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چكیده
هدف از این پژوهش پیشبینی فراوانی مراجعه زنان جوان به آرایشگاه بر اساس
عزتنفس ،کمالگرایی و نگرش نس��بت به ظاهر بود .جامعه آماری ش��امل کلیه
زنان جوان ش��هر تهران بود که در سالهای  1393-1394به سالنهای زیبایی و
آرایش��گاه مراجعه میکردند که از بین آنها  94نفر به روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب ش��دند .طرح پژوهش ،توصیفی از نوع همبس��تگی ب��ود .آزمودنی ها به
مقیاس س��نجش کیفی��ت عزت-نفس ( هدرتون و پولیوی ،)2004 ،پرس��شنامه
کمالگرایی چندبعدی تهران (بشارت ،)1384 ،مقیاس نگرش اجتماعی  -فرهنگی
نسبت به ظاهر (هینبرگ ،تامپسون و استورمر1995 ،؛ تامپسون و همکاران)2004 ،
و پرسشهای جمعیتشناختی پاسخ دادند .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی
پیرس��ون و تحلیل رگرس��یون تجزیه و تحلیل ش��د .نتایج نشان داد عزتنفس و
کمالگرایی با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطه ندارند و فقط خردهمقیاس
کمالگرایی خودمدار با تعداد دفعات مراجعه به آرایش��گاه رابطه دارد .همچنین
نتایج نشان داد نگرش نسبت به ظاهر با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطه
دارد و میتواند  0/35درصد از تغییرات متغیر تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه
را پیشبینی و تبیین کند.

کلید واژگان :فراوانی مراجعه به آرایش��گاه ،عزتنف��س ،کمالگرایی ،نگرش
نسبت به ظاهر.
* دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،گروه روان شناسی بالینی ،قزوین ،ایران.
** دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،گروه روان شناسی ،ابهر ،ایران ( نویسنده مسئول ،ایمیل)amirimajd@abhariau.ac.ir :
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مقدمه

با توجه به پیوند نزدیک جنس��یت با زیبایی در جوامع معاصر و در نظر داش��تن این که ظاهر
افراد و احساس��ی که نسبت به آن دارند ،در ش��کلگیری عزتنفس آنان نقش دارد ،افرادی
که احس��اس خوبی نسبت به خود دارند معموالً احس��اس خوبی نیز به زندگی خواهند داشت
(باللی و افش��ار کهن .)1389 ،تصویر ذهنی که مورد پذیرش فرد نباش��د ،منجر به تغییراتی در
احس��اس خودارزشمندی میش��ود .عواملی مثل ارزشهای اجتماعی  -فرهنگی ،مقایسههای
اجتماع��ی ،تأکی��د جامعه بر جذابیت ظاهری و تجارب منفی در تعامل با همس��االن ،اینگونه
نگرانیه��ا را تش��دیدکرده و به ت��داوم آن کمك میکنند (گروس��ی و رضوی نعمتالهی و
اطمینان رفسنجانی .)1392 ،آنچه در اشاعه زیباشناسی ظاهر انسانی در تبلیغات بینالمللی مورد
توافق اس��ت ،باریک اندامی اس��ت (احمدینیا و همکاران )1387 ،و الگوهای ارائه ش��ده با
اندام طبیعی زنان در جامعه فاصله دارد (نظری .)1393 ،تحقیقات نش��ان داده اس��ت مقایس��ه
بی��ن الگوهایی که با خود واقع��ی فاصله دارند و برترند ،موج��ب نارضایتی از خود میگردد
و بر عزتنفس و احس��اس خودارزش��مندی تاثیر منفی میگ��ذارد (احمدی .)1382 ،آرایش
کردن میتواند رفتاری تلقی شود که هیجانات منفی حاصل از تصور نقص خود مانند احساس
نازیبایی را میپوش��اند و به فرد ظاهر قابلقبولتری میبخش��د .الزم به ذکر اس��ت که آرایش
کردن همیش��ه برای جبران احساس نقص نیس��ت بلکه به طور متداول میتواند کوششی برای
تعالی ظاهر و بهتر کردن آنچه هست ،باشد .کوشش در ارتقا در هر بعد انسانی ،مطلوب و مورد
تقاضاست .بنا بر عمده تحقیقات پیشین درباره عزتنفس ،کمالگرایی و تصویر بدن در رابطه
با پرداختن به ظاهر و سعی برای دستکاری آن ،گمان میرود در چنین شرایطی عزتنفس فرد
تحت فش��ار است یا دچار نوعی کمالگرایی شده است .شرایط فوق ممکن است منجر به این
ش��ود که زنان خود واقعیش��ان را انکار کنند (لپیج .)2013 ،1بنابراین جا دارد به تعریف ظاهر
موردپذی��رش ،رضایتبخش ،کامل و مولفههایی که مرتبط با خویش��تنپذیری و نگرش فرد
بهخود هستند ،بپردازیم .اساساً نگرشهای فرهنگی – اجتماعی نسبت به ظاهر ،کمالگرایی و
میزان عزتنفس افراد چه میزان پرداختن به آرایش و زیبایی را تبیین میکنند؟
بنابر نظر بوردیو ،1996( 2ترجمه فکوهی )1390 ،با توجه به قابلیت بدیل بودن اشکال سرمایه
به یکدیگر ،میتوان گفت بحران در هر یک از انواع س��رمایه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
نمادین به طور دیالکتیکی منجر به بحران در نوع دیگر س��رمایه میشود .احتمال میرود میزان
باالی عزتنفس افراد مورد بررس��ی نشانگر ایگوی باد کرده و عقده حقارت باشد از اینرو با
مراجعات مکرر به آرایشگاه در احیای احساس خودارزشمندی میکوشند.
گفته می ش��ود تصویر بدن بهشکل ظاهری فرد مربوط نمیش��ود بلکه به باورها ،ادراکات،
1. Lepage
2. Burdio
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افکار ،احساسات و ارتباط ویژه فرد با بدنش مربوط است (کش .)2012 ،1این مفهوم به صورت
تجس��مهای درونی از جنبههای ظاهری بدن تعریف شده است.تصویر بدن آرمانی فرد در اثر
متغیرهایی مانند بازنمایی رسانهها ،رسوم فرهنگی و نگرشهای دوستان تغییر میکند .این تغییر
دیدگاهها به طور معمول با تغییر احساس و افکار همراه است و حتی در موقعیتهای مشخص
به تغییر رفتار میانجامد (پکوراری 2و همکاران 2010 ،به نقل از اس��دی و همکاران.)1392 ،
تصویربدن عالوه بر نارضایتی از بدن با ادراک هیجانی و ش��ناختی از بدن مرتبط اس��ت و در
ش��کلگیری احس��اس فرد به خودش نقش دارد (لواین و پیران2004 ،3؛ کش .)2011تصویر
بدنی یکی از متغیرهایی است که در عزتنفس فرد تاثیر چشمگیری دارد و عزتنفس فرد تا
حد زیادی به این مساله وابسته است که فرد چه تصویری از ظاهر فیزیکی خود دارد.
عزتنفس به تعریف کوپر اس��میت 4ارزیابیِ فرد از خود است (خانبانی .)1385 ،عزتنفس
بهعنوان یک سازه شخصیت عمدتاً ارزیابیای ذهنی است مبنی بر اینکه شخص ،ارزشمند و
شایسته یا بیارزش و ناشایست است .وای)2004 (5عزتنفس را نوعی احساس رضایتمندی و
ی و توانایی
خویشتنپذیری میداند که از ارزیابی شأن ،منزلت ،جذابیت ،شایستگی ،ارزشمند 
6
ارضای تمایالت فرد منتج میش��ود (ملکیان بهاب��ادی و همکاران .)1388،ارزش خود  ،توجه
ب��ه خود 7احترام به خود 8و یکپارچگ��ی خود9به عنوان مترادفهای عزتنفس به کار رفتهاند.
مفهوم خود 10همان احساس هویت ،منزلت ،پیوستگی و ارزش شخصی هر فرد است .اعتقاد به
خود آرمانی 11یا آنچه دوست داریم باشیم ،با خو ِد آرمانی و اهداف بلندپروازانه که یکی از
ویژگیهای کمالگرایی است ،مرتبط است .چنانچه خود آرمانی بسیار جاهطلبانه باشد ممکن
اس��ت در فرد احساس بیارزشی و حقارت ایجاد کند و عزتنفس او را مخدوش نماید ،زیرا
تفاوت بین خود واقعی و خود آرمانی در برخی افراد باعث میش��ود برای رس��یدن به احساس
ارزشمندی ،بسیاری از احساسات ناخوشایند و احساسگناه مربوط ب ه خود واقعی را سرکوب
نمایند .این مسائل که فرد در درازمدت متوجه آنها میشود ،زمینهساز آزردگی وی میشوند.
برخی مطالعات رابطه کمالگرایی را با عزتنفس مورد بررس��ی قرار دادهاند و می گویند در
کمال گرایی ،فراوانی کوش��ش در پاس��خ رایج افراد در مقابله با پندار «نامطلوب بودن ارزش
1. Cash
2. Pecorari.
3. Levine &Piran
4. Cooper Smith
5. Wei
6. Self-worth
7. Self-regard
8. Self-respect
9. Self-integrity
10. Self
11. Ideal self
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خود» اس��ت .عزتنفس پایین و خرس��ند نبودن از خود ،عناصر کلیدی کمالگرایی هس��تند
(فلت 1و هویت )2006،2و احتماالً موجب میش��وند فرد رفتارهای کمالگرایانه را بیشتر انجام
دهد .کمال گرایی باوری است مبنی بر این که میتوان و باید به یک حالت کامل و بدون عیب
دس��ت یافت .کمالگرایی در ش��کل بیمارگون ،اعتقاد یا باور به این موضوع است که کار یا
بازده هر چیزی که کامل نیست ،غیرقابل قبول است.براساس این تقسیمبندیها فرد کمالگرای
بهنج��ار از تالش و رقابت برای برت��ری و کمال لذت میب��رد و در عینحال محدودیتهای
ش��خصی را میپذیرد درحالیکه ف��رد کمالگرای نابهنجار بهخاطر انتظ��ارات غیرواقعبینانه،
هرگز از عملکرد خود خشنود نمیشود (شفران و منسل2001 ،3؛ فلت و هویت2006 ،؛ بهنقل
از بش��ارت.)1384 ،کمال گرایی خودمدار،عبارت اس��ت از تمایل بهوضع معیارهای غیرواقع
بینانه برای خود ،تمرکز بر نقصها و شکس��تها در عملکرد هم��راه با خودنظارتگریهای
دقیق (هوی��ت و فل��ت .)1991 ،کمالگرایی دیگرم��دار ،بیانگر تمایل به داش��تن انتظارات
افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران اس��ت .وکمالگرایی جامعهمدار به احساس ضرورت
رعایت معیارها و برآورده س��اختن انتظارات القا شده دگران مهم ،بهمنظور کسب تایید اطالق
میش��ود (فلت و هویت2006،؛ بهنقل از بشارت .)1384 ،یکی از این رفتارهایی کمالگرایانه،
خودآرایی و مراجعه بیش از حد به آرایشگاه است.
پژوهشه��ا حاکی از افزایش همزمان اس��تفاده از لوازم آرایش و می��زان نارضایتی از بدن
در قرن بیس��ت و یکم هس��تند (مارس��لو .)2000 ،4پژوهشگران معتقدند ویژگیهای ایدهآل
شده بدن در رسانهها ،بر تصویر بدن برعزتنفس افرادتاثیر میگذارد (چوجناکی 5وهمکاران،
 )2005و فاصله بین خود و خود آرمانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
مطالعات متعددی پیرامون این سه متغیر و ارتباط آنها با هم و باسایر موضوعات و اختالالت
اعم از روانی و جسمی صورت گرفته است .در تحقیقات بوتا )1999( 6افراد اغلب به صورتی
ناآگاهانه خود را با دیگران مقایس��ه میکنند .مقایس��ه اجتماعی خودکار با تصاویر زنان ارائه
ش��ده در رس��انههای جمعی بهدلیل بیشازحد الغر یا زیبا بهنظر رس��یدن آنها میتواند همراه
نوعی احساس منفی آس��یبگون در زنان همراه باشد .پروس )2006( 7نیز برنقش رسانهها در
ش��کلدهی به بدن تاکید میکند .متخصصان معتقدند تصویر بدن و ادراکات مرتبط با آن از
طریق ارزیابی فرد از خود طی فرایند مقایسه با دیگران مانند اعضای خانواده و گروه همساالن
1. Flett
2. Hewitt
3. Sheafran&Mansell
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و مهمتر از همه تصاویر متکی به رسانهها شکل گرفته و تقویت میشود (تامپسون و استیک،1
2001؛ بهنق��ل از موح��د و همکاران .)1390 ،پژوهش هریس��ون )2003 (2نیز پیشبینیکننده
تمایل روزافزون زنان به داش��تن بدنهایی شبیه آنچه در رس��انهها ارائه میشود،بود .تیگمن و
مکگیل )2004( 3نش��ان دادند افرادی که در معرض تماشای چنین تصاویر استاندارد شدهای
از زیبایی و الغری قرار میگیرند ،احس��اس بس��یار منفی و نارضایتی از بدن را تجربه میکنند
که البته این نتایج بهواس��طه مقایس��ه اجتماعی حاصل میش��ود .پژوهشهای انجام ش��ده نیز
ب��ه رابطه مس��تقیم نارضایتی از بدن و انواع دس��تکاری در آن مانند رژی��م گرفتن ،تمایل به
الغ��ری ،اختالالت خوردن ،جراحیهای زیبایی ،آرایش و اعمالی مانند آن اذعان داش��تهاند
(مارسلو ،2000 ،گرنر .)2005 ، 4رقیبی و میناخانی ( )1390ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدن
و خودپنداره را بررس��ی کردند و دریافتند بین مدیریت بدن با مؤلفه های بدنی ،ارزیابی وضع
ظاهری ،گرایش به ظاهر ،ارزیابی تناس��ب و گرایش به تناس��ب ،ارتباط منفی و با رضایت از
نواحی بدن ارتباط مثبت معنا دار وجود دارد و مدیریت بدن با خود پنداره مثبت ،ارتباط مثبت
معناداری دارد.عزتنفس پایی��ن ،نگرانی درباره تصویر بدن و کمالگرایی میتواند فرد را به
سوی عمل جراحی زیبایی سوق دهد (دیوید ویل 2010 ،5به نقل از اسدی و همکاران.)1392 ،
کاظمی و همکاران ( )1394اثرات تصاویر ارائه شده را در تلویزیون و ماهواره ،که ایدهآلهای
زیبای��ی را باال میبرند ،بر تصویر بدن و عزتنفس بررس��ی کردن��د و متغیر خود -طرحواره
ظاه��ری 6را بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفتند .تصاویر ماهوارهای و تماش��ای تلویزیون بر
تصویر بدن تأثیر میگذارد و ارتباط معناداری با خود -طرحواره ظاهری دارد .ظاهر جسمانی
برای این افراد مرکز توجه و دس��تکاری بیش��تری است هرچند مواجهه با تصاویر تلویزیونی با
عزتنفس بهطور مستقیم ارتباط نداشت .پژوهش رابرتسون 7و همکاران ( )2008نیز رابطه بین
عزتنفس و رضایت از ظاهر جسمانی را رد کرده است ،آنها دریافتند میزان باالی عزتنفس
زنان با رضایتمندی از چهره ارتباطی ندارد .یافتههای آنان نش��ان داد ارتباط مس��تقیم بین دو
متغیر نارضایتی و نگرانی از تصویر بدن و تمایل و عمل به آرایش وجود دارد.
یکی از نکات حائز اهمیت دیگر توجه به مؤلفههای فرهنگی اس��ت .جای پژوهش در زمینه
پرداختن به فعالیتهای آرایش��ی و پیرایش��ی و تعیین دامنه هنجار آن خالی اس��ت .ممکن است
بخش��ی از تعدد دفعات مراجعه به آرایش��گاهها تحت عنوان رس��وم فرهنگی غالب یا متداول
طبقهای خاص قلمداد شود و در آن بافت فرهنگی خروج از معیار و نامتعادل محسوب نگردد .با
1. Thompson & Stice
2. Harisson
3. Tigemmenn & McGill
4. Gerner
5. David Veale
6. Appearance self-schema
7. Robertson
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توجه به مطالب ذکر شده ،هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عزتنفس ،کمالگرایی،
نگرش نسبت به ظاهر و تعداد دفعات مراجعه زنان به آرایشگاه بود.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبس��تگی بود و
با هدف بررس��ی ارتباط بین عزتنفس ،کمالگرایی ،نگرش نس��بت به ظاهر و تعداد دفعات
مراجعه زنان به آرایشگاه صورت گرفت.
جامعه آماری شامل کلیه زنان جوان شهر تهران بود که در سال  1393و  1394به سالنهای
زیبایی و آرایش��گاههای این ش��هر مراجعه میکردند .با استفاده از فهرست سالنهای زیبایی و
آرایشگاههای ثبتشده در اتحادیه صنف آرایشگران شهر تهران ،آرایشگاههای دارای درجه
کیفی «الف» شناس��ایی شدند .آرایشگاههای دارای دستکم دهسال سابقه کار در مکان فعلی
که دارای دفتر نوبتدهی بودند تعیین شد .با توجه به تقسیم بندی  22گانه شهرداری تهران ،از
هر منطقه یک آرایش��گاه انتخاب شد .آزمودنیها از روی دفاتر نوبتدهی به مشتریان با توجه
به دفعات مراجعه انتخاب ش��دند و پس از حصول اطمینان از دارا بودن آمادگی و تمایل برای
هم��کاری ،مورد آزمون قرار گرفتند .جمعا به  22آرایش��گاه مراجعه ش��د و  100نفر اقدام به
پاس��خدهی نمودند ۶ .نفر پرسش نامهها را بهطور کامل پاسخ ندادند .در نهایت حجم نمونهای
که مورد بررسی قرار گرفت 94 ،نفر بود.
ابزارهای پژوهش

مقی��اس نگرشهای اجتماعی-فرهنگی نس��بت ب��ه ظاه��ر ( :)3 -SATAQاین مقیاس را
هینبرگ ،تامپس��ون و اس��تورمر )1995( 2تهی��ه کردهاند که دارای  30گویه اس��ت و تأثیرات
اجتماع��ی  -فرهنگی برای تصویر بدنی را از چند بعد بررس��ی میکند .باتوجه به پرسش��نامه
حاضر روایی درونی چهار عامل با آلفای کرونباخ ضریب همبستگی باالی  0/80دارد .هریک
ال مخالف  ،تا  = 5کام ً
از آیتمه��ا با مقیاس  4نقطهای لیکرت (از  =1کام ً
ال موافق) اندازهگیری
شد .مقیاس نگرشهای اجتماعی فرهنگی منبع مهمی از اطالعات دربارهی جذابیت (اطالعات
با نه آیتم) ،احس��اس فشار بهوسیله تفاوتهای متوسط برای س��عی و تالش برای ایدهآلهای
زیبای فرهنگی (فشار ،هفت آیتم) ،حمایت و پذیرش پیامها و جلبکردن غیرواقعی ایدهآلها
برای زنان زیبا و تالش نس��بت به این ایدهآلها (درونیسازی معمولی ،با نه آیتم) و حمایت و
پذیرش نیرومندی عضالنی و خوشهیکل بودن ایدهآل بدنی (درونیس��اختن خوشهیکلی،
ب��ا پنج آیتم ،همچنین هش��ت آیت��م کلیدی معکوس نی��ز در این مقیاس وج��ود دارد .روش
1

1. Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3
2. Heinberg, Thompson and stormer
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نمرهگذاری ،نمرهگذاري برخی سؤاالت بهصورت مستقیم و برخی غیرمستقيم شامل سؤاالت
 ۲۷ ،۲۶ ،۱۹ ،۱۳ ،۱۲ ،۶ ،۳اس��ت .در تحقیقی که توس��ط دهقانی و همکاران )1391( ،انجام
ش��د جهت کسب اعتبار علمی پرسش��نامهها از اعتبار محتوی ،شاخص تعیین روایی تکتک
س��ئواالت و بازترجمه استفاده شد .نتایج شاخص روایی در هر چهار حیطه در تمامی سؤاالت
در س��ه قسمت سادگی ،واضح بودن و مربوطبودن بین  0/8تا  1بود .جهت بررسی پایایی ،از
آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد ،بدینمنظور در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامهها به  20نفر از
دانش آموزان دختر دارای مشخصات واحدهای پژوهش داده شد .ضریب آلفا ،پایایی ابزار را
در حیطههای مختلف باالی  0/75نشان داد (تامپسون و همکاران.)2004 ،
مقیاس کیفیت عزتنفس هدرتون :))SSES1این آزمون مقیاس جدیدی را معرفی میکند
که در برابر تغییر موقت عزتنفس حس��اس اس��ت و می تواند این تغییرات را به خوبی اندازه
بگیرد .برای س��نجش مقیاس کیفیت عزتنفس از دو مقیاس اس��تفاده شد :مقیاس عزتنفس
4
روزنبرگ 2و مقیاس جنیس -فیلد)1959( 3که شامل  20عبارت اصالحشده از مقیاس بیکفایتی
اس��ت و توسط هدرتون 5و پولیوی )1991( 6ساخته شد .هریک از گویهها با مقیاس  4نقطهای
ال مخالف  ،ت��ا  = 5کام ً
لیک��رت (از  = 1کام ً
ال موافق) اندازهگیری ش��د .تجزیه و تحلیلهای
روانس��نجی آشکار کرد که مقیاس سنجش کیفیت عزتنفس ،سه فاکتور مستقل دارد که از
جنبههای مختلف مفهوم «خود» ش��امل کارایی ،اجتماعی و ظاهری ،نسبت به تغییرات حساس
است .فاکتور کارایی عزتنفس ،میزان رضایت از عملکرد فرد را میسنجد .فاکتور اجتماعی
عزتنفس با اعتماد به نفس عمومی و اضطراب اجتماعی مرتبط اس��ت .فاکتور احساس ،افراد
را درمورد خودآگاهی ،حماقت یا خجالت و برآش��فتگی ک��ه از تصویر عمومی خود دارند،
ت به دستکاریهایی که نکات برجسته ظاهر
میسنجد .فاکتور ظاهر این مقیاس ،احتماالً نسب 
فیزیکی را میسازد ،بسیار حساستر است .ضریب آلفا برای کل مقیاس حدود  ۰/۹۲است که
مربوط به همبستگی کل عبارات اصالح شده از دو مقیاس مورد استفاده است (فتزر.)1962 ،7
مقیاس کمالگرایی چند بعدی تهران(:)TMPS8مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران یک
مقیاس  30سؤالی است که سه بعد کمالگرایی خودمدار ،کمالگرایی دیگرمدار و کمالگرایی
جامعهم��دار را در مقیاس  5درجهای لیکرت(از 1تا )5میس��نجد (بش��ارت .)1384 ،همس��انی
درونی مقیاس کمالگرایی تهران را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل آرمودنی ها
1. State Self-Esteem Scale
2. Rosenberg Self-Esteem Scale
3. Janis & Field
4. Inadequacy Scale
5. Heatherton
6. polivy
7. Fetzer
8. Tehran Multidemesial Perfectionism Scale
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( )n=500برای مولفه های کمال گرایی خودمدار  ،0/90کمال گرایی دیگر مدار 0/91و کمال
گرایی جامعه مدار  0/81محاسبه شد که نشانه همسانی درونی رضایت بخشی است.
یافته ها

جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

منابع تغییر

عزتنفس

کمالگرایی

نگرش به ظاهر
دفعات مراجعه

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

80/32

8/44

61

112

0/66

1/83

65/48

91/94
3/21

10/04

12/14

65/48

107

39

123

54

7

1

0/23

2/59

0/33

0/43

-0/65

0/36

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود شاخصهای توصیفی برای چهار متغیر اصلی پژوهش
(عزتنفس ،کمالگرایی ،نگرش نسبت به ظاهر و دفعات مراجعه به آرایشگاه) نمایش داده شده
است .در زیر فرضیههای پژوهش مطرح شدهاند و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه آزمون میشوند که نتایج آن در جداول بعدی نمایش داده شده است.
عزتنفس با فراوانی مراجعه به آرایشگاه در زنان رابطه دارد.
کمالگرایی با فراوانی مراجعه به آرایشگاه در زنان رابطه دارد.
نگرش نسبت به ظاهر با فراوانی مراجعه به آرایشگاه در زنان رابطه دارد.
عزتنفس ،کمالگرایی ،و نگرش نس��بت به ظاهر ،تعداد دفعات مراجعه زنان به آرایشگاه
را پیشبینی میکنند.
جدول  2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرهای پیشبین و مالک
منابع تغییر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/087

0/405

عزتنفس کارآیی -دفعات مراجعه

0/048

عزتنفس اجتماعی -دفعات مراجعه

0/018

عزتنفس ظاهری -دفعات مراجعه

کمالگرایی خودمدار -دفعات مراجعه

0/86

-0/27

0/008

-0/18

./081

**

کمالگرایی دیگرمدار -دفعات مراجعه

-0/028

درونیسازی عمومی -دفعات مراجعه

-0/353

نمره کل کمالگرایی -دفعات مراجعه

0/64

**

0/78

0/0005

درونیسازی ورزشی -دفعات مراجعه

-0/356

0/0005

اطالعات -دفعات مراجعه

-0/111

0/288

فشارها -دفعات مراجعه

نمره کل نگرش به ظاهر -دفعات مراجعه

**

-0/119

-0/322

**

0/251

0/002

** رابطه در سطح  0/01معنادار است
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نتایج جدول  2نش��ان می دهد که بین کمالگرایی خودمدار ،درونی سازی عمومی ،درونی
سازی ورزشی و نمره کل نگرش به ظاهر با دفعات مراجعه زنان به آرایشگاه رابطه منفی معناداری
وجود دارد اما بین سایر متغیرها و دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطۀ معناداری مشاهده نشد .برای
اینکه مشخص شود کدامیک از متغیرها میتوانند دفعات مراجعۀ زنان به آرایشگاه را پیشبینی
کنند از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جداول  4 ،3و  5آمده است.
جدول  3خالصه مدل رگرسیون
مدل
1

R

R2

0/378

0/143

 R2انطباق یافته

خطای معیار برآورد
1/52

0/114

جدول  4جدول تحلیل واریانس برای تعیین معنیداری مدل
مدل

جمع مربعات

میانگین مربعات

210/61

2/34

رگرسیون

35/12

کل

245/74

باقیمانده

11/7

F

سطح معناداری
0/003

5/004

جدول  3و  4خالصه مدل رگرس��یون به دست آمده و معناداری کل مدل را نشان می دهد.
همان طور که مشاهده می شود مدل به دست آمده معنادار است ( F = 5/004و .)P≥ 0/003
در ادامه در جدول  5تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی نقش هر کدام از متغیرهای
پیش بین در تبیین تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه ارائه شده است.
جدول  5ضرایب تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی فراوانی مراجعه زنان به آرایشگاه
براساس عزتنفس ،کمالگرایی و نگرش نسبت به ظاهر
متغیرهای پیش بین
نگرش به ظاهر
کمال گرایی
عزتنفس

S.E

Β

p

0/014

-0/355

0/001

0/017

0/177

0/089

0/019

-0/095

0/351

داده های جدول  5حاکی از آن است که فقط متغیر نگرش به ظاهر در تبیین و پیش بینی تعداد
دفعات مراجعه به آرایش��گاه در زنان نقش معناداری دارد .ارتباط نگرش به ظاهر با تعداد دفعات
مراجعه زنان به آرایشگاه منفی است .به این معنا که هر چه نمره نگرش به ظاهر در زنان پایین تر
باشد یا به عبارتی نگرش زنان به ظاهر خود منفی تر باشد ،تعداد دفعات مراجعه آنها به آرایشگاه نیز
بیشتر خواهد بود و بالعکس .در این معادله رگرسیون مشخص شد که نگرش به ظاهر 0/35درصد
از تغییرات متغیر تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه را پیش بینی و تبیین میکند.
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بحث و نتیجه گیری

فرضیه اول :بین عزتنفس و تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه در زنان رابطه وجود دارد.
هرچن��د رابطه معناداری بین عزتنفس و دفعات مراجعه به آرایش��گاه در این مطالعه یافت
نش��د ،ولی یافتهها نش��ان میدهد که ارتباط جزیی مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد ولی به
اندازه ای نیست که بتوان ادعایی در مورد آن ارائه نمود .اکثر مطالعات گذشته بین عزتنفس
و توج��ه به ظاه��ر رابطه معناداری یافتهاند .اکثر مطالعات گذش��ته بی��ن عزتنفس و توجه به
ظاه��ر رابطه معناداری یافتهاند .نتایج یافته های گذش��ته حاکی از آن اس��ت که هر چه میزان
عزتنفس افراد باال باشد ،میزان رضایت آنها از ظاهر خودشان بیشتر است (برای مثال کاظمی
و هم��کاران ،)1394،در نتیج��ه گمان می رود که این افراد کمتر ب��ا ظاهر و قیافه خود درگیر
باش��ند و بخواهند مدام به آرایشگاه مراجعه نمایند .عدم وجود ارتباط بین عزتنفس و دفعات
مراجعه زنان به آرایشگاه در این مطالعه را احتماالً می توان چنین تبیین کرد که شاید در نمونه
مورد مطالعه پژوهش حاضر ،عوامل دیگر فرهنگی و فرایندهای عمیقتر ناخودآگاه در مراجعه
زیاد زنان به آرایش��گاه دخیل است .احتماالً الزم است که برخی از عوامل فرهنگی دخیل در
رفتار مورد نظر در مطالعات بعدی بیش��تر مورد توجه باشد .همچنین شاید الزم است که برای
اندازه گیری متغیرهایی مثل عزتنفس به جای استفاده از پرسشنامه های خودسنجی از روش
های��ی مث��ل مصاحبه و حتی روش های کیفی اس��تفاده گردد تا بتوان عوامل علّی ریش��های و
بنیادین دخیل در رفتار مراجعه به آرایشگاه را بررسی کرد.برخی پژوهشگران مانند کاظمی و
همکاران ( )1394به این نتیجه رسیدهاند که درنظر گرفتن متغیرهای میانجی میتواند سازوکار
ارتب��اط بین عزتنفس و رضایت از ظاهر را تعیین کند.عزتنفس ظاهرا باال از منظر دیگر می
تواند نتیجه انکار ناآگاهانه احس��اس نقص درونی و عزتنفس بس��یار پایین باشد که از آن با
اصطالح الگوی بادکرده یاد می ش��ود .در این حالت ف��رد به ضعف عزتنفس خود آگاهی
ندارد.
فرضیه دوم :بین کمالگرایی و تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه در زنان رابطه وجود دارد.
بررس��ی زیرمقیاس های کمالگرایی و رابطه آنها با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه نشان
داد که بین کمالگرایی دیگرمدار و تعداد دفعات مراجعه به آرایش��گاه رابطه معناداری وجود
ندارد ولی بین کمالگرایی خودمدار و تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه در زنان رابطه منفی
معناداری وجود دارد .این یافته به این معناست که هرچه میزان کمالگرایی خودمدار زنان باال
باشد ،تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه در آنها پایین خواهد بود و بالعکس.در دهههای اخیر،
مطالعات زیادی به بررس��ی رابطه بین نگرانیهای ناکارآمد و اش��کال متفاوتی از نگرانیهای
مرتبط با ظاهر و رفتارهای پرداختن به ظاهر انجام یافته اس��ت (برای مثال ،گراماز و ش��وارتز،1
1. Grammas & Schwartz
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2009؛ هاس��ه 1و همکاران2002 ،؛ هانس��توک و اوماهونی2002 ،2؛ فلت و همکاران.)1995 ،
این مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که کمالگرایی تحمیل شده از سوی جامعه در زنان جوان
با س��طوح باالی نارضایتی از تصویر بدنی و اجتناب از موقعیتهای اجتماعی که در آنها وزن
و ظاهر ممکن اس��ت مرکز توجه باشد ،رابطه وجود دارد (هویت و همکاران .)1995 ،بنابراین
آنچه که مشخص است یافتههای پژوهش حاضر در این حوزه با یافتههای پژوهشهای گذشته
همخوانی ندارد .به نظر می رسد در افراد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش وجود کمال گرایی
بیشتر متمرکز بر معیارهای شخصی در مورد ویژگی ها ،کاستی ها و نقاط قوت خود است .به
عبارتی آزمودنیهای پژوهش ،بیشتر معیارهای غیرواقع بینانه ای در مورد ظاهر جسمانی ،قیافه،
کاستی ها و عملکرد خودش دارند و این معیارها ناشی از نگرش جامعه و فرهنگ آنها نیست.
فرضیه سوم :بین نگرش به ظاهر و تعداد دفعات مراجعه زنان به آرایشگاه رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره کلی نگرش به ظاهر و تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه
رابطه منفی معناداری وجود دارد .بهعبارتی ،هرچه میزان نگرش افراد در مورد ظاهر خودشان
منفیت��ر باش��د ،تعداد دفعات مراجعه به آرایش��گاه بیشتر خواهد ب��ود و بالعکس .از طرفی،
بین زیرمقیاسهای درونیس��ازی عمومی و درونیسازی ورزش��ی با تعداد دفعات مراجعه به
آرایشگاه رابطه منفی معناداری وجود دارد .باوجود این بین زیر مقیاسهای فشارها و اطالعات
با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطه معناداری یافت نشد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
بشارت ( )1384و هارگریوز و تایگرمن)2002( 3همخوانی دارد .درواقع ،آرایش کردن روش
مرس��ومی است که زنان انجام میدهند تا احتماال از آن طریق نقش زنانگی تمامعیار خودشان
را بهنمای��ش بگذارند و این باور را در آنها تقویت میکند که بدن موضوعی اس��ت که مورد
وارسی و ارزیابی و قضاوت قرار میگیرد.
فرضیه چهارم :عزتنفس ،کمالگرایی و نگرش به ظاهر ،تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه
را در زنان پیشبینی میکنند.
نتایج نش��ان داد ک��ه در پیشبینی تعداد دفعات مراجعه زنان به آرایش��گاه  ،متغیر نگرش به
ظاهر نقش معن��اداری دارد .بهعبارتی ،متغیر نگرش به ظاهر بهصورت منفی تا  0/35درصد از
تغیی��رات مربوط به دفعات مراجعه زنان به آرایش��گاه را میتواند تبیین کند .این نتایج با نتایج
پژوهشهای موحد و همکاران ( )1390اس��دی و هم��کاران ( )1392گرینبرگ 4و همکاران
( )2003همخوان��ی دارد .آنها در پژوهشهای خود نش��ان دادهان��د تصویر بدنی و نگرش فرد
نس��بت به ظاهر خ��ود بر رفتاره��ای او تاثیر میگذارد و موجب میش��ود فرد ب��ش از اندازه
رفتاره��ای خودآرایی و خودمراقبتی انجام دهد .متغیره��ای پیشبین دیگر نقش معناداری در
1. Haase
2. Hanstock & O’Mahony
3. Hargreaves & Tiggemann
4. Greenberg
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تبیین متغیر وابسته نداشتند .در رابطههای دوبهدو تنها بین متغیر نگرش به ظاهر و دفعات مراجعه
به آرایشگاه نیز ارتباط معناداری یافت شد .این یافتهها ،در ترکیب این متغیرها برای پیشبینی
دفعات مراجعه به آرایش��گاه نیز حاکم اس��ت و اثرات متقابل متغیره��ای پیشبین ،تغییری در
ارتباط بین آنها با متغیر وابسته ایجاد نکرده است .در تببین این یافته میتوان گفت که آرایش
کردن روش مرسومی است که زنان ،به ویژه دختران جوان انجام می دهند تا از آن طریق نقش
زنانگی تمام عیار خودشان را به نمایش بگذارند و این باور را در آنها تقویت می کند که بدن
یک زن چیزی است که مورد وارسی ،ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد(لیپیج.)2013 ،
ش��ایان ذکر اس��ت که نقش برخی متغیرهای میانجی ،مزاحم و البت��ه تاثیرگذار در پژوهش
کنترل نشده است ،مثل تعداد دفعاتی که زنان در خانه آرایش میکنند و تاثیر مدلهای زیبایی
که در رسانهها تبلیغ میشود ،فرهنگ ایرانی-اسالمی و مرزهای دامنه هنجار .پیشنهاد میشود
که متغیرهای دیگری بهویژه متغیرهایی که میتوانند نقش میانجی بین عزتنفس و کمالگرایی
و حتی نگرش به ظاهر با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه داشته باشد ،مورد بررسی قرار گیرد
زیرا پژوهش��گر قادر نیست متغیرهای خیلی زیادی را در یک پژوهش مورد بررسی قرار دهد.
همچنین پیش��نهاد میش��ود برای اندازهگیری دفعات مراجعه به آرایشگاه زنان ،مقیاس معتبر و
روایی س��اخته شود و ویژگیهای روانس��نجی آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پژوهشهای
آینده مورد اس��تفاده قرار گیرد و در پژوهشهای بعدی متغیرهای وابسته به فرهنگ ایرانی در
پژوهشی یکس��ان یا همانند به منظور دریافتن مرزهای دامنه هنجار در نظرگرفته شوند و نقش
عوامل فرهنگی و تبلیغاتی و حتی عوامل دور مثل تجارب کودکی و نقش ارتباط مادر و فرد
نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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