
قشربندي اجتماعي  و اصالح بدن
 جراحي زیبایي به مثابه  نماد پایگاه اجتماعي

محمود کیوان آرا1٭          رسول رباني2٭ ٭           مهدي ژيانپور3٭ ٭ ٭

چكیده
مصرف مدار بودن هویت و بدن مدار بودن مصرف در جامعه ي نوین باعث شده است 
رفتارهایي چون انجام جراحي زیبایي به یکي از کنش هاي شایع تبدیل شود. در این پژوهش، 
تالش شده است با پیوند موضوعاتي چون بدن، زیبایي، مصرف، سبک زندگي، طبقه و 
پایگاه، انجام جراحي زیـبایي به عنوان یک رفتار مصرفي و اندام هاي جراحي شده به عنوان 
یکي از نمادها و نشانه هاي پایگاه بررسي شود. حجم 140 نفري نمونه ي تحقیق شامل افرادي 
است که بدون داشتن نقص یا مشکل پزشکي، در مقطع دو ماهه ي این بررسي اقدام به 
عمل جراحي زیبایي کرده اند. ابزار گردآوري داده ها در این پیمایش پرسشنامه بوده است. 
یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد اکثریت افرادي که به جراحي زیبایي اقدام کرده اند زن، 
غیر متأهل، و متعلق به طبقات و پایگاه هاي متوسط رو به پایین و پایین جامعه بوده ولي واجد 
سطح متوسط باال و باالیي از مدیریت بدن هستند. بر اساس نظرات راهنما و نتایج این تحقیق 
مي توان گفت: )1( انجام جراحي زیبایي به عنوان یک رفتار مصرفي منزلت بخش مختص به 
اقشار ممتاز جامعه نیست و در میان اقشار پایین تر جامعه نیز فراگیر شده است؛ )2( اکثریت 
یافتن اقشار پایین تر از متوسط در بین متقاضیان زیبایي کلینیکي مي تواند بیانگر اهمیت 
اجتماعي زیبایي و تمایل این افراد جهت کسب موقعیت باالتر و دستیابي به احترام بیشتر 
باشد؛ )3( رفتارهاي معطوف به زیبایي و جذابیت بدني به عنوان بخشي از یک سبک زندگي 

مي تواند تمایزبخش اقشار مختلفي باشد که واجد تعلق طبقاتي و پایگاهي واحدي هستند.

کلیدواژه
جراحي زیبایي، قشربندي اجتماعي، مصرف، نماد پایگاه، مدیریت بدن

٭ ـ  استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
٭ ٭ ـ  دانشیار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان

٭ ٭ ٭ ـ  دانشجوي دکتري گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان
ـ تاریخ دریافت: 88/12/10 تأیید نهایی 89/2/5
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در جامعه ي به شــدت پویا و پرشتاب کنوني که اولین برداشت ها از طرف 

مقابل و همچنین اولین تأثیرات در طرف مقابل مهم هستند، ظاهر افراد، نمادها و 

نشانه هاي خارجي منزلت، اهمیت بسزایي می یابند و در ناشناختگي و غریبگي 

حاصل از این شرایط افراد پایین دست و یا طبقات پایـین دسـت و یا  طبقات 

متوســط، از نماد افراد و گروه هاي داراي پایگاه هاي باال براي کســب موقعیت 

باالتر و دستیابي به احترام بیشتر استفاده می کنند )ملک 1381: 7 و 8(. زیبایي بر این 

   (Webster & Driskell 1983) اســاس به عنوان یکي از مؤلفه هاي جایگاه اجتماعي

در ارزیابي موقعیت اجتماعي افراد جامعه، مهم قلمداد می گردد.  

در قرن بیستم و مخصوصًا در چند دهه ي اخیر برداشت هاي نو به نو شونده 

از زیبایي سرعت گرفته است. در یک رویکرد کلي، زیبایي امري دنیوي )در برابر 

مقدس(، نسبي )در برابر مطلق(، جزئي )در برابر کلي( و از همه مهم تر ظاهري 

)در برابر باطني( قلمداد شده و به عنوان مجموعه  اي  از مؤلفه هایي چون: تناسب 

اندام، آرایش، پوشش و جذابیت تعریف می شود (Synnot 1990) . این رویکرد بر 

جنبه هایي از زیبایي تأکید دارد که قابل کسب کردن، پروراندن و خلق کردن بوده 

و بر این اســاس تأکید از روي »زیبایي طبیعي«1 برداشته می شود. در حقیقت 

این تغییر در تلقي از زیبایي همراه با دستاوردهاي صنعتي و پزشکي باعث شده 

است زیبایي دیگر تنها یک مشخصه ي طبیعي و زیستي نباشد و ویژگي اکتسابي 

پیدا کند  (Webster & Driskell: 162) .این زیبایي کلینیکي و اکتسابي »نوعي زیبایي 

Natural Beauty  ـ 1
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س طبقاتي است و ربط مستقیمي با سرمایه دارد. این زیـبایي نه تنها از طریـق ثروت 

کـســب می شود بلکه خود یک ثروت و سرمایه به شمار می آید، زیرا فـرآوري 

چهـره با تبدیل زیـبایي به زیـبایي مـازاد، قـادر به ورود به بازار تبادل و مـعامله 

اســت« )رضائي راد 1386(. به عـبارت دیگر بـدن و زیـبایي و جذابیت متجسم در 

 (Bourdieu 1984) آن در مناســبات اجتماعي نوین به عنوان سـرمایه ي جسـماني

تبدیل پذیر به انواع دیگر سرمایه )ســرمایه ي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي( 

است. بر این اساس هزینـه هاي زیباسازي1 بدن، به عنوان یکي از شاخص هاي 

مصرف  گرایی2 قسمت عـمده اي از مخـارج یک خانواده را در فرهنگ مصرفي3 

تشکیل مي دهد )Glassner 1995). نشریه ي معتبر »اکونومیست« در پایان گزارشي 

که در سال 2003 منـتشر کرد نتـیجه گیري کـرده است که »آمـریکایي ها هر سـاله 

به نسـبت هزینـه  اي  که صرف کارهـاي آمـوزشي می کنند، مقادیر بیشتري براي 

زیبایي می پردازند« )The Economist 2003). آمار نشان می دهد »در آمریکا فروش 

وسایل آرایش و زیبایي از 40 میلیون دالر در 1914 به حدود 17 بیلیون دالر در 

1985 افزایش یافته است« (Synnot 1990). این سود براي صنعت زیبایي در سال 

  . (Dale 2004) 2003 به بالغ بر 160 بیلیون دالر رسیده است

جراحي زیبایي4 نیز که یکي از آخرین دســتاوردهاي انساني براي خلق 

زیبایي است، رشد فزاینده  اي   داشـته است، چـنان که تـنها در ایاالت مـتحده 

مـیزان این جـراحي ها طـي یـک دهه )1994 ـ 1984( دو برابر شـــده و در 

Consumerism  ـ Beautification   2  ـ 1
Cosmetic Surgery  ـ Consumer Culture  4  ـ 3
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1993، از هــر 35 جـراحــي صورت گـرفته در این کـشــور، یکي جـراحي س

زیبـایي بـوده اســـت )Gilman 1999: 4). در کشور ما نیز اگرچه تمایل به انجام 

این گونــه جراحي ها در ســال هاي اخیر روزافزون بوده اســت، اما مباحث 

پیرامون آن عمدتًا بر پایه ي تخمین ها و گزارشات ژورنالیستي بوده است. خأل 

مطالعات در این حوزه، عطف به آمارهاي غیررسمي که نشان می دهد کشور 

ما یکــي از باالترین ارقام انجام جراحي زیبایي را ـ حداقل در کشــورهاي 

منطقه  دارد، بیشــتر نمایان می شود. محققین در این مقاله بدون  هدف گذاري 

مستقیم نسبت به بررسي اهداف و نیات افراد براي انجام جراحي زیبایي، با 

پاسخ دادن به این سؤال که افراد اقدام کننده به جراحي زیبایي از چه پایگاه 

اجتماعي و اقتصادي برخوردارند و به لحاظ ویژگي هاي زمینه  اي  واجد چه 

خصوصیاتي هستند، تالش می کنند به شناخت بخشي از عوامل تبیین کننده ي 

این جراحي ها و زیبایي حاصل از آن برســند. همچنین اگر سبک زندگي را، 

بــه قول فاضلي، عبارت از »طیف رفتاري اي که اصلي انســجام بخش بر آن 

حاکم است« )فاضلي1382: 83( بدانیم، تالش شده است با سنجش میزان تعهد 

افرادي که دســت به عمل جراحي زیبایي می زنند الگودار بودن این رفتار با 

توجه به بررسي مجموعه  اي  از رفتارهاي همسو با جراحي زیبایي در قالب 

شاخص مدیریت بدن، آزمون شود. 

1( مباني نظري

همان طورکه اشــاره شــد در این مقاله تالش شده است یکي از پدیده هاي 

شایع دنیاي مدرن، جراحي زیبایي ، در حوزه ي قشربندي اجتماعي بررسي شود. 
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س بر این اســاس انجام جراحي زیبایي به عنــوان یک رفتار مصرفي و اندام هاي 

جراحي شده به عنوان یکي از نمادها و نشانه هاي پایگاه بررسي می شوند. در 

حقیقت مدل نظري در این پژوهش در چارچوب نظریات راهنما، پیوند دهنده ي 

مقوالتي چون بدن، زیبایي، مصرف، سبک زندگي، طبقه و پایگاه است. 

تورســتین وبلن1 )1899( اولین تئوري جامعه شــناختي راجع به زیبایي 

را ارائــه کرد (Synnot: 629). از طرف دیگر دي ماّجو2 معتقد اســت آثار وبلن 

را بایــد نقطه ي آغاز هـرگونه بحـثي دربــاره ي مـصرف، الگوهاي مصرف و 

ســبک زندگي دانســت ) Dimaggio 2000: 458  به نقل از فاضلــي: 20(. وبلن با این 

ادعا که »براي به دســت آوردن و حفظ اعتبار فقط داشــتن ثروت یا قدرت 

کافي نیســت« اعتقاد داشــت که »ثروت یا قدرت باید نشان داده شوند زیرا 

اعتبار فقط با آشــکار کردن آنها به دســت می آید« )وبلن1383: 82(. او با طرح 

مفاهیمي چون »مصرف تظاهري«3 و »فراغت تظاهري«4 موضوع زیبایي را 

به پدیده ي مصرف و در سطحي باالتر به حوزه ي قشـربندي پیوند می زند. او 

بر این عقیده بود كه فایده ي اشیاء با توجه به زیبایي شان ارزیابي مي شــود كه 

به طور تنگاتنگــي وابستــه به گــراني آن اشیاء است (Veblen 1953: 94). او در 

 .(Ibid: 107) بحثش از معیارهاي اعتبار، زیبایي زنانه ي مطلوب را بررســي كرد

از نظر وبلن زن زیبا، نمادي منزلتي است و نه تنها کاري انجام نمي دهد بلکه 

نمي تواند کاري هم انجام دهد. موهاي بلند، بســتن سینه بند، پاشنه هاي بلند، 

Dimaggio , P  ـVeblen ,T                     2 ـ 1
Conspicuous Leisure  ـ Conspicuous Consumption   4  ـ 3
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لباس هاي بلند، و متعلقات این چنیني به منظور نشان دادن این نکته است که س

او متعلــق به پایگاه اجتماعي باالیي اســت )Ibid(. از نظر او از آنجا که »در 

جامعه هاي متمدن کنوني، مرز جدائي طبقات اجتماعي مبهم و متغیر اســت 

... در نتیجه، اعضاي هر الیه ي اجتماعي آرایش سبک زندگي متداول الیه ي 

باالتــري را تقلید می کنند... اینها چون از شــهرت و احترام الیه هاي باالیي 

محروم هســتند، می کوشــند الاقل در ظاهر با قوانیــن و هنجارهاي پذیرفته 

شــده ي آنها همنوایي کنند« )وبلــن: 121 و 122(. وي در چهارچوب نظریه اش، 

مفاهیــم »فراغت نیابتي«1 و »مصرف نیابتي«2 را مطرح می کند. منظور وبلن 

در ملموس ترین شــکلش این اســت که مردان، قدرت و ثــروت خود را از 

طریق زنانشان نمایش می دهند )همان(.  

جورج زیمل3 نیز در همان سال ها )1918 ـ 1858( در سایه ي دل مشغولي 

وسیعترش به تناقضات فرهنگ مدرن، تأمالتش درباره ي مصرف را ارائه کرده 

است )فاضلي: 24(. او همچنین در چارچوب بـحثش از شیوه هاي خاص مصرف 

کردن  به مد و کارکرد آن می پردازد)Simmel 1957) . از نظر او تحصیل مد به مثابه 

یکي از نمادهاي منزلت، کارکرد دوگانه  اي  دارد. چنان که گرایش به همسان شدن 

و منفرد شدن، یعني انگیزش تقلید و برتري بر دیگران را هم زمان ابراز می کند 

)زیمل 1386(. او با اشاره به جایگاه اجتماعي پایین زنان در طول تاریخ، وابستگي 

بیشتر زنان به مد را وابسته به این می داند که زنان از یک طرف آنچه مقبول و 

    Vicarious Consumption  ـ Vicarious Leisure                                2  ـ1
Simmel , G  ـ 3
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س رایج اســت را راحت تر می پذیرند و در عین حال مد چونان سوپاپ اطمینان، 

گریزگاهي است که احـتیاج زنان به مـتمایز شدن و برجـسته بودن فردي را، که 

در عـرصه هاي دیـگر سرکوب شده است، برمال می سازد )همان(. از سوي دیگر 

زیمل با اذعان به اینکه طبقات باالتر خود را با  مد متمایز می سازند و بعد از آنکه 

طبقات پایین تر از مد حاضر تقلید کردند، آنها مد دیگري را در پیش می گیرند 

)فاضلي: 25(، »قانون اعتبار و اشتهار«1 وبلن را تأیید می کند. 

ماکــس وبر2 نیز بــا تمایزگذاري هاي عمده  اي  که در حوزه ي قشــربندي 

اجتماعي وارد کرد )گورویچ 1357(، دایره ي مفاهیم تحلیل قشربندي را وسعت 

بخشید )فاضلي: 29(. تمایزگذاري عمده ي وبر میان طبقه و پایگاه )گروه منزلتي( 

و وابستگي مفاهیم طبقه، تولید و بخت زندگي از یک طرف و مفاهیم پایگاه، 

  (Gerth & Mills 1958)مصرف و ســبک زندگي از طــرف دیگر در نظریــات او

الهام بخش اندیـشــه ورزي هاي آتي در حوزه ي مصرف و سبک زندگي بوده 

است. از نظر وبر »طبقه بندي انسان ها در گروه هاي منزلتي بیشتر بر الگوهاي 

مصرف آنها مبتني است تا جایگاهشان در بازار یا در فراگرد تولید ... برخالف 

طبقات که می توانند اشتراک اجتماعي داشته یا نداشته باشند گروه هاي منزلتي 

معمواًل اجتماعاتي هستند که با سبک هاي شایسته ي زندگي و احترام و فخر 

اجتماعي اي که دیگران برایشان قائل اند به همدیگر وابسـتگي پیدا می کنند« 

)کوزر1380: 313 و 314(.

Weber, M ـ The law of Reputable  2 ـ1
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پس از ســال ها خأل نظــري پیرامون موضوعات مصرف و ســبک زندگي س

بوردیــو1 در کتاب تمایــز2 مفهوم پــردازي جدیدي درباره ي مدل قشــربندي 

اجتماعي وبر انجام می دهد )جنکینز 1385: 210(. او با طرح صورت بندي جدیدي، 

گروه هاي درون طبقه و سبک زندگي را به عنوان میانجي طبقه و منزلت معرفي 

می کند. محتواي تجربي این کتاب... به توضیح و تشــریح تفاوت هاي ســبک 

زندگــي گروه هاي متفاوت طبقاتي می پردازد )همــان(. بوردیو با اعتقاد به اینکه 

خاســتگاه همه ي کنش ها، نظام عالیق و ترجیحاتي است که مـنش3 یک طبقه 

را شکل مي بخشد، رابطه ي هر کس با بـدنش را یکي از جنبه هاي بنیادین نظام 

منش طبقاتي برشــمرده اســت )بوردیو1381: 241ـ  238(. بر این اســـاس »در یک 

طرف، رابـطه ي ابزاري با بدن است که طبقـات کارگر در هـمه ي کنش هایي بروز 

مي دهنــد که حول محور بدن می گردند... در طرف دیگر، گرایش طبقات ممتاز 

قرار دارد که با بدن به مثابه  یک غایت في نفسه رفتار می کنند« )همان: 241 و 242(.

در سطحي دیگر باید به کارهاي موریس هالبواکس4 و للوید وارنر5 در حوزه ي 

قشــربندي اشاره کرد. هالـبواکس با تأکید بر نـیازهاي مادي به عنوان اساسي ترین 

سازه ي تعیین کننده ي طبقه ها، عقیده دارد، گرایش هاي مصرفي، میزان نیازهاي مادي 

را نشــان می دهد و نیازهاي غیرمادي در نیازهاي مادي منعکس اســت )لهسائي زاده 

 .)48 :1374

در حقیقت سلسله مراتب همین نیازهاي مادي است که در مرکز بررسي و 

 Habitus ـ Distinction                         3ـ Bourdieu , P          2 ـ 1
Warner , L ـ Halbwacks , M                          5 ـ 4
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س تحقیق هالبواکس قرار دارد. از نظر او »منشأ تمایزهاي اجتماعي... در جامعه 

اســت. آن هم به این لحاظ که جامعه تولیــد نمي کند بلکه مصرف مي کند« 

)گورویچ: 175(. وارنر نیز دریافته بود که »رفتار مصرفي یکي از نمودهاي اصلي 

پایگاه اجتماعي افراد در جامعه است« )فاضلي: 54(. 

اعتقاد به رابطه ي مصرف و متغیرهاي ساختاري در دیدگاه کالسیک، در 

نظریه ي پسامدرن رد می شــود. از نظر پسامدرن ها اواًل رفتار مصرفي کنشي 

اســتراتژیک ـ  به مثابه  نـماد پایگاه و مـعطوف به حـفظ انـســجام گـروهي  ـ 

نیـســت و به عـالوه این کنش غیر اسـتراتژیک بیش از هر زمـان دیگري بر 

حـول مـحور بدن ســـامان می گیرد )Bocock 1992: 144 بــه نقل از فاضلي: 54(. در 

واقــع از پي طــرح نظریه ي مصرف مدار بودن هویت هــا در جامعه ي کنوني 

(Bocock 1993)، ایده ي »پروژه ي بدن«1 مطرح می شــود که بر اساس آن بـدن 

به مثابه  وســـیله  اي  براي تحقق بخشــیدن به هویت فردي قلمداد می گردد 

.(Shilling  1993(

2( روش بررسي، سؤاالت و فرضیات

در این پژوهـش بر اساس اهـداف توصیفي و تبییني، از روش پیمایشي 

و براي جمع  آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. محتوي پرسش ها 

مربوط به رفتارها و خصیصه هاست. روش انتخاب شده براي بررسي اعتبار 

پرسشــنامه، یکي از روش هــاي زیر مجموعه ي اعتبار محتــوا2 یعني اعتبار 

Content Validity  ـ Body Project   2 ـ 1
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صوري1 اســت. بر این اساس با بهره گیري از نظرات افراد متخصص، جامعه س

شناســان، جراحان پالستیک و کارشناسان تغذیه و تربیت بدني، اعتبارسنجي 

در مورد گویه هاي پرسشنامه صورت گرفته است )فرانکفورد و نچمیاس1381: 237(. 

روش به کار رفته جهت سنجش پایایي پرسشنامه روش هماهنگي دروني بین 

گویه هاست. از این رو از ضریب آلفاي کرونباخ2 بهره گرفته شده است. بر این 

اساس پایایي گویه هاي مربوط به طبقه، پایگاه و سبک زندگي )شاخص مدیریت 

بدن( با توجه به ضریب آلفاي به دست آمده براي آنهاـ   به ترتیب معادل 0/76، 

0/71 و 0/80ـ مقبول بوده و در حد خوب ارزیابي می شود )قاسمي1384: 162(.

جامعــه ي آماري در این تحقیق شــامل تمام افرادي اســت که در زمان 

مطالعه، دو ماه پایاني سال، در شهر اصفهان به یکي از مراکز جراحي زیبایي 

جهت انجام این عمل مراجعه کرده اند. براي داشتن نمونه  اي  معرف بر اساس 

مـحدودیت هاي این تحقیق ســعي شـــده اســت از یک طرف از طرح هاي 

نـمونه گیري احـتمالي )نـمونه گیري مطبق و نمونه گیري سیستماتیک( استفاده 

شــود و از طرف دیگر از شــیوه ي برش عرضي3 بهره گرفته شــده است. بر 

اساس برآورد اولیه و با توجه به محدودیت هاي انساني، مالي و زماني بازه ي 

زمانــي دو ماهه براي گردآوري داده ها در نظر گرفته شــد. از آنجا که حجم 

نهایي نمونه، مصالحه و توازني بین هزینه، وقت، دقت و تضمین برخورداري 

از تعــداد موارد کافي براي تحلیل معنادار خرده گروه هاســت )دواس1382: 80 (، 

Cronbach Coefficient’s Alpha  ـ Face Validity    2  ـ 1
Cross Sectional  ـ 3
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س بــا انتخاب و گردآوري نمونــه  اي  140 نفري از افرادي کــه در زمان انجام 

دادن مطالعه مبادرت به عمل جراحي زیبایي کرده اند، سعي شده است تعداد 

نمونه هــاي تحقیق از حداقل حجم نمونه در تحقیقات اجتماعي، 97 نفر، و 

نیز حداقل آن بر اساس فرمول کوکران1، 138 نفر، کمتر نباشد. 

 spss/windows/براي تحلیل هاي آماري مورد نیاز از بسته ي نرم  افزاري

ver:11/5  استفاده شده است. در سطح توصیفي از جداول توزیع فراواني، 

تک متغیره و دو متغیره  همچنین شــاخص هاي گرایش مرکزي و پراکندگي، 

میانه، میانگین و انحراف معیار، اســتفاده شــده و در بررسي روابط متغیرها، 

مبتني بر دو روش جداول تقاطعي و مقایسه ي میانگین ها، آماره هاي توصیفي 

چون اتا2 و آر پیرسون3 به کار برده شده است. در سطح استنباطي نیز از آزمون 

کي دو4، آزمون F، آزمون T و آزمون معناداري r استفاده شده است.

در این پژوهش فرضیات زیر به آزمون گذاشته شده است:

é اکثریت افرادي که اقدام به عمل جراحي زیبایي می کنند زن هستند.

é اکثریــت افرادي که اقدام به عمــل جراحي زیبایي می کنند غیر متأهل 

هستند.

é میانگین نمره ي تعلق طبقاتي افراد که دســت به عمل جراحي زیبایي 

می زنند از متوسط نمره ي مقیاس نظري تعریف شده پایین تر است.

é میانگین نمره ي تعلق پایگاهي افرادي که دست به عمل جراحي زیبایي 

Eta  ـ Cochran  2  ـ1
Chi Square  ـ Pearson’s R  4  ـ 5
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می زنند از متوسط نمره ي مقیاس نظري تعریف شده پایین تر است. س

é میانگین نمره ي شــاخص مدیریت بدن در بین افرادي که دســت به عمل 

جراحي زیبایي می زنند از متوسط نمره ي مقیاس نظري تعریف شده باالتر است. 

همچنین سؤاالت تحقیق به شرح زیر است:

é آیــا میان توزیــع طبقاتي و توزیع پایگاهي افرادي که دســت به عمل 

جراحي زیبایي می زنند تفاوتي وجود دارد؟

é آیــا متغیرهاي زمینه  اي  چون جنس، ســن و وضعیــت تأهل بر نمره ي 

شاخص مدیریت بدن در افرادي که اقدام به عمل جراحي زیبایي می کنند مؤثر 

هستند؟

é آیــا متغیرهاي ســاختاري طبقه و پایگاه بر نمره ي شــاخص مدیریت 

بدن در افرادي که اقدام به عمل جراحي زیبایي می کنند مؤثر هســتند؟ و در 

صورت تأثیر کدام یک از متغیرهاي طبقه و پایگاه مؤثرترند؟ 

3( يافته ها و نتايج بررسي

3 ـ 1( خصوصیات افراد نمونه ي مورد تحقیق

بر اســاس یافته ها از مجمــوع 140 نفر نمونه ي مورد مطالعــه 115 نفر ـ   

معادل 82/1 درصدـ  زن و 25 نفر ـ  معادل 17/9 درصدـ  مرد هستند. همچنین 

پایین ترین سن 18 سال و باالترین سن 54 سال است. اگرچه حداقل سن براي 

دو گروه زن و مرد یکسان است اما حداکثر سن براي گروه زنان 54 و براي گروه 

مردان 28 سال است. به عبارت دیگر مردان باالي 28 سال براي انجام جراحي 
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س زیبایي مراجعه نکرده اند. میانگین ســن نیز در نمونه ي پژوهش 28/5 محاسبه 

شده است. یافته ها از نمونه ي مورد مطالعه حاکي از آن است که اکثریت نسبي 

افراد ـ     معادل 57/9 درصدـ  مجرد هستند. پس از آنها و به لحاظ فراواني، گروه 

متـأهل در رتبه ي بعدي قرار دارد )36/4 درصد(. همچنین در میان افرادي که 

جراحي زیبایي انجام داده اند 3/6 درصد از همســر خود جدا شــده اند و 2/1 

درصد هم همسر خود را از دست داده اند. بر اساس جمع  بندي داده ها، در میان 

افراد مراجعه کننده جهت جراحي زیبایي تحصیالت کمتر از ســوم راهنمایي 

)ســیکل( و همچنین باالتر از کارشناسي ارشــد )فوق لیسانس( وجود ندارد. 

بر این اســاس افراد داراي مدرک تحصیلي دیپلم با بیشترین فراواني ـ   معادل 

57/9 درصدـ و افراد داراي مدرک تحصیلي فوق لیسانس با کمترین فراواني ـ   

 معادل 0/7 درصدـ باالترین و پایین ترین گروه تحصیلي را در این نمونه تشکیل 

می دهند. از نظر وضعیت اشــتغال 36/4 درصد از افراد شاغل و 63/6 درصد 

غیرشاغل هستند. فراواني نسبي 2/9 درصدي افراد بازنشسته در این نمونه قابل 

توجه است. توزیع نمونه ي پژوهش بر حسب رتبه ي شغلي آنهاـ  رتبه ي شغلي 

سرپرســت خانواده، شغل خود فرد در صورت شــاغل بودن، شغل پدر براي 

فرد بیکار یا مشغول به تحصیل و شغل همسر براي زن خانه دار یا مشغول به 

تحصیل  ـ نشان می دهد بیشترین فراواني به ترتیب مربوط به گروه هاي شغلي 

متوسط پایین )43/6 درصد( و متوسط باالست )33/6 درصد( و مشاغل پایین 

و باال فراواني یکساني دارند )11/2 درصد(.  
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3 ـ 2( بررسي فرضیات س

3 ـ 2 ـ 1( جنس و جراحي زیبایي

همان طور که داده هاي توصیفي نشــان می دهنــد اکثریت افرادي که در 

نمونه ي پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته اند، زنان هستند. نتایج آزمون کي دو،  

 از آن رو که با فرضیه  اي  تک متغیره و متغیري اســمي روبه رو هستیم، براي 

ســنجش واقعي و معنادار بودن تفاوت در فراواني میان دو جنس در جدول 

زیر آمده است:
جدول 1: آزمون کي دو براي جنس

س
جن

57/85مقدار کي دو

1درجه ي آزادي

0/000سطح معناداري

ســطح معناداري کمتــر از 0/05 مؤید واقعي بودن تفــاوت در فراواني 

مشــاهده شده و فراواني مورد انتظار بوده و این فرضیـه که اکثـریت افرادي 

که دست به عمل جراحي زیبایي می زنند زن هـستند مورد تأیید قرار می گیرد. 

3 ـ 2 ـ 2(وضعیت تأهل و جراحي زیبایي

بــراي اســتفاده از آماره ي کي دو جهت ســنجش معنــاداري تفاوت در 

فراواني هاي مربوط به وضعیت تأهل که متغیري اسمي و سه مقوله ي   مجرد، 

متأهل و بي همســر، است، بایســت این وضعیت به دو مقوله تقلیل یابد. از 

این رو دو حالت مجرد/ غیر مجرد و متأهل/ غیر متأهل تعریف شده و سطح 

معناداري براي این دو وضعیت به ترتیب 0/09 و 0/002 است. بر این اساس 
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س تنها می توان ادعا کرد که اکثریت افرادي که اقدام به جراحي زیبایي می کنند 

در وضعیــت غیر متأهل به ســر می برند. این وضعیــت از جمع دو وضعیت 

مجرد و بي همسر در برابر گروه متأهلین تشکیل شده است. این بدین خاطر 

است که تفاوت معنادار میان دو وضعیت مجرد/ غیر مجرد، با توجه به سطح 

معناداري به  دست آمده که باالتر از 0/05 است، تأیید نمي  شود. 

3 ـ 2 ـ 3( تعلق طبقاتي و جراحي زیبایي

در ایــن پژوهش بر مبناي تمایز وبري طبقه و پایگاه، تعلق طبقاتي مبتني 

بر برخي مؤلفه هاي اقتصادي )مجموعه ي درآمد ماهیانه ي اعضاي خانواده، 

وضعیت مســکن به لحاظ مالکیت و کیفیت، ارزش مســکن به لحاظ مادي، 

ارزش خودروي شــخصي به لحاظ مادي( اســت. بر این اساس متغیر طبقه 

به چهار طبقه ي باال، متوســط باال، متوســط پایین و پایین تقسیم می شود. بر 

اســاس مقیاس نظري 6 قسمتي که براي تعیین نمره ي تعلق طبقاتي افراد در 

نظر گرفته شد، نتایج زیر به  دست آمده است: 

جدول 1: توزیع افراد نمونه ي پژوهش بر اساس گروه بندي چهار طبقه  اي 
درصد تجمعيفراواني نسبيطبقه

29/329/3پايين

33/662/9متوسط پايين

25/788/6متوسط باال

11/4100باال

 ـ 100مجموع
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براي داوري درباره ي نمره ي تعلق طبقاتي نمونه ي مورد مطالعه میانـگین س

نمــره ي تعلق طبقاتي این افراد ـ  معادل2/91ـ   با نمره ي متـوســط مقـیاس 

نظـري تعریف شده ـ  معادل3/335ـ  مقایسه و معناداري این تفاوت از طریق 

آزمون T (one  sample Test) برآورد شده است.

جدول 3: آزمونT براي تفاوت میانگین نمرات تعلق طبقاتي از ارزش معیار

متغير
3/335 = ارزش معيار

Tتفاوت ميانگينسطح معناداريدرجه ي آزادي

0/451 ـ 4/281390/000 ـ طبقه

همان  طور که مقدار سطح معناداري نشان می دهد این تفاوت بین میانگین 

نمره ي تعلق طبقاتي افراد نمونه و متوســط نمره ي تعریف شــده در مقیاس 

نظري، بر اساس سطح معناداري کمتر از 0/05، معنادار بوده و با اطمینان 95 

درصد قابل تعمیم به جمعیت است.

3 ـ 2 ـ 4( تعلق پایگاهي و جراحي زیبایي

مقیاس نظري چهار قســمتي که براي بخش تعلق پایگاهي تعریف شده 

اســت بر مؤلفه هاي اجتماعي، فرهنگي )وجهه ي شــغلي، سطح تحصیالت 

و تحصیالت پدر و مادر( متکي اســت. در اینجا نیز افراد بر اســاس نمره ي 

تعلق پایگاهي  شــان در چهار پایگاه باال، متوســط باال، متوسط پایین و پایین 

طبقه بندي می شوند:
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س جدول4: توزیع نمونه ي پژوهش براساس گروه بندي چهار پایگاهي

درصد تجمعيفراواني نسبيپايگاه

2525پايين

52/977/9متوسط پايين

18/696/4متوسط باال

3/6100باال

 ـ 100مجموع

متوســط نمره ي مقیاس براي این متغیر 2/375 اســت و یافته ها نشــان 

مي دهد میانگین 2/05 براي افراد نمونه از این حد متوسط، پایین تر است. به 

عبارت دقیق تر، میانگین نمره ي تعلق پایگاهي نمونه ي مورد مطالعه کمتر از 

حد متوسط مقیاس نظري تعریف شده براي متغیر پایگاه است. با بهره گیري 

از آزمون T معناداري این تفاوت ارزیابي شده است: 

جدول 5: آزمونT براي تفاوت میانگین نمرات تعلق پایگاهي از ارزش معیار

متغير
ارزش معيار = 2/375

Tتفاوت ميانگينسطح معناداريدرجه ي آزادي

0/319 ـ 6/7601390/000 ـ پايگاه

ســطح معناداري نیز در اینجا کمتر از 0/05 بوده و بر این اساس، فرض 

صفــر که مبتني بر غیر واقعــي بودن اختالف میــان ارزش معیار و میانگین 

نمرات تعلق پایگاهي اســت، رد شــده و معنادار بودن این تفاوت حداقل با 

اطمینان 95 درصد تأیید می شود.
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3 ـ 2 ـ 5( شاخص مدیریت بدن و جراحي زیبایيس

جهت ســنجش این متغیر مجموعه  اي  از مؤلفه هاي رفتاري )رفتارهاي 

بهداشتي، پزشکي و ورزشي(، که در تحقیقات پیشین )چاوشیان1381؛ آزاد ارمکي 

و چاوشــیان1381( به عنوان رفتارهاي معطوف به ظاهر و جذابیت هاي ظاهري 

تشخیص داده شده اند، درباره ي افراد نمونه ي مورد مطالعه به آزمون گذارده 

شــده است. این رفتارها و سطح انجام آنها بر اساس مقیاسي سه قسمتي در 

ســه سطح عالي )اغلب(، متوســط )گهگاه( و ضعیف )اصاًل( بررسي شده و 

مجموعه ي نمرات اخذ شده مبناي ارزیابي افراد نمونه بوده است. بر اساس 

فرضیه ي پژوهش انتظار می رود نمره ي میانگین شــاخص مدیریت بدن این 

افراد، از حد متوســط مقیاس نظري تعریف شــده براي این شاخص باالتر 

باشد. جداول زیر نتایج آزمون T درباره ي این مقایسه را نشان می دهد:

جدول 6: آزمون  T براي تفاوت میانگین نمرات شاخص مدیریت بدن از ارزش معیار

متغير
2/165 = ارزش معيار

Tتفاوت ميانگينسطح معناداريدرجه ي آزادي

3/021390/0030/115مديريت بدن

  

همان طور که مقادیر فوق نشان می دهد نمره ي میانگین شاخص مدیریت 

بدن که براي افراد نمونه 2/28 است، باالتر از نمره ي متوسط مقیاس نظري ـ  

برابر با 2/165ـ  می باشد این تفاوت از آنجا که سطح معناداري به  دست آمده 

در آزمون T کمتر از 0/05 و برابر با 0/003 است واقعي و معنادار تلقي شده 
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س و صحت آن در جمعیت نیز با اطمـینان حداقل 95 درصد تأیید می گردد. این 

نتایج باعث رد فرض صفر و تأیید فرضیه ي تحقیق می گردد. 

3 ـ 2 ـ 6( متغیرهاي ساختاري و شاخص مدیریت بدن

جهت ارزیابــي رابطه ي مدیریت بدن )به عنوان متغیر وابســته( و طبقه 

و پایگاه )به عنوان متغیرهاي مســتقل( از آنجا که در هر دو رابطه، متغیرها، 

متغیرهایي فاصله  اي  هستند از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شده است. 

ایــن ضریب بــراي طبقه 0/288 و براي پایگاه 0/419 و با ســطح معناداري 

مقبول )کمتر از 0/05( محاســبه گردید. چـنان کــه از نتایج برمي آید رابطه ي 

مثبت و به نسبت ضعیفي میان طبقه و مدیریت بدن برقرار است. به عبارت 

دیگر هرچه بر میزان نمره ي تعلق طبقاتي افزوده می شود سطح مدیریت بدن 

نیز ارتقاء می یابد، هر چند این ارتباط ضعیف باشد. از طرف دیگر رابطه اي 

مثبت و نســبتًا قوي بین پایگاه و مدیریت بدن شــان در نمونه وجود دارد به 

شکلي که ارتقاء پایگاه افراد با ارتقاء سطح شاخص مدیریت بدن شان همراه 

اســت. از آنجا که در هر دو رابطه ســطح معناداري کمتر از 0/05 اســت با 

اطمینان حداقل 95 درصد می توان این روابط را معنادار و واقعي تلقي کرده 

و آن را در جمعیت صادق دانست.

3 ـ 2 ـ 7( متغیرهاي زمینه  اي  و شاخص مدیریت بدن

در بررسي رابطه ي جنس به عنوان یک متغیر مستقل اسمي دو مقوله  اي  و 

شاخص مدیریت بدن به عنوان متغیر وابسته بر مبناي روش مقایسه میانگین ها 



92

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ر  
ها

  ب
/ 4

7 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

از آماره ي توصیفي اتا )نســبت همبســتگي( و جهت سنجش معناداري این س

رابطه از آزمونT ن )Independent samples Test) اســتفاده شــده است. 

بر این اســاس: )1( مقدار ضریب اتا معادل 0/125 نشــان دهنده ي رابطه ي 

ضعیف مدیریت بدن و جنس اســت. )2( میانگین نمره ي ســبک زندگي در 

زنان باالتر از مردان اســت. )3( به دلیل آنکه سطح معناداري باالتر از 0/05  

اســت اختالف میانگین نمره ي سبک زندگي زنان و مردان واقعي و معنادار 

تلقي نشده و فرض صفر، که هرگونه تفاوت میان میانگین سطح سبک زندگي 

بر اساس جنسیت را رد می کند، پذیرفته می شود.

پاسخ به این سؤال که آیا بین سن و نمره ي شاخص مدیریت بدن رابطه اي 

وجود دارد و آیا تفاوت سن در افـراد می تواند واریانس نمره ي مدیریت بدن 

آنها را تبیین کند، توســط مقادیر ضریب همبســتگي پیرسون،    براي دو متغیر 

فاصله  اي، و همچنین آزمون معناداري r جواب داده شــده اســت. بر اساس 

نتایج به  دست آمده همبستگي منفي و ضعیفيـ   0/136ـ   بین سن و شاخص 

مدیریت بدن برقرار است بدین معني که هر اندازه بر سن افراد نمونه افزوده 

می شود، سطح مدیریت بدنشان به مقدار اندک افزایش مـي یابد اما از آنجا که 

ســـطح معناداري این رابطه از مقدار مجاز خطا در علوم اجتماعيـ   برابر با 

0/05یا 5 درصدـ بســیار بیشتر است بنابراین فرض صفر مبني بر عدم رابطه 

میان سن و سطح مدیریت بدن تأیید می شود. 

براي بررســي رابطه ي وضعیت تأهل که متغیري اسمي و چند مقوله  اي  

اســت، به عنوان متغیر مستقل، و متغیر فاصله  اي  شاخص مدیریت بدن، به 
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س عنوان متغیر وابسته، مبتني بر روش مقایسه ي میانگین ها از آماره ي توصیفي 

اتــا و آزمــون معناداري F )تحلیــل واریانس یک طرفه( به عنــوان آماره ي 

استنباطي مناسب استفاده شده اســت. یافته ها بیانگر آن هستند که رابطه  اي  

ضعیــف میان مدیریت بدن و وضعیت تأهل وجود دارد به شــکلي که تـنها 

حدود 1/5 درصد از واریانس نـمره ي مدیریت بدن در نمونه توسط وضعیت 

تأهل تبیین می شود، در حالي  که بر اساس سطح معناداري باالتر از 0/05 این 

رابطه ي ضعیف هم قابل تعمیم به جمعیت نیست و در واقع تفاوت میانگین 

دیده شده در نمونه ي واقعي معنادار نبوده و فرض صفر تأیید می شود. 

4( نتیجه گیري

هر یک از ما به عنوان افراد جامعه همـواره توسط دیـگر اعضـاي جامعه 

ارزیابي می شــویم و همواره بخشي از این قضاوت ها، که اساس شکل گیري 

موقعیت هاي اجـتماعي هســتند، مبتنــي بر قیافه و ظاهر افراد بوده اســت. 

بــه عبارت دیـگر زیبایــي و بهره مندي از آن از خصایص )ســابقًا طبیعي و 

امروزه قابل حصول( بارزي است که همواره دارندگان آن را در ارزیابي هاي 

اجتماعي نسبت به افراد معمولي و کمتر بهره مند از زیبایي در موقعیت بهتري 

قرار داده اســت. در واقع ایســتارهاي ملکه ي ذهن شده ي ما، مبني بر اینکه 

خوبي با زیبایي همراه است و بدي با زشتي، باعث می شود هر موقعیت برتر 

و فرادســتي در نظر ما واجد زیبایي باشد. امروزه ترادف زیبایي و خوبي به 

پیوند زیبایي و فرادستي تعمیم یافته است، بنابراین بیان صحیح تر »خوب ها 

زیبا هستند« در زمانه ي ما این است که: »فرادستان زیبا هستند«. این نگرش 
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به زیبایي باعث می شود مردم در جوامع مختلف طالب زیبایي باشند و اگرچه س

درک و دریافــت از زیبایــي در اعصار گوناگون و جوامع مختلف همواره در 

حال دگرگوني بوده اســت، اما فهم از آن به عنوان نماد و نشــانه ي جایگاه 

اجتماعي باال، پیوسته در حال بازتولید است. 

یافته هاي این تحقیق از این منظر و در قالب فرهنگ مصرفي قابل بحث و 

بررسي و مؤید نظرات راهنما است. این نتایج نشان می دهد میانگین نمره ي 

تعلق طبقاتي و همچنین میانگین نمره ي تعلق پایگاهي افرادي که دســت به 

عمل جراحي زیبایي می زنند از متوســط نمره ي مقیاس نظري تعریف شده 

پایین تر است. به تعبیر دیگر و با بهره گیري از آماره ي استنباطي کي دو می توان 

گفت اکثریت افرادي که دســت به عمل جراحــي زیبایي می زنند به طبقات 

و پایگاه هــاي پایین و متوســط پایین تعلق دارند. فراگـیــري انجام این گونه 

جراحي هــا براي حصول زیبایي در میان اقشـــار متوســط و پایین جامعه و 

هزینه ي بس هنگفتي که آنها براي کسب نشانه هاي خارجي پایگاه اجتماعي 

برتر می پردازند، چـنان که تامین1 )1385( عقیده دارد، شیوه  اي  جهت احتراز 

از ارزیابي هاي نامطلوب جامعه اســت و این البتــه از ویژگي هاي جامعه ي 

مصرفي اســت که امکان خرید کاالهاي بدلــي،    در اینجا زیبایي کلینیکي ، را 

کــه تقلیدي از نمادهاي پایگاهي اعضاي ممتاز جامعه اســت براي اقشــار 

پایین تر فراهم می کند. فارغ از تعلقات طبقاتي و پایگاهي نتایج این بررســي 

نشان می دهد اکثریت افرادي که دست به عمل جراحي زیبایي می زنند زنان 

Tumin, M  ـ 1
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س هستند. سهم82 درصدي زنان از حجم نمونه می تواند بیانگر این نکته باشد که 

زیبایي براي زنان به نسبت مردان از اهمیت اجتماعي بیشتري برخوردار است. 

این نســبت با کمي تغییر در تمامي جوامع صادق است. این اهمیت باالتر که 

می تواند ناشــي از پیوند زنانگي و اصل زیبایي، نقش زنان در مصرف نیابتي 

نمادهاي منزلت و یا وابستگي بیشتر آنها به مد باشد، زنان را به مصرف کنندگان 

غالب بازار زیبایي تبدیل کرده است. همچنین این یافته که اکثریت افرادي که 

اقدام به عمل جراحي زیبایي می کنند غیر متأهل )مجرد و بي همســر( هستند، 

در چارچوب بحث از پایگاه هاي پایین تر و تالش آنها جهت  کسب نمادهاي 

منزلتي معنا می یابد. به عبارت بهتر افراد غیر متأهل )به خصوص زنان مطلقه( از 

آنجا که در ارزیابي هاي اجتماعي واجد منزلت پایین تري،  به نسبت افراد متأهل،   

هستند، نیاز بیشتري به کسب این نمادها دارند. 

نتایج تحقیق درباره ي شــاخص مدیریت بدن که نشــان می دهد میانگین 

نمره ي این شاخص در بین افرادي که دست به عمل جراحي زیبایي می زنند 

از متوســط نمره ي مقیاس نظري تعریف شده باالتر است، از یک سو بیانگر 

الگومندي این کنش مصرفي است. تأیید این فرضیه به تعبیر دیگر مؤید این 

مســئله است که اکثریت افرادي که مبادرت به جراحي زیبایي می کنند واجد 

ســطح باالیي از مدیریت بدن هســتند و در زندگي روزمــره متعهد به انجام 

دادن مجموعه  اي  از رفتارها هســتند که با هدف زیباســازي و اصالح بدن 

صورت می گیرد. از دیگر ســو بررسي این نکته که علي رغم تعلق طبقاتي و 

پایگاهــي پایین اکثریت جمعیت نمونه، ایــن افراد به لحاظ انجام رفتارهاي 
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بدن محور،   در قالب شاخص مدیریت بدن،  در سطح باالیي هستند، نشان س

می دهد تقســیم بندي هاي جدیدي در جامعه حول محور مصرف )به شــکل 

عام( و بدن )به طور خاص( در حال شـکل گیري است که می تواند جایگزین 

متغیرهاي تمایزبخش سنتي و تنوع بخش آن تقسیم بندي ها باشد.    
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