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چکیده
مقاله حاضر با هدف مطالعه جامعهشناختی تعیین رابطه میان دو متغیر «پذیرش اجتماعی
بدن» و «سرمایه فرهنگی» با «گرایش به جراحی زیبایی» انجامشده است .تحقیق به روش
پیمایشی به اجرا درآمده است .جامعه آماری آن شامل کلیه زنان  11تا  14سال ساکن در شهر
مالیر در سال  1384است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  111نفر است .نتایج
توصیفی نشان میدهد که زنان در سطح زیاد تمایل به جراحی زیبایی ( )41/1دارند .همچنین
در سطح متوسط برخوردار از سرمایه فرهنگی ( )31/13و در سطح متوسط و رو به باال ()38/1
طالب موردپذیرش قرار گرفتن هستند .نتایج رگرسیونی نشان داد که از بین متغیرهای مستقل،
ابعاد سرمایه فرهنگی (سرمایه عینیت یافته ،تجسمیافته ،نهادی شده) و ابعاد پذیرش اجتماعی
بدن (پذیرش عمومی ،سازمانی ،همساالن) ،متغیرهای سرمایه عینیت یافته با مقدار بتای
( ،)2/11پذیرش اجتماعی عمومی ( ،)2/48سرمایه فرهنگی نهادی شده ( )2/01و پذیرش
همساالن ( )2/00بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشتهاند .در ضمن معادله
پیشبینی میزان تمایل زنان به جراحی زیبایی میتواند  19/1درصد از واریانس متغیر وابسته را
تبیین کند .نتیجه نشان میدهد که بیشترین دلیل انجام جراحی زیبایی با اهداف مصرف
تظاهری و برخورداری از رفاه عینی و دریافت مقبولیت اجتماعی است.
واژگان کلیدی :مقبولیت اجتماعی ،زنان ،سرمایه فرهنگی ،جراحی زیبایی ،رفاه عینی.
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طرح مسأله
1

0

جراحی زیبایی یک عمل پیشرفته پزشکی -فرهنگـی اسـت ( )Mirivel, 2007: 309کـه
بــهعنوان یکــی از موضــوعات مهــم در جامعهشناســی بــدن 3موردبررســی قــرار میگیــرد.
جامعهشناسی بدن در چگونگی تأثیرپذیری بدن افراد از عوامل و نیروهای اجتمـاعی کـاوش
میکند؛ که از نظر نتلتون 4این عوامل از تأثیر پیشرفتهای تکنولوژی بر بـدن افـراد ،تـالش
افراد برای کنترل بدن خود ،مالکیـت بـدنها ،وضـع بـدن در جامعـه مصـرفی ناشـی اسـت
(.)Saeedi, 2007
جراحی زیبایی نه برای همه ،بلکه در نزد اکثر افراد جامعه از اهمیت زیـادی برخـوردار
است .بسیاری شاید به اهمیت زیبایی در جامعه پی برده باشند ،اما واقعیـت ایـن اسـت کـه
زیبایی برای زنان نماینده بسیاری از چیـزهـا نظیـر پایگـاه اجتمـاعی ،بازتولیـد مطلوبیـت و
مقبولیت اجتماعی ،درآمد و احتمال دریافت کمک از افراد غریبه است .درواقع ،مـردم بـرای
افراد جذاب ویژگیهای مثبتی را برمیشـمارند درحالیکـه بـرای افـراد غیـر جـذاب چنـین
حالتی را متصور نمیشوند (.)Powell- Hicks, 2011: 2
تصویری که اکنون از بدن در جامعه وجود دارد این است کـه بـدن بهمثابـه پارچـهای
دیده میشود کـه میتـوان روی آن موقعیـت اجتمـاعی افـراد را دیـد و طبقـه ،جنسـیت و
گرایشهای مختلف آن را تشخیص داد .امروزه بدن در نحـوه شـکلگیری روابـط اجتمـاعی
انسانها نقش مهمی پیداکرده است و افـراد در تـالش هسـتند تـا در ظـواهر امـر ،نمایـانگر
شخصیتی سرزنش ناپذیر و متناسب باارزشهای اجتماعی روز باشندGiddens, 2006 & ( .
 .)Tavassoli, 2012به عبارتی افراد به دنبال پذیرش اجتماعی بدن خـود در میـان عمـوم،
گروههای همساالن و گروههای سازمانی خود هستند .پـذیرش اجتمـاعی ،برآینـدی از نفـوذ
اجتماعی ،همنوایی ،قضاوت اجتماعی و نگرش افراد است که بر مبنای آن ،افراد بهجای آنکه
خود واقعیشان را بروز دهند ،ابتدا از زاویه دید دیگران به خود مینگرند و سـپس بـا آنهـا
سازگاری مییابند .بـه سـخن دیگـر ،پـذیرش اجتمـاعی را میتـوان مجمـوع واکـنشهـا و
پاسخهای افراد به امید پسندیده بودن در اجتماع و کسب مطلوبیـت و مقبولیـت اجتمـاعی
دانست (.)Asgari et al, 2010: 100- 101
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cosmetic surgery
2. medico- cultural
3. Sociology of the body
4. Netletown
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هر یک از ما بهعنوان افراد جامعه همواره توسط دیگر اعضای جامعه ارزیابی میشـویم.
همیشه بخشی از این قضاوتها که اساس شکلگیری موقعیتهای اجتماعی هستند ،مبتنی
بر قیافه و ظـاهر افـراد بـوده اسـت؛ بـهعبارتدیگر زیبـایی و بهرهمنـدی از آن از خصـایص
(طبیعی و امروزه قابل حصول) بارزی است که همواره دارندگان آن را در ارزیـابی اجتمـاعی
نسبت به افراد معمولی و کمتر بهرهمند از زیبایی ،در موقعیت بهتر و دارای رفاه بیشتر قـرار
داده است .از رفاه معموالً معانی خوشبختی ،شادی ،سالمتی ،موفقیت و  ...استنباط میشود.
در این راستا باید یادآور شد که برخی از صاحبنظران همچـون «پـراگ» 1رفـاه را بـهعنوان
بیان دیگری از مطلوبیت در نظر میگیرد .بهطور عموم مفهومی از رفاه در اینجا مدنظر است
که در آن فرد قادر است در جهت نیل به اهداف دیگـران ،خـود نیـز از کیفیتـی مناسـب از
زندگی لذت ببرد .در این حالت رفاه اجتماعی یک مقوله یکپارچه از تالقی عوامل اقتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی است که افراد توانستهاند از طریق داشتن زیبایی ،برخورداری خـود را از
رفاه عینی (قدرت خرید و یا توانایی در کسـب تسـهیالت و امکانـات زنـدگی) را در جامعـه
نمایش دهند (مصرف تظاهری) .این نگرش به زیبایی باعث میشود مردم در جوامع مختلف
همواره به دنبال کسب زیبایی و نمایش میزان برخورداری از رفـاه در سـطح فـردی باشـند.
زنانی که عمل جراحی زیبایی انجام میدهند ،نیز با استفاده از مصـرف تظـاهری ،میتواننـد
رفاه خود را به نمایش بگذارند و در اثر آن شرایط بتوانند به نحوی مورد مقبولیت اجتمـاعی
قرار گیرند و یا مقبولیت خود را افزایش دهند.
ازنظر «نتلتون» ( )1995یکی از عوامل مهم گرایش زنان به مصرف بدن ،وضع بـدن در
جامعه مصرفی است ،یعنی نوعی عالقه نمایشی و آرایشی به بدن که آن را مناسب و بهاندازه
نگه میدارد تـا بـدن الغـر و زیبـا بمانـد ( .)Saeedi, 2007: 168کمـال ظـاهری و زیبـایی
شخصی برای بسیاری از انسانها موضوع مهمی تلقـی میشـود .توجـه گسـترده بـه ورزش،
تمرینهای بدنسازی و تغذیـه ،جـدا از اهمیـت آن بـرای تندرسـتی ،در بسـیاری از مـوارد
بهمنظور خوشاندامی و زیبایی فردی صورت میگیرد؛ اما یکی از اقدامات ریشهای به معنای
واقعی کلمه ،سپردن صـورت و بـدن خـود بـه دسـت چـاقوی جراحـان اسـت .مشـاهدات و
تحقیقهای ناقص نشان میدهند که این پدیده گاهی بدل به جنون زیبـایی در ایـران شـده
است« .بوردیو» در تحلیل خود از بدن بـه «کـاالیی شـدن بـدن در جوامـع مـدرن» اشـاره
میکند که بهصورت سرمایه فیزیکی ظاهر میگردد .وی تولید این سرمایه فیزیکی را درگـرو
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Praag
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رشد و گسـترش بـدن میدانـد بهگونـهای کـه بـدن حامـل ارزش در زمینـههای اجتمـاعی
میگردد .بدن بهعنوان شکل جامعی از سرمایه فیزیکی دربردارنده منزلت اجتماعی و اشکال
نمادین متمایز است .وی با در نظر گرفتن بدن بـهعنوان یـک سـرمایه فیزیکـی ،هویتهـای
افراد را با ارزشهای منطبق با شکل و ظاهر بدنی مرتبط میسازد.
عوارض و پیامـدهای جراحیهـای زیبـایی و افـزایش اسـتقبال آن از سـوی قشـرهای
مختلف اجتماعی بهویژه زنان در شهر مالیر به یک مسأله اجتماعی تبدیلشده است .گرایش
به عمل جراحی زیبایی در این شهر به مد تبدیل شده است و انجام آن تعیینکننـده پایگـاه
اجتماعی بهحساب میآید .این مسأله باعث شده است که زنان به سبب اقتضـای سـنی و یـا
دالیل دیگر با صرف هزینه گزاف و قبول عواقب جسمی و روانی و حتی جانی درصدد کسب
مقام بهتر در این مسابقه زیبایی باشـند .زنـان در شـهر مالیـر درگذشـته و پـیش از تغییـر
ساختار الگوی زندگی و باورهای زیبایی خود ،برداشتن سیرت زیبا در زندگی و جامعه تأکید
داشتند (با توجه به سنتی بودن جامعه) ،البته صورت زیبا را نیز نهی نمیکردنـد ولـی آن را
بر سیرت زیبا ترجیح نمیدادند .اکنون این باورها در فرهنـگ چندگانـه مخـتلط شـهری بـا
توجه به تغییر ساختار الگوی زندگی ،افـزایش شهرنشـینی و فنـاوری ،چشـم و همچشـمی،
اهمیت مقبولیت اجتماعی ،کاهشیافته و این عوامل در حال ایجاد دگرگـونی در ارزشهـا و
اعتقادات آنها هستند .در این مورد ،از یکسو مطالعات کاربردی در خصوص میزان گـرایش
به آن و از سـوی دیگـر سیاسـتهـا و تصـمیمگیریهای مناسـب در جهـت رفـع مسـائل و
مشکالت آن ضروری به نظر میرسد .ازاینرو مطالعه حاضر درصدد تحلیـل جامعهشـناختی
تأثیر و رابطه سرمایه فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن بر گرایش به جراحی زیبایی در میان
زنان و دختـران  14 -11سـال شـهر مالیـر در اسـتان همـدان اسـت .ایـن پـژوهش بـرای
پاسخگویی به سؤاالت ذیل انجامشده است.
 -1میزان برخورداری زنان مورد مطالعه از شاخص سـرمایه فرهنگـی و ابعـاد آن چقـدر
است؟
 -0میزان برخورداری زنان مورد مطالعه از شاخص پذیرش اجتمـاعی و ابعـاد آن چقـدر
است؟
 -3میزان تمایل و گرایش زنان مورد مطالعه در شهر مالیر به جراحیهای زیبایی در چه
حدی است؟
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 -4هر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (تجسمیافته ،عینیت یافته ،نهادی شـده) و پـذیرش
اجتماعی بدن (پذیرش عمومی ،سازمانی ،همساالن) چه سهمی بر میزان تمایـل بـه
جراحی زیبایی در بین زنان ساکن در شهر مالیر دارند؟
پیشینه تحقیق
دراینارتباط به چند پژوهش نزدیک به موضوع که در سـالهـای اخیـر انجـام شـده اسـت،
پرداخته میشود.
رضوی زاده و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان موجـه سـازی مصـرف تظـاهری
(مورد مطالعه :مصرف کاال و خدمات مدیریت بدن در زنان شهر مشهد) ،به بررسی و توضیح
این مطلب پرداختهاند که مصـارف تظـاهری و خودنمایانـه چگونـه توسـط مصـرفکنندگان
توجیه میشود؟ تحقیق به شیوه پیمایشی و با استفاده از تکنیک مصاحبه بـه اجـرا درآمـده
است .شیوه نمونهگیری هدفمند بوده است .نتایج نشان میدهد کـه بـرای مصـرف تظـاهری
کاال و خدمات مدیریت بدن ،پنج توجیه عمده وجود دارد :موجه سازی هـویتی مصـرف کـه
نشان تشـخیص و معـرف موقعیـت اجتمـاعی مصـرفکننده تلقـی میشـود .موجـه سـازی
روانشناختی که در آن فرد به نیازهای روانی خود ،نوع انسان یا زنان ارجاع میدهـد .موجـه
سازی اقتصادی (عقالنی) انتخاب مصرفی را پس از مقایسه ارزش مصـرفی -ارزش مبادلـه و
 ...معتدل ارزیابی میکند .موجه سازی نظارتی (الزامی) که در آن فرد خود را تحـت نظـارت
خواستهها و پیشنهادهای دیگران مهم یا دیگران تعمیمیافته یا آموزههای اخالقی و مـذهبی
میبیند .موجه سازی عادت وارهای که به مسبوق به سابقه بودن الگـو مصـرفی تظـاهری یـا
تمایل به آن در تاریخچه زندگی فرد ارجاع دارد (.)Razavi Zadeh et al, 2017: 41- 69
امــانی غفــاری و همکــاران ( )2015در پژوهشــی بــا عنــوان تصــور از بــدن و پــذیرش
اجتماعی آن (مطالعهای تجربی در میان دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تهران) سـعی در
توصیف و تحلیل رابطه انعطافپذیری تصور از بدن با پذیرش اجتماعی بدن دارند .نتایج این
مطالعه ،وجود همبستگی معکوس بین ابعاد سه گانۀ پذیرش اجتماعی بدن شـامل پـذیرش
عام ) عمومی ( ،پذیرش در گروههای همسال و پذیرش سازمانی بـا متغیـر تصـور از بـدن را
نشان میدهد که میزان آن در بعد عمومی  2/31و قویتر از دو بعد دیگر است .نمـره کلـی
متغیر پذیرش اجتماعی بدن نیز دارای همبسـتگی  2/341بـا متغیـر تصـور از بـدن اسـت.
همچنین بررسیها نشاندهنده رابطه معنادار متغیرهای سـن ،مقطـع تحصـیلی و وضـعیت
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اشتغال با متغیر تصور از بدن است .مطابق یافتهها متغیرهای زمینـهای رابطـه معنـاداری بـا
متغیر پذیرش اجتماعی بدن ندارند.)Amani Ghafari et al, 2015: 571- 591( .
اعتمادی فرد و امانی ( )2013در مقالهای با عنوان مطالعه جامعهشناختی انگیـزه زنـان
از گرایش به جراحی زیبایی به بررسی تحلیل و سنخ بندی انـواع جراحـی زیبـایی ،ذهنیـت
کنشگران درباره بدن و شیوه معنادار کردن چنین موقعیتی به دست افراد بـهمنظور دخـل و
تصرف در بدن خود انجام میشود ،پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که انگیزههـای زنـان
از عملهای زیبایی به دودسته تقسیم میشود ،انگیزه شخصـی و انگیـزه فـرا شخصـی؛ کـه
انگیزه فرا شخصی برحسب موقعیت و شرایطی که افراد در آن قرار دارند و موردپذیرش واقع
میشوند قرار میگیرد؛ که همین سطوح فرا فردی و احساس پـذیرش اجتمـاعی اسـت کـه
زنان به سمت جراحی زیبایی تمایل پیدا میکنند ( Etemadi Fard & Amani, 2013: 1-
.)22
1
بریتون ( )2012نیز در مقاله خود با عنوان نسبت قشربندی اجتماعی با اصالح بدن از
طریق جراحی زیبایی را در پژوهشی پیمایشی بررسی کرد .بـر اسـاس نتـایج ایـن پـژوهش،
رابطه سطح عزتنفس پاسخگویان با نگرشها ،باورها و رفتارهای آنان درباره آرایش معنـادار
نیست .نمرههای باالتر شاخص خودارزیابی افراد ،در تناظر با سطوح بـاالتر مصـرف آرایشـی،
سن پایینتر برای آغاز آرایش ،مهارت بیشتر برای آرایش ،اهمیت بیشتر برای نقـش آرایـش
در افـزایش اعتمادبـهنفس و احسـاس راحتــی بیشـتر در موقعیتهـای شـغلی و حرفــهای و
پذیرش سازمانی بوده است (.)Britton, 2012: 86
مه موشی ( )2013دریافته است که خانوادههای زن سرپرست آلبانی بـهطور میـانگین
بیش از بقیه مصارف تظاهری دارند ،درحالیکه تحصیالت اثر منفی بر اینگونه مصارف دارد.
ساماراسینگ ( ،)2014در بررسی جوانان سریالنکا دریافتند اقشار پایین و باال بـه طـرز
متفاوتی از آراستگی بدن برای دستیابی به پایگاه مطلوبشان بهره میبرند.
چارچوب نظری پژوهش
در حوزه جامعهشناسی بدن و رابطه تمایل به جراحی زیبایی و پذیرش اجتماعی میتوان بـه
نظریات اروینگ گافمن ،0نظریـهپرداز کـنش متقابـل نمـادین ،اشـاره کـرد .گـافمن چنـین
میپنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل ،میکوشند جنبهای از خود را نمایش دهند کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Britton
2. Goffman
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دیگران آن را میپذیرند .او مدیریت تأثیرگذاری 1را از شگردهایی میداند که کنشگران برای
حل مسائلی که احتماالً ممکن اسـت در ایـن زمینـه بـا آن روبـرو شـوند از آنهـا اسـتفاده
میکنند ( .)Ritzer, 1996: 292زمانی که فرد در مقابـل دیگـران ظـاهر میشـود ،معمـوالً
فعالیت خود را با نشانههایی درمیآمیزد تا حقایق تأیید آمیزی که ممکن است در غیـر ایـن
صورت ناپیدا یا مبهم باقی بمانند به شکلی نمایشی برجسته و تأیید کند؛ زیرا اگر قرار اسـت
فعالیت فرد در نظر دیگران مهم جلوه کند ،او باید آن را طـوری انجـام دهـد کـه در خـالل
کنش متقابل ،نشاندهنده چیزی باشد که قصد انتقالش را دارد ( .)Goffman, 2012: 42به
نظر گافمن در زندگی روزمره و رویاروییها ،تأثیرگذاری اولیه مهم است .ظاهر که برای خود
شخص و برای دیگران دیدنی و نمایش دادنی است ،میتواند بهمنزله نشـانهای بـرای تفسـیر
کنش به کار رود .درنتیجه ،بدن نهتنها موجودیتی ساده ،بلکه وسیلهای عملـی بـرای کنـار
آمدن بـا اوضـاعواحوال بیرونـی اسـت و حـاالت چهـره و حرکـات بـدن ،محتـوای اساسـی
نشانههایی است که ارتباطات روزمره ما مشروط به آنهاست و برای آنکـه بتـوانیم نظـارتی
مداوم و موفق بر چهره و بدن خود اعمـال کنـیم ،جنبـهای از خـود را نشـان مـیدهیم کـه
همگان آن را بپذیرند ( .)Armaki, 2002: 61گافمن بـا رویکـرد نمایشـی خـود ،نقشهـای
اجتماعی و موقعیتهای اجتماعی را تنها نمایشهایی میبیند که در زنـدگی روزمـره اجـرا
میشوند .به عقیده او« ،خودِ» افراد بهوسیله نقشهایی که در این موقعیتها اجرا میکننـد،
شکل میگیرد و معنا مییابد .گافمن ضمن استفاده از مفهوم «خود» تا اندازه زیادی به بدن
فرد اشاره دارد .از دید او ،عامالن بدنی یا جسمی نیـز ریی جمـع کنهـایی هسـتند کـه بـا
توسل به همه روشهای عالمتدهی اجتماعی ،سعی دارند نظـر دیگـران را بـه خـود جلـب
کنند .این عامالن بدنی« ،معرفهای تجسدیافته مـنش و منزلتانـد» کـه میتواننـد توسـط
دیگر کنشگران مورد تفسیر قرار گیرنـد ( .)Lopez & Scott, 2006: 155گـافمن سـه نـوع
داغ یا ننگ متفاوت را نام میبرد؛ اولین نوع ،زشتیها و معایب مربوط بـه بـدن اسـت؛ انـواع
بدشکلیهای جسمانی .نوع دوم ،نواقص و کمبودهای مربـوط بـه شخصـیت افـراد را شـامل
میشود و سومین نوع ،داغ ننـگ قـومی و قبیلـهای اسـت کـه منظـور از آن ،داغ ننگهـای
مربوط به نژاد ،ملیت و مـذهب اسـت ( .)Goffman, 2007: 33- 34فـرد داغخـورده کـه از
زشتی رنج میبرد ،ممکن است در واکنش به این موقعیت ،با تالشی مستقیم ،آنچـه بهمثابـه
مبنای عینی نقصش به شمار میرود را از بین ببـرد ،مـثأل اقـدام بـه جراحـی زیبـایی کنـد
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Effective management
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( .)Goffman, 2007: 39پس به نظر میرسد جامعه پسند شدن و کسـب ارزش احتـرام در
جامعه میتواند در گرایش زنان به انجام عملهای زیبایی مؤثر باشد (.)Ritzer, 1996: 296
گیدنز 1بدن را صرفاً نوعی موجودیت فیزیولوژیک نمیدانـد؛ زیـرا عمیقـاً تحـت تـأثیر
بازتابندگی عصـر تجـدد قرارگرفتـه اسـت ( .)Giddens, 2008: 305ازنظـر وی ،در دنیـای
جدید ،رابطه ما با محیط اطرافمان با تغییرات تکنولوژیکی مرتبط است که این مسأله را باید
در بدن آگاه شده فرد مدرن بازتابی شده جستوجو کرد .در نظر گیدنز بدن جایگاه و هویت
شخصی است .شخص با کنترل منظم بدن خود هویت شخصی خود را حفظ میکند .ازنظـر
او رژیمهای غذایی ،پوشاک و هر نـوع تغییـر در بـدن آشـکارا وسـیلهای بـرای عرضـه نمـاد
خویشتن است و بدن نقطهای برای ساختن خود تعریفشده است .شخص دست به انتخـاب
میزند اگر فرد خود را متناسب با روایـت زندگینامـهاش ندانـد دچـار احسـاس شرمسـاری
میشود و میخواهد تأیید دیگران را به دست آورد .پس به نظر میرسد تصور افزایش تأییـد
دیگران بر گرایش زنان به عمل زیبایی مـؤثر اسـت ( .)Giddens, 2006: 149بـدن افـراد از
تجربههای اجتماعی ،همچنین از هنجارها و ارزشهای گروهی که به آنها تعلق دارند ،تأثیر
ژرفی میگیرد ( .)Giddens, 2008: 211بدن فرد میتواند بهصورت عرصههای گونـاگونی از
قبیل بدن فرهنگی ،بـدن اجتمـاعی ،بـدن اقتصـادی و بـدن سیاسـی دیـده میشـود .بـدن
هنگامیکه بهعنوان متن فرهنگی خوانده میشود که به رفتارهای بدن در جامعه توجه شود؛
زیرا ازنظر مردم شناسان حرکات بدن در جامعه نمیتواند بهعنوان رفتـار طبیعـی محسـوب
شود و آنها بر این باورند که رفتار بدنی از سنخ رفتار فرهنگـی اسـت و رابطـه رفتـار بـدنی
بافرهنگ را نشان میدهد و بدین واسـطه ایـن رفتـارهـا را باحیثیـت و منزلـت هـر فـرد در
سلسلهمراتب اجتماعی پیوند میزنند (Duference, 2006؛ .)Zokaei, 2007
در بررسی نظری رابطه میان تمایل به جراحی زیبایی و سرمایه فرهنگی نیـز میتـوان
به نظریه بوردیو اشاره کـرد .سـرمایه فرهنگـی نیـز بـه شـکلهای مختلـف وجـود دارد کـه
دربرگیرنده تمایالت ،عادات دیرین است که در فرایند جامعهپذیری ،انباشت اشیای فرهنگی
باارزش مثل نقاشی ،صالحیتهای تحصیلی و آموزش رسمی حاصل آمده است .پیـر بوردیـو
در تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن در جوامع مـدرن اشـاره میکنـد کـه بهصـورت
سرمایه فیزیکی 0ظاهر میشود .بوردیو تولید این سرمایه فیزیکی را درگرو رشـد و گسـترش
بدن میداند؛ بهگونهای که بدن حامل ارزش در زمینههای اجتماعی میگردد .ازنظر بوردیـو،
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Giddens
2. Physical capital
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بدن در حکم شکل جامعی از سرمایه فیزیکی ،دربردارنده منزلت اجتماعی و اشکال نمـادین
متمایز است .وی با در نظر گرفتن بدن بهعنوان یـک سـرمایه فیزیکـی ،هویتهـای افـراد را
باارزشهای اجتماعی منطبق با شکل و ظاهر بدنی مـرتبط میسـازد ( Fatehi & Ekhlasi,
 )2008: 9- 42تبدیل سرمایه فیزیکـی درواقـع بـه معنـای ترجمـه و تفسـیر حضـور بـدنی
برحسب اشکال گوناگون سرمایه (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) در میدان کـار ،فراغـت و...
است ( .)Shilling, 1993: 127ازنظر او ،توزیع ارزشهـا و فرصـتهـا در جامعـه بـر اسـاس
میزان برخورداری از چهار نـوع سـرمایه اقتصـادی ،1اجتمـاعی ،فرهنگـی و فیزیکـی شـکل
میگیرد .ازنظر وی در فضای اجتماعی دو اصل تمایز گذاری مهم وجود دارد که محور اصلی
نظام تمایز را تشکیل میدهند؛ که عبارتاند از سرمایه اجتماعی 0و سرمایه فرهنگی؛ کـه در
مقاله حاضر سرمایه فرهنگی موردبحـث اسـت ( Bahmani & Mohammadpoor, 2010:
 .)41- 72بوردیو ،سرمایه فرهنگی را بهعنوان شاخص ترکیبی ،شامل گرایشهای روانی افراد
نسبت به مصرف و استفاده از کاالهای فرهنگـی ،میـزان مصـرف مسـتقیم کـاالی فرهنگـی
بهطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی است .لذا میتوان بیان کـرد هـر فـردی در
حالت نمادین از دو بدن برخوردار است :بدن جسمی و روانی که بـا تولـد شـکل میگیـرد و
بدن اجتماعی که در طی زندگی و رشد در یک اجتماع خاص و فرهنگ ویژه ،پـا بـه عرصـه
میگذارد .در فهمی کلی بدن موضوعی فرهنگی است وبیـانی اسـت از موضـوعهای اساسـی
درون آن فرهنگ و جامعه .به عبارتی بدن انسان در هـر زمـان میتوانـد درک عمیـقتری از
فرهنگ و جامعه را که در آن تجسمیافته است ،ارائه دهد؛ بنـابراین میتـوان گفـت سـرمایه
اجتماعی ( )Soltani et al, 2013و سرمایه فرهنگـی بـه لحـاظ تئوریـک میتوانـد ارتبـاط
تنگاتنگی با موضوع و مبحث جراحی زیبایی در بین زنان داشـته باشـد .بوردیـو نیـز معتقـد
است که اگرچه کاالها ارزش کارکردی دارند و ظاهری به منظور تأمین همین کارکردها تولید
شدهاند ،اما ضمناً مصرف آنها نشاندهنده طبع و سلیقه خاصی نیز است و بر مبنای چنـین
شاخصی طبقهبنـدی میشـوند و مصـرفکنندگان نیـز خـود و دیگـران را بـر همـین مبنـا
طبقهبندی میکنند ( .)Bourdieu, 2012: 151از نظـر بوردیـو مهمتـرین کـارکرد مصـرف،
ایجاد تمایزهای هویتی است .در میان جامعه شناسان متأخر ،بوردیو ذیـل مفهـوم بـدنهای
متمایز ،دستیابی به منزلت ،تمایز و تشخیص را بهعنوان هدف اصلی مـدیریت بـدن در نظـر
میگیرد که به موج بـه آن ،بـدن ضـمن ظهـور یـافتن بهصـورت سـرمایه فیزیکـی ،حامـل
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارزشهای اجتماعی و نیز برخوردار از منزلت اجتماعی میشـود ( .)Gilmin, 2006بـر پایـه
استدالل وی ،طبقات اجتماعی گوناگون ،هویت مرتبط با بـدن را توسـعه میدهنـد .بوردیـو
معتقد است طبقه کارگر به توسعه بعد ابزاری بدن تمایل دارد ،درحالیکه طبقات باال به بعد
زیبایی شناختی بدن با هدف برخورداری از بدنی زیبا ،سالم و جذاب توجـه نشـان میدهنـد
( .)Grogan, 2000: 141بهبیاندیگر بوردیو دستکاری و مدیریت بـدن را برحسـب میـزان
برخورداری افراد از سرمایههای اقتصادی و فرهنگی متفاوت میداند .افرادی که به مراتـب از
سرمایه فرهنگی و اقتصادی (رفاه عینی) بیشتری برخوردارند ،بیش از افـراد دیگـر بـه ابعـاد
زیباییشناختی بدن میپردازند (.)Bourdieu, 2011: 93
داللت سـرمایه فرهنگـی ازنظـر بوردیـو ،بـه مجموعـهای از توانمنـدیها ،عـادتهـا و
طبعهای فرهنگی ،شامل دانش ،زبان ،سلیقه یا ذوق و سبک زندگی اسـت .انتقـال سـرمایه
اقتصادی از نسلی به نسل دیگر و از طریق ارثومیراث صورت میگیـرد ،درحالیکـه انتقـال
سرمایه فرهنگی امری پیچیدهتر است .مفهوم کلیدی این فرآیند مفهومی اسـت کـه بوردیـو
عادت واره قالب مانندی از حساسیتها ،ارج شناسیها و کنشهـا مینامـد ( Flora, 2005:
 .)8عادت واره شامل تمایز میان سلیقه خـوب و بـد ،فرهنـگ واال و روشـنفکرانه و فرهنـگ
پست و عوامانه و از این قبیل است .در این فرآیند ،کودکان طبقه حاکم فرامیگیرند کـه بـه
فرهنگ طبقه خویش ارج نهند و فرهنگعامه پسند طبقه کارگری را بهمثابه امـری پسـت و
فرومایه بنگرند .سرمایه فرهنگی بهعنوان صالحیت در فرهنگ پایگاهها ،گرایشها و ایـدههـا
تعریف میشود که اغلب یک سازو کار مهم در بازتولید سلسلهمراتب اجتماعی در نظر گرفته
میشود .سرمایه فرهنگی ،بوردیو در درجه نخست به معلومـات کسبشـده ماننـد بافرهنـگ
بودن ،دست داشتن در حوزه خاصی از دانـش و  ...اشـاره دارد و در درجـه بعـد بـه عینیـت
یافتههای فرهنگی مانند اموال فرهنگـی از قبیـل تابلوهـا ،کلکسـیونهای مختلـف ،اجنـاس
عتیقه و  ...و نهایتاً به اَشـکال نهادینهشـده ماننـد مـدارک تحصـیلی و موقعیتهـای شـغلی
همچون معلم ،پزشک ،کشیش ،شهردار و ...میپردازد .البتـه شـکل اخیـر سـرمایه فرهنگـی
است که میتواند سرمایهای اقتصادی ،اجتماعی و نمادین ر ا با خود به همراه بیاورد و بعضـاً
شکل سوداگرانهاش موردانتقاد جدی قرارگرفته است.
درباره کارکردهای سرمایه فرهنگی بایـد گفـت اوالً کسـب مشـروعیت از طریـق بقیـه
سرمایهها منوط به تبدیلشدن آنها به سرمایه فرهنگی اسـت ،یعنـی کسـی کـه بهواسـطه
سرمایه فرهنگی منزلت دارد ،میتواند روایت و برداشت خود را از دنیای اجتماعی بر دیگران
تحمیل کند .ثانیاً داشتن سرمایه فرهنگی بدان معناست که فرد میتواند خـود را از الزامـات
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زندگی روزمره جدا کند و نوعی گزینش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهد .به بیـان خـود
بوردیو ،زیباییشناسی محض ،از اخـالق یـا همـان خلقوخـوی فاصـله گـرفتن گزینشـی از
الزامات دنیای طبیعی و اجتماعی منشأ میگیرد و درباره اثرات کمبود سرمایه فرهنگی بایـد
گفت از دیدگاه انسانشناسی مخربترین کمبـود سـرمایه (در مقایسـه فقـدان سـرمایههای
محیطی ،فیزیکی ،مالی) کمبود سرمایههای اجتماعی -فرهنگی و به تعبیری انسان شناسانه
تـر ،سـرمایه انسـانی 1اسـت .)Rohani, 2009: 31- 32( .درک افـراد از خودشـان و درک
دیگران از آنها ناشی از تأثیر ارزشهای فرهنگی است برای مثال وقتی ارزش در جامعـه بـر
جذابیت فیزیکی قرار گرفت ،همانگونه که دیگران به جذابیت نیز اهمیت میدهند فرد نیـز
تحت تأثیر فرهنگ اجتماع خویش ارزشمندی را در داشتن فیزیک بدنی جذاب خواهد دید.
بر طبق نظریات ارائهشده در باال سرمایه فرهنگـی و پـذیرش اجتمـاعی بـدن عـواملی
تأثیرگذار بر گرایش به جراحی زیبایی دانسته شده است و فرضیههای تحقیق بهصورت ذیل
میباشند:
فرضیههای تحقیق
فرضیههای اصلی
 -1به نظر میرسد بین پذیرش اجتماعی بدن و تمایل به جراحی زیبایی رابطه
معناداری وجود دارد.
 -0به نظر میرسد بین میزان برخورداری از سرمایه فرهنگی و تمایل به جراحی
زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 -1به نظر میرسد بین میزان برخورداری زنان از سـرمایه فرهنگـی تجسـمیافته و تمایـل
آنها به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -0به نظر میرسد بین میزان برخورداری زنان از سرمایه فرهنگی عینیـت یافتـه و تمایـل
آنها به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -3به نظر میرسد بین میزان برخورداری زنان از سرمایه فرهنگـی نهـادی شـده و تمایـل
آنها به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
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 -4به نظر میرسد بین میزان موردپذیرش اجتماعی عمـومی قـرار گـرفتن زنـان و تمایـل
آنها به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -1به نظر میرسد بین میزان موردپذیرش اجتماعی گروه همسـاالن قـرار گـرفتن زنـان و
تمایل آنها به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -1به نظر میرسد بین میزان موردپذیرش اجتماعی سازمانی قـرار گـرفتن زنـان و تمایـل
آنها به جراحی زیبایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -1به نظر میرسد میانگین میزان تمایل زنـان بـه جراحـی زیبـایی در بـین مجـردان و
متأهلین متفاوت است.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت داده در گروه تحقیقات کمی است .در این پژوهش ،برای گـرداوری
اطالعــات میــدانی ،از روش پیمــایش( 1بــا اســتفاده از تکنیــک پرسشــنامه محقــق ســاخته)
استفادهشد .جامعه آماری شامل کلیه زنان و دختران  11تا  14ساله شـهر مالیـر بـود؛ طبـق
آخرین سرشماری نفوس و مسکن ( ،)2011تعداد کل افراد جامعه مورد مطالعـه  81120نفـر
بود .در این پژوهش از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفادهشد .با توجه به تعـداد
نمونه و جمعیت مناطق شهری بهصورت تصادفی تعدادی از افراد بـهعنوان جمعیـت نمونـه از
محالت مختلف شهر در دو منطقه موجود شهری انتخاب گردیده و اطالعات موردنیاز از آنهـا
با استفاده از تکنیـک پرسشـنامه مصـاحبهای (خـود محقـق سـاخته) جمعآوریشـده اسـت.
سنجش سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بود و مرکب از  41سـؤال کـه پاسـخگویان
بهصورت بینام اقدام به پر کردن آن کردهاند .در این تحقیق پس از تکمیل پرسشنامه در یـک
نمونه  31نفری اقدام به احتساب ضریب آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامه گردید و گویه-
های نامناسب حذف و مجدداً محاسبه صورت گرفت تا اینکه میزان آلفای کرونباخ مقیاسهای
تحقیق به باالی  2/1رسید .یافتههای پاسخگویان بر اساس آمار توصیفی و استنباطی و بـا بـه
کارگیری از نرمافزار  SPSS22و با استفاده از آزمونهایی چون :رگرسـیون ،ضـریب پیرسـون،
آزمون  tو تحلیلمسیر مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .همچنـین قبـل از فراینـد تحلیـل
استنباطی وضـعیت نرمـال بـودن متغیرهـای اصـلی تحقیـق بهوسـیله آزمـون کلمـوگروف –
اسمیرنف ( )K-Sبررسیشده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کمـی کـوکران و بـا احتسـاب واریـانس در
سطح دقت  ،1%سطح اطمینان  81%و واریانس  2/11به تعداد  111نفر محاسبه گردیده است.

برای تعیین اعتبار پرسشنامه نیز از روش اعتبار صوری استفادهشد؛ به این صـورت کـه
پرسشنامه تهیّه شده ،توسّط اساتید و متخصصان مربوطـه مـورد تأییـد قرارگرفتـه اسـت؛ از
سوی دیگر ،اعتبار پرسشنامه مذکور مبتنی بر چارچوب نظری و نیز برخورداری از اعتبـار در
نمونهگیری بهدستآمده است .میزان آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای تحقیـق در جـدول
 1بیانشده است که بیانگر مقدار مطلوب پایایی و ثبات درونی پرسشـنامه اسـت .بـه دلیـل
استفاده از سازههای سرمایه فرهنگی ،پذیرش اجتماعی بدن و گـرایش بـه جراحـی زیبـایی
گزارش تحلیل عاملی (اعتبار سازهای) نیز در جدول  4برای هر سه سازه آمده است .با توجه
به جدول زیر همانطور که مشاهده میشـود مقـدار آزمـون  KMOبـرای شـاخص سـرمایه
فرهنگی برابر با  2/912است پس دادههای تحقیق قابلتقلیل به تعدادی عامل زیـر بنـایی و
بنیادی میباشند .همچنین نتیجه آزمون بارتلت ( )410/101که در سطح خطای کوچـکتر
از  2/21معنیدار است نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویهها ،ماتریس همـانی و
واحد نیست؛ به عبارتی ازیکطرف بین گویههای داخل هر عامـل همبسـتگی بـاالیی وجـود
دارد و از طرف دیگر بین گویههای یک عامل با گویههای عامل دیگـر هیچگونـه همبسـتگی
مشاهده نمیشود که نشان از اعتبار این سازه اسـت .همچنـین مقـدار آزمـون  kMOبـرای
شــاخصهای پــذیرش اجتمــاعی بــدن ( )2/140و گــرایش بــه جراحــی زیبــایی ()2/988
بهدستآمده است که میتوان نتیجه گرفـت کـه دادههـا در هـر دو شـاخص قابلتقلیـل بـه
تعدادی عوامل بنیادی هستند و نتیجه آزمون بارتلت نیز در هر دو سـازه در سـطح خطـای
کوچکتر از  2/21معنیدار است نشان از این دارد کـه مـاتریس همبسـتگی بـین گویـههـا
همانی و واحد نیست ،ازیکطرف بین گویههای داخل هر عامل همبستگی متوسط و خـوبی
وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههای یـک عامـل بـا گویـههـای عامـل دیگـر هیچگونـه
همبستگی مشاهده نمیشود که نشان از اعتبار این سازهها در تحقیق دارد.
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جدول ( :)8آلفای کرونباخ و گزارش تحلیل عاملی (اعتبار سازهای) متغیرها
Table 1: Cronbach's alpha and factor analysis report
(structural validity) of variables
احتمال

متغیرها

تعداد گویهها

مقدار آلفا

KMO

بارتلت

سرمایه تجسمیافته

6

./78

-

-

-

سرمایه عینیت یافته

6

./76

-

-

-

سرمایه نهادی شده

3

./72

-

-

-

سرمایه فرهنگی

15

./75

پذیرش عمومی

13

./86

./870
-

521/412
-

222/2
-

پذیرش همساالن

5

./73

-

-

-

پذیرش سازمانی

4

./70

-

-

-

پذیرش اجتماعی بدن

22

./76

./742

750/1254

222/2

گرایش به جراحی
زیبایی

8

./81

./899

834/560

معناداری

یافتههای تحقیق
تحلیل توصیفی
در این تحقیـق مهمتـرین متغیرهـای زمینـهای همچـون سـن ،وضـعیت تأهـل بـهعنوان
متغیرهای زمینهای در نظر گرفتهشده که نتایج در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول ( :)6ویژگیهای جمعیت شناختی (متغیرهای زمینهای)
)Table 2: Demographic characteristics (Contextual variables
در  3گروه سنی دسته بندی شده است.
کمترین 8/1 :درصد افراد 55
بیشترین  6/64از افراد بین  65تا 63
سن
تا  58سال
سال
وضعیت تأهل

مجرد 5/49 :درصد

متأهل 5/50 :درصد
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جدول ( :)9شاخص های آماری سرمایه فرهنگی ،پذیرش اجتماعی بدن و گرایش به جراحی زیبایی
Table 3: Statistical Indicators of Cultural Capital, Social Acceptance, and
Tendency to Cosmetic Surgery
تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

656

6/44

11/18

18

65

پذیرش اجتماعی بدن

656

43/69

3/20

22

105

گرایش به جراحی
زیبایی

656

11/29

4/10

16

40

سرمایه فرهنگی

جدول فوق ،شاخصهای آماری متغیرهای سرمایه فرهنگی ،پذیرش اجتماعی و گـرایش بـه
جراحی زیبایی را نشان میدهد ،میانگین متغیر سرمایه فرهنگی برابر با  ،44/1بـا توجـه بـه
وجود  11گویه برای سنجش سرمایه فرهنگی با احتساب طیف امتیازها به هر گویـه از  1تـا
( 1حداقل  11و حداکثر  .)11امتیاز  3برای هر گویه معادل  41امتیاز برای متغیـر سـرمایه
فرهنگی نشانگر میزان متوسط آماری است؛ بنابراین امتیاز بهدستآمده معـادل  44/1بـرای
زنان ساکن در شهر مالیر ،به معنای برخورداری آنها از سرمایه فرهنگی در سطحی پایینتر
از حد متوسط است.
با توجه به میانگین متغیر پذیرش اجتماعی بدن باید اذعان نمـود پاسـخگویان میـزان
اهمیت خود را به پذیرش اجتماعی باال گزارش کردهانـد .بـاوجود  00گویـه بـرای سـنجش
پذیرش اجتماعی با احتساب طیف امتیازها به هـر گویـه از  1تـا ( 1حـداقل  00و حـداکثر
 ،)112امتیاز  3برای هر گویه معادل  11امتیاز برای متغیر پذیرش اجتماعی نشـانگر میـزان
متوسط آماری است بنابراین امتیاز بهدستآمده معادل  18/43بـرای زنـان سـاکن در شـهر
مالیر ،به معنای اهمیت آنها به این بعد در سطحی باالتر از حد متوسط است.
در مورد متغیر گرایش به جراحی زیبایی ،با وجود  9گویه برای سنجش آن با احتساب
طیف امتیازها به هر گویه از  1تا ( 1حداقل  9و حداکثر  ،)42امتیاز  3برای هر گویه معادل
 04برای این متغیر نشانگر متوسط آماری است ،بنابراین امتیاز بهدستآمده معـادل 08/11
برای زنان مورد بررسـی در ایـن شـهر بـه معنـای گـرایش و تمایـل زیـاد آنهـا بـه انجـام
جراحیهای زیبایی است.
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آزمون فرضیات تحقیق
از آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل رابطه سه متغیر و آزمون رگرسـیون بـرای میـزان
تأثیر متغیرهای مستقل (سرمایه فرهنگی و پذیرش اجتماعی بـدن) بـر روی متغیـر وابسـته
(گرایش به جراحی زیبایی) استفاده شده است .قبل از فرایند آزمـون اسـتنباطی فرضـیههـا
جهت اطمینان از نرمال بودن متغیرها اقدام به احتسـاب آزمـون کولمـوگروف – اسـمیرنف
شده است .با توجه به اینکه مقدار آزمون کولموگروف – اسمیرونف برای تطابق توزیع نمونـه
با توزیع نظری غیر معنیدار بوده است بنابراین توزیع متغیرهای موردنظر نرمال بوده است.
جدول ( :)8ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق
Table 4: Pearson correlation coefficient between The main
variables of The research
نتیجه
نوع
سطح
شدت
نوع رابطه
متغیر مستقل متغیر وابسته
آزمون
آزمون
معناداری
رابطه
سرمایه
فرهنگی

گرایش به
جراحی زیبایی

0/371

0/001

پذیرش
اجتماعی بدن

گرایش به
جراحی زیبایی

0/391

0/000

تأیید

مستقیم

پیرسون
تأیید

مستقیم

جدول فوق میزان و شدت رابطه میان متغیرهای اصلی تحقیق (سـرمایه فرهنگـی ،پـذیرش
اجتماعی بدن و گرایش به جراحی زیبایی) را نشان میدهد .در فرضیه اول (به نظر میرسـد
بین پذیرش اجتماعی بدن و گرایش به جراحی زیبایی رابطه وجود دارد) میزان همبسـتگی
بین دو متغیر با سطح معنیداری  2/222و شدت رابطـه  2/38نشـاندهنده رابطـه معنـادار
بین دو متغیر است .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کوچکتر از  2/21است بنابراین
نتیجه میشود که رابطه معناداری بین پذیرش اجتماعی و متغیر وابسته گرایش به جراحـی
زیبایی وجـود دارد .جهـت رابطـه مثبـت و مسـتقیم اسـت ،یعنـی بـا افـزایش اقـدام بـرای
موردپذیرش قرار گرفتن زنان و دختران میزان گرایش آنها به عملهای زیبایی نیز افـزایش
مییابد در فرضیه دوم همبستگی بین میزان برخورداری از سـرمایه فرهنگـی و گـرایش بـه
عملهای زیبایی سنجیده شده است .میزان همبستگی بین دو متغیر بـا سـطح معنـیداری
 2/221و شدت رابطه  2/31نشاندهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است .با توجه به اینکـه
سطح معناداری آزمون کوچکتر از  2/21است بنابراین نتیجه میشود که رابطـه معنـاداری
بین سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته گرایش به جراحـی زیبـایی وجـود دارد .جهـت رابطـه
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مثبت و مستقیم است ،یعنی با افزایش سرمایه فرهنگی زنان و دختران میزان گرایش آنهـا
به عملهای زیبایی نیز افزایش مییابد بـدین مفهـوم کـه تغییـرات در متغیرهـای مسـتقل
(پذیرش اجتماعی و سرمایه فرهنگی) باعـث ایجـاد نوسـان در متغیـر وابسـته (گـرایش بـه
جراحی زیبایی) خواهد شد .پس فرضیههای اصلی تحقیق تأیید میشوند.
جدول ( :)5ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای متغیرهای اصلی تحقیق
Table 5: Pearson correlation coefficient between Components the main
variables of the research
نوع
نتیجه
نوع
سطح
شدت
متغیر وابسته
متغیر مستقل
رابطه
آزمون
آزمون
معناداری
رابطه
سرمایه فرهنگی
عینیت یافته

گرایش به
جراحی زیبایی

0/46

0/002

تأیید

مستقیم

سرمایه فرهنگی
نهادی شده

گرایش به
جراحی زیبایی

0/37

0/005

تأیید

مستقیم

سرمایه فرهنگی
تجسمیافته

گرایش به
جراحی زیبایی

0/29

0/05

تأیید

مستقیم

پیرسون

پذیرش عمومی

گرایش به
جراحی زیبایی

0/43

0/000

تأیید

مستقیم

پذیرش همساالن

گرایش به
جراحی زیبایی

0/39

0/000

تأیید

مستقیم

پذیرش سازمانی

گرایش به
جراحی زیبایی

0/33

0/001

تأیید

مستقیم

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهـد کـه در تمـامی مـوارد
مذکور فرضیههای فرعی تحقیق تأییدشده است ،بدین معنا که هرکدام از مؤلفهها با شاخص
گرایش به جراحی زیبایی رابطه معنادار و مستقیمی را با شدت مختلف داشتهاند .در فرضـیه
اول رابطه بین سرمایه عینیت یافته و گرایش به جراحی موردبررسی قرارگرفته است ،جهـت
رابطه مثبت و مستقیم و شدت آن زیاد است ،یعنی افزایش این سرمایه در بین زنان ،میـزان
گرایش آنها را به عملهای زیبایی افزایش مییابد.
در فرضیه دوم نیز همبستگی بین سرمایه نهادی شده زنان و گرایش به جراحی آنهـا
با شدت متوسطی و مستقیمی ارزیابیشده است.
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در فرضیه سوم میـزان همبسـتگی میـان دو متغیـر سـرمایه تجسـمیافته و گـرایش بـه
جراحی زیبایی مستقیم و متوسط ارزیابیشده است.
در فرضیه چهارم میزان همبستگی میان دو متغیر پذیرش عمومی و گرایش به جراحـی
زیبایی مستقیم و قوی ارزیابیشده است.
در فرضیه پنجم میزان همبستگی میان دو متغیر پذیرش همساالن و گرایش به جراحی
زیبایی مستقیم و شدت متوسط ( )2/38ارزیابیشده است.
در فرضیه ششم میزان همبستگی میان دو متغیر پذیرش سازمانی و گرایش به جراحی
زیبایی مستقیم و در حد متوسط ارزیابیشده است .بدین مفهوم که تغییـرات در متغیرهـای
مستقل باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (گرایش به جراحی زیبایی) خواهد شد.
متغیر گرایش به جراحی زیبایی برحسب وضعیت تأهل نیز مورد بررسی قرارگرفته است
با توجه به جدول  1ازآنجاییکه مقدار معنیداری «آزمـون لـون» از  2/21بزرگتـر اسـت از
نتایج ردیف برابری واریانس استفاده گردید .در بررسی وضعیت تأهل زنان با متغیـر گـرایش
به جراحی زیبایی نیز تفاوت معناداری وجود دارد؛ کـه یافتـه نشـان داده اسـت کـه میـزان
گرایش مجردان به جراحی زیبایی بیشتر متأهلین است.
جدول ( :)2تفاوت معنیداری متغیرهای اصلی تحقیق برحسب وضعیت تأهل
Table 6: Significant differences between the main variables of the
research according to marital status
آزمون لون برای برابری
آزمون معناداری T
واریانسها
متغیرها
F
گرایش به جراحی زیبایی

1/41

سطح
معناداری
0/36

سطح
T

معناداری
(دو دامنه)

4/31

1/01

اختالف
میانگین
1/58

آزمون رگرسیون خطی
برای اجرای رگرسیون خطی سعی شد که پیشفرضهای آن از جمله برخورداری دادههـا از
سطح سنجش شبه فاصلهای ،توزیع نرمال دادهها ،بیان فرضیه رابطهای رعایت گردد.
جدول زیر نتایج اصلی رگرسیون را نشان میدهنـد .بـا توجّـه بـه اینکـه شـاخصهای
پذیرش اجتماعی بدن و سرمایه فرهنگی برحسب سه مؤلفه در این تحقیق ساخته شدند در
تحلیل رگرسیونی فقط از مؤلفههای متغیرهای اصلی وارد معادله رگرسـیونی شـدهاند .بایـد
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خاطرنشان کرد که از رگرسیون بـه شـیوه همزمـان ( )Interاستفادهشـده اسـت .در جـدول
رگرسیونی« ،ضریب بتا» اهمیت نسبی متغیرها را بیان میکند و بزرگ بودن بتـا اهمیـت و
نقش آن را در پیشگویی متغیر وابسته مشخص میکند.
جدول ( :)1رگرسیون خطی چند متغیره شاخصهای متغیر مستقل و متغیر وابسته
(گرایش به جراحی زیبایی)
Table 7: Multivariate Linear Regression of Independent and
Dependent Variables Indicators
ضرایب معیار
ضرایب معیار نشده
متغیرهای مستقل
شده
T
B

خطای معیار

بتا

سطح
معناداری

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

0/337

0/02

0/51

14/481

0/000

سرمایه فرهنگی نهادی شده

0/213

0/04

0/26

8/150

0/000

سرمایه فرهنگی تجسمیافته

0/150

0/035

0/09

2/388

0/052

پذیرش عمومی

0/139

0/044

0/49

13/121

0/000

پذیرش همساالن

0/268

0/038

0/22

7/449

0/000

پذیرش سازمانی

0/232

0/037

0/13

6/512

0/03

جدول ( :)4ضریب همبستگی گرایش به جراحی زیبایی و عوامل مؤثر
Table 8: Correlation coefficient of tendency for cosmetic surgery
and effective factors
خطای استاندارد
مجذورات R
ضریب
آماره F
مجذورات R
sig
برآورد
تعدیلشده
همبستگی
0/000
229/611
6/68
0/581
0/592
0/646

یافتههای جدول باال رگرسیون خطی چند متغیر مستقل و متغیر وابسته را نشان میدهـد از
میان  1متغیر مستقل موجود در مدل رگرسیونی متغیرهای سرمایه فرهنگی عینیـت یافتـه،
پذیرش اجتماعی عمومی ،سرمایه فرهنگی نهادی شده ،پذیرش همساالن به ترتیب با مقدار
ضریب بتای  ،2/00 ،2/01 ،2/48 ،2/11به بهترین وجه متغیر وابسـته گـرایش بـه جراحـی
زیبایی را تبیین میکنند .مابقی متغیرها نیز با توجـه بـه جـدول سـهمی در تبیـین متغیـر
وابسته داشتهاند .مقدار  tاهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل را در مدل نشان میدهد بـا
توجه به اینکه در این تحقیق مقدار  tبرای متغیرهای مستقل بزرگتـر از  0/33و در سـطح
خطای کوچکتر از  2/21و  2/21معنیدار هستند؛ بنابراین نتیجه میشـود کـه متغیرهـای
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موردنظر تأثیر معنیداری در تبیین متغیر وابسته داشتهاند .با توجه به اینکه مقـدار ضـریب
همبستگی ( )Rبین متغیرها  2/141است که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل
و متغیــر وابســته همبســتگی چندگانــه نســبتاً قــوی وجــود دارد؛ و مقــدار ضــریب تعیــین
تعدیلشده برابر  2/191است که نشان میدهد  19/1درصد از کل تغییرات میـزان گـرایش
زنان به جراحی زیبایی در این شهر وابسته به  1متغیر مستقل ذکرشده در این معادله است؛
بنابراین مابقی این تغییرات ( 41/8درصد) تحت تـأثیر متغیرهـای خـارج از مـدل اسـت .بـا
توجه به مقدار آزمون تحلیل واریانس  008/111در سطح خطای کوچکتر از  2/21معنـادار
است ،میتوان نتیجه گرفـت کـه مـدل رگرسـیونی تحقیـق مـدل خـوبی بـوده و مجموعـه
متغیرهای مستقل قادرند میزان گـرایش بـه جراحیهـای زیبـایی را تبیـین کننـد و نتـایج
بهدستآمده قابلتعمیم به جامعه است و همه متغیرها در پیشبینی گرایش زنان بـه انجـام
عملهای زیبایی نقش دارند .همچنـین بایـد متـذکر شـد مقـدارِ «آمـاره دوربـین واتسـن»
(استقالل خطا) برابر با  0/24شده است؛ که با توجه به اینکه بین دو مقدار  1/1تا  0/1است
بین باقیماندههای مدل همبستگی وجود نداشته است و باقیماندهها مستقل هستند.
نتایج تحلیل مسیر
با توجّه به آزمون رگرسیون چند متغیره ( )Enterمشخصشده است که متغیّرهای سـرمایه
فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن تأثیر مستقیم بر گرایش به جراحـی زیبـایی داشـتهاند .بـا
توجّه به اینکه شاخصهای سرمایه فرهنگی و پذیرش اجتماعی برحسب سـه مؤلفـه در ایـن
تحقیق ساخته شدند در تحلیل رگرسیونی به روش همزمـان بـرای ترسـیم نمـودار تحلیـل
مسیر تأثیر این مؤلفهها بهطور جداگانه عالوه بر خود شاخصها احتساب شـده اسـت .طبـق
جدول  ،8در نتایج آزمون تحلیل مسیر مشـخص گردیـد کـه مؤلفـههای سـرمایه فرهنگـی
عینیت یافته با ضریب بتای ( )2/11و سرمایه فرهنگی نهادی شـده بـا مقـدار بتـای  2/01و
سرمایه فرهنگی تجسمیافته با مقدار بتای  2/28بهطور مستقیم بر متغیر وابسته گرایش بـه
جراحی زیبـایی تـأثیر داشـتهاند .همچنـین مؤلفـههای پـذیرش اجتمـاعی بـدن (عمـومی،
همساالن ،سازمانی) به ترتیب با مقدار بتای  2/00 ،2/48و  2/13تأثیر مستقیم بـر گـرایش
به عمل زیبایی داشتهاند .الزم به ذکر است مؤلفههای سرمایه نهادی شده ،پذیرش عمومی و
پذیرش همساالن عالوه بر تأثیر مستقیم ،از طریق مؤلفه سرمایه فرهنگی عینیـت یافتـه بـر
گرایش به جراحی زیبایی تأثیر غیرمستقیم نیز داشتهاند .مؤلفه پـذیرش اجتمـاعی عمـومی
نیز عالوه بر تأثیر مسـتقیم ،از طریـق مؤلفـه سـرمایه نهـادی شـده بـر متغیـر وابسـته اثـر
غیرمستقیم داشته است .مقادیر بتا در نمودار تحلیل مسیر ذکرشده است .همچنین با توجـه
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به مقدار  R2که در مدل رگرسیونی همزمان برابر با  2/14است ،باید بیـان کـرد کـه میـزان
کمیت خطا ( )eبرابر با  2/31نشاندهنده میزانـی از واریـانس متغیـر اسـت کـه متغیرهـای
متقدم آن را تبیین نکردهاند .مطابق نمودار تحلیل مسیر بیشترین تأثیر را سـرمایه فرهنگـی
عینیت یافته و پذیرش عمومی بر گرایش زنان به جراحی زیبایی داشتهاند.
جدول ( :)3اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (گرایش به جراحی زیبایی)
Table 9: Effect of total independent variables on dependent
)variable (tendency for cosmetic surgery
اثر کل
اثر غیرمستقیم
اثر مستقیم
متغیر
سرمایه فرهنگی عینیت یافته

0/51

0

0/51

سرمایه فرهنگی نهادی شده

0/26

سرمایه فرهنگی تجسمیافته

0/09

0/51 * 0/21
-

0/36
0/09

پذیرش عمومی

0/49

0/51 * 0/21* 0/6 * 0/51 * 0/18

0/49

پذیرش سازمانی

0/13

-

0/13

پذیرش همساالن

0/22

0/51 * 0/110

0/27

پذیرش همساالن
/33
/66

/62

0
گرایش به جراحی

/13

زیبایی

0

/31
0

0
سرمایه عینیت یافته
/94
0
/04
0

0

سرمایه نهادی
شده
/63
0
/31
0

0 /2
پذیرش عمومی

سرمایه تجسم یافته
پذیرش سازمانی

شکل ( :)8تحلیل مسیر
Figure 1: Path Analysis
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بحث و نتیجه گیری
انسان بهطور طبیعی به آراستن و نشان دادن زیبایی خویش گرایش دارد .خاستگاه و ریشـه
این تمایل انسانی را میبایست در کمالگرایی انسان جست .در میان دو جنس ،زنان گرایش
بیشتری به آراستن خویش دارند .مسأله آرایش و جراحـی زیبـایی تـنهـا مسـأله شخصـی
نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل شده که پیامدهای آن به اشـکال مختلـف (ازجملـه
کسب مقبولیت اجتماعی) خود را نشان میدهد .با نگاهی به ابعاد و پیامـدهایی کـه مسـأله
گرایش به جراحی زیبایی در جوامع ایجاد میکند میتوان به اهمیت و جایگاه این بحث پـی
برد .بدین منظور در این پژوهش به مطالعه و تحلیل جامعهشـناختی حیطـههای تأثیرگـذار
(عوامل فرهنگی و اجتمـاعی) بـر گـرایش زنـان بـه عملهـای زیبـایی پرداختهشـده اسـت.
استدالل اصلی مقاله این است که در خصوص تمایـل بـه جراحیهـای زیبـایی دو دسـته از
عوامل نقش اساسی را ایفـاء کردهانـد .دسـته اول سـرمایه فرهنگـی و دسـته دوم ،پـذیرش
اجتماعی بدن (مقبولیت اجتماعی) است .بـرای برخـی از زنـان ،زن بـودن معمـوالً باتجربـه
دلهره و دغدغه دائم درباره انطباق شکل ظاهری بدن با تصاویری همراه است کـه بـه لحـاظ
فرهنگی و اجتماعی ،بهعنوان بدنهای ایدئال معرفیشدهاند؛ در چنین وضعیتی ،اگـر فـردی
احساس کند در حصول این انطباق شکستخورده است ،نارضایتی از وضـع موجـود بـدنش،
نتیجههای محتمل خواهد بود .ایـن نارضـایتی از بـدن و تأثیرپـذیری از فشـارهای خـارجی
فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن ،افراد را به رفتارهای مختلفی در درجه نزدیکی بـه تصـاویر
ایدئال عرضهشده وا میدارد .این رفتارها بهطور طبیعـی طیـف متنـوع و وسـیعی از مصـرف
مواد مختلف آرایشی یا گرایش به انواع رژیمهای غذایی و درنهایـت ،اقـدام بـه جراحیهـای
زیبایی را در برمیگیرد .از گذشته تا امروز در جوامع گوناگون ،زنان اغلب بهمثابه موجـوداتی
نگریسته شدهاند که پذیرش اجتماعی آنها ،منوط به تغییر و فاصله گرفتن آنها از وضعیت
طبیعی بدنشان است .از سـوی دیگـر ،وضـع مطلـوب بـدن زنانـه ،تـابع شـرایط فرهنگـی و
اجتماعی هر جامعه است و در هر زمانی دستخوش تغییراتی شده است ،امـا درهرحـال ایـن
جامعه و فرهنگ بوده که مسئولیت ترسیم وضع مطلـوب از بـدن زنـان را بـه عهـده داشـته
است.
مطابق با یافتههای توصیفی پژوهش میزان برخورداری و سطح سرمایه فرهنگـی زنـان
مورد بررسی متوسط رو به باال ارزیابیشـده اسـت .همچنـین میـانگین ایـن متغیـر در بـین
پاسخگویان برابر با  44/1است که در سطح متوسط ارزیابیشده است .همچنین در بین ابعاد
این متغیر (سرمایه فرهنگی) ،بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته بیشترین فراوانـی را داشـته
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است و زنان در سطح باال ( )12/1از ایـن صـفت برخـوردار هسـتند؛ و بعـدازاین بعـد ،ابعـاد
سرمایه نهادی شده ( )41/1در سطح متوسط و سرمایه تجسـمیافته ( )42/9در سـطح کـم،
کمترین فراوانی را داشتهاند؛ نتایج نشان میدهد که زنان موردبررسی در سطح زیـاد تمایـل
به جراحی زیبایی ( )41/1دارند .همچنین در سـطح بـاال ( )38/1تمایـل بـه مـورد پـذیرش
اجتماعی قرار گرفتن ،دارند .زنان مورد بررسی به میـزان متوسـطی ( 12/1درصـد) پـذیرش
اجتماعی سازمانی را گزارش کردهاند .همچنین میزان پذیرش اجتماعی همساالن آنها بـاال
( 40/1درصد) ارزیابیشده است .پذیرش اجتماعی عمومی زنـان موردبررسـی در شهرسـتان
مالیر نیز در سطح باال ( 11/0درصد) گزارششده است .در بین ابعاد پذیرش اجتماعی بـدن،
بیشترین فراوانی از آن مؤلفه پذیرش اجتماعی عمومی است و کمتـرین فراوانـی را پـذیرش
اجتماعی سازمانی به خود اختصاص داده است .یافتههای توصیفی مربوط به متغیـر وابسـته
گرایش به جراحی زیبایی نیز نشان میدهد که  41/1درصد در سطح باال گرایش و تمایل به
انجام عملهای زیبایی دارند؛ بنابراین نمونه موردبررسی در این پژوهش تمایل بـاالیی را بـه
انجام جراحی زیبایی گزارش کردهاند .در بررسـی رابطـه بـین سـرمایه فرهنگـی و پـذیرش
اجتماعی بدن با متغیر وابسته تمایل به جراحی زیبـایی طبـق یافتـههایی کـه بهدسـتآمده
میتوان گفت بین سرمایه فرهنگی و تمایل بـه جراحـی زیبـایی بـا شـدت رابطـه متوسـط
( ،)2/31وجود یک همبستگی مثبت تأییدشده است؛ به عبارتی با افزایش سـرمایه فرهنگـی
زنان ،تمایل آنها برای انجام عملهای زیبایی بیشتر میشود؛ سرمایه فرهنگـی صـورتهایی
از دانش ،مهارتها ،آموزش و مزایایی که یک انسان واجد آن است و به او اجازه میدهد کـه
یک جایگاه باالتری در جامعه کسب کند.
درباره سرمایه فرهنگی باید گفت اوالً کسب مشروعیت از طریق بقیه سرمایهها منـوط
به تبدیلشدن آنها به سرمایه فرهنگی است ،یعنی کسـی کـه بهواسـطه سـرمایه فرهنگـی
منزلت دارد ،میتواند روایت و برداشت خود را از دنیای اجتماعی بـر دیگـران تحمیـل کنـد.
ثانیاً داشتن سرمایه فرهنگی بدان معناست که فرد میتواند خود را از الزامات زندگی روزمره
جدا کند و نوعی گزینش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهد.
با توجه به اینکه بین پذیرش اجتماعی بدن و تمایل به جراحی زیبـایی نیـز بـا شـدت
رابطه متوسط و نسبتاً قـوی ( )2/38همبسـتگی مثبـت و معنـاداری برقـرار اسـت .پـذیرش
اجتماعی بدن را میتوان مشتمل بر وضعیت ظاهری ،آرایشی و پوششی بدن دانست کـه در
عرصههای مختلف نظام اجتماعی و از سـوی نماینـدگان آن پذیرفتـه میشـود .از مجموعـه
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تبیینها پیرامون پذیرش اجتماعی بدن برمیآید که افراد ،در کنار تالشهای متـداول بـرای
ارائه تصویر مطلوب از بدن در سطح عموم و گروههای همسال ،اهتمام ویـژهای بـر مـدیریت
بدن باهدف پذیرفته شدن در سطح سازمانی و درنتیجه ،اشـتغال و کسـب موقعیـت شـغلی
موردنظر قائل هستند .بر این اساس ،در مطالعه حاضر نیز برای پذیرش اجتمـاعی بـدن ،بـه
این سه سطح) سطح عام یا عمومی ،گروههای همسال و سطح سازمانی(توجه شده است.
با توجه به اینکه از میان متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی ،در بـین ابعـاد سـرمایه
فرهنگی زنان ،بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته بیشترین اثرگذاری را با مقدار بتـای 2/11
بر تمایل به جراحی زیبایی داشته است .سرمایههای فرهنگـی عینیـت یافتـه کـه بهصـورت
اعیان فیزیکی به تملک درآمده است؛ یعنی به شکل بناها ،محلهـا ،مکانهـا ،منـاطق ،آثـار
هنری مثل نقاشیهـا و مجسـمهها ،مصـنوعات و نظـایر آنهـا باشـد .دومـین متغیـری کـه
بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشته است ،مؤلفه پـذیرش اجتمـاعی عمـومی بـا
ضریب بتای ( )2/48است .گافمن اشارهای ضـمنی ،امـا مهـم بـه کوشـش کنشـگران بـرای
پذیرش اجتماعی در محیطهای مختلف و در حضـور سـایر کنشـگران اجتمـاعی دارد .ایـن
مفهوم ،نوعی نظارت مداوم بر خود و دیگری باهدف حضـور در اجتمـاع ،ایفـای قدرتمندانـه
نقش اجتماعی موردنظر و بهتبع آن ،وادار ساختن دیگری به رفتار مطابق با میل و خواسـته
کنشگر را در بردارد .به عقیده ترنر ،در نظامهای اجتماعی مدرن ،بدن زمینـهای مهـم بـرای
فعالیتهای فرهنگی و سیاسی شده است .ازاینرو ،شاهد شکلگیری صنعت گسترده زیبایی
در دنیای مدرن هستیم که عالوه بر تأمین دانش و مهارتهـای ویـژه بـرای افـراد در جهـت
بهسازی بدن ،شکلهایی از بدن را که از طریق عوامـل مختلـف ازجملـه تبلیغـات ،پـذیرش
اجتماعی عام یافتهاند ،مهمتر جلوه میدهند سایر مؤلفهها نیـز در تبیـین متغیـر تمایـل بـه
جراحی زیبایی با مقادیر بتای مختلف تأثیر داشتهاند.
در نتایج آزمون تحلیل مسیر مشخص گردید که مؤلفههای سرمایه نهادی شده ،پذیرش
عمومی و پذیرش همساالن عالوه بر تأثیر مستقیم ،از طریق مؤلفه سرمایه فرهنگی عینیـت
یافته بر گرایش به جراحی زیبایی تأثیر غیرمستقیم نیز داشتهاند .مؤلفـه پـذیرش اجتمـاعی
عمومی نیز عالوه بر تأثیر مستقیم ،از طریق مؤلفه سرمایه نهادی شده بر متغیر وابسـته اثـر
غیرمستقیم داشته است.
برپایــه نظریــههای جامعهشناســانی ماننــد گــافمن ،گیــدنز ،بوردیــو کــه وجــه مشــترک
تحلیلهای نظری این دانشمندان ،دغدغه و تمایل بـه تبیـین منزلـت کنشـگران اجتمـاعی
بهعنوان عامالن دارای نفوذ و تأثیر در عوامل سـاختاری حـاکم بـر زنـدگی اسـت .از چنـین
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منظری ،بدن بهعنوان یک دارایی مهـم و ابـزاری کارآمـد ،نقشـی تعیینکننـده در پـذیرش
اجتماعی دارد .ازاینرو ،ماهیت تصور عـامالن اجتمـاعی از بدنشـان و میـزان انعطافپـذیری
تصویری که از آن ترسیم میکنند ،برای پیشبرد حیات اجتماعی آنها حـائز اهمیـت اسـت.
این پژوهش به این نتیجه نائل شد که میان متغیرهـای پـذیرش اجتمـاعی بـدن و سـرمایه
فرهنگی و متغیر وابسته گرایش به جراحی زیبایی رابطه و همبسـتگی وجـود دارد ،بنـابراین
پیشنهادها و راهکارهایی در ذیل ارائه میگردد:
 ازآنجاییکه اکثـر پاسـخگویان (زنـان و دختـران و جوانـان) گـرایش بیشـتری در
خصوص جراحیهای زیبایی داشتهاند و با توجه به نظر پزشکان مبنـی بـر اینکـه
 12درصد افرادی که به جراحی زیبایی اقدام میکننـد نیـازی بـه عمـل جراحـی
ندارنــد ،الزم اســت اطالعرســانی مناســب دربــاره عــوارض و پیامــدهای احتمــالی
جراحیهای مزبور انجام شود.
 تالش در جهت تغییر ذائقه مردم بهویژه زنان و دختران نسبت به ممانعت از توجه
غیرضروری به بدن و جراحیهای زیبایی و گـرایش بیشـتر بـه تولیـد ،خالقیـت و
نوآوری بهعنوان عناصر مهم هویتبخش صورت گیرد.
 الزم است تحقیقات بیشتری در مورد عوامل و متغیرهای مؤثر بر جراحی زیبـایی،
پیامدها و عواقب ناشی از آن به دو روش کمی و کیفی صورت گیرد.
 همچنین میتوان از طریق افزایش سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی زنان
و توانمندسازی آنان از تشدید رویههای ظاهر گرایانه جلوگیری کرد.
 درنهایت باید بر این نکته تأکید کرد که برای تحلیل دالیل جراحیهـای زیبـایی و
آمار باالی آن در ایـران بایـد از سـطحینگری اجتنـاب کـرد و بـه تمـام عوامـل و
زمینههای ایجاد آن توجه نمود.
تشکر و سپاسگزاری
از افراد جامعه آماری پژوهش که با صبر و شکیبایی به سؤاالت پاسخ دادند ،تقدیر و تشکر
به عمل میآید.
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