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دانشجویان دختر دانش اه آزاد اسالمی واحد تهران ااشکی شهر تهرران
بوده .تعداد جامعه آمارو برابر ( )800نفر و از این تعرداد  400نفرر برر
اساس نمونهگیرو تصادفی ساده براو مطالعه انتخاب شدند .یافترههراو
اووه نشان می دهد ده بین متغیر محرومیت نسبی با میاان اسرتفاده
از لوازم آرایشی و میاان تجددگرایی با میاان استفاده از لروازم آرایشری
داراو رابطه مععادار وجود دارد ..نتایج معادالت ساختارو نشان می دهد
ده شاخص ریشه میان ین برابرر  %58نسربت دراو اسرکوبر بره درجره
آزادو برابررر  2/31مقرردار نسرربی واریررانا و دواریررانا برابررر  %90و
شاخص برازش تطبیقی برابر  82%نشان مریدهرد .هر چعرین شراخص
برازش مقتصد نیا در این مطالعه برابر  %67میباشد ده نشان مریدهرد
مقدار قابل قبول است.
واژگان کلیدی

تجددگرایی محرومیت نسبی استفاده از لوازم آرای
دانشجو.

گرای

دخترران

مقدمه

مطالعه آثار گ شت ان نشان میدهد ده بشر از دیرباز به زیبایی توجه داشتهاسرت آدمری
از آغاز به حک طبیعت به حسن و جمال تمایل داشته اما استفاده بی از حرد از لروازم
آرای به ویوه لوازم آرایشی تقلبی در دشور مرا وجرود دارد و تهدیردو برراو اوسرت و
زیبایی فرد است .در جامعه ابتدایی ده هعوز طبقههراو اجتمراعی شرکل ن رفتره برود و
رقابت اقتصادو وجود نداشت؛ زنان و مردان بدنشان را رنگآمیاو و زیعت مرریدردنرد
ده هیرچ ربطی به مقوله زیبایی نداشرت .در آن زمان الزم بود همه افرادو ده بره دلیرل
قرابت متعلق به گروه مشخصی بودند خود را به شکل خاصی «نشانهگ ارو» دععد .این
نشانهها نه تعها جعسیت هر فرد را تعیین میدرد بلکره تعیریندععرده گرروه و موقعیرت
دارو هر فرد از دوره دوددی تا ایرو بود .با شکلگیرو جامعرۀ طبقراتی ایرن نشرانههرا
دگرگون و به مد و آرای تبدیل شد و بیانگر نابرابرو اجتماعی نبرود بلکره بره ععروان
نشانۀ تعلقات قرومی قبیلرهاو و گروهری تلقری مریگردیرد .او ایرن تشرخص و تمرایا
اجتماعی را میتوان در دربار فرانسه و ای از انقالب دبیر فرانسه مشاهده درد .شراهان
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شاهاادگان و اشراف زمیندار و مردان و زنان آنها طبق مد روز به بهترین شرکل لبراس
میاوشیدند .صورتهایشان را اودر میزدند و موهایشان را رنگ میدردنرد از واالنهراو
توردار زیعتآالت طال و نمایر آن استفاده می دردند .هر دو جعا به زیبا نمرودن خرود
توجه میدردند اما مه تر آن ده این مدها و لوازم آرای زنان و مرردان طبقرات براال را
نشانهگ ارو میدرد و آنان را از تهیدستان جدا مینمود.
امروزه یکی از واقعیتهاو موجود در جامعه ده به خصوص در میان زنران و دخترران
جوان روا یافته است استفاده مفرط و روزافاون از لوازم آرایشی است و نیاز بره وسرایل
آرای تازه تر توانسته است این صععت را اایدارتر دعد (ریچ ودیرردرو )274 :2011 1و
این اایدارو یکی از ضروروترین مسئله اصلی قرن بیست ویک است .در سالهاو اخیرر
میاان استفاده از این مواد رشد چشم یرو داشته ولی سرایر صرعایر در جهران ار یراو
معسوخ شدن است اما صعایر فعال در این حوزه برازار بسریار وسریعی را در اری روو
خود مشاهده میدععد و سریر و بهسرادگی افراای مرییابرد (ریرچ و دیرردرو :2011
 .)275از طرفی استفاده مفرط و نامعاسب از این لوازم آرای به دلیل عوارض اوسرتی از
یرر سررو و اسررتفاده از نرروغ نررامرغوب و غیربهداشررتی آن از سرروو دی ررر؛ سررالمت
مصرفدععدگان را به شدت به مخاطره انداخته است .امرروزه در میران طیرف وسریعی از
دختران جوان ایرانی استفاده از مواد آرایشی مشراهده مریشرود دره در ایرن موضروغ از
حالت ی ادیده اجتماعی خار شده است .در عصر حاضر زنردگی روزمرره بره موضروغ
انتخاب شخصی تبدیلشده است به این مععا ده مردم میتوانعد دارو را انجام دهعد دره
میخواهعد و میتوانعد چیاو شوند ده خودشان میخواهعد رویهاو ده حادی از فرردو
شدن است امروزه مردم بهطور فاایعدهاو بر مبعراو عالیرق و معرافر فرردو دسرت بره
دع میزنعد (گیبیعا و ریمر )110:1381 2ده البتره در ایرن راسرتا نمری تروان ترأثیر
رسانه هاو جمعی را نادیده گرفت .با این شیوه سعی در تعریف و ساختن مفهوم جدیدو
از هویت خوی دارد ده یکی از راهکارهاو رسیدن به این هدف استفاده از مواد و لوازم
خاص آرایشی و متمایا ساختن خود از دی ران است این تمایا و تشخص طلبری گراهی
آنها را از وضعیت روحی و روانی وجهه اجتماعی و فرهع ی معفری برراو ایرن افرراد در
راستاو انطباق باارزشهاو جامعه خودو دارد .مطالعات نشان میدهعد ده اگرر در اروارا
1. Riach and Deirdre
2. Gibings and Reimer
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مردم ترجیح میدهعد طبیعی باشعد .در ایران جوانان ترجیح مریدهعرد آرایر دععرد و
به طور مصعوعی زیبا نشان داده شوند (مارادچی و میپاچ .)178:2006 1زنان و دخترران
ایرانی ساالنه حدود  1630میلیون یورو براو داالهاو آرایشی هایعه مریدععرد و بیشرتر
محصوالت آرایشی در ایران وارداتی هستعد .در مطالعه دی رو نشان میدهرد دره ایرران
بعد از عربستان بی ترین میاان مصرف لوازم آرایشی را در خاورمیانه دارد درل مصررف
2
لوازم آرایشی در خاورمیانره در سرال  2008در حردود  2/7میلیرارد دالر اسرت (اگعرر
 .)297:1991در این حالی است ده  14میلیون خان ایرانی از نمر مصرف لوازم آرایشری
گوو سبقت را تقریباً از دل دشورها معطقه ربوده اند به نحوو ده تقریباً  29درصرد درل
مصرف دععدگان معطقه خاورمیانه را تشکیل میدهعد .در این مقاله سعی شده اسرت بره
این سؤال ااسخ داده شود ده محرومیت نسبی و تجددگرایی در استفاده از لوازم آرایشری
چه تأثیرو دارند؟ امروزه برخی از دخترران اسرتفاده از لروازم آرایشری را جراف الیعفر
زندگی میدانعد .این تمایل باعث شده ده دشور ما تبدیل به دومین مصرفدععردة لروازم
آرایشی در خاورمیانره و هفتمرین واررد دععرده لروازم آرایشری در جهران شرود .امرروزه
استفاده از لوازم آرای به نیاز ضرورو تبدیل شده است( .دیرانی و موگرویی .)2 :1392
وسایل مدرن صععت مد و آرای گروههاو مرجر مدرنی را نیرا در اری خرود همراهری
نموده است ده به ععوان ال وو اجتماعی مدرن جوانان را تحت تأثیر قرار دادهاند .سب
اوش و آرای بازی ران سریالهاو تلویایونی خوانعدهها بسریار مرورد توجره جوانران
است (ااتریج و میه .)25 :2011 3
هرچعد آرای دردن زنان همواره در طول تاریخ وجود داشته اما هرگا به این شدت
و با این ولر جمعی همراه نبوده است .اینده تمام فکر و تمردا قشر جوان دشور بر روو
زیبایی هاو ظاهرو معطوف گردد آنها را از زیبایی هاو درونی غافرل سراخته و نیرروو
عمیمی را ده بایستی صرف آبادانی و سازندگی دشور شود مشغول امورو مینمایرد دره
سود آن تعها به جیب سوداگران میرود و ممکن است هایعههاو ااشکی بسریارو را برر
جامعه تحمیل نماید و زیبایی بدن در زمیعۀ توسعه عوامل فرهع ری و اجتمراعی توسرعه
ایدا میدعد مانعد رسانه هاو غیرواقعی تصویرهایی غیرواقعی ادیردار درردن مریدهعرد

1. Marrakchi and Maibach
2. Agner
3. Mihm, patridge
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(دالو و دیتوار .)453 :2005 1بر این اساس آرای دردن به ععوان یکی از شاخصهاو
مصرفگرایی قسمت عمده او از مخرار یر خرانواده را در فرهعرگ مصررفی تشرکیل
میدهد .تجار در بازاریابی لباسها و لوازم آرایشی براو زنان ایرانی نق عمردهاو را در
استانداردهاو زیبایی ایفادردند .انتشار عکا هاو زنران و معرفری محصروالت آرایشری و
فرهعگ غربی در تبلیغات رسانهاو و مطبوعات ایرانی میخواست به زنران القرا دعرد دره
حجاب موفقیت آنها را در عرصه ها و امادن عمومی با مشکل مواجه مریسرازد .بررسری
علل استفاده دختران از لوازم آرایشی از این جهت اهمیت دارد ده ایران داراو حکومتی
دیعی مبتعی بر شریعت اسالمی است آرای افراطی در فضاو عمومی با آموزههاو دین
در متعارض میباشد و مسابلی را در این حوزه نیا ایجاد نموده است .مه ترین هدف این
اووه بررسی رابطره تجرددگرایی و محرومیرت نسربی در اسرتفاده دخترران از لروازم
آرایشی است .بر این اساس میتوان سؤاالت زیر را در اهداف جابی مطرح درد:
 بین تجددگرایی و استفاده از لوازم آرایشری توسرد دخترران چره رابطرهاو
وجود دارد؟

 بین محرومیت نسبی و استفاده از لوازم آرایشی توسد دختران چه رابطهاو
وجود دارد؟
پیشینة تحقیق

بررسی آثار و مطالعات انجام گرفته و تأثیرات عمیق آن بر جوامرر بشررو حکایرت از آن
است ده چعدان موردتوجه قرار ن رفته است ده در ایعجا بهاختصار مرور خواهعد شد.
دیانی و موگویی ( )1392در اووهشی با ععوان بررسی عوامل مؤثر بر میاان گررای
دختران زیر بیست سال به آرای بر ایرن براور اسرت دره افراای سررمایه (اقتصرادو
اجتماعی) زنان جامعه ایرانی باعث تفاوت و تمایا نسبت به گ شته آنها میشود و تغییر
ال وو سعی مصرف لوازم آرایشی نشان از تغییر ال وهاو فرهع ی جامعه دارد( .دیرانی و
موگویی .)8 :1392
موحد و غفارونسرب ( )1389در اووهشری بره ععروان آرایر و زنردگی اجتمراعی
دختران جوان بر این باور است ده آرای با برنامۀ زنردگی افرراد در هر تعیرده اسرت و
توسد آن تعمی و هماهعگ میشود با وجود فشرارهاو سراختارو موجرود دخترران در
1. Daniel clay and Helga Dittwar
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انتخاب آرای تا حدو عاملیت خود را حفظ دردهاند بعابراین به نمر میرسد ده آرایر
دردن شیوه او عقالنی براو دسب سرمایۀ نمرادین و حتری تبردیل آن بره انرواغ دی رر
سرمایه است( .موحد و غفارونسب .)98 :1389
مرادو ( )1391در اووهشی با ععوان استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشری برر
این باور است ده بین طبقه اجتماعی زنان و گرای هراو مر هبی آنران و میراان جلرب
توجه رابطه مععادارو وجود دارد (مرادو .)33 :1391
موسویان ( )1386در اووهشی با ععوان به دجا چعین شتابان بر ایرن براور اسرت دره
تغییر یافتن ال وها در برین نوجوانران و همانعدسرازو برا افرراد معرروف برر روو آوردن
نوجوانان به استفاده روزافاون از لوازم آرایشی استقبال آنان را از جراحیهراو زیبرایی را
نیا در ای داشته است (موسویان .)33 :1386
محمدزاده ( )1384در اووهشی با ععوان حجاب و حقوق از ن اهی دی ر بر این براور
است ده ععاصر اولویرت دار و تعیریندععرده در نروغ حجراب دانشرجویان دخترر شرامل
خانواده اعتقادات م هبی ال وهاو رسانهاو و اساتید میباشد (محمرد زاده و سرلیمانی
.)87 :1384
اخالصی ( )1386در اووهشی با ععوان مدیریت بدن و رابطه آن با ا یرش اجتمراعی
بدن نشان داد ده توجه زنان به بدن در وجوه گوناگون آرایشی مراقبت و ن هدارو شدت
یافته است (اخالصی .)14 :1386
آقاجان ب لو و ب ر افکن و روحانی ( )1392در اووهشی با ععوان رسانههاو دیدارو و
انتخاب ال وو زندگی بر این باور است ده بین سن و سب اوش و آرای برا اسرتفاده
از رسانه هاو دیدارو رابطه وجود دارد در این میان رسانه ها سه عمدهاو در ایجاد ایرن
تغییر داشته است رسانههاو دیدارو مانعد تلویایون و ماهواره به دلیرل تعروغ برنامرههرا
نق قابل توجهی دارند (آقاجان ب لو و بر رافکن و روحرانی  .)141 :1392مررورو برر
مطالعات انجامشده در حوزة آرای بیانگر دمبود مطالعات علمی و دقیق در ایرن حروزه
میباشد .تحقیقاتی ده با این مممون صورت گرفته بیشتر افرراد زیرر  20سرال را مرورد
مطالعه قرار داده و بر مجموعهاو از مؤلفههایی مانعد داشرتن ال روو رسرانهاو ار یرش
اجتماعی گرای م هبی و اعتمادبه نفا تأدید نمروده اسرت دره معجرشرده دخترران
جوان به خود توجهاو داشته باشعد .از وجوه تمایا این مطالعه با مطالعات ایشین تأدید
بر  2مؤلفه میباشدده در ارتباط با استفاده از لوازم آرایشی است از سروو دی رر تفراوت
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جامعۀ آمارو و روش شعاختی اسرت دره مبتعری برر معرادلسرازو معرادالت سراختارو
میباشد ده به اووهش ر این یارو را میرساند تا به اندازهگیرو سازههاو اعهان نادیر
گردد و از لحاظ روششعاختی دقیقتر و از لحاظ داربردو واقربیعانهتر باشد.
چارچوب نظری

در بحث نمرو ه میتوان به دیدگاههاو نمرو مرتبد با این مسئله ارداخت .ن اهی به
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد ده بشر از دیرباز به مقولۀ آرای البته نه لاوماً به مععاو
امروزین آن توجه داشته است در زمان جعگ جهانی دوم دهها میلیون زن دره اری از
آن صرفاً به دارهاو خان ی مشغول بودند به سروو بازارهراو درار گررای یافتعرد .ایرن
فرآیعد موجب شد تا مردان درباره جای اه و هویت اجتماعی زن بیعدیشعد .با اتمام جعگ
جهانی نیا فعالیت اجتماعی و اقتصادو زنران هر چعران ترداوم یافرت .ازآنجادره از نمرر
صاحبان سرمایه افاای آگاهی و ارتقاو موقعیت اجتماعی زنان با بهررهدشری از آنهرا
ناسازگار بود به تبلیغ نمریۀ «راز و رمرا» زنانره ارداختعرد .هردف ایرن ایکرار گسرترده
اقتصادو و ایدبولوژیکی ایجاد تغییر در تحوالتی بود ده در ن رش شایسرته زنران ادیرد
آمده بود .این جریان درصدد بود تا در بین زنان شاغل و غیرر شراغل تبلیرغ نمایرد دره
آنها بی از همه چیا باید زیبا باشعد.
در سال  1954همامان با ردود سرمایهدارو سود صعایر آرایشری برهشردت دراه
یافت و فروشعدگان بارگ لوازم آرایشی براو ایعکه بتوانعد یورش بارگ عملیاتی خرود را
به اجرا ب ارند از جمالت خاصی درباره لوازم آرایشی استفاده میدردند تا از این طریرق
برتوانعرد خریدارانی را براو لوازم آرایشی خرود بره دسرت آورنرد .همچعرین بع راههراو
سرمایهدارو با استفاده از ناامعی اقتصادو زنان سعی میدردند آنران را بره خریرد لروازم
آرایشی وادار سازند (هعا و رید .)155:1947
در بازار رقابت جعسی ده از ویوگریهراو سررمایهدارو اسرت زنران ناگایرنرد برراو
رسیدن به امعیت با زنان دی ر رقابت دععد؛ بر مبعاو رویکرد اقتصادو و اجتمراعی زنران
از روو هوو و هوس به لوازم آرای روو نمی آورند بلکه به علت فشار اجتمراعی اسرت
ده از لوازم آرای استفاده میدععد.
استفاده از لوازم آرای در رویکرد ظاهرگرایی خوب و ضرورو است؛ زیرا به زیبرایی
زنان دم میدعد.
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اسلیتر در دتاب فرهعگ مصرفی و مدرنیتره ایرن بحرث را مطررح مریدعرد دره اگرر
فرهعگ مصرفی را با دنیاو مدرن برابر بدانی ایردا درردن تعریفری سراده از آن ممکرن
نخواهد بود اما برخی از ویوگیهاو مه جامعه مبتعی بر فرهعگ مصرفی روابرد برازار
است.
این ویوگی به این مععی است ده رفتارها و تعامالت انسانی از طریرق بازارهرا جهرت
می گیرد .در جهان دعونی بازار آزاد به ععوان ویوگی ی جامعه خوب مطرح شده و ادعا
می شود ده به شکل عقالنی ثروت داالها خدمات و آزادو انتخاب را به مصرفدععدگان
عرضه می دعد .واقعیت آن است ده این عقالنیت همان عقالنیت اباارو متأثر از فرهعرگ
صععت است ده توسد سرمایه داران سودجو ایجاد شده و مدام دستکارو مریشرود و در
جهرت تأمین مرعافر بیشتر آنها تغییر می یابد .جرعبه مررعفی و سررویه تاریرر ایررن
نروغ فررهعگ در جرامعه مصرفگرایی اسراف تجملگرایی مادوگرایی فرصتطلبری
خودارستی و افراط در ل تجویی است.
در چعین شرایطی اایبعدو به ارزش ها و هعجارهاو اجتماعی نماد انحطاط و جمود
فکرو و ا یرش فرهعگ بی انه نشانه ایشرفت و تمدن تلقی مریشرود .تقریبر در همره
فرهعگ ها مفاهی زیباشعاختی از بدن در مردا هویرت آنهرا قرارگرفتره اسرت و بعضری
محققان ارتباط بین انتخاب مصرف و ان یاه هویت در استفاده از مد و آرایر را معتقرد
هستعد (شرو و چان.)462 :2010 1
بحررث برردن در نمریررههرراو اجتمرراعی شررامل سرره رویکرررد اصررلی اسررت :رویکرررد
طبیعتگرایانه رویکرد اجتماعی به بدن و رویکرد ادیدارشعاسانه .رویکرد طبیعتگرایانره
به بدن به این مسئله میاردازد ده مردم چ ونه روابد بین بدن هویت خود و جامعره را
درک می دععد و در این رهیافرت بردن یر وجرود زیسرتشرعاختی واقعری اسرت دره
صرفنمر از زمیعۀ اجتمراعی دره در آن قررار داد یر ادیردة جهرانشرمول محسروب
میشود .طبیعتگرایان بعد زیست شعاختی بدن را به ععوان نخستین اصل تعییندععرده
دع فرد هویت شخص و هویت اجتماعی فرد در نمر مریگیررد دره زیربعراو خرود و
جامعه را تشکیل می دهد و بعایی براو روابد فراه مریسرازد (شریلیعگ-38 :2003 2
 .)37رویکرد اجتماعی بدن را نتیجه نیروهاو اجتماعی میان ارد و بر ایرن براور اسرتوار
1. sherry, jr. and Ricky chan
2. Shilling, Chris
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است ده بدن توسد جامعه شکل داده متحمل و حتی ایجاد و ساخته میشرود .ایرروان
این رهیافت ده فیای بدن و وجود زیستی آن باید در ارتباط با دی ر واحدهاو تحلیرل
(نواد جعسیت فرهعگ جهتگیرو جعسی سن بیمرارو و نراتوانی) مالحمره شرود .از
دسته دسانی ده در این رویکرد به نمریهاردازو ارداختهانرد مریتروان بره فودرو مررو
داگالس الیاس گافمن بوردیو و ترنر اشاره درد .دیدگاه ادیدارشعاختی برا مفهروم بردن
زیست معد به ععوان ویوگی اصلی ایرن رویکررد مررتبد اسرت .ویوگری جامعرهشعاسری
ادیدارشعاختی تالش توصیف سراختار جهران روزمرره و رونرد زنردگی افرراد در چعرین
جهانی است .بعابراین رهیافتهاو ادیدارشعاختی بدن مرتبد با تجربههاو زیسرت معرد
افراد است و اینده آنها چ ونه جهانشان را به شیوههایی مععادار تفسیر و خلق میدععد
(نتلتون .)247 :1995 1گافمن با اثر نمای خود در زندگی روزمره ( )1959به مبحرث
خود اجتمراعی و خرود انسرانی مری ارردازد در دیردگاه او افرراد دابمراً در حرال اجرراو
نمای هاو مختلف هستعد .اصل مفهوم عرصه و نمرای خرود حفرظ تصرویر مببرت و
متقاعددععده از خود است .گافمن مفهوم مدیریت تأثیرگ ارو را برراو حفاظرت از خرود
مطرح میدعد .او بیان میدعد ده افراد در هع ام دع متقابرل مریدوشرعد جعبرهاو از
خود را نمای دهعد ده مورد ا یرش دی ران باشد.
(گیرردنا  )144-149 :1378معتقررد اسررت برردن نرروعی دسررت اه متحرررک اسررت
مجموعهاو از دع ها و وادع ها است و غوطه ور شدن عملی آن در دع هاو متقابرل
زندگی روزمره یکی از اردان عمدة حفظ و تحکی مفهوم معسج و یکپارچهاو از هویرت
شخصی است .او معتقد است .افراد میدوشعد ترا سریماو ظراهرو و درردار خرود را بره
اقتضاو وضر و حال ه ر نوغ محید هماهعگ سازد .در واقرر بردن بره صرورت جایری از
بازتابعدگی دنیاو امروز درآمده است.
(بوردیو )133 :2005 2در بحث از اشکال سرمایه سه نوغ سررمایه را برمریشرمارد؛
 -1سرمایه فرهع ی  -2سرمایۀ اجتماعی  -3سرمایۀ اقتصرادو و سررمایه فرهع ری .وو
معتقد است انباشت سرمایه فرهع ی در حالت متجسد ایشاای ایامرد تجسرد یرافتن و
به صورت جایی از دالبد درآمدن به دالبد ایوستن و جایی از آن شدن است .تجسردو
مانعد عضالنی شدن بدن یا مبالً برناه شدن .عمل اخ و ادتساب دارو است ده شرخص
1. Nettleton, Sarah
2. Bourdio
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روو خودش انجام میدهد (خود اصالحی) تالشی ده ایشاای درگروو صررف هایعرۀ
مستقی از سوو خود شخص و ی سرمایهگ ارو ده از همه مه تر بره صرورت صررف
وقت است .او با درنمر گرفتن سرمایۀ فیایکری هویرت افرراد را در ایونرد براارزشهراو
اجتماعی معطبق با اندازه شکل و ظاهر بدنی میبیعد (شیلیعگ .)145 :2003
محرومیت نسبی نخستین بار توسد سراموبل اسرتوفر در سرال  1949ادیردار شرد.
معمور استوفر از این مفهوم این بود ده ن رشها و تمایالت و شکوههاو مردم ترا حردود
زیادو بست ی به این دارد دره در دردام چرارچوب مرجرر قرارگرفتره باشرعد .بعرابراین
هع امیده ی اجتماغ گروه یا اجتماغ مرجر مشابه دی ررو را بالعسربه مرفره حسراب
میدععد در این صورت احساسی از محرومیت ایدا خواهعد درد ده تا قبل از اینچعرین
مقایسهاو در او وجود نداشته است( .ااشایی )693 :1369
محرومیت نسبی :دو مؤلفۀ ویوه دارد :مؤلفه شعاختی و مؤلفۀ احساسری .درک ایعکره
ی انتمار توقر برآورده نشده و نقض شده است مؤلفۀ شعاختی یا ادرادی از محرومیت
را تشکیل میدهد .مؤلفۀ شعاختی باورو است ده فررد از طریرق مقایسره درردن بره آن
میرسد و مؤلفۀ احساسی به مردایت این اعتقاد مربوط مریشرود( .تیرابوسرکی و مراس
.)404 :1998
محرومیت اقتصادو و مادو هرچعد به ععروان شرکل اصرلی محرومیرت موردتوجره
صراحبنمرران قرارگرفترره اسرت .ولرری صرور دی ررر محرومیرت درره عمردتاً در فضرراهاو
جامعهشعاسی و روانشعاسی اجتماعی فه می شوند نیا موردتوجه بودهاند .مطابق نمریه
راولا معقولترین اصول عدالت اصول ی هسرتعد دره توسرد افررادو دره تحرت شرراید
معصفانه قرار دارند مورد توافق متقابل باشرعد .بعرابراین عردالت برهمبابرۀ انصراف نمریره
عدالت را بر اساس ایده قرار داد اجتماعی بسد میدهد و اصولی را بیان میدعد ده مؤید
برداشت دلی لیبرال از حقوق و آزادوهاو اساسی است .او فقد آن دسته از نرابرابروهرا
در ثروت و درآمد را مجاز میشمارد ده به نفر محرومتررین افرراد باشرد( .راولرا :1383
 )11احساس محرومیت نسبی ده از ی طررف از شرراید اجتمراعی و اقتصرادو جامعره
نشأت میگیرد و از ی طرف دی ر میتواند تأثیر نسبتاً مستقیمی بر جامعه ب ارد فری
نفسه از لحاظ تدقیقات نمررو و مالحمرات تجربری و دراربردو داراو اهمیرت و ارزش
است .آمبرون و تایلور خاطر نشان ساختهاند به دلیل تعوغ گروههاو اجتماعی در شرهر و
نیا به دلیل توزیر نابرابر معابر و امکانات گوناگون آن و سکعی گایعی گروههاو متفاوت
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در این فضاهاو نابرابر عدم برخوردارو و محرومیت در شهر مععی مییابد و نمرود ایردا
میدعد( .آمبرون و تایلور.)1034 :2006 2 1
(تیرابوسکی و ماس )403 :1983 2معتقدند ده جوانان در مقایسه با دی ر گروههراو
اجتماعی داراو احساس محرومیت نسبی باال میباشعد.
محرومیت و نادامی در مباحث نمرو جامعهشعاسری و در نمریرههراو روانشعاسری
اجتماعی به ععوان عاملی در نمر گرفته شده است ده در شکلگیرو تضادها تعرارضهرا
تأثیر بسیارو دارد( .محسعی تبریاو )152 :1383
مفهوم محرومیت نسبی استونر توسد رابرت مرتن در اثر نمریه اجتمراعی و سراختار
اجتماعی ( )1961شکل مشخص ترو به خود گرفت و به نمریۀ رفتار گرروههراو مرجرر
بسد یافت .افراد در مقایسه موقعیت خود با موقعیت افررادو دی رر در سرایر گرروههرا و
دستههاو انسانی خود را محروم یا مرفه تصور و تلقی میدععد( .دانکن.)145 :1968 3
و آنتونی گیدنا جامعهشعاس مشهور و معاصرر در یر

تعریرف مقردماتی و ابتردایی

تجددگرایی یا تجدد را اینگونه معرفی میدعد :شریوه زنردگی جدیرد و امرروزو و بره
عبارتی مشخص تر میتوان گفت :تجددگرایی یا تجدد عبارت است از «مجموعه اوصراف
و ویوگی هاو تمدن جدید ده در طی چعد قرن اخیر در ارواا و امریکراو شرمالی ظهرور
درده است» .اا باید توجه درد مفاهیمی از قبیل جهان جدیرد تمردن جدیرد تمردن
مدرن یا انسانی مدرن و هم ی با مفهوم تجدد در ارتباط تام هستعد
تجدد همواره خود را در ستیا و چال با دهع ی دهعه ارستی ردود عقبافترادگی
توسعه نیافت ی و نیا در ستیا با هرگونه قدمت و سعت قرار میدهد و در واقرر دشر و
تمایل آن به سوو آیعده است( .گیدنا .)148 :1378
ایعکلا و اسمیت تجددگرایی را نوعی فرآیعد اجتماعی و روانی میدانعد ده طری آن
افراد ن رشها ارزشها و عقاید مدرن را دسب میدععد( .ازدیا .)22 :1384
شاید بتوان نتیجهگیرو این نمریهاردازان را بدینگونه تکمیل درد ده آرایر ایونرد
نادیکی با مرزهاو تحری اجتماعی دارد .آن هرایی دره بره لحراظ جغرافیرایی سرادن در
جامعه اند اما به لحاظ اجتماعی یا در حاشیهها هستعد و یا بهطوردلی خرار از مرزهراو
اجتماعی سیاسی اقتصادو و فرهع ی قرار میگیرند .راهی است براو تحرک عمرودو و
1. Ambrun and Taylor
2. Tiraboschi and Mass
3. Duncan
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همسانگردو با فرهع ی ده آنها را از براو ظاهرشان متفاوت و از همه مه تر دوناایه
در نمر میگیرد .ازاین رو آرای و زیبایی شکلی از گ ار اسرت .گر ار از یر هویرت بره
هویتی دی ر و رسیدن به امتیازات ایجاد شده است( .بال.)6 :2006 1
بررسی ن رشهاو گوناگون در ارتباط با استفاده از آرای این امکان را مریدهرد ترا
چارچوب معاسبی جهت تحلیل انتخراب شرود .در ایرن مرحلره برا اسرتفاده از چرارچوب
نمرو فرضیه اساسی اووه متغیرها و روابد میان آنها مشخص میگردد .نمودار زیر
روابد بین متغیرهاو این اووه را در قالب مدل تجربی اووه نشان میدهد.

محرومیت نسبی
میزان تجددگرایی

میزان استفاده از
لوازم آرایشی

نمودار شمارة ( )1مدل تجربی پژوهش

فرضیههای پژوهش

در این اووه

دو دسته فرضیه وجود دارد ده در زیر بیان شدند:

 بین محرومیت نسربی و میراان اسرتفاده دخترران از لروازم آرایشری رابطره
مستقی وجود دارد.
 بین تجددگرایی و میاان استفاده دختران از لوازم آرایشری رابطره مسرتقی
وجود دارد.

روششناسی تحقیق

چارچوب نمرو و فرضیات ارووه بره درارگیرو روش ایمرای را برراو جمررآورو و
تجایه تحلیل دادهها را بیان میدعد .در این مطالعه جمرر آورو دادههرا از طریرق ابراار
ارسشعامه انجامگرفته است .با توجه به بومی بودن اووهش ر و دستیرابی بره فهر ایرن
مسئله و ااسخگویی معاسب به سواالت از سروو افرراد دانشر اهی و در دسرترس برودن
1. Beall
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جامعه آمارو معجر به انتخاب دانشجویان دانش اه آزاد شد .گاارشهاو حاصرل از دفترر
آمار و اطالعات دانش اه در سال تحصیلی  92-93تعداد دلیه دانشرجویان دخترر واحرد
تهران ااشکی برابر  800نفرر مریباشرد .در ایرن ارووه برراو نمونره از حجر لرین
استفادهشده است .حج لین قادر است نمونه را نی بیعانرۀ بیشرترو بسرته بره فرمرول
دودران و سایر روشهاو انتخاب نمونهگیرو با سطوح خطاها و سطوح اطمیعان متفاوت
گایع نماید از آنجاده حج لین سطوح خطاهاو ی درصد و دو درصد تا اعچ درصرد
را در اندازههاو متفاوت جمعیت به دست میآورد ل ا استفاده از این روش نمونرهگیررو
دقت اووهش ر را بیشتر میدعد و معجرر بره براال رفرتن اایرایی و روایری ابراار ارووه

میشود( .لین .)1951974 1حج نمونه  400نفر در نمرر گرفتره شرد دره برر اسراس
نمونهگیرو تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت اعتبار صورو اا از طراحی گویره هراو
طیف هاو مربوطه در اختیار سه نفر از اساتید و دارشعاسان دانش اه نهاده شد .اظهار نمر
این افراد در راستاو سعج گویه هاو هر طیف به گایع گویه هاو معاسب براو هر
طیف معجر شد .جهت ارزیابی اایایی اباار از روش آلفاو درونباخ استفادهشده اسرت دره
براو برآورد گویه هاو رتبهاو در اباار سعج استفاده میشود .آلفاو درونباخ هرر یر
از متغیرهاو فوق در جدول زیر آمده است .ارقام جدول نشان میدهعد ده دل طیرفهرا
از اایایی برخوردار میباشعد.
جدول شماره ( :)1میران آلفای کرونباخ (پایایی) گویه های هر طیف
تعداد گویه

مقدار آلفا

نام طیف

8

0/84

محرومیت نسبی

8

0/94

تجددگرایی

8

0/73

میاان استفاده از لوازم آرای

در این اووه متغیر وابسرته میراان اسرتفاده از لروازم آرایشری اسرت دره مععراو
گوناگونی دارد مانعد زیبا زیعت زیور ایرای تعبیه تجهیا رس آیین نهراد تصرعر؛
ظاهرسازو چهره و صورت یا فعی ده براو خوش معمرهدرردن چهرره مخصوصرأ چهرره
1. Lin table
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هعرایش ان بهدار برده شده است (دهخدا  .)2 :1375در این اووه میاان اسرتفاده از
لوازم آرای از  8گویه در قالب طیف اعجدرجهاو لیکرت سعج گردید .به طرورو دره
مبالً از افراد ارسیده شد «تا چه حد از وسایلی مانعد استفاده میدعید» و سؤاالت مشرابه
ده در آن از انواغ و اقسام مواد آرایشی نامبرده شد و در انتها نیا ی سؤال به صورت براز
از ااسخگو ارسیده شدده «غیر از موارد باال چه وسایل دی رو استفاده میدعید و میراان
استفاده از آن را بعویسید»  .از دسته ایرن وسرایل و لروازم دررم ضرد آفتراب دررمهراو
سفیددععده انواغ رژلبها ده دختران استفاده میدععد در این اووه استفاده گردید.
متغیرهاو مستقل در این اووه عبارتاند از:
 محرومیت نسبی

در این مطالعه محرومیت نسربی برا اسرتفاده از  2شراخص دره عبرارتانرد از:

اجتماعی اقتصادو در قالب طیف لیکرت اندازهگیرو و سعج

شده است.

 تجدد (مدرنیته)

در این مطالعه تجددگرایی با استفاده از  4شاخص ده عبرارتانرد از :مردگرایی
تقدیرگرایی عرفی شدن و جهرتگیررو دمودراتیر در قالرب طیرف لیکررت
اندازهگیرو و سعج شده است.

یافتههای پژوهش

داده هاو تحقیق حاصل استخرا ارسشعامههایی است ده توسد  400نفر دخترر جروان
دانش اه آزاد واحد تهران ااشکی در شرهر تهرران تکمیرل گردیرد .ارا از اایران یرافتن
گردآورو دادهها ارسشعامهها استخرا و با استفاده از بسته نررمافراار آمرارو معرادالت
ساختارو علوم اجتماعی 1به معمور تجایه و تحلیل به دامپیوتر انتقرال یافرت .تجایره و
تحلیل دادهها بر اساس سطوح سعج متغیرها و طیفها انجامگرفت بردین ترتیرب برا
استفاده از شاخصهاو آمار توصیفی و جداول متقاطر نمونههاو آمرارو دلیره متغیرهرا
در قالب جداول توزیر فراوانی توصیفشده و براو تحلیل رابطه بین متغیرهاو مستقل و
وابسته از تحلیل واریانا و ضریب همبست ی ایرسون استفاده شده است.
)1. Statistical Package for Social Science (SPSS
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خالصه ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی پاسخگویان

از تعداد نمونه آمارو اختصاص یافته براو این ارووه  65/3درصرد از ااسرخ ویان بره
افراد مجرد و  34/3درصد نیا به افراد متأهل تعلق دارند .میان ین سرعی  22/36بیران ر
این است ده وضیعت سعی ااسخ ویان را بیشتر افراد سعی جوان تر تشرکیل داده اسرت.
شاخص توصیفی دی ر وضعیت مسرکن اسرت دره نشران مریدهرد  65درصرد آنهرا در
خانه هاو شخصی و دمترین آنها ه در خانههاو اجارهاو و سرایر زنردگی مریدردنرد.
میاان استفاده از لوازم آرایشی میان ااسخ ویان در سطح باالیی قرار دارد .به طورو دره
میان ین میاان استفاده از لوازم آرایشی براو آن ها برابر  45/614بوده است .از این توزیر
می توان چعین استعباط درد ده مسئله تحقیق واقعاً در جامعه به ععوان ی مشکل برروز
درده است به طورو ده استفاده از این وسایل آرایشی در حد افراط آن ه در میان قشر
جوان میتوانعد براو امعیت و نم اخالقی در جامعه خطرآفرین باشعد.
فرضیه اول :بین میزان محرومیت نسبی و میزان استفاده از لوازم آرایشی رابطه

مستقیم وجود دارد.

جدول  .2ضریب همبستگی بین میزان محرومیت نسبی
و میزان استفاده از لوازم آرایشی

ضریب همبستگی پیرسون
محرومیت نسبی

میاان استفاده از لوازم آرایشی

نتایج همبستگی

میاان همبست ی
0/357

مقدار مععادارو
0/000

جدول شماره  2ضریب همبست ی ایرسون برین میراان محرومیرت نسربی و میراان
استفاده از لوازم آرایشی را نشان میدهد .و بیان ر ارتباط بین میاان محرومیرت نسربی و
میاان استفاده از لوازم آرایشی است .نتایج نشان میدهد ده محرومیت نسربی برا میراان
استفاده از لوازم آرایشی ( )0/357داراو رابطه مععادار میباشد .این روابد مشراهدهشرده
بر اساس ضریب همبست ی ایرسون در سرطح حرداقل  95درصرد اطمیعران تأییدشرده
میباشد .این واقعیت بر اساس نمریه تیرابوسکی و ماس معتقدند ده جوانان در مقایسره
با دی ر گروههاو اجتماعی داراو احساس محرومیت نسبی براال مریباشرعد .و همچعرین
مرتن معتقد است .افراد در مقایسه موقعیرت خرود برا موقعیرت افررادو دی رر در سرایر

6/15/2015 2:51:33 AM

Text [A & W 2014-2015] ed. 2.indd 161

162

دورة  ،2شمارة  ،2پاییز و زمستان 1393

مطالعات زن و خانواده

گروهها و دستههاو انسانی خود را محروم یا مرفه تصور و تلقی میدععد .قابرل تبیرین و
بررسی است.
فرضیه دوم :بین میزان تجددگرایی و میزان استفاده از لووازم آرایشوی رابطوه

مستقیم وجود دارد.

جدول  .3ضریب همبستگی بین میزان تجددگرایی و میزان استفاده از لوازم آرایشی
ضریب همبستگی پیرسون

میاان تجددگرایی

نتایج همبستگی

میاان استفاده از لوازم آرایشی

میاان همبست ی
0/53

مقدار مععادارو
0/000

جدول شماره  3ضریب همبست ی ایرسون بین میاان تجددگرایی و میراان اسرتفاده
از لوازم آرایشی را نشان میدهد .و بیان ر ارتباط بین میاان تجددگرایی و میاان استفاده
از لوازم آرایشی است .نتایج نشان میدهد ده میراان تجرددگرایی برا میراان اسرتفاده از
لوازم آرایشی ( )0/53داراو رابطه مععادار میباشد .ایرن روابرد مشراهده شرده براسراس
ضریب همبست ی ایرسون در سطح حداقل  95درصد اطمیعان تأییدشده میباشرد .ایرن
نتایج مطابق با نتایج اووه (اخالصی  )1386و همچعرین مطالعره (آقرا جران ب لرو و
روحانی  )1392است.
جدول  .4آزمون تفاوت میانگین میزان استفاده از لوازم آرایشی
برحسب میزان تجددگرایی

متغیر وابسته

تجدد

میانگین

انحراف معیار

میاان استفاده از لوازم
آرایشی

متوسد

40/40

7/82

باال

اایین

46/82

34/73

9/54
8/75

مقدار F

4/03

معناداری
0/019

جدول شماره  4آزمون تفاوت میان ین میاان استفاده از لوازم آرایشی برحسب میاان
تجددگرایی را نشان می دهد .نتایج حاصرل از آزمرون تحلیرل واریرانا نشران مریدهرد
میان ین میاان استفاده از لوازم آرایشی براو افرادو ده داراو حد باالیی از تجرددگرایی
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می باشعد برابر ( )46/82آنهایی ده داراو تجددگرایی متوسد هستعد برابرر ()40/40
و آنهایی ده داراو تجددگرایی اایین میباشعد برابرر ( )34/73مریباشرد .ایرن تفراوت
براساس آزمون تحلیل واریانا با مقردار ( )4/03و مقردار مععرادارو ( )0/019در سرطح
حداقل  0/95قابلا یرش است و فرضیه م دور مورد ا یرش میباشرد .بره تعبیرر دی رر
فرضیه  H0رد و  H1مورد تأیید بوده و نتایج قابلتعمی بهدل جامعه آمارو میباشد.
جدول  .5آزمون تعقیبی برای تحلیل واریانس مقایسه نظرات پیرامون تجددگرایی
آزمون تعقیبی

تجددگرایی باال
تجددگرایی متوسد
تجددگرایی اایین

تجدد متوسد
تجدد اایین
تجدد باال
تجدد اایین
تجدد باال
تجدد متوسد

تفاوت میانگین
3/05
1/48
-3/05
-1/56
-1/48
1/56

معناداری
0/001
0/157
0/001
0/109
0/157
0/109

جدول  5آزمون تعقیبی 1براو تحلیرل واریرانا مقایسره نمررات گرروههرا ایرامرون
تجددگرایی را نشان میدهد .نتایج حاصل از آزمون تعقیبی نشران مریدهرد دره میراان
استفاده از لوازم آرایشی افرادو ده در دل داراو تجددگرایی باالترو قرار دارند بسته بره
تجددگرایی متوسد بیشتر ولی با تجددگرایی اایینتر تفاوت مععادار ندارد.
جدول  .6آزمون تعقیبی برای تحلیل واریانس مقایسه نظرات
پیرامون محرومیت نسبی

آزمون تعقیبی
محرومیت متوسد
محرومیت نسبی باال
محرومیت اایین
محرومیت باال
محرومیت نسبی
متوسد
محرومیت اایین
محرومیت باال
محرومیت نسبی
اایین
محرومیت متوسد

تفاوت میانگین
6/41
2/08
-6/41
-5/33
-2/08
5/33

خطای استاندارد
2/27
4/43
2/27
4/39
4/43
4/39

معناداری
0/005
0/639
0/005
0/325
0/63
0/32

 .1آزمون مقایسه دو به دو میان ینها میباشد چون این آزمون ها بعد از آنالیا واریانا انجام میشود آزمونهاو تعقیبی نامیده
میشود.
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جدول  6آزمون تعقیبی براو تحلیل واریانا ده مقایسره نمررات گرروههرا ایرامرون
محرومیت نسبی را نشان می دهد .نتایج حاصل از آزمون تعقیبی نشان مریدهرد میراان
استفاده از لوازم آرایشی افرادو ده در دل داراو محرومیت نسربی براالترو قررار دارنرد
بسته به محرومیت نسبی متوسد بیشتر ولی با محرومیت نسبی اایینتر تفراوت مععرادار
ندارد.
جدول  .7آزمون تفاوت میانگین میزان استفاده از لوازم آرایشی
برحسب میزان محرومیت نسبی

متغیر وابسته

محرومیت

میانگین

انحراف معیار

مقدار F

معناداری

میاان استفاده از لوازم
آرایشی

متوسد

38/33

5/79

5/78

0/003

باال

اایین

41/38
39/89

9/44
7/08

جدول شماره  7آزمون تفاوت میان ین میاان استفاده از لوازم آرایشی برحسب میاان
محرومیت نسبی را نشان می دهد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانا نشان مریدهرد
میان ین میاان استفاده از لوازم آرایشی براو
افرادو دره محرومیرت نسربی براال مریباشرعد برابرر ( )41/38آنهرایی دره داراو
محرومیت نسبی متوسد هستعد برابر ( )38/33و آنهایی دره داراو محرومیرت نسربی
اایین میباشعد برابر ( )39/89میباشد .این تفاوت براساس آزمرون تحلیرل واریرانا برا
مقدار ( )5/78و مقدار مععادارو ( )0/003در سطح حرداقل  0/95قابرلار یرش اسرت و
فرضیه م دور مورد ا یرش میباشد .به تعبیر دی ر فرضیه  H0رد و  H1مورد تأیید بوده
و نتایج قابلتعمی بهدل جامعه آمارو میباشد.
مدلسازی معادالت ساختاری

تجایه و تحلیل دادههاو آمارو براو تدوین این مدل در این مقاله به وسیله نرمافاارهاو
اس ای اس اس 21و مدل سازو معادالت ساختارو انجام گردید .تحلیرل دادههرا نشران
داد ده میتوان میاان استفاده از لوازم آرایشی را به ععوان یر سرازه یرا متغیرر اعهران
تعریف درد .نتایج حاصل نشران مری دهرد دره عرالوه برر همراهع ی درونری آیرت هراو
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تعریفشده براو هر ی از مقیاسهاو فرعی روایی واگرا نیا برقرار است .بهطروردلی در
مدل نمرو تدوین شده میاان استفاده از لوازم آرایشری بره ععروان متغیرهراو بیرونری و
متغیرهاو میاان محرومیت نسبی و میاان تجددگرایی به ععروان متغیرر اعهران درونری
تعریف شدند .مدل تدوینشده در این مقاله نتایج زیر را نشان میدهعد:
از دسته شاخصهاو محاسبه شده در این مدل میتوان به مقدار داو اسرکوبر (خری
دو) اشاره درد .در اووه حاضر مقدار دراو اسرکوبر غیرر مععرادار  508/242و سرطح
مععادارو در برابر  0/000است ده نتیجه مطلوبی را نشان نمیدهد .اما ازآنجراییدره در
مطالعات با حج نمونه باال مقدار خی دو تحت تأثیر حج نمونه قرار مریگیررد و قابرل
اطمیعان نیست ل ا از دی ر شاخصهاو نیکویی برازش استفاده میشود .شراخص ریشره
میان ین مج ورات تقریب برابر  %58میباشد .ازآنجاده این شاخص نادی به صفر است
برازندگی مدل را تأیید می دعد .نسبت داو اسکوبر به درجه آزادو براو قضاوت در مورد
مدل تدوینشده است .این مقدار برابر  2/31میباشد ده در مجموغ وضرعیت بهبرودو را
براو مدل نشان میدهد .از دسته دی رر شراخصهراو مرورد اسرتفاده در ایرن ارووه
شاخصی است بر مبعاو همبست ی متغیرهاو حاضر در تحقیق برابر  %90مریباشرد دره
نتایج مطلوبی را نشان میدهد .براو شاخص برازش تطبیقی مقرادیر  %50و براالتر قابرل
قبول است .نتایج حاصل مقادیر این شاخص برابر  %821نشان میدهد .شراخص بررازش
هعجار شده مقتصد نیا در این مطالعه برابر  %67میباشد ده نشان میدهرد مقردار قابرل
قبول است.
هرچعرد افرراودن برخرری از وزنهرراو رگرسرریونی و برقرررارو رابطرره یر سررویه بررین
متغیرهاو مشاهده شده میتواند به داه داو اسکوبر معجر شود اما چعین نکترهاو در
این حد بیشتر نه به لحاظ روشی و نه به لحاظ نمرو داراو توجیه نیست و قابرل قبرول
نمیباشد.
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شکل  :7مدلسازی معادلة ساختاری
جدول  .8شاخصهای کلی برازش برای مدل معادالت ساختاری
میزان استفاده از لوازم آرایشی

نام شاخص

معادل فارسی شاخص

مدل

Chi-Square

مقدار داو اسکوبر

508/242

P-value
RMSEA
CMIN/DF
CFI
PCFI
PNFI
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سطح مععادارو

شاخص ریشه میان ین مج ورات تقریب
نسبت داو اسکوبر به درجه آزادو

0/000
0/058
2/31

شاخص همبست ی متغیرهاو تحقیق

0/90

شاخص برازش هعجارشده مقتصد

0/67

شاخص برازش شده تطبیقی

0/721
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بحث و نتیجهگیری

امروزه ادبر دختران و بانوان ایرانی استفاده از لوازم آرایشی را جاو الیعف زنردگی خرود
می دانعد .اا از بررسری هراو نمررو تجربری و جمرر آورو اطالعرات توانسرت نمررات
اندیشمعدان را به لحاظ نمرو و دیردگاه هراو موردمطالعره بره لحراظ تجربری در مرورد
افاای گرای دختران جروان بره اسرتفاده از لروازم آرایشری را جمرر آورو و برخری از
ویوگی هاو این سازه را شعاسرایی نمروده ترا در راسرتاو ارتقراف آن موردتوجره مردیران
ساختارو و سازمانی نمام اجتماعی قرار گیرد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهرد
ده یکی از متغیرها در استفاده دختران از لوازم آرای متغیر محرومیت نسبی است ده.
این متغیر در ارتباط مععادارو ( )r=0/35با میاان استفاده دختران از لوازم آرایشری قررار
دارد .و این نتایج مطابق با نتایج اووه (موحد و غفارونسب  )1389و همچعین نتایج
مطالعه (دیانی و موگویی  )1392است .آمبرون و تایلور خاطر نشان ساختهاند بره دلیرل
تعوغ گروه هاو اجتماعی در شهر و نیا به دلیل توزیر نرابرابر معرابر و امکانرات گونراگون
آن و سکعی گایعی گرروه هراو متفراوت در ایرن فضراهاو نرابرابر عردم برخروردارو و
محرومیت در شهر مععی مییابد و نمود ایدا میدعد( .آمبرون و ترایلو  )1034 :2006و
محرومیت و نادامی به ععوان عاملی در نمر گرفتهشده است ده در شکلگیررو تضرادها
تعارضها تأثیر بسیارو دارد( .محسعی تبریاو .)152 :1383
از طرفی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد یکی از متغیرهاو مه در استفاده
دختران از لوازم آرای متغیر تجددگرایی اسرت دره .ایرن متغیرر در ارتبراط مععرادارو
( )r=0/53با میاان استفاده دختران از لوازم آرایشی قررار دارد .و حرادی از ایرن واقعیرت
است ده بیشتر دختران در استفاده از لوازم آرایشی به دنبال نروگرایی مریباشرعد .باعرث
میشود افراد بیشتر به استفاده از لوازم جدید آرایشی روو آورند وایرن نترایج مطرابق برا
نتایج اووه (اخالصی  )1386و همچعین نتایج مطالعه (موسویان  )1386اسرت .و برا
نمریات موجود در ادبیات موضوغ نیا ه خوانی دارد.
تمایل به امروزو شدن و تجددگرایی به درجات مختلف در هر دخترر جروانی وجرود
دارد و گواه نیاز وو به شکستن قالبهاو موجود فاصله گرفتن از هعجارهراو ایشرین و
رسیدن به هویتی متمایا از دسانی ده ای از او بودهاند و ه چعین گررای بره فاصرله
گرفتن از والدین است و این زمانی نمود بیرونی ایدا مریدعرد دره بره صرورت تعروغ در
اوش ظاهر میشود ..در راستاو مععادارو این متغیر گیردنا معتقرد اسرت بردن فقرد
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نوعی موجودیت ساده نیست بلکه به ععوان وسیلهاو عملی براو دعار آمدن برا اوضراغ و
احوال و رویدادهاو برونی مورد استفاده قرار میگیرد .او نیا مانعد گرافمن معتقرد اسرت
ده بیشتر مردم چعان در ایکرهایشان ج بشدهانرد دره خرود و ایکرر خروی را یکری
میدانعد .بدن همچون اباار یا شیف به نمر میآید ده خود از اشت صحعه آن را به برازو
میگیرد رهایی از قید بدن یا شاید ادغام دامل خود و بردن در یکدی راسرت( .مهردوو و
عباسی اسفجیر  .)144 :1388نتایج بهدستآمده از ایرن ارووه نشران مریدهرد دره
عمومیت روزافاون استفاده از لوازم آرایشی برا تجرددگرایی و محرومیرت نسربی ارتبراط
مستقی دارد ده زنگ خطر بازتعریف هویت جدید توسد دختران میباشد ده بر اساس
آن شعاسایی دختران با هویت جدید دره بردن در آن نقر دارد را یرادآورو مریدعردو
امروزه جامعۀ ایران دچار دگرگونی هاو ناشی از تجددگرایی می باشدده نشران از تغییرر
ال وهاو فرهع ی جامعه داردده دختران با آرای درصد ادیردار درردن هویرت خراص و
دسب احساس بهتر از خود میباشعد .و همچعرین برین محرومیرت نسربی و اسرتفاده از
لوازم آرای رابطه مستقی وجود دارد شاید این واقعیت یکی از اباارهاو مرورد اسرتفاده
براو اعتراض به وضر موجود باشد زیرا آرای دردن رفتارو است ده ااسخگویران را در
نیل به اهداف و ارضاو نیازها و دسب معافر خاص یارو میرساند.
از آنجایی ده اعتقاد بر این است ده دارهاو علمی بایسرتی مکمرل همردی ر باشرعد
اغلب ایشعهادهایی ده در این قسمت مطرح میشود ماحصل تجربیات محقق در فرایعد
تحقیق میباشد.
 .1با توجه به ایعکه تجددگرایی در ارتباط مععرادارو برا میراان اسرتفاده از لروازم
آرایشی قرار دارد ل ا اصالح سب زندگی و معیارهراو زیسرتی تقویرت حرا
وجود شعاسی احیاو هویت انسانی و ترویج فرهعگ مععوو راههراو مقابلره برا
این مسئله میباشد.
 .2ترویج زیبایی درونی بره جراو زیبرایی ظراهرو اهتمرام بره ترسری خاهراو
شخصیتی برازتعریف زیبرایی و اطرالغ رسرانی عمرومی در خصروص تبعرات و
عوارض معفی آن.
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 .3رسانه هرا برا بیران نترایج مخررب و ایامردهاو آن و اسرتفاده از لروازم آرایشری
غیراستاندارد و غیربهداشتی تا حد امکران مریتوانعرد معجرر بره تغیرر ن ررش
جوانان بسته به این وسایل گردد.
 .4معرفی ال وو تعدیل مصرف گرایی و تجملگرایی براو دخترران و زنراندره ترا
حد امکان بر میاان استفاده از این لوازم توسرد دخترران ترأثیر مببتری داشرته
باشد.
 .5هرچعد انجام چعین تحقیقی در سایر نهادهراو آموزشری و ارورشری ضررورو
است .در آیعده سایر عوامل مؤثر بر استفاده از لوازم آرایشی مورد بررسری قررار
گیرد.
منابع

آقاجان ب لو سوسن؛ ب ر افکن حمیرا و روحانی علی ( .)1392بررسی رابطه رسانههاو دیدارو
و انتخاب ال وو زندگی فصلعامه اووهشی زن و جامعه دورة  4شمارة  1ص .143-142
اخالصی ابراهی ( .)1386بررسری جامعره شرعاختی عوامرل مرؤثر برر مردیریت بردن در زنران
دارشعاسی ارشد جامعهشعاسی دانش اه شیراز.

ازدیا مصطفی ( .)1384جامعهشعاسی توسعه .تهران :نشردیهان
ااشایی عباس ( .)1369فرهعگ اندیشۀ نو .تهران :نشر مازیار
دهخدا علی ادبر ( )1357لغت نامه تهران انتشارات دانش اه تهران 
راولا جان ( .)1383عدالت بهمبابۀ انصاف .ترجمه :عرفان ثابتی تهران :نشر ققعوس
گیدنا آنتونی ( .)1378تجدد و تشخص :جامعه و هویت شخصی در عصر جدیرد .ترجمرۀ ناصرر
موفقیان تهران :نشر نی.
گیبیعا جان آر؛ ریمر بو ( .)1381سیاست استمدرنیته .ترجمه :معصور انصارو .تهران :گام نو.
محسعی تبریاو علیرضا ( .)1383وندالیس  .تهران :نشر آن.

مرادو گلمراد ( .)1391استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعهشعاختی مؤثر
برآن مجله زن در توسعه و سیاست دوره  10شماره 8-106 2
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