع ن دختعران  سعهت بعه شسعران بیشعتر اسعت         آن روخا می

 .(1330امیریس  و خکربیگی)

که با روا مصاضهه با  مو ه های مورد شعهوه  ا جعا    « غایب ب ن شروژک»های یافته

 تجربه «دیگری» صور  به تاس  اجور ظاهری دارای که ب  ی» می ده که خ کس  شان

 کوخشی عنوان به توان می را قیافه در  اسازباری بردن بیا از برای تالخی هر و خود می

 (. 2001س1بیلما)  مود تدسیر «خود» و «ب ن» اتحاد راستای در

 تلدنعی  شیمعای   صعور   بعه  « اادا ه زیهایی» س شهوهشی با عنوان2داو تحایااتی بروک

 کعه  هععستن   بععاور  ایعا  بر ز ان از درص  99 ده  کهی آن  شان میهاا جا  دادک و یافته

 بعه  را زیهعایی  مدهعو   ز عان  اسععت و  جسعما ی هعای ویهبعی از فراتر ای معاوله زیعهعایی

                                                           
Gimline. .1 

2. Dove Research Group. 
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 و ها موقعیت عوض در و دا سته منسو  و کهنه امری ااتیس جسما ی های ویهبی عنوان

س 1)تعو ی  ا ع   برفتعه   ظعر  در زیهعایی  ساضسعا  در توا من ساز عامل عنوان به را تجربیا 

2009.)  

 مهتنی بر روا« خو   می آرای  ز ان که درضالی هستن س واقعی مردان»در شهوه  

هعای زیهعایی    سعالا  وارد کنن  که زما ی که ز انآخکار می مشاه ک  ی   تای  و مصاضهه

مشعتریان   بلکعه  سانگردرما  تنها  ه اجتماعی هستن  و کامال  های فعالیت شی در خو  سمی

 ماعو    بعا  منطهعق  بایع   آ ان عمل های رویه که واقف هستن  مهم امر ایا به کامال  هم

در  (.2001س2بلععک و خععارما  ) دار عع  سععر وکععار  آ هععا بععا داقمععا  کععه باخعع  ز ععا ی

ا ع  کعه ز عا ی کعه     هعا  شعان دادک  با روا تطهیایس یافته«  ار ایتی ب ن در ز ان»شهوه 

ا ع  ) ظیعر اسعتو ی(  ار عایتی      دوا فرهنگی غربی و آمریکعایی بعودک  کمتر تحت تأریر 

ا   و  یع  ز عان بیشعتر از معردان  ار عایتی از ب  شعان را تجربعه        کمتری از ب  شان داخته

 (.2001 س3تایگما و روتل) ا  کردک

 چارچوب نظری پژوهش

 با ولی ختهخودآرایی  پردا بحث به مستایما  ابرچه فرا سوی خناسجامعه شیربوردیو

 سعرمایة  و فرهنگعی  سعرمایة   معادیاس  سعرمایة  وارکسزمینعهس ععاد    چعون  مدعاهیمی  اراقة

و زبعان بع  ی را در ایعل     خ ک   دیک مصرف و ب ن خناسیجامعه مهاضث به اجتماعی

 مع یریت  هع ف  بوردیعو . سهک ز  بی و سلیاة بورژوازی فرا سه بررسی کعردک اسعت  

                                                           
1. Toni. 

2.  Black & Sharma. 

3. Tiggemann & Ruutel. 
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 بعه  بع ن  از خعود  تحلیعل  در دا  . اومی اجتماعی یگاکشا و تمای  من لتس اکتساب را ب ن

-می ظاهر فی یکی سرمایة خکل به که کن می اخارک م رن جوام  در ب ن خ ن کا یی

 بسعترا  و رخع   بعرو  در را فی یکعی  سعرمایة  ایا تولی  بوردیو (.1371س1)بوردیو خود

 وی بعا  .بردد تماعیاج هایزمینه در هاییارزا ضامل ب ن که ایبو ه به دا  سمی ب ن

 هعای ارزا بعه  را افعراد  هعای هویعت  فی یکعیس  سرمایة یک عنوان به ب ن برفتا  ظر در

 فعاتحی و اخالصعیس   ) سعازد معی  معرتهط  بع  ی  ظاهر و خکل به ا  ازک با منطهق اجتماعی

1378 : 17 .) 

در  به صور  تکمیلعیس  هویت را و مصرف ب نس میان بوردیو در کتاب تمای  رابطه

هعای  خناختی فلسدة کا عتس سعلیاه  کن  و با رد معیارهای زیهاییبررسی می «سلیاه» ایل

)فکعوهیس   بیعرد دا   که در می ان اجتمعاعی خعکل معی   ای اجتماعی میاوقی را ماوله

و (. 1331س2)خعلینگ  بخشع  به زعم بوردیوس سلیاه به ب ن خکل مادی می (.301: 1372

 او طهاعاتی  هویعت  ا سانس ده . مصرفن میسلیاة طهاا  خود را به واسطة مصرف  شا

 ضا  س اخعارا س  بلکه ب ن وزن و خکل ا  ازکس تنها  ه مصرف  وع» کن .می ش ی ار را

 خعود  بعه  بع ن  کعه  را اجتمعاعی  فضای می ان ضتی و آخامی ن و خوردن رفتاس راک  حوة

 هعای سعاخت   اقعل  و ضامعل  معا  بع ن  بوردیعوس   ظر از .«کن می معیا ده سمی اختصاص

 هنجارهعای   معادیا   اقعل  و ضامل من لة به ب ن دیگرس عهار  به. است  هادی و ایرابطه

 (. 198:  1379 س3اسکا  و لوش ) کن می عمل اجتماعی

مدهو  خودآرایی در ا  یشة وبلا در ایل سهک ز  بی مورد بررسعی قعرار برفتعه    

                                                           
1. Bourdieu. 
2. Shilling.  
3. Lopez & Scott .  
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ه محصول تعلعق طهاعاتی   دا  س چی ی کای بروهی میاست. از ایا  ظرس او آن را ش ی ک

هعای او از  س در رابطه با سهک ز  بی بعا تحلیعل  1(.  ظریة وبلا23: 1372)فا لیس  است

خورد. وی بعر فرآینع  تمای یعابی در سعهک ز ع بی      طهاة مرفه جامعة آمریکا شیو   می

 تمعای   در جریعان تکامعل فرهنگعیس   وبلا اعتااد دارد که  (.98: 1373توجه دارد)وبلاس 

آساس کسا ی هستن  که مال  های من لت و افراد طهاة تا مهم و اساسی است ایش ی ک

کنن . وبلا برای تحلیل رو   تمای یابی به مصعرف  اجتماعی و تمای یابی را مشخص می

هعای مع  و مصعرف را    اخعارک کعردک و در کنعار آن ش یع ک     فراغت تظعاهری  تظاهری و

معنای م  برای طهاا  مرفعهس  شعان   در تحلیل خوی  از اهمیت و وی  مای . بررسی می

 ةم  روزس شیامی است که بایع  دربعار   و قیمتهای برانده  که ویهبی اصلی لهاسمی

کعاربرس صعاضهان ضرفعه یعا     ة به من لتی فراتر از طها دست یافتاکامیابی صاضب آن در 

-بر اساس دی باک اوس هرچعه معوارد شوخعی  ی بعران     .های خغلی ارسال کنن سایر طهاه

: 1373)وبلعاس   خناختی و اوقعی بیشعتری خواهنع  داخعت    ارزا زیهایی تر باخن سیمتق

بلکعه بعا    براز  بی خود را  ه فاط با قیمت با ی خعودس  فاخرلهاس (. چراکه 139-133

در واقع   اسعت.   ی صعاضب آن رفعاه و عیت کن  که  شا گر خکار میآایا واقعیت  ی  

توا ع  ارزا  سعهتا  ب افعی را بعه     معی  آن ةوخعن  ده  که ش ه تنها  شان میایا  وع لهاس 

توا ع   معی  صعاضب آن کنع  کعه   بلکه در عیا ضال ضکایت از ایعا معی   سمصرف برسا  

در تحلیععل  هععایی تدکععر او  سععهت بععه  .آ کععه مجهععور بععه تولیعع  باخعع مصععرف کنعع  بععی

آسعایی و  آسایی باخ س وبلعا زن را  معاد من لعت تعا    خودآرایی و شوخشی که بیا گر تا

شاخنة بلنع  کدع س دامعاس کعالک مع اضم      »کن  که دا   و بیان میایة اکتساب اعتهار میم

                                                           
1. Veblen.    
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بن  که  شا ة آخکار ز ان متم ن کنو ی استس بواهی بویا بر ایا اسعت کعه   کار و سینه

در خیوة ز  بی امروز همس زن به طور  ظری وابستة اقتصعادی معرد اسعتا یعا خعای  بعه       

(. وبلا قاقل بر ایا است کعه تع قیا زن   202: همان) «خودترس بردة مرد میعهارتی روخا

قیمت فرآین  تمای یعابی و تعیعیا من لعت    با جواهرا س لواز  آرای  و زیورآ   بران

 کن .اجتماعی را تش ی  می

توان ا  یشة او را معورد توجعه قعرار    بی    متدکر دیگری است که در ایا زمینه می

معورد   شعروژک  عنعوان  را بعه  ب ن اط با مسألة خودآراییسخناسی بی    در ارتهداد. جامعه

و بر ایا اعتااد است که ب ن امروزک به عنوان بازبوکنن ة هویت با  ده بررسی قرار می

خیوة ز  بی در ارتهاط است. چراکه روایت خاصی را فرد برای تجسم هویت خعوی   

 حوة شوخعی نس مصعرف   بیری روزا ه در مورد کن  و ایا امر مستل   تصمیما تخاب می

کردن و فراغت است. ایا امر  شا گر کنترل خ ن ب ن در دوران معاصر اسعتس بعا بیعان    

 روایتعی  آن وسعیلة  بعه  خخص که است اب ارهایی جمله از ب ن منظم ایا  کته که کنترل

 و کعم  خعکل  بعه   ی  «خود» ضال عیا در و ده می بروز خود خخصی هویت را از معیا

 بیعرد معی  قعرار  دیگعران  ارزیعابی  و تماخا معرض در روایت همیا ایور از رابتیس بی 

 (. 113-121:  1331س1)بی   

  ظیعر  اعمعالی  از بلنع ی  فهرسعت  بعه  بع ن  م یریت که است باور ایا بر س2ف رستون

...  و بعرفتا  رژیعم  سعازیس بع ن  ژیمناسعتیکس  تعا  بع ن  از بخشی بری ن شیرسینگس تاتوس

 بع ن  خعالف  بعر  ژسعتی  سعاختا  و بع ن  بعر  کنتعرل  ساساض وی باور به.  خودمی اطالق

                                                           
1. Giddens.  

2. Featherston. 
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 بع ن  مع یریت  موجعب  اسعتس  چیعرک  ز ع بی  بعر  کعه  اسعت  ای عه اروز عادا  و طهیعی

 مو ع   روزمعرک  ز ع بی  علیعه  بع ن  مع یریت  با و فرد (س201:1331س)ف رستون خود می

 (.21: 1330 همکارانس و  وریخواجه) بیرد می

جهعان  ا سعان  یابی م یریت ب ن به ا تخعاب  در ایا میانس بی    دربارة چگو گی راه

خع ک و   محعور  بع ن  خع    بعه  مصعرفی  ا  یش  و معتاع  اسعت کعه فرهنعگ    معاصر می

 هعای بع ن  و زیهعایی  مو عوع  بعه  شعرداختا  بعرای  افراد توا ایی اف ای  مسیر در ها رسا ه

  عوعی  فاعط  در سعهک ز ع بی مع رنس بع ن     (1331)خعلینگس  ا  برفته قرار غیرواقعی

 و اضعوال  و او عاع  بعا  کنارآمع ن  بعرای  ایوسیله به عنوان  یستس بلکه سادک موجودیت

 بع ن  ضرکعا   دیگعر  و چهعرک  ضعا   . بیعرد می قرار استدادک مورد بیرو ی روی ادهای

 معا  روزمرة ارتهاطا  که است هایی شا ه و اخارا  همان اساسی محتوای آور  ة فراهم

 در چنعان  معرد   بیشعتر  کعه  اسعت  اع  معت بعافما  ما نع   بیع     .اسعت  آ هعا  بعه  مشروط

 یعا  ابع ار  ما ن  ب ن دا ن سمی یکی را خوی  شیکر و خود که ا  خ ک جذب شیکرهایشان

  :1331 بیع   س ) بیعرد می بازی به را آن صحنه ششت از خود که آی می  ظر به خی ای

 ها اسعت لذ  و هار   از بسیاری سرچشمة و است جنسیت دارای (. از  ظر وی ب ن33

 و هسعتن   قاقعل  بیشتری اهمیت خوی  جسما ی جذابیت برای مردان با قیاس در ز ان و

 بع ن  ظعاهری   معای  در آمیع  موفایعت  و ج ی تغییرا  ایجاد با را خود اعتراض امروزک

  .(33  :1331 بی   س) کنن می بیان خود

 یعا ا در. است مرتهط خخصیت شویایی با خویشتا ت قیا و خودآرایی بی   س  ظر از

 وجعوک  آخکارسعازی  یعا  سعازی شنهعان  بعرای  مهمعی  وسعیلة  اینکعه  بر عالوک شوخا  معنا

 چراکعه  خعودا  معی  محسعوب   یع   خود مایی اب ار  وعی استس خخصی ز  بی مختلف
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 لهعاس  هعا فرهنعگ  همة ز  . درمی شیو   خخصی هویت به را رای  اصول و آداب لهاس

 بعه خعکل آخعکاری    شوخع  . اسعت  بع ن  از ضداظت برای ایسادک وسیلة از بی  چی ی

 روایتعی  برو ی استا قالب به دادن خکل  وعی یا خویشتا  مادیا عر ة برای ایوسیله

 خخصعی  هویعت  بعرای  هعا رژیعم . اسعت  برب یع ک  خعود  خخص هویت برای خخص که

 ظعواهر  مشعهود  هعای جنهعه  از بعضعی  با را رفتاری هایعاد  چون دار   اساسی اهمیتی

 از  مایشععگاهی خععود  دععس در خععوردن غععذا رسععو  و آداب. سععاز  مععی مربععوط بعع ن

 اضتمعا    و بعذارد معی  تعأریر  برخعی  خعمایل  و خعکل  در ولعی  اسعتس  آقینعی  های عاد 

 خعود  از خعخص  کعه  تصعویری  معورد  در همچنیا و خخص شیشینة دربارة  ی  اطالعاتی

 (.39-39 :1331بی   س ) کنن اراقه می استس شرداخته و ساخته

هعای  هعاس تأریربعذاری  اور است که در ز  بی روزمعرک و رویعارویی  بافما بر ایا ب

 و افراد بای  در اجتماع به بهتعریا  حعو  جلعوک کننع     (. 1393 س1)بافما اولیه مهم هستن 

هعععای عرفعععی و مرسعععو  زبعععان غیربدتعععاری (. از آن رو کعععه بو عععه113: 2)کیویسعععتو

اجتمعاعی بعا اسعتدادک از     هایو سوژک(.  1333)خلینگس کنن ة خعور مرد  هستن  ه ایت

س )بیع     ظاهرس ضرکا  ب  ی و چهرة خود تأریرا  مشخصی را بر روی دیگران دار  

بافما صور  کعه در تعامعل چهعرک بعه چهعرک از اهمیعت زیعادی         (. به باور111: 1331

ای بعرای بعه دسعت    برخوردار استس  یازمن  تغییر داقمی اسعت و آرایع  کعردن وسعیله    

. تأکی  بافما بر صعور  بعه ایعا    (11:1330)سینو س آن است آوردن و ضدظ مناسب

جهععت اسععت کععه او معتاعع  اسععت کععه صععور  منهعع  ارتهاطععا  خععداهی و  یعع  روابععط  

                                                           
1. Goffman. 
2. Kivisto.  
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 رودای بعرای تدسعیر کعن  بعه خعمار معی       شا هس (101: 1377 )سینو س غیرکالمی است

خعواک  دل توا   تصویری از ما را بسعازد کعه  و می (11: 1371)آزاد ارمکی و همکارانس 

 دیگری است و بالعکس.

 ز  به اکر است که ایا تصعویر بع  ی تحعت تعأریر اضساسعا س عاایع  و ادرا         

و  (3: 2009 س1)رایعس  مرد  دربارة چگو ه به  ظر رسی ن تصویر آ ها از سعوی دیگعران  

 اجتمعاعی اسعت   هایآرمان متأرر از هم و فرد خود هایبرای  و اعتاادا  از متأرر هم

 و وزن ظعاهرس  خکلس ما که خودمی قهیل ایا از مواری خامل . تصورا (1371 اکاییس)

 داریعم  اضساسعی   عوع  چعه  آن بعه  راجع   و بینعیم معی  چگو عه  را خود ب ن کلی خکل به

 تشعکیل  بخع   دو از خویشعتا  از فعرد  ادرا  واقع   (. در1373  ابراهیمی و همکارانس)

 «خودآرمعا ی  از» خ ک. تصعور   ادرا خود از تصور خودآرما ی و از تصور است: خ ک

 دارد فعرد تمایعل   و خ ک دادک خکل فرد اها در که آرما ی تصاویر است از ایمجموعه

از  فعرد  مشعاه ا   ضاصعل   یع  « خع ک  ادرا  خعود  از» تصعور  خود.   دیک آ ها به که

 ارعر  در. دارد خهاهت جاری در اجتماع واقعیت قضاو  و تصورا  دیگران است که به

 خع کس اضسعاس خعر  و بنعاک ش یع       ادرا  خعود  تصور و خودآرما ی صورت بیا فاصله

 تغییعر  با توا  می فرد اول ضل راک در :دارد وجود ضل راک دو ایا صور  آی  که درمی

 بیشعتر  کعه  راهعی ) کنع     دیعک  تصعاویر  و هاآرمان به را خود بیشتر چه هر خودس دادن

 با توا  می فرد دو  روا در و( کنن می اتخاا زیهایی جراضی هایکلینیک به مراجعان

 بردا ع   تعر   دیعک  واقعیعت  بعه  را آ هعا  تعا  بکوخع   تصعاویر  و هعا آرمان در تغییر ایجاد

 (.99: 1378 همکارانس و شورآقاجان)

                                                           
1. Rice. 



 

 

 

 

  813 مدرنخودآرایی زنان در سبک زندگی عوامل مؤثر بر 

 

 دهعی عالمعت  هعای روا تمعا   بعه  توسعل  بعا  جسمی یا ب  ی عامالن بافما دی  از 

 هعای مععرف  ب  ی عامالن ایا. کنن  جلب خود به را دیگران  ظر دار   سعی اجتماعیس

 خعو    تدسعیر  بعران کعن   دیگعر  توسعط  توا ن می که هستن  من لت و من  یافتةتجسم

 معرد   چگو عه  کعه  است ایا بافما عالقة اصلی (. کا ون199  :1379اسکا س  و لوش )

 متدعاو   روزمعرک  ز  بی جریان در را آن و کنن  دخالت خود هایب ن در هستن  قادر

 متاابععل کعن    گهع اری  بعرای  را بع ن  زبعان  مشعتر   لغعا   فرهنعگ  بعافما  .سعاز   

دا ع . وی معتاع  اسعت مععا ی  سعهت دادک خع ک بعه بع ن توسعط          می  روری اجتماعی

 بعردد واژبان مشتر  بع  ی کعه تحعت کنتعرل آ عی افعراد  یع  هسعتن س مشعخص معی          

  (.39:1313)بافماس

 را بعه عنعوان   بع ن  ا  یشعة  ورد کعه دابالس را  ی  بای  در میان متدکرا ی به خعمار آ 

 به اغلب ا سان و معتا  هستن  که ب ن دادک توسعه جامعه  ماد و اجتماعی معنای بیر  ة

 دربعارة  تدکعر  و بذاردمی  مای  به را اجتماعی سیستم از دسترسی قابل تصویر آسا ی

را بعه   او ب ن (.8:1333)خلینگس است جامعه دربارة رای  تدکرا  به   دیک ا سان ب ن

هععای فرهنگععیس اخععتغا   و بیععرد کععه ارزاعنععوان یععک مععتا فرهنگععی در  ظععر مععی

(. از  ظر دابالس 1: 1379)اکاییس  سازدا طرابا  یک فرهنگ خاص را منعکس می

هعای  تعوان اسعتارار محع ودیت   هعا اسعت و در آن معی   ب نس مملعو از  مادهعا و اسعتعارک   

: 1331 س1)تر عر  یگر را مشاه ک  مودجسما ی در یک طرف و  ظم اجتماعی در طرف د

 ایعا  اا ظریعه  اصعلی  فر عیة  و کن می اخارک اجتماعی ب ن و وی به ب ن فی یکی(. 21

 فی یکعی  بع ن  او. خعود می ب ن در تدکیک موجب اجتماعی سازمان  امدهومی که است

                                                           
1. Turner 
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دارد و معتاع  اسعت در دیگعر     شیو   اجتماعی فشارهای با که دا  می کوچکی جهان را

کنع . امعا تجربعة    خودس محع ود معی  ب ن اجتماعی خیوة ب ن فی یکی را که دی ک می سو

خو   و در عیا ضال تهادل مسعتمری  های اجتماعی خناخته میفی یکی ب ن توسط ماوله

 (. 13: 1331 س1)دابالس بیا ایا دو  وع تجربة ب  ی وجود دارد

ود امعری سیاسعی و ععاملی    دووبوار بر ایا باور است که عالیق ز ان به زیهاسازی خ

ای از  ظر دووبوار آرای  ویهبی دوبا عه (. 11: 1330)سینو سدر سرکوبی ز ان است 

داردس از یک سو به ایا اختصاص یافته است که خایستگی اجتماعی زن را آخکار کنع   

شنع ارد کعه بعا    و او معی  آیع  و از سوی دیگر آرای  زن زیعور زن هعم بعه ضسعاب معی     

کن . مراقعب زیهعایی ما ع ن بعرای زن و لهعاس شوخعی ن       را بیان می آرای س هستی خود

ده  خخص خود را به خویشتا اختصعاص دهع . در    وعی کار است که به او اجازک می

هعا در واقع  از   خود را خخصا  برب ی کس اما با ایا ععاد  « ما»کن  ضالی که زن فکر می

بع ل کنع  و    2ا به خکل اروتیعک خواه  که خود رخود. جامعه از زن میخود بیگا ه می

ه ف الگوهایی کعه  زن بعه خع مت آ هعا درآمع ک ایعا  یسعت کعه او را ما نع  فعردی           

خودمختار آخکار کن س بلکه برعکسس ه ف آ ها ایعا  کتعه اسعت کعه زن را از تععالی      

کننع  کعه   شوخی  وعی بردبی است و با ایا که ز عان تأکیع  معی   خود ج ا کنن . خوا

 امعا در واقع  در آ هعا  گعاک دیگعری  یع  دخالعت دارد       « شوخعم اس میما برای خود  له»

 (.907- 913:  1370س 3)دووبوار

 

                                                           
1. Duaglas. 

2. Erotic. 

3. Dauboar.  
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 بندی چهارچوب نظری پژوهشجمع

ای مو وع خودآرایی و مع یریت بع ن در ز عانس در دوران ضا عر ش یع ة شیچیع ک      

- ظریعه  توان با تکیه بربذار   و صرفا   میاست که علل متنوع و متع دی بر آن ارر می

هعای فرهنگعی امعروزک    ای خاصس تما  وجوک آن را مورد بررسی قرار داد. چراکعه معتا  

در شعهوه  ضا عر سععی خع ک اسعت کعه        سدارای ساختی چن بع ی هستن . با ایا ضال

خعناختی بعا تکیعه بعر آرای بیع   س بوردیعوس وبلعاس دووبعوارس         ترکیهی از  ظریا  جامعه

وه  مورد استدادک قرار بیعرد. بعا الهعا  از مهعا ی     دابالس و بافما در تحلیل مسألة شه

تعوان بدعت:  ظعر بیع     شعان داد کعه سعهک         ظری طرح خ کس به خکل خالصعه معی  

بعران  یعاز بعه  ظعار      ز  بی م رن در ساخت هویت خخصعی اهمیعت دارد و کعن    

م او  و م یریت ب  ی مستمر بر چهرک و ب ن خود دار ع . بعه بعاور بوردیعوس بع ن یعک       

ة فی یکی اسعت کعه فعرد بعا ارجعاع بعه آن از طریعق سعلیاه و بع ین  در میع ان           سرمای

 کن .  اجتماعیس جایگاک خود را در ساختار اجتماعی تولی  و بازتولی  می

 های مبتنی بر چهارچوب نظری: شاخص1جدول 

 شردازان ظریه خاخص  وع متغیر

 من لت اجتماعی
 شیر بوردیوسآ تو ی بی    سهک ز  بی

 تورستیا وبلا اعتهار

 شذیرا اجتماعی
 سیمون دووبوار خایستگی اجتماعی

 اروینگ بافماس مری دابالس صالضیت اجتماعی
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هعای  وبلا اعتااد دارد که ضدظ اعتهار و اخعتهار فعرد بعه واسعطة یعک سعری شیرایعه       

قیمعت و اسعتدادک از مع  و    بردد که خودآرایی ز عان بعا وسعایل بعران    تجملی تأمیا می

ای  برای  شان دادن زیهاییس کارکرد اعتهاربخشی دارد. بافماس دووبوار و دابالس آر

آورد و خان به ایا امر بود که ب ن برای ا سانس شذیرا اجتماعی را بعه بعار معی    ی  توجه

هعای متاابعل بعه واسعطة زبعان بع  ی خعود سععی در کسعب صعالضیت و           افراد در کن 

هعای  هعایی در چهعارچوب    س خعاخص 1ارة خایستگی اجتماعی هسعتن . در جع ول خعم   

  ظری آم ک است.

 
 : مدل نظری تحقیق1نمودار 

 روش تحقیق

 ا جعا   شیمعای   روا از اسعتدادک  بعا  و اسعت  کمعی  تحایاعا    عوع  از ضا ر تحایق

سعال خعهر    33تعا   19خامل تما  ز ان در بروک سعنی   تحایق آماری جامعة. است برفته
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 محاسعهه   مو ة ضجم در بودک است.   89973ن تحایق که تع اد آ ها د زماکاخان هستن  

 دعرس تعع اد    7بود که با ا افه کردن   در 372کرجسی و موربان  فرمول اساس بر خ ک

 روا از اسعتدادک  بعا  افعراد  ایعا   دعر خع   .    330کنن بان در تحایقس بعال  بعر   مشارکت

 معورد  و خ ک  تخابا کاخان خهرداری منطاة دو از ایمرضله چن  ایبیری خوخه مو ه

 بسعته  سعلا    بعر  مشتمل ای امهشرس  اطالعا  آوریجم  اب ار. برفتن  قرار شرس 

 .  است خ ک تنظیم  سهی و ایاسمیس ترتیهیس فاصله  سطح 9 در که است طیف لیکر 

 هعا بویعه  و هامایاس بر ایا اساسس. است محتوایی روایی  وع از تحایق اب ار روایی

 و اسععاتی   ظععرا  صععوری روایععی در. خعع  ارزیععابی ایسععازک و ریصععو روایععی  ظععر از

 تکنیعک  از  یع   ایسعازک  روایی ارزیابی در و بردی  اعمال هابویه مورد در کارخناسان

آوری اطالععا س بعا اسعتدادک از    همچنعیا شایعایی ابع ار جمع      .خع   اسعتدادک  عامل تحلیل

قابعل   2ر جع ول خعمارة    ریب آلدای کرو ها  مورد سنج  قرار برفت کعه  تعای  د  

 هعا شرسع   مجموععه  ایا به مربوط کرو ها  آلدای مشاه ک است. از آن جا که  ریب 

 مطلوب است. اعتهار  امه دارای شایایی وبنابرایاس شرس  است 8/0 از ترب ر 

 نامهپایایی پرسش :  ضریب آلفای کرنباخ برای تعیین2جدول 

 آلدای کرو ها  هاتع اد بویه متغیر

 83/0 10 یرا اجتماعیشذ

 88/0 3  گرا به خودآرایی

 87/0 7  گرا به زیهایی

 89/0 8 برای  مذههی

 81/0 12 اق ا  به خودآرایی
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 هااهداف و فرضیه

 19ع   33ه ف اصلی تحایق ضا رس بررسی عوامل ملرر بر خودآرایی در بیا ز عان  

یس  گعرا بعه زیهعاییس    شعذیرا اجتمعاع  سالة ساکا خهر کاخان است. تحلیل رابطه بیا 

 گرا به خودآرایی و برای  مذههی به عنوان متغیرهای مستال و اق ا  به خعودآرایی  

های مختلف سنیس از اه اف فرعی ایا تحایق است. همچنیا ماایسه بیا میا گیا بروک

و و عیت تأهل و تعأریر آن در خعودآرایی از دیگعر اهع اف     تحصیلی و طهاة اجتماعی 

 فرعی است.

رس  بیا شذیرا اجتماعی و خودآرایی رابطة معناداری به  ظر می اول: فرضیه

 وجود دارد.

بیا شایگاک اقتصادی و اجتماعی و خودآرایی تداو  معناداری وجود  فرضیه دوم:

 دارد.

رس  بیا برای  مذههی و خودآرایی رابطة معناداری وجود به  ظر می فرضیه سوم:

 دارد.

بیا  گرا به زیهایی و خودآرایی رابطة معناداری  رس به  ظر می فرضیه چهارم:

 وجود دارد.

رس  بیا  گرا به خودآرایی و خودآرایی رابطة معناداری به  ظر می فرضیه پنجم:

 وجود دارد.

رس  تداو  معناداری بیا دو بروک متاهل ومجرد در اق ا  به  ظر می فرضیه ششم:
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 به خودآرایی وجود دارد.

های سنی در اق ا  به رس  تداو  معناداری میان بروکمیبه  ظر  فرضیه هفتم:

 خودآرایی وجود دارد.

رس  تداو  معناداری بیا بروک های تحصیلی در اق ا  به به  ظر می فرضیه هشتم:

 خودآرایی وجود دارد.

 هایافته

درصع    33سالس  22تا   19درص  در ردة سنی  8/33از میان جمعیت  مو ة شهوه  

سال قرار داخعتن . میعا گیا سعنی     33تا  32درص  در سا  2/28سال و  31تا  23در سا 

بویعان کمتعر   درصع  از شاسع    91سال است. دربارة می ان خعودآراییس   21ضجم  مو ه 

درصع  از   32هعای  درص  در ضع  متوسعط و  شاسع     18کرد  س اق ا  به خودآرایی می

در آ عان بعودک اسعت. از منظعر      بویانس بیا گر با  بودن سطح اق ا  بعه خعودآرایی  شاس 

 13بویان مجعرد و  درص  از شاس  38ده  که ض ود ها  شان میو عیت ازدواجس یافته

 31بویعان زیعر دیعپلمس    درصع  از شاسع    8/37درص  متأهل هستن . از  ظر تحصیلی  ی  

درصع  فعوق    7درص  دا شجو و در سطح کارخناسیس و  22درص  دیپلم و فوق دیپلمس 

با تر هستن . در زمینة اق ا  به خودآرایی بر اساس تحصیال س  تعای  بیعا گر   لیسا س و 

های تحصعیلی در سعطح شعاییا    بویان در همة بروکدرص  از شاس  1/19آن هستن  که 

کننع .  درص  در سطح با یی اق ا  به خودآرایی می 9/39اق ا  به خودآرایی  مودک  و 

درصع  در   1/33قتصعادی و اجتمعاعی شعاییاس    بویعان در شایگعاک ا  درص  از شاسع   7/33

درصع  در    1/9بویعان در سعطح متوسعط بعه بعا  و      درص  از شاس  21سطح متوسطس  
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 سطح  با ی شایگاک اقتصادی و اجتماعی قرار داختن .

 های  توصیفی متغیرهای تحقیق: یافته3جدول 

های آمارک

 توصیدی

اق ا  به 

 خودآرایی

شذیرا 

 اجتماعی
 یبرای  مذهه

 گرا به 

 خودآرایی

 گرا به 

 زیهایی

 33/27 39/31 73/29 93/39 39/32 میا گیا

 71/3 10/11 13/7 33/12 27/18 ا حراف معیار

 29/38 23/123 93/89 39/191 12/237 واریا س

 

 های استنباطی پژوهشیافته

هعا از آزمعون تعیس  عریب     در آمار استنهاطی شهوه  ضا رس برای بررسعی فر عیه  

ها در قالب ج ول خعمارة  گی شیرسون و اتا استدادک خ ک و  تای  ضاصل از آزمونهمهست

 اراقه بردی ک است.س 9

برای آزمون ایا فر یه کعه عهعار  بعود از وجعود رابطعة مسعتایم بعیا         فرضیه اول:

شذیرا اجتماعی و اق ا  بعه خعودآراییس از  عریب همهسعتگی شیرسعون اسعتدادک خع ک        

درص س فر عیة اول را   39در سطح اطمینان  س9ج ول خمارک  است.  تای  ایا آزمون در

رودس میع ان اقع ا  بعه    هرچه می ان شعذیرا اجتمعاعی بعا تر معی     سکن . در واق تأیی  می

 23/0کن .  ریب همهستگی در ایا فر عیه مععادل   خودآرایی افراد  ی  اف ای  شی ا می

ا خ    عیف میان شذیرا درص  است که ایا ع د  شان دهن ة وجود رابطة مستایم ب

 اجتماعی و اق ا  به خودآرایی است.
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بیا شایگاک اقتصادی و اجتمعاعی و اقع ا  بعه خعودآرایی رابطعة معنعادار        فرضیه دوم:

استدادک خ ک است. بعه    ریب همهستگی شیرسونوجود دارد. برای آزمون ایا فر یه از

جتمعاعی در  اقع ا  بعه    برخعورداری معالی و شایگعاک اقتصعادی ع ا     میع ان  عهعار  دیگعرس   

 خودآرایی ملرر است.                       

 :  نتایج استنباطی رابطة متغیرهای مستقل و اقدام به خودآرایی4جدول 

 سطح معناداری  ریب همهستگی متغیرها

 0009/0 23/0 شذیرا اجتماعی

 001/0 -11/0 برای  مذههی

 0009/0 37/0  گرا به زیهایی

 0009/0 29/0  گرا به خود آرایی

 

ایا فر یه بیا گر وجود رابطة معکوس و معنادار بیا برای  مذههی و  فرضیه سوم:

دهع  کعه   س  شان معی 9اق ا  به خودآرایی است.  تای  آزمون شیرسون در ج ول خمارة 

 ریب محاسهه خ ک در سطح اطمینان مورد بررسی معنادار است. بر ایا اساسس فر عیه  

اسعت   -11/0د.  ریب همهستگی شیرسون در ایا آزمون مععادل  خومورد  ظر تأیی  می

که  شان دهن ة رابطعة معکعوس بعا خع    ععیف میعان بعرای  معذههی بعا اقع ا  بعه            

خودآرایی است. در  تیجه  افراد با بعرای  معذههی قعویس کمتعر اقع ا  بعه خعودآرایی        

 کنن . می

عنادار بیا  گرا بعه   تای  آزمون شیرسون برای بررسی وجود رابطة م فرضیه چهارم:
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کنع . یعنعی هرچعه افعراد  گعرا      زیهایی و اق ا  به خودآراییس ایا فر یه را تأییع  معی  

یابع . همعان   تری به زیهایی داخته باخن س اق ا  به خعودآرایی در آ عان افع ای  معی    مثهت

 37/0ده   ریب همهسعتگی در ایعا فر عیه مععادل      شان می س9طور که ج ول خمارک 

ایا ع د  شان دهن ة وجود رابطة متوسط و مستایم معنادار بیا  گعرا  درص  است که 

 به زیهایی و اق ا  به خودآرایی است.  

ایا فر یه بیا گر وجعود رابطعة معنعادار بعیا  گعرا بعه خعودآرایی و         فرضیه پنجم:

 شعان  س 9جع ول خعمارک   اق ا  به خعودآرایی اسعت.  تعای  آزمعون شیرسعون منع رج در       

درصع  معنعا دار اسعت. در  تیجعه      39اسهه خ ک در سطح اطمینان ده  که  ریب مح می

 شعان از رابطعة مسعتایم و     29/0خود.  عریب شیرسعون برابعر بعا     ایا فر یه  ی  تأیی  می

 معنادار و در ض  متوسط بیا  گرا به خودآرایی و اق ا  به خودآرایی دارد.

روک متاهل و مجرد در دو بایا فر یه بیا گر وجود تداو  معنادار بیا  فرضیه ششم:

اق ا  به خودآرایی است. برای آزمون ایا فر یه از آزمون دو میا گیا مستال اسعتدادک  

 ماایسعه  بعرای  t آزمعون   تعای   و توصعیدی  هعای  خعاخص  بیعا گر  س9 جع ول خ ک است. 

 تای  آزمون در ج ول زیعرس  . است تاهل و عیت تدکیک با مطالعه مورد متغیر میا گیا

هعا  یافتعه  است. 0/ 27و سطح معناداری معادل  7/0در ایا آزمون  T ان ده  می شان می

های دو بروک مجعرد و متأهعل در اقع ا  بعه خعودآرایی      تداو  معناداری را بیا میا گیا

ده . بنابرایا و عیت تأهل تأریر معنعاداری در اقع ا  بعه خعودآرایی در ز عان       شان  می

 ود.خ  ارد و به همیا دلیل فر یه تأیی   می
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 (N=390: نتایج آزمون تی برای متغیر وضعیت تاهل )5جدول 

 سطح معناداری T درجه آزادی N متغیر

 و عیت تاهل
 %13( 291متاهل )

 %38( 199مجرد )
377 7/0 27/0 

 

های سنی و اق ا  به خعودآرایی اخعارک   ایا فر یه به تداو  میان بروک فرضیه هفتم:

ر سنی بر اق ا  به خودآرایی از آزمون تحلیعل واریعا س   دارد. برای  شان دادن تأریر متغی

سعال   33تعا   32و  23ع  31س 19عع  22بعروک سعنی    3استدادک خ ک است. جمعیت  مو ه در 

در ایعا   Fآمع ک اسعت میع ان     1بن ی خ ک است. همان طور که در جع ول خعمارة   طهاه

خعود  خص میاست. به ایا ترتیب مش 01/0و سطح معناداری معادل 99/9آزمون معادل 

های سه با ة سنی در اقع ا  بعه خعودآرایی وجعود دارد.     که تداو  معناداری بیا بروک

بیشتریا میا گیا در بیا بروهای مذکور مربوط به بروک اول اسعت. بعه عهعار  دیگعر     

سال بیشتر از دو بعروک دیگعر اسعت. بعع  از      19ع   22اق ا  به خودآرایی در بروک سنی 

ها همچنعیا  ساله است. یافته 32ع   33بیشتر متعلق به بروک سنی بروک سنی اولس میا گیا 

سعاله کمتعر از دو بعروک دیگعر اقع ا  بعه خعودآرایی         23ع   31 شان داد که بروک سعنی  

اسعتدادک   1ها از آزمون تعایهعی شسعت هعا    کنن . برای تشخیص تداو  درون بروک می

ه صور  زوجی  ی  بعا هعم   خ  و  تای  آزمون  شان داد که میا گیا هر سه بروک سنی ب

توان بدت که خرایط سنی متغیر تأریربذاری در . در  تیجه می(p=0.01) متداو  است

                                                           
1. Post Hoc.  
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 خود.  اق ا  به خودآرایی محسوب می

 : نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای جمعیت شناختی6جدول 

 سطح معناداری  ریب اتا N F متغیرها

 01/0 39/0 9/2 330 شایگاک اقتصادی و اجتماعی

 01/0 21/0 99/9 330 سا

 01/0 21/0 3/1 330 تحصیال 

 

در فر یة هشتم بیان خ ک است که بیا مع ر  تحصعیلی و اقع ا  بعه      فرضیه هشتم:

)زیر دیعپلمس   بروک تحصیلی 9خودآرایی تداو  معناداری وجود دارد.  مو ة آماری در 

ا  . بن ی خ کو با تر( طهاه دیپلم و فوق دیپلمس دا شجو و کارخناسیس کارخناسی ارخ 

بعروک تحصعیلی در اقع ا  بعه خعودآرایی از       9به منطور  شان دادن تداو  میا گیا بعیا  

در  Fدهع  کعه میع ان    آزمون تحلیل واریا س استدادک خ ک است.  تای  آزمون  شان می

اسعت. بهیشعتریا میعا گیا در بعیا      01/0و سطح معناداری مععادل  1.3ایا فر یه معادل 

خعودآرایی در بعروک    سهای مذکور مربوط به بروک سو  است. بعه عهعار  دیگعر   وکبر

تحصیلی دا شجو و دارای م ر  کارخناسی  بیشتر از سه بروک دیگر است. بع  از ایا 

هعا  بروکس میا گیا بیشتر متعلق به بروک اول یعنی بروک تحصیلی زیر دیپلم اسعت. یافتعه  

کارخناسعی   ه خودآرایی مربوط به بروک تحصیلیهمچنیا  شان داد که  کمتریا اق ا  ب

های مختلعف  توان تداو  معناداری را در میا گیا بروکمیارخ  و با تر است. در تیجه 

فر یة معورد  ظعر تأییع  خع ک و      ستحصیلی در اق ا  به خودآرایی تشخیص داد. بنابرایا
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 دآرایی تأریر دارد.ایا  کته به آن معنا است که سطح تحصیال  در می ان  اق ا  به خو

 تحلیل رگرسیونی متغیر وابسته )اقدام به خودآرایی(

برای  شان دادن رابطة معنادار بیا متغیرهعای مسعتال و وابسعته و  یع  تعیعیا بهتعریا       

بینی کنن ة اق ا  به خودآرایی از معادلة ربرسیون خطی استدادک خع ک اسعت.   متغیر شی 

یععا شععهوه  متشععکل از سععه خععاخص آرایعع  متغیععر وابسععتة اقعع ا  بععه خععودآرایی در ا

ها بر اساس مع ل  ظعری   های ا  امی است. ایا خاخصصور س جراضی زیهایی و لهاس

شهوه  وارد معادله بردی ک تا تأریر متغیرهعای مسعتال بعر آ هعا محاسعهه خعود. بعر ایعا         

 اجرا خ .   1با  به با  روا به چن متغیرک ربرسیون اساسس

 تغیر وابسته )اقدام به خودآرایی(ضرایب رگرسیونی م :7جدول 

 T ریب معناداری  تای  ربرسیون

  رایب غیر استا  ارد  رایب استا  ارد خ ک

B خطای استا  ارد بتا B ریب  

 973/1 333/0 - 877/3 00/0 ما ار رابت

 277/0 091/0 390/0 091/8 00/0  گرا به خودآرایی

 321/0 093/0 301/0 198/1 00/0  گرا به زیهایی

 -133/0 098/0 -113/0 -912/2 01/0 برای  مذههی

 093/0 093/0 197/0 337/0 02/0 شذیرا اجتماعی

 

 

                                                           
1. Stepwise Multiple Regression. 
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 وارد وابسعته  متغیعر  بعر  تأریر بیشتریا ترتیب به تحایق مستال در ایا روا متغیرهای

متغیرهعای   دهع  معی   شعان  س8جع ول خعمارک    اطالعا  .ا  خ ک ربرسیو ی تحلیل م ل

خ ک به ترتیب اولویت ارربذاری عهارتن  از:  گرا به خودآراییس  گعرا  مستال وارد 

به زیهاییس برای  معذههی و شعذیرا اجتمعاعی. بعه عهعار  دیگعرس ابعر همعة متغیرهعا          

زمععان کنتععرل و وارد معادلععة محاسععها   ععریب ربرسععیو ی خععو  س  گععرا بععه      هععم

ریا تغییعرا   خودآراییس  گرا بعه زیهعاییسبرای  معذههی و شعذیرا اجتمعاعی بیشعت      

متغیعر بعه عنعوان     9کننع . در واقع  ایعا    مربوط به متغیر وابسته خودآرایی را تعریف می

بینعی کننع کس بیشعتریا دخالعت را در تغییعرا  متغیعر وابسعته دار ع .  تیجعة          بهتریا شی 

 س آم ک است.8ربرسیون اق ا  به خودآرایی در قالب ج ول خمارة 

 گیرینتیجهبحث و 

 ز ع بی  سعهک  در ز عان  خعودآرایی  بعر  معلرر  بررسی عوامل ه ف شهوه  ضا ر

خناسعی  کاخان است. اهمیت شهوه  به ایا دلیل است که به جای بو عه  در خهر م رن

ا واع شوخ  و یا تأکی  بر یعک مکعا ی   اجتمعاعی خعاص ارربعذار در تغییعرا  زبعان        

تا  شان ده  کعه  های اجتماعی را مورد بررسی قراردادک ب  یس وجوک مختلدی از مکا ی  

اق ا  به خودآرایی بیشتر آبشخور چه مضعامینی در فرهنعگ خعهری کاخعان اسعت. بعر       

 2/12اساس  تای  به دست آم کس میعا گیا اقع ا  بعه خعودآرایی در ز عان خعهر کاخعان        

درص  است که ایا ما ار  شان دهن ة توجه با ی ز عان بعه چهعرة ظعاهری و و ععیت      

 ب  ی خود است.  

بیا گر رابطة معنادار بیا تمامی متغیرهای مسعتال و وابسعتة شعهوه  بعه      تای  تحایق 
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فر یه تأیی  و یعک   8فر یة شهوه   7ج  متغیر و عیت تأهل است. بر ایا اساسس از 

هعای سعنی در   ها  شان داد که اختالف معناداری در میعا گیا بعروک  یافته فر یه رد خ .

 19عع  22ق ا  به خودآرایی در بروک سنی اق ا  به خودآرایی وجود دارد. به طوری که ا

سال بیشتر از دو بروک دیگر است. بع  از بروک سنی اولس میا گیا بیشتر متعلق به بعروک  

سعاله کمتعر از    23عع 31ها همچنیا  شان داد که بروک سعنی  ساله است. یافته 32ع33سنی 

ر تأریربعذاری در  کنن . بنابرایا متغیر سعنیس متغیع  دو بروک دیگر اق ا  به خودآرایی می

 خود.  اق ا  به خودآرایی محسوب می

هعای مختلعف تحصعیلی در    ها همچنیا تداو  معنعاداری را در میعا گیا بعروک   یافته

کن . به طوری که اق ا  به خودآرایی در بروک تحصیلی اق ا  به خودآرایی بواهی می

   شعان داد کعه   دا شجو و دارای م ر  کارخناسیس بیشتر از سه بروک دیگر است.  تای

کمتریا اق ا  به خودآرایی مربوط به بروک تحصیلی کارخناسی ارخع  و بعا تر اسعت.    

سطح تحصیال  در اق ا  به خودآرایی متغیر تأریربعذاری بعودک اسعت.  تعای       سبنابرایا

تحایععق همچنععیا  شععان داد کععه رابطععة معنععاداری بععیا شععذیرا اجتمععاعی و اقعع ا  بععه    

هعا همچنعیا رابطعة معکعوس و معنعاداری را بعیا بعرای         تعه خودآرایی وجود دارد. یاف

تعوان بدعت هرچعه ز عان بعرای       مذههی و اق ا  به خودآرایی  شان داد. در  تیجه معی 

مذههی با تری داخته باخن س اق ا  به خعودآرایی و اسعتدادک از لعواز  آرایشعی در آ عان      

گعاک اجتمعاعی و اقتصعادی و    کمتر خواه  بود.  تای  همچنیا معنادار بودن رابطه بیا شای

هر چعه جایگعاک افعراد در سعاختار      سکن . به عهار  دیگراق ا  به خودآرایی را تأیی  می

 خود. رودس اق ا  به خودآرایی در آ ان بیشتر میطهااتی اجتماع با تر می

با توجه به  تای  تحایق و با تأکی  بر بسعتر فضعای اجتمعاعی معورد  ظعر یعنعی خعهر        
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 شعینن  و  بدت که امروزک افراد خود را در آینة  گاک اجتمعاع بعه  ظعارک معی     کاخان بای 

بعر اجتمعاعی   بیری افراد برای ساختا بع ن و ظعاهر کعن    قضاو  دیگران در تصمیم

ارربذار است. چراکه زیهایی صور  و ا ع ا  بع  ی یکعی از عوامعل شعذیرا افعراد در       

کننع ة  ما را کعه صعور س تعیعیا   های کن  اجتماعی است. ایا واقعیت  ظر بعاف می ان

ده . همچنعیا از سعوی دیگعرس    ارتهاطا  خداهی و غیرکالمی است مورد تأیی  قرار می

دهع  و تأکیع    تأکی  دوبوار  بر ایا که زن با زیورآ   و ب نس هستی خود را  شان معی 

متا فرهنگعی اسعتس بیعا گر     ا طراب هایمری دابالس مهنی بر اینکه ب ن تحت تأریر 

های افراد برای کسب  ظعر مثهعت اجتمعاع بعه     ها و قابلیتست که ب ن یکی از اهر آن ا

 خود است.  

 کتة دیگر تحلیعل مربعوط بعه ایعا واقعیعت اسعت کعه آرایع  ظعاهری و اقع ا  بعه            

خودآرایی بخشی از سهک ز  بی م رن و اقتضعاقا  روزمعرک اسعت. چراکعه امعروزک      

بر ع  و  ای تأیی کننع ک بعه سعر معی    هع های اجتماعی در یک جریعان مرجع   هویت سوژک

های مذههی یا اصالت اخرافی یعا سعنتی   های تأقی  اعتهار من لت افراد صرفا  شایگاکمال 

هعا و  هعا و کعالک  کننع  بعا کدع    بدتس ز ان سعی معی  یستس بلکه همچنان که وبلا می

-یقیمت کسب اختهار و اعتهار اجتماعی کنن . همچنعیا  تعای   شعان مع    های برانلهاس

ده  بیا  گرا به زیهعایی و بعرای  بعه خعودآرایی رابطعة معنعاداری وجعود دارد. بعه         

عهار  دیگر ابر فرد معتا   باخع  کعه زیهعایی ضعالل بسعیاری از مشعکال  اسعتس بعه         

 کن .  صور  ف این ک اق ا  به خودآرایی می

سعو   در تحلیل رابطه میان شایگاک اقتصادی و اجتماعی و اق ا  به خودآراییس از یعک 

به اهمیت ب ن و زیهایی ب  ی در متمای  ساختا وجعه طهاعاتی افعراد و از سعوی      توانمی
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آسعا سععی در   دیگر به  ظر وبلا توجه کرد. وبلا معتا  است که ز ان طهاة مرفعه و تعا  

کارکشی ن کمتر از ب ن خود و زیها و  غر و متناسب با م  روز  گه داخعتا بع ن خعود    

توان با توجه به  ظر بوردیعو  یع  معورد تحلیعل     ایا رابطه را می دیگر ای دریچهدار  . از 

رودس ب ن جنهة مصرفیس کا یی و قرار دادس چراکه هرچه جایگاک طهااتی افراد با تر می

کنع س معیارهعای   کن  و همان طور که  بوردیو در کتاب تمعای  اخعارک معی   اوقی شی ا می

توان ست که بر فر  و ظرافت تأکی  دار  . میهایی اوارکاوقی طهاة با  مهتنی بر عاد 

بدت ز ان طهاا  با ی اجتماعی اهمیت ب ن به عنوان یک سرمایة فی یکی و تأریر آن 

ا   و بهتر به اب ارهای زیهایی برای مراقهعت از بع ن   را در کسب من لت اجتماعی دریافته

 خود دسترسی دار  . 

که خاه  کاه   بای  بدت برای آن های ضاصل از ایا شهوه  با توجه به یافته

های  کنن بی ف این ک آداب و ظرافت لواز  آرایشی و خودآرایی ب  ی و تعییا  مصرف

ب  ی در هویت بخشی باخیمس ابت ا بای  ایا مسئله را در بستری کالن و در ایل چال  

 کن  تا بینی ای به صور  اولیه کمک می جها ی خ ن  گاک کنیم. کاربست چنیا جهان

ای ماطعی و بر همیا  ای زما من  بهینیم  ه شروژک تع یل ایا چال  را به صور  شروسه

مهنا تکیه بر راهکارهای ماطعی و بذرا را که موجب اصطکا   یروهای فرهنگی با 

 اجتماع ز ان می خود را کنار بگذاریم.

از سوی دیگر برای ضل مسئله ضا ر یکهار دیگر محااان اجتماعی بای  به سمت 

مساقل هویتی بازبرد  س چراکه به زعم استوار  هال مساقل هویتی به سمت ما 

ای همچون  های هویتی بازبشته است. اهمیت توجه به ایا مو وع ازاینروست که بنیان

بیرد و همیا  باورهای مذههی در جامعه ما از سوی جوا ان کمتر مورد استاهال قرار می
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یابی فرد کاسته خود. برهمیا مهنا  در هویت امر موجب خ ک که از  ا  ارربذار دیا

 هادهای فرهنگی باز بای  به بستر متا اجتماعی بازبرد   و بازتولی  ارزا های دینی را 

 های ضا ر ا جا  دهن . متناسب با عصرضا ر و  سل

بردد به توجه دوبارک به  ا   هادهایی که در  دیگر ضل مسئله ضا ر بازمی روی

خود و در ایا میان بازبینی  هادهایی همچون خا وادکس  ا جا  می شذیری فرد آن جامعه

توا    های عمل فرد هستن  می م رسه و رسا ه که از عناصر اصلی خکل دهن ک راهرفت

مطلوب عرف  و ظواهر ب  ی را به اصول هنجاری در یک دورک زما ی و عیت شوخ 

 تر کن . و قا ون   دیک



 

 

 

 

  818 مدرنخودآرایی زنان در سبک زندگی عوامل مؤثر بر 

 

 منابع 

-جامعهمجله «. ب ن به مثابه رسا ه هویت»(س 1371خیانس ضسا )آزاد ارمکیس تای و چاوو -

 .11ص :9س خمارک9س سالشناسی ایران

)مطالعده   بررسی عوامل موثر بر جامعه شناسی بددن در زندان  (س 1371اخالصیس ابراهیم ) -

        .س دا شگاک اصدهانخناسی امة کارخناسی ارخ  جامعهس شایان(موردی زنان شهر شیراز

ا تشارا  روخعنگران و  : تهران، جامعه شناسی بدن و بدن زنان(س 1379خیریا ) اضم  یاس -

 مطالعا  ز ان.

 و ظعاهر  مع یریت  س فرهنگعی  سرمایه»س (1373) س قربا علیا بهنوقی ب  هس عهاسابراهیمی -

 .193-181صص  .3 خمارک س 7 دورک سستسیا و توسعه در زن «.جوا ان

 س تهران: ا تشارا  شیشگا .نیروهای تولید زن و رهایی (س1398افشار یاس علیر ا )

 بدا  رابطدة آن  و بددن  بده  معطوف ارزشی هایگرایش بررسیس (1330) باقریانس معصومه -

 دا شعگاک  خناسعیس جامععه  رخعته  ارخع   کارخناسعی   امهشایان، زنان بین در اندامی باریک

 .198ص  خاه .

 و ما تحول سطح بررسی» (س1378و عطریس علی ) فالحا آزاد شروی  خهنما شورآقاجانس -

 .93ع  90: صص 1س خمارکعلوم رفتاریمجله «. زیهایی جراضی به برای 

 امیرکهیر. شر س تهران: کتاب زن(س1371ضسینیس سی  هادی ) -

 بعا تصعویر   زیهاخناختی باورهای رابطة»س (1330) مه ی چرودکس مجی ا کرما یس ضی ری -

چهعار س   سعال  سایدران  اجتمداعی  عدا  مطال«. جوا عان  ظاهر م یریت  حوة و ب ن از اهنی

 .23-93صص .9س خمارک1373 زمستان



 

 

 

 

811 49ر شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بها جامعه 

 

 مع یریت  و ز ع بی  سعهک »س (1330)  وریس بیهنا روضا یس علیا هاخمیس سمیهخواجه -

 .21-97 صص .9خمارک س2سال سزنان شناسی جامعه ع شهوهشی علمی  امهفصل «.ب ن

ولس تهران: ا تشعارا   س ترجمه قاسم صنعویس جل اجنس دوم(س 1370دووبوارس سیمون ) -

 توس. 

شعهوه    ة امع فصل «.جوا انس ب ن و فرهنگ تناسب ا  ا »س (1379) اکاییس محم سعی  -

 .118-191 صص .ز ان

 آبه.: تهران سایران جوانان شناسیجامعهس (1371) محم سعی  اکاییس -

مطالعددا   «.هویععت ا سععا ی زن در چععال  آرایعع  و معع »(س 1371رفعععت جععاکس مععریم ) -

 .139-183 صص .37س خمارک10س سالزنانراهبردی 

 عوامعل  بعا  ارتهعاط  و ب ن م یریت»(س 1373) محم  فکریس و ر اییس اضم ا اینا لوس مینا -

 .190-180 صص .98خمارک س12سال سزنان راهبردی مطالعا  «.اجتماعی

 سایدران  در بددن  زیباسدازی  و ظداهرآرایی  ، فرهند   – صنعت س(1373)محمود  خهابیس -

 اسالمی. ارخاد و فرهنگ ارتهاطا س تهران: وزار  و هنر گسفرهن شهوهشگاک

 صادق.  شر صهح: قم سزندگی سبک و مصرف(س 1372) محم  فا لیس -

 شعذیرا  بعا  آن و رابطعة  بع ن  مع یریت »س (1378) ابعراهیم  اخالصیس و ابوالااسم فاتحیس -

 .3-92 صص .91خمارک س11سال ساصفهان دانشگاه انسانی علوم شهوهشی مجله«. اجتماعی

س ترجمعه  فلسفه امروزین علوم اجتمداعی: بدا نگدرش چندد فرهنگدی      (س1379فیس برایان ) -

 خشایار دیهیمیس تهران: طرح  و.

 تهران:  شر  ی. ،شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظریه (س1372فکوهیس  اصر ) -



 

 

 

 

  813 مدرنخودآرایی زنان در سبک زندگی عوامل مؤثر بر 

 

س ترجمعه منعوچهر صعهوریس    شناسیهای بنیادی در جامعهاندیشه (س1373کیویستوس شیتر ) -

 تهران:  شر  ی.

 و اجتمعاعی  بنع ی  قشعر »س (1373) مهع ی  شعورس ژیان و رسول محمودا ربا یس آراسکیوان -

 ز عانس  اجتمعاعی  فرهنگعی  خعورای   امعه فصل سزنان راهبردی مطالعا  «.ب ن اصالح

 .83-37 صص .12سال

محمع  کعاردانس تهعران:    س ترجمعه علعی  شناسی اجتماعیروان(س 1380کالیا بر س اتو ) -

 .ا  یشه

ترجمه ، تجدد و تشخص؛جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(س 1331بی   س آ تو ی ) -

  اصر موفایانس تهران:  شر  ی.

 دخت تم نس تهران:  ا  و  گار.س ترجمة  ورانزن مثبت (س1370لی ن فیل سبیل ) -

ترجمعه ضسعیا قا عیانستهران:     ،ساخت اجتماعی(س 1379لوش س خوزک. و  اسکا س جان ) -

  شر  ی.

زیبایی، موقعیت اجتمداعی و   (س1371ک ارویاس ایو نا مک دا یلس خارون و سوزان )م -

 س ترجمه اضم  بهنا س تهران: توسعه.پیری

 . ی  شر: تهران ارخادس فرهنگ ترجمه سمرفه طبقة نظریهس (1373) تورستیا وبلاس -

 

 Black, Paula. & Sharmau, Ursula. (2001), Men Are Real, Women 

are made up: beauty therapy and the construction of feminity, 

The Editorial Board of Sociological Review 

 Bourdieu, P., (1986), The Forms of Capital in Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education, (ed.) JG. 



 

 

 

 

819 49ر شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بها جامعه 

 
Richardson, New York: Greenwood Press, (pp. 241-258). 

 Dauglas.  M. (1996), Natural symbols, exploration cosmology, 

London and New York. 

 Featherston, M. (1991), Consumer culture and postmodernism, 

London Journal of Sociology, London: Sage, (Pp. 1-198). 

 Gimlin, Debra. (2006), The Absent Body Project: Cosmetic 

Surgery as a Response to Bodily Dye-apparance, Sociology, 

Vol.40, and No.4, (Pp 699-716). 

 Goffman, E.  (1963), Behavior in Public Place: Note on The Social 

Organization Of Gatherings, New York: The free Press 

 Goffman, E. (1959), The Presentation of Self in Every Day Life, 

New York: Doubleday Anchor Books 

 Krieger, Nancy. and Devey, Smith George. (2004), Bodies Count 

and Body Count: Social Epidemiology and Embodying Inequality, 

Epidemilogic Reviews, Vol.26, (Pp 283-290). 

 Marshall, Gordon. (1990), Oxford Concise Dictionary of 

Sociology, Oxford University Press. 

 Rice, K. & Tsianakas, V.  (2005), Gender Impact Assessment: 

Body Image, Australia, Women's Health Publication 

 Shilling, C. (1991), Education the body: Physiqu and the 

Producyion of Social Inequlities, Sociology, Vol. 25, no.4, (653-

672). 

 Shilling, Chris. (1993), Body and Social Theory, London: Sage 

Publication. (P655 ). 

 Synnot, Anthony.  (1988), Truth and Goodness, Mirrors and 

Masks: Sociology of Beauty and Face, British Journal of 

Sociology, vol.41, No.4. 

 Tiggemann, M. & Ruutel, E. (2001), A Cross – Cultural 



 

 

 

 

  811 مدرنخودآرایی زنان در سبک زندگی عوامل مؤثر بر 

 
Comparison of Body Dissatisfaction in Estonia and Australian 

Young Adult: It's Relationship with Media Exposure. Journal of 

Cross Cultural Psychology, Vol. 23, no. 6 

 Toni, Antonucci. (2004), The Dove Report: Challenging Beauty. 

New York. Edelman publication. 

 Turner, Bryan S. (1996), The body and society: Exporations in 

social theory, London & New Delhi: Sage Publication. 

 

 


