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 خالصه 

ساله  18شناختي گرایش زنان و دختران باالی این مطالعه با هدف بررسي علل و عوامل جامعه مقدمه:

 .تهراني به مدلینگ انجام شده است

باشد. جامعه آماری پژوهش مي« توصیفي/تحلیلي»روش تحقیق پیمایش کمي و از نوع  روش کار:

نفر تعیین  385سال شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  18حاضر، کلیة از زنان باالی 

ای گیری خوشهمورد افزایش دادیم. ابزار گردآوری پرسشنامه و شیوه نمونه 400شد که این تعداد را به 

ها با استفاده از آزمون های پژوهش ابتدا نرمال بودن دادهرسي و تحلیل سوالای بود. برای برچندمرحله

های تحقیق، بودن دادهشدن نرمالکولموگروف/اسمیرنوف مورد بررسي قرار گرفت و پس از مشخص

سنجیده شد و در نهایت  spss  22افزاررابطه بین متغیرها با ضریب همبستگي پیرسون با استفاده از نرم

استفاده  24افزار ایموس ای بررسي ضریب نیكویي برازش متغیرهای فرضیات اصلي پژوهش از نرمنیز بر

 .گردید

های جمعي، دهد بین طبقه اجتماعي، رضایت از بدن، میزان استفاده از رسانهها نشان ميیافته نتایج:

ه اقتصادی، سرمایه شده(، سرماییافته و نهادینهمصرف فرهنگي، سرمایه فرهنگي )تجسدیافته، عینیت

های اجتماعي با گرایش زنان و دختران تهراني رابطه اجتماعي )انسجام اجتماعي، عضویت در شبكه

معنادار و مثبتي وجود دارد. اما، بین متغیرهای اعتقاد دیني و مناسک دیني با گرایش زنان و دختران 

 .تهراني رابطه معنادار و معكوس مشاهده شد

دهد گرایش مدلینگ در بین زنان و دختران تهراني هویدا است، بر محور نشان مينتایج  گیری:نتیجه

چرخد. شهر تهران با نوعي آزادی انتخاب و تمایزیابي سنتي به مدرن در هویت اشتهاری و تفرد مي

 .شدن و مصرف نمایشي به بخشي از زندگي زنان تبدیل شده استحرکت است که در آن دیده

 مدلینگ، سرمایه فرهنگي، مصرف فرهنگي، رضایت از بدن، اعتقادات دینيکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

که ترنر از ی بدن در گفتمان مدرن به حدی است جایگاه واال

بدن دیگر . کندآن به چرخش به سمت جامعه جسماني یاد مي

بلكه  ،شناختي و روان شناختي صرف نیستتي زیستیک هس

. شودای است که به صورت اجتماعي ساخته و پرداخته ميپدیده

تأکیید روز افزون بر بدن با عواملي چون، تغییر ماهیت تحمل 

بدن، افزایش فرهنگ شدن بیماری، عوامل جمعیتي، سیاسي

جدید و مرتبط با بدن، چرخش به مدرنیته  یهامصرفي، فناوری

عنوان یک پدیده اجتماعي و متأخر و در نظر گرفتن بدن به

ها، . در این دههیكي ناتمام در حال تغییر، در ارتباط استژبیولو

های شغلي و تحصیلي زنان که هم حضور بیشتری در عرصه

ر تغییر سبک زندگي، غالبا مسئولیت خرید و اند و هم در اثیافته

اند، بیشتر مخاطب ها را به عهده گرفتهتهیه اقالم مصرفي خانواده

مدها و تبلیغات مصرفي شده و نحوه حضور و الگوهای ارزشي و 

تری بر جای نگرشي و رفتاری آنها، تأثیرات فردی و اجتماعي مهم

هری بدن در عصر اظاهمیت نمای » گذارده است. به سخن دیگر،

قه های زیبایي، افزایش عالجدید و بصری شدن معیارها و مالک

های مختلف به مدیریت بدن به جواني موج گرایش اقشار و گروه

های جنسیتي حاکم بر یژت، که به دلیل وجود ایدئولوشده اس

تجلي  .(1)  «تر استجوامع، این تمایل در بین زنان و دختران بیش

پوشش و لباس فرد و به طور کلي در مدگرایي نیازها در نوع 

ای مضاعفي بر روان و زیبایي فشارهای اجتماعي، فرهنگي و رسانه

کند که این امر منجر به نظارت افراطي بر بدن و به زنان ایجاد مي

گرایش به رفتارهایي برای دستكاری بر بدن خویش منجر مي 

بدني خویش را اها میزان رضایت فرد از تصویر نشود. این تنگ

آل در بین کاهش و نیز منجر به فاصله بین خودواقعي و خود ایده

جویای خوشبختي  واسطة آن بهتا »شود شود و باعث ميزنان مي

کردن خود در ویترین متنوعي با غرق]زن[ باشد. او  دخو ظاهری

ناپذیر آنها بر اساس مدهای مختلف خود از اشیاء و مصرف پایان

مدگرایي، مدلینگ و ». در واقع، (2)« انگاردرا خوشبخت مي

دارد  زنان و دختران و قشر جوانگرچه ریشه در نیازهای طبیعي 

و برخاسته از روحیه نوگرایي جوانان است، اما به لحاظ آنكه »

های مسلّط یک زمان و یق و ارزشها نمایانگر عالمُدها و مدل

و روزه دختران بینیم که اماند و افزون بر آن، ميقشر خاص یک

که در نتیجه آن  (3)« آورندجوانان ناخواسته به هنجارهایي رو مي

گرایي و های هنگفت اقتصادی، تجملبا مسائلي از جمله هزینه

های زندگي، از خودبیگانگي و بحران هویت و فراموشي اولویت

-های اجتماعي روبرو ميابط و معاشرترومعنا اولویت ظاهر در 

های این، به دلیل فشارهای مضاعف ناشي از رویه شوند. افزون بر

شناسي مدلینگ های دروني و رواني اقتصاد زیبایيظاهری و رویه

شناختي و ذهني، تشویش، زنان را به درگیری روان»و مدگرایي، 

وه، د. به عالیابه نفس و افسردگي سوق ميماد بتوسواس، عدم اع

پذیرش برای  يیمبنا اهر هر فردظاز آنجا که در جوامع کنوني، 

اجتماعي اوست، تمایل به مدیریت بدن، به نوبه خود، زمنیه را 

مت و ارزش زیبایي پارادوکس ارزش سال«م ابرای معضلي به ن

شود به زعم الرسون که باعث مي (1)« فراهم کرده استزنان 

شان با افراد دیگر، زنان در کیفیت روابط»( در مواردی 1996)

، دچار اختالل «های اجتماعي که عضو آنها هستندنزدیكان و گروه

دهند و در نهایت های خود را از دست ميشوند، خالقیتو طرد 

روبرو گردند. بنابراین، با توجه « پذیری اجتماعيزیست کاهش»با 

به مباحث فوق، پرسش اصلي مطالعه حاضر این است که گرایش 

به چه میزان است و  به مدلینگ در بین زنان و دختران شهر تهران

 عوامل موثر بر این پدیده کدامند؟

ای با محوریت بدن و در بین محققان داخلي مطالعات گسترده

مقایسه »نیز مد و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. برای مثال، 

های جراحي سرمایه فرهنگي بین دو گروه زنان با سابقه عمل

 تبیین»، (4)« شهر رشت زیبایي و بدون انجام جراحي زیبایي در

 يیبر خودنما تأکید با بدن مدیریت بر موثر عوامل شناختيجامعه

ها: اهمیت بدن و ارزش»، (5)« تهران شهر مطالعه مردان مورد

گیری باریک اندامي در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت

جامعه شناختي صنعت »، (6)،  رستگارخالد و باقریان «ارزشي آنها

از جمله این مطالعات هستند. در بین محققان خارجي نیز  (7)« بدن

ي و ده است که محوریت آنها بدن و جراحمطالعاتي انجام ش
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، (8)« زیبایي و سرمایه اجتماعي»های صورت است. زیبایي

-زیبایي قرضي؟ درک هویت در جراحي زیبایي صورت آسیایي»

ت از جمله این مطالعا (10)« ن زنان استرالیایيزیبایي بی»، (9)، «ها

شناختي جامعهي مطالعههستند. اما، همچون تحقیقات داخل

مدلینگ مورد بررسي قرار نگرفته است. با این حال، در ادامه 

برخي از تحقیقات که تشابه بیشتری با مطالعه حاضر دارند، اشاره 

 یم. پردازبندی و نقد این تحقیقات ميو سپس به جمع

زنان و گرایش »ای تحت عنوان ، مطالعه(11)بخارایي و رفیعي 

دهد که های بدست آمده نشان ميانجام دادند. تحلیل داده« به مد

گرایش فزاینده زنان به استفاده از پوشاک و البسه مد روز بیش از 

هر چیز با لحاظ کردن رابطه دیالكتیكي میان عاملیت و ساختار و 

پورنصیری و  هني و عیني قابل فهم است.در چرخه عوامل ذ

بررسي عوامل موثر بر »ای تحت عنوان ، مطالعه(12)همكاران 

ا نشان داد که هیافته انجام دادند.« گرایش زنان به مد و آرایش

میزان گرایش زنان به آرایش و مد با متغیرهای مستقل موفقیت 

یابي، نشان دادن موقعیت شغلي، ارزیابي مثبت از خود، دوست

طبقاتي، میزان اعتمادبه نفس، برخورداری از روحیه بهتر و تبلیغات 

اما بین میزان گرایش زنان به مد و دارد. رسانه ای همبستگي 

پیلتن و  .مشاهده نشدآرایش با اعتقادات دیني رابطه معني داری 

بررسي عوامل اجتماعي »خود با عنوان  در مطالعه (13)طالبي 

گرایش به مد در بین نوجوانان )مورد مطالعه دانش آموزان دختر 

بین گروه دوستان، نشان دادند که « دبیرستان های شهر میناب(

ها، ها، میزان استفاده از رسانههای رسانهمیزان عالقه مندی به برنامه

رابطه الگو قرار دادن هنرمندان و پایگاه اجتماعي با گرایش به مد 

 د دارد.معناداری وجو

 ریتأث»ای با عنوان ، مطالعه(14)  راجاگوپاالن و شجوال

انجام « بدن ریتصو تیبر عدم رضا ياجتماعي/فرهنگ یفشارها

دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که عدم رضایت از تصویر بدن 

ارتباط معناداری با فشارهای فرهنگي اجتماعي دارد. همچنین، 

خودآگاهي درباره ظاهر تا حدی به عنوان میانجي بین عدم 

کرد. رضایت از بدن و فشارهای فرهنگي/اجتماعي عمل مي

 يتیریخود مد»، با عنوان (15)مطالعه دی جیاکومو و همكاران 

 دهد کهنشان مي« یيایتالیدر مورد دختران ا يشیمایبدن: مطالعه پ

امر آنها را  نیدختران و زنان جوان آرزو دارند الغرتر شوند که ا

 تیدهد. آنها مقبول يسالم سوق م یگرفتن رفتارها دهیبه سمت ناد

 تیخود در اولو يزندگ تیفیو ک يسالمت یرا به جا ياجتماع

ای با عنوان مطالعه (16) ایزیدورژیک و همكاران دهند.يقرار م

زنان جوان:  نیکننده در بمحدود یرفتارها و از بدن تیعدم رضا»

ها بیانگر این است که انجام دادند. یافته« لهستان و ژاپن سهیمقا

 نبد ریتصو ياجتماع يفرهنگ یارهایمع يجهان یسازيدرون

زنان  نیاز بدن در ب تیعدم رضا یبرا يتوجهکننده قابلاثبات

 نیب یداريرابطه معن ياصل لیو تحل هیاست. تجز يو ژاپن يلهستان

 نیو همچن يدر گروه زنان ژاپن ينشیب صیو نقا یالغر زهیانگ

را  يدر گروه زنان لهستان انزواو  یالغر یبرا گرایش نیارتباط ب

و  تیجنس راتیتأث»، نیز به بررسي (17)آتا و همكاران  نشان داد.

 بدن ریخوردن و تصو یها بر رفتارهاخانواده، دوستان و رسانه

و  نیینفس پاعزتاند. این مطالعه نشان داد پرداخته« واننوج

 شتریب یمرتبط با وزن و فشارها ی، تمسخرهاياجتماع تیحما

و نگرش به  يبدن ریتصو ،يکاهش وزن با عزت نفس منف یبرا

. تحقیقات این حوزه بدن در ارتباط است غذا خوردن در نوجوانان

عنوان یكي از متغیرهای مهم مدنظر قرار و مدیریت جسماني را به

ای در تحقیقات خارجي اند، این تاکید به صورت برجستهداده

ها و زیبایي صورت یكي از سازی جراحيوجود دارد. برجسته

متغیرهای مهمي است که از سوی محققان خارجي مورد توجه 

رار گرفته است. مطالعات پیشین عمدتاً بر زنان و دختران توجه ق

اند که از این حیث با مطالعه حاضر قرابت دارند. از نظر روش داشته

تحقیق نیز کمي بوده که در راستای تحقیق حاضر هستند. اما، 

شناختي با تاکید بر متغیرهای اجتماعي در اکثر تحلیل جامعه

روبرو است. آنچه مطالعه حاضر را تحقیقات این حوزه با ضعف 

سازد، توجه همزمان شناختي( مينوآورانه و ممتاز )از حیث جامعه

تواند نقش بر مهمترین متغیرهای اجتماعي است. این امر مي

متغیرهای مكنون اجتماعي که عمدتاً اثرات پنهاني دارند را آشكار 
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در یک سازد. عالوه بر این، مد که بار اجتماعي باالیي دارد 

 شود.بیني ميپیوستار قابل پیش

 موشكافانه شناسي بود که به مطالعهجامعه نخستین جرج زیمل 

شناسانه به جامعه نگاهبرای  آغارینقطه  پژوهش اومد پرداخت و 

علوم  نظراناکثر صاحب کند:اظهار مي. او گرفتمد قرار 

برای  در صورتي که ،ننددايخردی مبي نشانة اجتماعي مد را

. از نظر (18)است تمایز و تشخص  طبقات باالی جامعه عرصة

شهر و تمایزات طبقاتي است. ي از فشارهای کالنانمد نش»زیمل، 

به این معنا که مد دارای دو کارکرد دارد. در بعد اول نماد تمایز 

ها و تمایالت فردی است. در بعد خود از دیگران و بیان خواسته

که در آن باعث همبستگي و انسجام طبقاتي  دوم جنبه طبقاتي دارد

فرد است و از این جهت با دیگران بودن ]در عین متمایز بودن[ را 

تورشتاین وبلن در کتاب نظریة طبقة  .(19)« گذاردبه نمایش مي

های اجتماعي برای انجام رفتار کند که انگیزشبیان مي مرفه

وبلن پدیدة  .شودآمیز، بنیان تبیین پدیدة مصرف مدرن ميرقابت

-آمیز تبیین ميهای اجتماعي رفتار رقابتمد را به کمک انگیزش

خواهد نشان دهد برای مد مختص به طبقة باالیي است که مي .کرد

کسب درآمد مجبور به کارکردن نیست. مد در سطح جامعه 

شود. طبقات تر تقلید ميیابد و از سوی طبقات پایینتوسعه مي

برای حفظ موقعیت اجتماعي خود صور  باالتر نیز همواره

« روز بودنبه»آفرینند. جدیدتری از الگوهای مصرف را مي

معیاری است که طبقة مرفه برای بازتولید جایگاه مسلط خود 

گرایي زنان را با نظریة خود این وبلن پدیده تجمل .کندتعریف مي

قدرت مریكایي زمانة وی آدر نظر وبلن مردان  :کندچنین تبیین مي

گذارند. باکاک شان به نمایش ميو ثروت خود را از طریق زنان

های معتقد است که این ایدة وبلن بازتولید پدرساالری در قالب

کند. زنان هم از طریق اقتباس الگوی تر را آشكار ميزیرکانه

ای از قدرت و ثروت مردان است و هم ترتیب مصرفي که جلوه

رام دیگران برای قدرت و ثروت ای که احتدادن منزل و خانه

 .(20) کنندشوهر را برانگیزد، پدرساالری موروثي را بازتولید مي

ها، طرز بیان، فراغت، ترجیحات به زعم فدرستون، بدن، لباس

خوردن و نوشیدن، خانه، اتومبیل، انتخاب محل برای تحصیالت 

. (21) آیدحساب ميه عنوان شاخص های سبک زندگي بهو ... ب

بنابر نظریات فدرستون، عامل اصلي در گرایش به مدگرایي، 

داری گرایي و سبک زندگي مصرفي است که نظام سرمایهمصرف

-به افراد تحمیل کرده است؛ در رهگذر این فرآیند، نیاز به جلوه

گری، به یكي از نیازهای افراد در جامعه معاصر تبدیل شده است؛ 

ي از عوامل مرتبط با مدگرایي تواند یكگری هم ميبنابراین جلوه

باشد. از سوی دیگر طبق نظریات فدرستون، گروههای سني و 

جنسي، دارای هویتي مختص به خود هستند که نوع خرید آنها، 

مهر تأییدی بر هویت آنهاست؛ نتیجه اینكه سن و جنس هم مي 

-از دیگر نظریه گیدنز .(3) تواند عاملي در مدگرایي افراد باشد

پردازد. مد در دیدگاه گیدنز با است که به این مقوله ميپردازاني 

از »کند. ک زندگي و هویت شخصي و تشخص ارتباط پیدا ميسب

بدن فقط نوعي موجودیت طبیعي نیست که  دیدگاه گیدنز،

مالكیت آن را به ما تخصیص داده باشند، بدن نوعي دستگاه 

-طههاست و غوواکنش و هاای از کنشمتحرک است، مجموعه

های متقابل زندگي روزمره، یكي از ورشدن عملي آن در کنش

ای از هویت ارکان عمده حفظ و تحكیم مفهوم منسجم و یكپارچه

هایي با شخصي است. بعضي از وجوه عمده بدن، که مناسبت

از تمایزهایي برخوردارند. نمای  ،دارند« هویت شخصي»و « خود»

ي پیكر ماست، از های سطحظاهری بدن مشتمل بر همه ویژگي

جمله طرز پوشش و آرایش که برای خود شخص و برای افراد 

هایي عنوان نشانهدیگر قابل رویت است و بطور معمول آنها را به

گیرند. به زعم گیدنز، در دنیای امروز ها بكار ميبرای تفسیر کنش

حي در آمده انمای ظاهری به صورت یكي از عناصر مرکزی طر

دهند. افراد باید ارائه مي« خود»طور بازتابي از  است که افراد به

بتوانند در بسیاری از مجامع یا محل های گوناگون نیز رفتارهای 

متناسب با مقتضیات آن محافل از خود نشان دهند. طبیعي است 

کوشند تا نمای ظاهری و کردار خود را به اقتضای که افراد مي

ر واقع، بدن به وضع و حال هر نوع محیط هماهنگ سازند. د

 .(22)« صورت جزئي از بازتابندگي دنیای امروز در آمده است

پردازان مصرف فرهنگي است از مهمترین نظریه بوردیویر پي

ها بر تمایزات اجتماعي ها، ذائقه و میدانوارهکه با تاکید بر عادت

 اینقش برجستهسرمایه فرهنگي  ،بوردیو استدالل به»تاکید دارد. 

، سبکهای خوب، سلیقه دربرگیرندةسبک زندگي دارد و در 
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و پذیرش محصوالت  درک، و پسندیده کدرو رسم  شیوه

هنر، موسیقي کالسیک، تئاتر و  مانند و مجاز فرهنگي مشروع

با بررسي و تعمق در نظریه بوردیو این  .(23)« باشدميادبیات 

عنوان به تواندشود که مد و مدگرایي ميتصور به ذهن متبادر مي

های اجتماعي مطرح یک نوع سرمایه نمادین در عرصه فعالیت

تواند مطرح شود که عنوان پرستیژ، غرور و افتخار هم ميشود و به

چرا که در نوع تفكر  ؛دهدقاعدتاً منظری از مدگرایي ارائه مي

توانند باعث پرستیژ، غرور و افتخار های روز ميامروزی مد و مدل

ه دنبال آن در متمایزکردن جایگاه اجتماعي آنها اشخاص شود و ب

نقش به سزایي داشته باشد، اما بوردیو مفهومي دیگر را نیز در 

ای با تواند ارتباط ویژهکشد که ميعرصه اجتماعي به چالش مي

بوردیو معتقد است  .مد و مدگرایي داشته باشد و آن سلیقه است

دهایش این است که سلیقه یک عملكرد است که یكي از کارکر

دهد. به شان در نظام اجتماعي ميکه به افراد ادراکي از جایگاه

های همساني دارند به هم سلیقه آنهایي را که ترجیح ،عبارتي

سازد و این افراد را از افراد دیگری که سلیقه های نزدیک مي

ها از طریق سان انسانسازد، بدینمتفاوت با آنها دارند متمایز مي

کنند و بندی ميهای عملي سلیقه چیزها را طبقهکاربردها و داللت

از دیگر  .(13) کنندبندی مياین فراگرد خودشان را نیز طبقه در

صاحبنظراني که به مقولة مد پرداخته است، گافمن است. گافمن 

محور به مد دارد و معتقد است از طریق مد افراد نگاهي هویت

دهند و راهي برای پذیرش است. يخود را به دیگران نشان م

عامل اصلي گرایش و تمایل ما به  کند:استدالل مي (23) گافمن

سـایرین  ازبه تمایز خودمان  عالقهفكر دائمي برای تغییر و مد، از 

در ابزاری  این امر کهخیزد مهمتر انتظارات دیگران از ما برمي و 

مان در اذهان تصور خوددهد که از طریق آن اختیار ما قرار مي

. فاصله از نقش نسبت به نقش، را تحت کنترل در بیاوریم دیگران

، پـیش از آنكه افراد وجود اینبا . مانند مد است نسبت به عرف

 و لباس و پوشاک یظاهر وضعیت این ،کنند سخن گفتن شروع به

-گذارد. در تصمیمآنهاست که بـر ادراکات ما از آنها تأثیر مي

 گام اول، در با دیگران ارتباطي هرگونه تعامل وشروع گیری برای 

پارادوکسیكال . نكته پردازیمکنكاش وضعیت ظاهری آنها ميبـه 

 یظاهر ورای وضعیتآنچه  گیرد که برای فهماز اینجا نشات مي

قضاوت و ارزیابي باید بر اساس ظاهر او  ، ابتدادارد وجودیک فرد 

 کنیم.

ای شدن مصرف در دوره معاصر،آرای بیان با توجه به توده

از  «گیدنز«و  «زیمل«، «بوردیو»شده از سوی صاحب نظراني چون 

در جامعه بر  مدلینگکفایت نظری بیشتری در تحلیل پدیده 

پیوستاری از تمایز، فردیت، سبک زندگي و زیرا  ،ار استدخور

داف شود که با توجه به اهنیز رفتارهای تقلیدی در آنها دیده مي

 در خدمت فرضیات ما باشند. توانندتحقیق مي

کند که مد دارای دو کارکرد است: تمایز زیمل استدالل مي

. افراد از این طرف در و فردیت و دوم ایجاد همبستگي طبقاتي

گذارند. ازی انسجام طبقاتي خود را نیز به نمایش ميعین خودابر

اثر کشمكش میان داند که بر مد و مدسازی را فرآیندی ميزیمل، 

بیشتر با تكیه بر فراگرد تمایز  طبقات متضاد، بر سر دستیابي به منابع

شود و صورتي از تقلید و بنابراین صورتي از تشخص حاصل مي

ضمن دگرگوني مستمر خود  ،حال اجتماعي است. ولي در عین

ان را از زمان دیگر و یک قشر اجتماعي را از قشر دیگر زم یک

به یک طبقه اجتماعي است  طو مواردی را که مربوکند متمایز مي

. از این رو، از این کندمتحد کرده و آنها را از دیگران منفک مي

و نیز دینداری از آن  توان برای فرضیات طبقه اجتماعينظریه مي

تری طبقات باال از دینداری کمرسد استفاده کرد. چون به نظر مي

مدلینگ باالتر هستند و از برخوردار هستند و از نظر گرایش به 

این طریق درصدد تمایز خود با سایر طبقات و نیز انسجام طبقاتي 

 خود یا سایر طبقات هستند.

رویكرد بوردیو در فرضیات انواع سرمایه و گرایش به 

گوید حجم، بوردیو مي گیرد.مدلینگ مورد استفاده قرار مي

شود. اصي ميهای زندگي خها منجر به سبکترکیب و میر سرمایه

های خاصي توانند عادات مصرفي و خلقها مياز این رو سرمایه

های سرمایه آورند.ایجاد کنند که تمایزات طبقاتي را به وجود مي

های طبقاتي آنها، چارچوب ها، برحسب ویژگيفرهنگي گروه
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سازد که توضیح دهنده رفتار شان مهیا ميشناختي و مذهبي برای

توان فرضیات دینداری را نیز از این منظر ا مي. لذمصرفي آنهاست

های زندگي محصول منظم سبک ،نظر بوردیو تببین کرد. از

متفاوتي هستند که طبقات مختلف در اختیار دارند. های سرمایه

قاتي با فاوت طبافزون بر این، رویكرد بوردیو در تببین فرضیه ت

 کنندگي باالیي دارد.مدلینگ نیز قدرت تبیین

نز در رضایت از بدن و مصرف فرهنگي و نیز تحلیلي که گید

تواند فرضیه مصرف فرهنگي را تبیین کند. سبک زندگي دارد مي

ردی تاکید دارد که گیدنز بر موفقیت شخصي و نیز هویت ف

از نظر  شود.در یک فرایند دیالكتیكي حاصل مي اکتسابي است و

سازی یا ناو پوشاک عالوه بر آنكه وسیله مهمي برای پنها

آشكارسازی وجوه مختلف زندگي شخصي است، نوعي وسیله 

چرا که لباس آداب و اصول رایج  ،شودخودنمایي نیز محسوب مي

زند. حاالت چهره و دیگر حرکات هویت شخصي پیوند مي را به

هایي است که ارتباطات بدن نیز فراهم آورندة قرائن و نشانه

برای اینكه بتوانیم  ،عبارت دیگرروزمره ما مشروط به آنها است. به 

به طور مساوی با دیگران در تولید و بازنمایي روابط اجتماعي 

آمیز بر شریک شویم، باید قادر باشیم نظارتي مداوم و موفقیت

 .چهره و بدن خویش اعمال کنیم

 

 روش کار

-مي« توصیفي/تحلیلي»تحقیق حاضر پیمایش کمي و از نوع 

 باشد،که آخرین سرشماری مي 1395باشد. بر طبق سرشماری 

باشد. از این تعداد نفر مي 13267637جمعیت کل استان تهران 

نفر مرد و  4324155نفر ساکن شهر تهران هستند.  8693706

(. جامعه آماری 1395نفر زن هستند )مرکز آمار ایران،  4369551

 18باشد که باالی از زنان شهر تهران مي 252048پژوهش حاضر، 

نفر  385 ونه نیز بر اساس فرمول کوکرانمحجم ن ل سن دارند.سا

های بودن، پاسختعیین شد. اما، به دالیلي احتمالي از جمله ناقص

یكدست، پارگي، عدم عودت پرسشنامه و غیره این تعداد را به 

دهیم تا از اثر کاهش حجم نمونه برتحلیل مورد افزایش مي 400

 نهایي بكاهیم.

ی است و اچندمرحله ایبه صورت خوشه گیریروش نمونه

در سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول حجم نمونه بر اساس فرمول 

مورد افزایش یافت تا از اثر  400نفر تعیین شد اما به  385کوکران 

کاهش حجم نمونه بر تحلیل نهایي کاسته شود. در مرحله بعد با 

شهر تهران به سه ای مناطق مسكوني گیری خوشهاستفاده از نمونه

طبقه پایین، متوسط و باال تقسیم و از بین هر کدام یک یا دو محله 

گیری انتخاب شد. جهت انتخاب تصادفي افراد، به منظور نمونه

های مناطق مذکور تهیه و در آنها برای هر منطقه نواحي، نقشه

ها مشخص شدند. در نقشه هر منطقه ها و کوچهمحالت، بلوک

های آن با عالمت مشخص شد. هر پرسشگر در چهها و کوبلوک

ای را در نظر بلوک و کوچه مورد نظر خود به طور تصادفي خانه

به شرط  -شد گرفته و با اولین کسي که جلوی در منزل حاضر مي

 -سال به باال داشته باشد 18اینكه در دامنة سني مدنظر ما یعني 

ی به طور شد و برای انتخاب نمونه بعدپرسشنامه پر مي

کرد. در مرحله سوم با استفاده سیستماتیک خانه ها را انتخاب مي

از نمونه گیری سیستماتیک برآوردی از تعداد منازل واقع در هر 

بلوک به عمل آمد و این مقدار بر حجم نمونه واقع در آن بلوک 

گیری از تقسیم شد. سپس عددی به تصادف به عنوان مبدأ نمونه

آمده انتخاب گردید و با شمارش منازل و در  یک تا مقدار بدست

نظر گرفتن بازه تكرار به منظور جا انداختن آن تعداد منزل و 

 مراجعه به منزل بعدی مشخص شد.

 های مختلفي به کارگیری شیوهبرای محاسبه پایایي ابزار اندازه

 ترین آن برای سنجششود که مناسببرده مي

ونباخ است. استفاده از پایایي طیف لیكرت ضریب آلفای کر

گیری، بر اساس آلفای کرونباخ برای تحلیل پایایي ابزار اندازه

روی  زمون برآرو با انجام پیشروش پایداری دروني است. از این

شده است. آلفای  84/0، آلفای کرونباخ مدلینگ برابر با فرن 38

، انسجام 79/0های اجتماعي برابر با شكبه کرونباخ عضویت در

، سرمایه فرهنگي 75/0، سرمایه اقتصادی برابر با 77/0اجتماعي 

، سرمایه 79/0یافته ، سرمایه فرهنگي تجسم80/0یافته عینیت

، 83/0های جمعي استفاده از رسانه ،82/0شده فرهنگي نهادینه

، 84/0مناسک دیني ، 82/0اعتقاد دیني ، 80/0رضایت از بدن 
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گزارش شده  ،83/0 يو طبقه اجتماع ،79/0مصرف فرهنگي 

 دهنده مطلوبیت اعتبار ابزار سنجش هستند.است. این میزان نشان

-ادهبودن دهای پژوهش ابتدا نرمالبرای بررسي و تحلیل سوال

 اسمیرنوف مورد بررسي –ها با استفاده از آزمون کولموگروف

های تحقیق، قرار گرفت و پس از مشخص شدن نرمال بودن داده

-ز نرمها با ضریب همبستگي پیرسون با استفاده ارابطه بین متغیر

 سنجیده شد و در پایان نیز برای بررسي ضریب spss 22افزار

افزار نیكویي برازش متغیرهای فرضیات اصلي پژوهش از نرم

 .استفاده گردید 24ایموس 

 

 نتایج

( و %5/49د، مجرد )پاسخگو، بیشترین تعدا 400از مجموع 

درصد متاهل  3/44( هستند. %6کمترین نسبت، همسرفوت شده )

 40تا  31یان در گروه سني نیز مطلقه هستند. بیشتر پاسخگو 6/9و 

سال  60( و کمترین تعداد پاسخگویان در گروه سني %7/30سال )

سال و کمتر  40%( هستند. بیش از نیمي از پاسخگویان  6و باالتر )

گویان دارای تحصیالت کارشناسي تر پاسخاند. بیش( بوده1/66%)

ویان دارای تحصیالت زیر دیپلم ( و کمترین تعداد پاسخگ9/29%)

( هستند. بیش از نیمي از پاسخگویان دارای تحصیالت 2/11%)

پاسخگو، بیشتر  400کارداني و باالتر هستند. از مجموع 

 ( و کمترین تعداد%5/31)پاسخگویان درآمد خود را باال 

 .اند( ارزیابي کرده%5/5ان درآمد خود را پایین )پاسخگوی

با توجه به نتایج تحقیق، برای هر دو آزمون شاپیروویلک و 

بیشتر است و  05/0اسمیرنوف سطح معناداری از  -کولموگروف

ها نرمال است، همچنین ضریب این بدان معناست که توزیع داده

های توان از آزمونميباشد. بنابراین نرمال بودن باالتر از یک مي

 .پارامتریک برای سنجش رابطه متغیرها استفاده نمود

 

 نتایج آزمون همبستگي متغیرهای تحقیق. 1جدول 

داریسطح معنا ضریب همبستگي متغیر  

های اجتماعي و گرایش به مدلینگعضویت در شبكه  46/0  001/0  

گرایش به مدلینگانسجام اجتماعي با   49/0  001/0  

41/0 سرمایه اقتصادی )درآمد( و گرایش به مدلینگ  001/0  

شده در گرایش زنان و دختران تهراني به مدلینگمیزان سرمایه فرهنگي نهادینه  53/0  001/0  

یافته و گرایش به مدلینگمیزان سرمایه فرهنگي عینیت  61/0  001/0  

و گرایش به مدلینگ میزان سرمایه فرهنگي تجسدیافته  68/0  001/0  

های جمعي و گرایش به مدلینگمیزان استفاده از رسانه  62/0  001/0  

58/0 مصرف فرهنگي و گرایش به مدلینگ  001/0  

-64/0 مناسک دیني در گرایش زنان و دختران تهراني به مدلینگ  001/0  

-54/0 اعتقاد دیني و گرایش به مدلینگ  001/0  

در گرایش زنان و دختران تهراني به مدلینگرضایت از بدن   76/0  001/0  

43/0 طبقه اجتماعي و گرایش به مدلینگ  001/0  

 %95با توجه به نتایج آزمون همبستگي پیرسون در فاصله اطمینان 

باشد که از مي 001/0سطح معناداری برای تمامي متغیر ها برابر با 

( کمتر است. شدت این رابطه =  %5سطح معناداری استاندارد )

 متوسط و جهت رابطه از نوع مستقیم است. 
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اصلي  بین متغیرهایبا توجه به معناداری آزمون همبستگي پیرسون 

باشد، حال در اینجا تحقیق که پیش شرط آزمون رگرسیون مي

از بر رفاه ذهني  ن میزان تأثیر متغیرهای مستقلیجهت تعی

 .استفاده شده است Stepwiseرگرسیون خطي با روش 

 
 بینی شدهمدل رگرسیون پیش .2شماره  جدول

مجذورضريب تعیین  مدل رگرشیونی

(2R) 

 يافتهضريب تعديل 

 421/0 458/0 مقدار

به دست  )2R(با توجه به نتایج جدول باال، مقدار ضریب تبیین 

است که این میزان  421/0 باالدر مدل  مدلینگآمده برای تبیین 

دهد که متغیر وابسته به میزان نسبتاً مناسبي توسط نشان مي

 42شود؛ در واقع، مدلینگ به میزان متغیرهای مستقل تبیین مي

پزوهش تبیین شده  درد نظر رقل موی مستهارتوسط متغی درصد

 است.

 

 

 
شمدل غیراستاندارد معادله ساختاری متغیرهای پژوه . 1نمودار   
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 پژوهشمدل استاندارد معادله ساختاری تحلیل عاملي متغیرهای  . 2نمودار

 24موسیا افزار نرم خروجي از که زیر نتایج به توجه با

 .گیریمنتیجه مي را مدل مناسب است، برازش آمده بدست

 

 

 های برازش الگوی اصلی. شاخص2 جدول

قبولمقدار قابل  شاخص ها  مطلوبیت مقدار یافته پژوهش 

RMSEA 07.rmsea  072/0  تایید مدل 
Chi-square - 759/290  - 

p-value 05.valuep   000/0  تایید مدل 

Df)150 - ) درجه آزادی - 

Df
x2

 
32 

Df
x

 
938/1  تایید مدل 

cfi 09.CFI  904/0  تایید مدل 
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ی گردد، مقدار آمارههمانطور که در جداول فوق مالحظه مي

است که  3، درجه آزادی نیز برابر با 759/290دو در مدل  کای

است، که در حدود مقدار قابل  938/1حاصل نسبت آن برابر با 

( 001/0بدست آمده در این مدل ) p-valueقبول قرار دارد. 

-مي pبدست آمده است که نشان از عدم تایید مدل در شاخص 

در حد  Cfiباشد از طرفي دیگر شاخص برازندگي الگو مانند 

 .قابل قبولي قرار دارند
 

 یریگجهیو نتبحث 

امروزه، شهر تهران به مهمترین مرکز تحوالت سیاسي و 

های يسها و دگردیاجتماعي کشور تبدیل شده است. مهاجرت

های جمعي باعث شده ناشي از رسوخ ارتباطات ناشي از رسانه

عمدتاً است که شهر تهران در تغییر مستمر باشد. تغییراتي که 

را  سبک و شیوه زندگي افراد، به خصوص زنان و دختران جوان

ها، مناسک و تحت تاثیر قرار داده است. وجود مدها، سلیقه

دهندة این های لباس، خوراک و پوشاک نشانفراواني مدل

وضعیت است. آنچه محل نظر و درنگ است، این است که با 

و دختران به  د زنانوکاهش بار زندگي از منظر هنجاری، ور

های مختلف، ها و مدلزندگي نمایشي و بازنمایي خود در پوشش

دهندة نوعي گسست از وضعیت کهن و گرایش به نوعي از نشان

سبک زندگي است که محتوای عمدة آن بر محور بازنمایي مكرر 

کنند که با ارائه خود چرخد. زنان و دختران سعي ميو مستمر مي

ها و ، کارکرد اجتماعي خود را در کانالدر سپهر مدها و مدلینگ

ي نشان دهند که هم برای آنها تمایز و هویت متفاوت یمجراها

راضي )هرچند پنهاني تایجاد کند و هم برای آنها نوعي صدای اع

وضع موجود باشد که عمدتاً بار ایدئولوژیكي ه و تدریجي( دربار

 قدرتمندی دارد. 

ني تئوریک و مطالعات پیشین های این مطالعه از منظر مبایافته

دهندة همساني و قرابت با آنها است. )در مجموع، نه مطلق( نشان

دهندة روند تحوالت اجتماعي و این وضعیت شاید به نوعي نشان

فرهنگي مشابهي در کشور ما با سایر کشورهای دیگر است که 

های برساختي و بازنمایي رسوخ سبک زندگي مبتني بر هویت

ی جامعه مصرفي هستند. نتایج مطالعات رستگارخالد خود در لوا

، (11)، بخارایي و رفیعي (7)، ، محمودی و محدثي گیلوایي (6)

، راجاگوپاالن و (13)، پیلتن و طالبي (12)پورنصیری و همكاران 

، ایزیدورژیک و (15)، دی جیاکومو و همكاران (14)شجوال 

دهد که زنان از نشان مي (17)و آتا و همكاران  (16)همكاران 

ها ها ومانكنطریق به نمایش گذاشتن بدن خود در قالب مدل

گری ودر نهایت ایجاد هویت تصنعي درصدد خرید نگاه وجلوه

 برای خود هستند. در این مطالعه نیز نشان داده شد که مدلینگ

های اجتماعي عنوان یک نوع سرمایه در عرصه فعالیتتواند بهمي

چرا که مد شود، ه نوعي تمایز و پرستیژ ميکه منجر بمطرح شود 

توانند باعث پرستیژ، غرور و افتخار اشخاص های روز ميو مدل

شود و به دنبال آن در متمایزکردن جایگاه اجتماعي آنها نقش به 

 سزایي داشته باشد

آنچه در بحث عوامل موثر برگرایش به مدلینگ در بین زنان 

و تفرد  جتماعيمحور هویت او دختران تهراني هویدا است، بر 

چرخد. شهر تهران با نوعي آزادی انتخاب و تمایزیابي سنتي به مي

شدن و مصرف نمایشي به مدرن در حرکت است که در آن دیده

بخشي از زندگي افراد تبدیل شده است.زماني که در انبوه خلق 

معنایي بینند، با نوعي بيافراد ممری برای ابراز وجود نمي

کنند از این طریق به خود نوعي تشخص شود و سعي ميروبرومي

شدن در بین افرادی که همساني باالیي با هم دارند، بدهند. دیده

دهد که افزون بر اینكه از نظر نوعي قدرت به زنان ودختران مي

کند، از نظر معنایي نیز برای آنها انگیزه مادی آنها را تقویت مي

دلینگ مستتر است، خوداظهاری کند. اما، آنچه در مایجاد مي

است، پوششي برای نمادین شدن در یک آوردگاه دائماً متناقض. 

تناقض در اینجا است که در مدلینگ، مد و مدگرایي نیز برجسته 

هستند. مدلینگ برای آنكه مدل بماند، باید دائماً از مدهای 

 متفاوت تقلید کند یا اینكه خود به پیشقراول تولید مد تبدل شود.

کند که باید شكل قبلي خود را این امر او را به فردی تبدیل مي

های این نقض کند و بعد از مدتي به شكل دیگری درآید. داللت

امر از چند جهت است: خوداظهاریِ مدل بعد از مدتي منجر به 
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بیند که باید به شكل شود. فرد مينوعي سرخوردگي مبدل مي

د. این امر با از هم گسیختن دیگری درآید تا جذابیت داشته باش

ي که با یکند و معناتداوم، نوعي فروپاشي هویتي برای اوایجاد مي

گیرد. دوم اینكه مدلینگ مي دیده شدن در پي آن هست را از او

در سطح است و نوعي جلوه ظاهری دارد که در آن فرافكني 

ا درون به بیرون غلبه دارد. لذا، معیارهای زندگي خوب را از فرد ی

ها دانند.این مرجعجوید که دیگران آنها را مرجع ميافرادی مي

هم عمدتاً در سینماها یا رویدادهای بصری جذابي وجود دارند که 

دسترسي به آنها دشوار است. لذا، عطش دسترسي به مرجع و الگو 

 آید.ینگ به یک امر متعالي درميبرای مدل

ت که در آن آنچه در مدلینگ شهر تهران عیان است این اس

به این معنا که زنان و  شود،صوراتي از زندگي خود دیده ميت

دختران پیرو این سبک از زندگي سعي دارند از بطن آن نوعي 

گذاری نقش د.آثار این امر در فاصلهنتمایز و تفاوت ایجاد کن

گذاری بین خود واقعي و خود دلخواه آشكار است. این فاصله

کند از طریق مصرف ینگ سعي ميشكاف ایجاد کرده است. مدل

فرهنگي و مصرف نمایشي و با دوری از خانواده، دوستان، 

های زندگي خود را در خارج اطرافیان و سایر همساالن، ارزش

دیده یا  آموزششدن از زندگي واقعي روزمره تعریف کند. فرد 

پدیده  های بدني به نوعيها و ژستبا تقلید و یا خلق فرم

 مدگرایيترین تأثیر بتدایيا کند.گرایش پیدا مي نیز زایيمصرف

ن بر اساس آ اجتماعي بر کاربران با این روند راههم هایو شبكه

هویت فعلي او را به  کنند. این امرچیزی است که آنها ارائه مي

کند و سپس را از خود واقعي تهي مي مقلدچالش مي کشد؛ ابتدا 

بروز دهد، در حالي که به آل را د خود ایدهدهبه او فرصت مي

ی گفتماني شبكه های اطور ناخودآگاه، این خود جدید در فض

مدگرا های اجتماعي خته شده است. شبكهاس غیرواقعي اجتماعي

توانند از هر جنسیت، طبقه مي افرادآورند که ای فراهم ميهصحنه

فعالیت کنند، عضو اجتماعي، ملیت و قومیتي که باشند، در آن 

بازی انتخاب و درصدد تحقق آن واه خود را خنقش دلو  شوند

که شده تبدیل ، کاربر به هویتي فردمدار فرایندکنند. در این 

 ،. در واقعدهدهای معارین را از دست ميارتباط واقع با چارچوب

شود تا این قابلیت به فرد داده مي دگرایانه،های اجتماعي مبا شبكه

اتر از هویت واقعي خود در خواهد، فرخود را هرگونه که مي

 بازتعریف و روایت کند.، جهان فیزیكي
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 Abstract 

Introduction: This study was conducted with the aim of investigating the 

causes and sociological factors of Tehrani women and girls over 18 years of 

age toward modeling. 

Methods: The survey research method is quantitative and 

"descriptive/analytical". The statistical population of the current study was all 

women over 18 years old in Tehran. The sample size was determined based 

on Cochran's formula of 385 people, which we increased to 400 cases. The 

tool for collecting the questionnaire was multi-stage cluster sampling. To 

investigate and analyze the research questions, the normality of the data was 

first checked using the Kolmogorov/Smirnov test, and after determining the 

normality of the research data, the relationship between the variables was 

compared with the Pearson correlation coefficient using the SPSS 22 software 

was used and finally, Imus 24 software was used to check the goodness of fit 

of the variables of the main hypotheses of the research. 

Results: The findings show that there is a difference between social class, 

body satisfaction, mass media use, cultural consumption, cultural capital 

(embodied, objectified, and institutionalized), economic capital, and social 

capital (social cohesion). There is a significant and positive relationship 

between membership in social networks and the tendency of Tehrani women 

and girls. However, a significant and inverse relationship was observed 

between the variables of religious belief and religious rituals and the tendency 

of Tehrani women and girls. 

Conclusion: The results show that the trend of modeling among Tehrani 

women and girls is obvious, it revolves around the axis of popular identity 

and individuality. The city of Tehran is moving with a kind of freedom of 

choice and differentiation from traditional to modern, in which being seen and 

consuming shows has become a part of women's lives. 

Keywords: Modeling, Cultural Capital, Cultural Consumption, Body 

Satisfaction, Religious Beliefs 

 
 

 


