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چكیده

هدف پژوهش حاضر مقایس��ه طرحواره های زیبایی ش��ناختی افراد  16-20با  55-60س��ال بر اساس سن
و جنس��یت میباش��د .روش این پژوهش از نوع علی مقایسهای بود .جامعه آماری شامل تمامی مردان و زنان
 55 – 60و پس��ران و دختران  16-20س��اله شهر تهران در سال  1398به تعداد  900000نفر بود که با استفاده
از روش نمونه گیری خوشهای تصادفی از مناطق  22گانه شهر تهران به تعداد  400نفر انتخاب شدند .در اين
پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته طرحوارههای زيبايي شناختي مرتبط با سن و جنسيت (بهرامی و همکاران،
 )1397اس��تفاده گردید .روش آماری در این پژوهش آزمون  Tمس��تقل بود .بر اس��اس یافتههای پژوهش می
توان چنین نتیجه گیری کرد که علت تفاوت طرحوارههای زیبایی ش��ناختی افراد  16تا  20و  55تا  60در هر
دو جنس این اس��ت که معیارهای زیبایی از نظر نوجوانان و جوانان باید منطبق با مد روز باش��د و اصو ً
ال این
طرحواره در بین افراد با س��نین پائینتر بیش��تر از افراد مسنتر دیده میش��ود که این مساله میتواند ناشی از
گسترش شبکه های اجتماعی و اینترنت در نسل جوان امروز باشد .به طور کلی یافته های این پژوهش نشان
داد بین طرحوارههای زیبایی-ش��ناختی افراد  16– 20و  55– 60س��ال در دو جنس تفاوت معناداری وجود
دارد)P<0/05( .
واژه های کلیدی :طرحوارههای زیبایی شناختی ،سن ،جنسیت
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مقدمه
احس��اس زیبایی به طور بالقوه در ظرفیت هر انس��انی نهفته اس��ت .به تدریج در جریان رشد و تحول
انسان این حس از طریق حواس پنجگانه تقویت شده و به فعلیت میرسد و هر شخصی مفهومی از حس
زیبایی در ذهن خود ش��کل میدهد و آن را درک میکند .همانطور که ادراک در افراد به لحاظ قابليت
و اس��تعداد متفاوت است ،ادارک زيبايي نيز در بین افراد متفاوت است .بنابراین همگان از زيبايي درک
واحدي ندارند و اگر داش��ته باش��ند ،نسبت آنها با هم يکسان نيس��ت .چرا که طرحواره آنان در سنین
مختلف و در دو جنس تحت تأثیر تجربیات و حس ذاتیش��ان اس��ت (دیباچی و رجبی .)1397 ،اینکه
چط��ور این حس ذات��ی و تجربیات زندگی ،تبدیل به طرحوارهای از زیبایی در ذهن فرد میش��ود حائز
اهمیت اس��ت اما برای پی بردن به این مس��أله ابتدا باید مفهوم طرحواره و چگونگی شکل گیری آن در
ذهن افراد بررسی شود (شاکر.)2015 ،
طرحوارهها یکی از مفاهیم اساس��ی در حوزه روانشناسی هستند که در اوایل زندگی شکل میگیرند و
به حرکت خود ادامه میدهند و خودش��ان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل میکنند .بر اس��اس دیدگاه
روانشناسان ش��ناختی طرحوارهها بعد از شکل گیری به سختی تغییر میکنند (هانجنز ،مارلین و آرنتز،1
 .)2020از دیدگاه یانگ طرحوارهها 2باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل
آموزههای سالهای نخس��تین زندگیاند (فرشیدمنش ،داودی و حیدری .)2020 ،طرحواره همان چیزی
است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود .یعنی حفظ دیدگاهی با ثبات
درباره خود ،دیگران و یا یک چیز خاص ،اگر چه درست باشد یا تحریف شده ،مثبت باشد یا منفی ،میتواند
در اوایل زندگی یا در مسیر بعدی زندگی شکل بگیرید (کلسکو ،ویشار و یانگ.)2003 ،3
شکل گیری طرحواره های زیبایی شناختی در طول زندگی نیز به همین منوال است .از ابتدای زندگی
شروع شده و با تجارب زندگی به تدریج شکل میگیرد .از هر مفهومی هر فرد طرحوارهای در ذهن خود
ایجاد میکند و یکی از این مفاهیم زیباییش��ناختی اس��ت .هر فردی طرحوارهای خاص در مورد زیبایی
دارد و آن را از همان دوران کودکی و در طول زمان بر اس��اس حس ذاتی و تجارب یادگیری ،در ذهن
خود شکل می دهد .کودکان بر اساس این طرحوارهها ،حس زیبایی شناختی را در خود پرورش داده و
در بزرگس��الی نیز بر اس��اس این طرحوارههایی که در ذهن خود دارند معیارهایی را برای زیبایی در نظر
می گیرند (جاکوبسون و بیوت.)2019 ،4
به طور کلی می توان گفت منظور از طرحواره های زیبایی ش��ناختی ،مفهوم و ادراک ش��ناختی فرد
از احس��اس زیبایی اس��ت که عالوه بر حس ذاتی ،تحت تأثیر فرهنگ ،تجارب فردی و تعامل هر فرد با
دیگران در طول رش��د و نمو قرار می گیرد به گونهای که منجر به تفاوت های فردی در ادراک زیبایی
میشود (سوجانن.)2018 ،5
بنابراین طرحواره زیباییش��ناختی مفهومی نس��بی و مبتنی بر تفاوتهای فردی اس��ت و متناسب با
فرهنگ و ش��رایط اجتماعی تعاریف گوناگونی از زیبایی میش��ود .همچنانکه ادراک در افراد به لحاظ
قابليت و اس��تعدادها مختلف اس��ت ،ادارک زيبايي نيز در افراد مختلف گوناگون است و همگان از زيبا و
1. Huntjens, Marlin & Arntz
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4. Jacobsen, Beudt.
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زيبايي درک واحدي ندارند و اگر داش��ته باشند ،نس��بت آنها يکسان نيست و طرحواره آنان در سنین
مختلف و در دو جنس تحت تأثیر همین تجربیات و فرهنگ است (کالین ،2010 ،1ترجمه علیا.)1397 ،
ب��ر این اس��اس می توان گفت یک��ی از عوامل ایجاد طرح��واره ها به خص��وص طرحوارههای زیبایی
ش��ناختی ،فرهنگ جامعه اس��ت .بر اساس نظر مارگارت مید 2انسان ش��ناس و جامعه شناس ،انسانها
صرفاً به صورت خنثی عناصر فرهنگی را دریافت نمیکنند ،بلکه آنها را در درون خود تغییر میدهند و
همین امر موجب میشود که افراد معیارهای زیباییشناختی را از فرهنگی که در آن قرار دارند اقتباض
کرده و آن را در خود درونی کنند و در نهایت طرحوارههای زیبایی را در ذهن خود بر اساس فرهنگ و
تجربیات خود شکل دهند (عسگری خانقاه و مهربد .)1395 ،از آنجا که این طرحواره ها به نوعی عینک
های فرد برای دیدن و ادراک محیط پیرامونش است ،بنابراین رفتار انسان نیز تا حدود زیادی بر اساس
این طرحوارههایی است که در ذهن او شکل گرفته است (قبادی زاده ،یوسفی و قادری.)1398 ،
ب��ه ط��ور مثال یکی از رفتارهایی که تا ح��د زیادی متأثر از طرحوارههای زیبایی ش��ناختی افراد می
باشد برقراری روابط عاطفی و انتخاب همسر است .چرا که طرحوارهها تأثیر عاطفی متقابلی را در روابط
صمیمانه افراد میگذارد و معیارهای آنان در انتخاب همسر و برقراری ارتباط آنها با هم بر اساس همین
طرحوارهها صورت میپذیرد .برخی از افراد معیارهای سرسختانهای برای انتخاب و زیبایی بر میگزینند
(احمدی و نصراللهی )1398 ،و برخی دیگر نیز به دلیل طرحواره های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی،
نقص و شرم ،استحقاق و خودبزرگ بینی دچار خودشیفتگی شده و این معیارهای سرسختانه را به دلیل
وجود این طرحواره ها بر می گزینند .طرحواره هایی که ش��کل گیری آنها از دوران کودکی آغاز ش��ده
است (ضابطی و جعفری.)1398 ،
چیزی که در س��الهای کودکی و نوجوانی باعث تقویت این طرحوارهها می ش��ود عالوه بر جامعه و
فرهنگی که در آن رش��د مییابد ،مشاهده ،تش��ویق و ترغیب بیرونی است .از مسائل قابل توجه در این
رابطه ،دخالت بزرگس��االن ،معلم ،والدین ،مربیان ،دوس��تان ،ش��بکههای اجتماعی ،و رسانههای جمعی
اس��ت( .داعی .)1395 ،اما مسأله مهم اینجاس��ت که اگر فرد با اطالعات اشتباه از محیط مواجه شود از
طریق تحریفهای شناختی به اطالعاتی اهمیت میدهد و آنها را برجسته می نماید که با طرحوارههای
معیوبش همخوانی دارد و اطالعاتی که با طرحوارههایش منافات دارند را نادیده و یا کم ارزش میشمارد.
به همین دلیل گاه نوجوانان و جوانان امروزی با معیارهایی از زیبایی روبرو میشوند که درک نادرستی
از آن دارند و از طریق تحریف شناختی در ذهن خود آن را به طرحوارهای از زیبایی تبدیل میکنند .با
این وجود ،راهبردهای شناختی ،آگاهی شناختی فرد را افزایش میدهند و او را به این نتیجه میرسانند
که طرحواره یا غلط است یا این که سخت اغراقآمیز شده است (نرداهی ،سورنسن و آگنس.)2020 ،3
احساسات فرد می تواند آگاهی شناختی و ادراکات شخصی از زیبایی را تحت تأثیر قرار دهد تا جایی
که معیارهای زیبایی هر فرد تا حدودی منحصر به فرد و س��لیقه ای ش��ده و باعث میش��ود هر شخصی
طرحوارهای متفاوت از دیگری در ذهن خود بس��ازد .این طرحوارههای موجود نه تنها در طول زمان در
بی��ن اف��راد تغییر میکند بلکه در بی��ن دو جنس نیز این تفاوتها دیده میش��ود .مردان و زنان هریک
طرحوارههای زیبایی مخصوص به جنس��یت خود را ش��کل میدهن��د و معیارهایی را برای خود در نظر
میگیرند که با معیارهای جنس مخالف بسیار متفاوت است .در نتیجه همین تفاوت طرحوارههای زیبایی
1. Kalin
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در دورههای مختلف و در دو جنس گاهی باعث بروز عدم تفاهم بین آنها میشود (کیم و لی.)2019 ،1
ب��ا وجود معیارهای منحصر به فرد ،آثار همدوره و تجربیات جمعی یک نس��ل نیز میتواند معیارهای
نسبتاً یکسانی را در افراد آن جامعه به وجود آورد و تا حدودی باعث شکلگیری طرحوارههای مشابهی
از زیبایی در یک نسل از جامعهشود .در نتیجه ما شاهد این خواهیم بود که معیارهای زیبایی افراد در
یک نسل با نسل قبل و بعد از خود متفاوت شود و این تفاوت در معیارهای زیبایی در طول زمان ،خود
باعث ایجاد عدم تفاهم بین دو نسل می شود؛ زیرا هریک طرحوارههای خاص خود را از زیبایی در طول
زمان شکل دادهاند (مایمونه و الوتر و جفری.)2020 ،2
تفاوت در معیارها و طرحواره های زیبایی در طول زمان به خصوص در قرن حاضر ،منجر به ش��کاف
نس��لی عمیقی بین والدین و فرزندان ش��ده اس��ت .به ویژه والدینی که فاصله سنی بیشتری با فرزندان
خود دارند .آنها معیارهای زیبایی و مدهایی را که مدنظر فرزندانش��ان اس��ت را نمیپس��ندند و فرزندان
نیز تفکرات والدین خود را قبول ندارند .این مس��أله زمانی ش��دت میگیرد ک��ه فرزندان امروزی اعم از
دختران و پسران به خاطر در اختیار داشتن تکنولوژی های ارتباطی مانند اینترنت ،ماهواره و شبکههای
اجتماعی با موج بزرگی از ارتباطات در دنیای امروز مواجه هستند و مدام در معرض مالکها و معیارهای
جدی��د زیبایی در دنیای ام��روز قرار میگیرند .برای همین طرحوارههای زیبایی افراد مدام دس��تخوش
تغییر و تحول است و شکاف نسلی عمیقی بین والدین و فرزندان به وجود آورده است (عباسی.)1395 ،
با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوریهای جدید رایانهای ،جوانان ارتباطات گستردهای با جوامع
و فرهنگهای گوناگون پیدا کردهاند و مس��أله مهم در این زمینه ،شناخت و آگاهی از ارزشها ،باورها و
انتخاب الگوهای مطلوب است که بسیار پیچیده و مشکلتر شده است و چه بسا زمینههای موجود باعث
ش��ده برخی از جوانان به رفتارها و الگوهای متضاد با ارزشهای جامعه خویش رو آورند .در این زمینه
گروههای مرجع بهعنوان ابزاري كه نوجوانان و جوانان را درتصميمگيري ياري ميكنند ،نقش مهمي در
این زمینه بازی می کنند .بس��یاري از لباسهايي كه جوانان امروزی میپوش��ند و بسیاری از معیارهای
زیبایی در دنیای امروز الگو گرفته از ظاهر خوانندگان ،بازيگران و ورزش��كارانی است که در نقش همین
گروه های مرجع می باشند(عس��کری خانقاه و مهربد .)1395 ،تحلیل روانش��ناختی این رفتارها نش��ان
دهنده نوعی از تعلق گروهی ،نوجویی ،تنوع طلبی و گرایش جوانان به امروزی ش��دن است و کام ً
ال یک
پدیده طبیعی و تا حدودی نابهنجار در جهت ارضای نیاز به زیبایی و مورد توجه قرار گرفتن محس��وب
می شوند .همچنین از دیدگاه روانشناختی مدگرایی با نوعي خودنمایي و نياز به جلب توجه ديگران در
ارتباط است که جوانان امروزی اعم از دختر و پسر برای زیبا جلوه دادن خود به مدگرایی روی میآورند
و برای زیباتر دیده شدن دست به هر کاری می زنند (توسلی ،سماواتی و فتحعلی زاده.)1397 ،
به دلیل اهمیتی که زیبایی شناختی در بین اقشار مختلف مردم دارد ،تمامی رسانههای دنیا به نوعی
در برنامهها و تبلیغات رسانهای خود به این نکته توجه خاصی نشان میدهند و سعی بر این دارند هریک
الگو و معیار خاصی از زیبایی و مد را وارد جوامع بشری نمایند و به تدریج با ایجاد طرحوارههای ذهنی
جدیدی از زیبایی در ذهن جوانان ،افکار آنان را به سمت و سوی دلخواه خود سوق داده و درک درست
آنان از زیبایی را تحت تأثیر قرار دهند .در نتیجه جوانان بدون تحلیل و تفکر منطقی در مورد این الگوها
و معیارها به تدریج طرحوارهای جدید از زیبایی را در ذهن خود میسازند .در این صورت بیم آن میرود
که طرحوارههای جوانان دس��تخوش تغییرات بنیادین ش��ود و ادراکهای آنان تحت تأثیر قرار گیرد .به
1. Kim, Lee
2. Maymone, Laughter, Jeffrey
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طوری که شکافی عمیق بین نسلهای گذشته ،حال و آتی ایجاد نماید (حسینی و احمدی.)1397 ،
پژوهشهای متعددی پیرامون زیبایی و مدگرایی صورت گرفته است .قربانی و کرفه ( )1398پژوهشی
را با هدف بررس��ي نقش ماهواره بر ادراک زیبایی و مدگرايي زنان  20تا  30ش��هر گنبدکاووس انجام
دادند .يافته ها آنان نش��ان داد بين اس��تفاده از ماهواره با ادراک زیبایی و نحوه پوشش و آرايش ظاهري
دختران و زنان و انتخاب مد رابطه وجود دارد .نیکنام و خودی ( ،)1398در پژوهش��ی نش��ان دادند که
زنان در مقایسه با مردان در ادراک زیبایی و تصویر بدن با ارزیابی تناسب ،گرایش به تناسب ،ارزیابی و
ادراک بدنی نمره باالتری داش��تند .همچنین در زنان بین رضایت از بدن و احس��اس زیبایی و شادکامی
رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و خودپنداره مثبت آنان را پیش بینی می کرد .یافته های پژوهش
آزادگان ( )1396نش��ان داد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و گرایش به جراحی زیبایی در زنان رابطه
مثبت وجود دارد و بین تصویر بدنی و گرایش به جراحی زیبایی زنان مثبت وجود داشت .همچنین بین
طرحواره های ناس��ازگار اولیه و تصویر بدنی در زنان رابطه مثبت وجود دارد .همچنین نتایج نش��ان داد
که س��طح باالی طرحواره خودگردانی و عملکرد مستقل با سطح باالتر گرایش به جراحی زیبایی همراه
اس��ت .عسگری خانقاه و مهربد ( ،)1395پژوهشی را با هدف بررسی مقایسه مفهوم زیبایی نزد دختران
و پسران جوان  20تا  30ساله منطقه  15تهران انجام دادند .نتایج نشان داد که جوانان امروز برای زیبا
ش��دن دست به هر عملی می زنند .اما راه های دس��تیابی به زیبایی در دختران و پسران متنوع است.
همچنین یافته های آنان نش��ان داد ادراک مفهوم زیبایی برای دختران و پسران تنها یک مفهوم نیست
بلکه زیبایی به عنوان عاملی برای کس��ب منزلت اجتماع��ی و همچنین عامل موثر در افرایش اعتمادبه
نفس محسوب می شود.
1
واگز ،جابیکنی و ش��ان ( )2020پژوهش��ی را با هدف تفاوت های جنسیتی در زن و مرد در ارزیابی
زیبایی اندام انجام دادند .یافتههای آنان نشان از تفاوت معنادار در ارزیابی زیبایی اندام بین زنان و مردان
داش��ت و میانگین نمرات زنان در این زمینه بیش��تر از مردان بود .لوی ،آرلی و مازار )2019( 2پژوهشی
را با هدف تفاوت های جنس��یتی در پردازش انگیزشی و شناختی زیبایی صورت در مردان و زنان انجام
دادند .یافته های آنان نش��ان داد نمره پردازش ش��ناختی و انگیزش��ی مردان از زیبایی صورت بیشتر از
زنان بود .یافته های پژوهش الریسا و همکاران )2017( 3نشان از شکل گیری ادراک جذابیت و زیبایی
دختران و پس��ران جوان بر اس��اس معیارهای تعیین شده توسط رس��انههای جمعی داشت و دختران و
پسران جوان برای بیشتر دیده شدن گرایش به مدهای تعیین شده توسط رسانههای جمعی را دارند.
ب��ا وج��ود پژوهش های متعدد پیرامون مد و زیبایی ،در هیچ یک به چگونگی ش��کل گیری طرحواره
های زیبایی شناختی و مقایسه آن در دوره مختلف و در دو جنس باهم اشارهای نشده است .از آنجا که
این مس��أله در جامعه امروز ما موجب انحرافات زیادی در بین نوجوانان و جوانان ش��ده اس��ت پرداختن
به مس��أله طرحواره های زیبایی ش��ناختی و چگونگی ش��کل گیری آن ،می تواند گامی در پیشگیری از
انحرافات ش��ناختی افراد گردد .اهمیت بررسی طرحواره های زیبایی در این است که این طرحوارهها را
نمیتوان به حساب هیجانات زودگذر جوانی دانست .چون آثاری که بر جای می گذارد زودگذر و سطحی
نیس��ت ،این طور تابع مد بودن و خود را با معیارهای زودگذر زیبایی تطبیق دادن برای جامعه میتواند
مسائل زیادی ایجاد کند که گاهی اساس نظام اعتقادی ،ارزشی و فرهنگی جامعه را خدشهدار میسازد
1. Voges, Giabbiconi, Schone
2. Levy,a Ariely, Mazar,
3. Larissa Vingilis-Jaremko, Daphne Maurer, Xiaoqing Gao
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و در ش��کل وس��یعتر نظام خانواده و جامعه را دچار انحراف مینماید (کوهستان بحرآسمان ،محمدی و
جهانبخش .)1398 ،اگر نس��ل جوان همین سبک زندگی را در نوع پوشش ،رفتار و بعضاً گفتار خود در
پیش گیرد ،بیم آن میرود که با خیل عظیم جوانان خودباخته و مدگرا و تحت تأثیر مدلهای ناهنجار
ق��رار بگیریم .بنابراین پیامدهای منفی این نوع طرحوارههای زیبایی زودگذر عالوه بر مدگرایی افراطی،
اختالفات شدید بین والدین و فرزندان ،شکاف نسلی ،ازخودبیگانگی فرهنگی و از دست دادن ارزشهای
غن��ی فرهنگ��ی و خانوادگی خواهد بود (بابایی فرد و روحی .)1397 ،بنابراین با توجه به اهمیت موضوع
پرداختن به پژوهشی که چگونگی تغییر مالکها و معیارهای زیبایی و شکلگیری طرحوارههای جدید
از زیبایی را در طول زمان و دورههای مختلف در هر دو جنس مورد مقایس��ه و بررس��ی قرار دهد الزم و
ضروری به نظر میرس��د .لذا س��وال و مسأله اصلی از انجام این پژوهش این است که بین طرحواره های
زیبایی شناختی افراد  16-20و  56-60سال بر اساس سن و جنست چه تفاوتی وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
روش این پژوهش از نوع علی مقایسهای و با استفاده از آزمون آماری  Tمستقل بود .جامعه آماری در
این پژوهش شامل کلیه مردان و زنان  55 – 60و پسران و دختران  16 - 20ساله شهر تهران در سال
 1398به تعداد  900000نفر بودند که با اس��تفاده از روش نمونهگیری خوش��های تصادفی تعداد 400
نفر انتخاب ش��دند .از آنجا که گروه  16تا  20س��ال شامل دانش آموزان و دانشجویان بود ،بنابراین برای
انتخاب نمونه به این صورت اقدام شد که ابتدا به صورت خوشهای تصادفی  2منطقه از بین مناطق 22
گانه انتخاب گردید .شامل منطقه  2و منطقه  .16سپس از هر یک از مناطق ،یک مدرسه دخترانه و یک
مدرس��ه پس��رانه به صورت تصادفی انتخاب و در آن مدارس نیز برای هر جنسیت یک کالس به صورت
تصادفی انتخاب شدند .همچنین برای دانشجویان از گروه نمونه  16تا  20سال نیز از دانشگاههای شهر
تهران به صورت تصادفی دو دانش��گاه انتخاب و در دانش��گاهها نیز به صورت تصادفی دو دانش��کده و در
نهایت دو کالس به صورت تصادفی انتخاب و پرسش��نامه به تعداد اعضا توزیع گردید .برای گروه – 60
 55ساله نیز  3منطقه از بین مناطق  22گانه به صورت تصادفی انتخاب گردید .شامل منطقه  ،2منطقه
 ،7و منطقه  .16نمونهها از ادارات ،نهادها ،کسبه ها و مناطق مسکونی انتخاب شدند و پرسشنامه برای
آنان جهت تحلیل آماری توزیع گردید.
1
پرسشنامه طرحواره های زیبایی شناسی  :این پرسشنامه توسط بهرامی ،فرخی و شریفی نیا در سال
 1397با  120س��وال و  4بعد برای س��نجش طرحواره های زيبايي ش��ناختي مرتبط با سن و جنسيت
طراحی ش��ده اس��ت .نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  5تایی (کام ً
ال موافق ،موافق ،تا
حدودی ،مخالف ،و کام ً
ال مخالف)  1تا  5نمره گذاری می باش��د و هر بعد نمره جدا و مخصوص خود را
دارد .ابعاد این پرسشنامه شامل :الف) سواالت کلی در مورد معیارهای زیبایی شناسی ،شامل سواالت 1
تا  .24ب) سواالت مربوط به چهره و اعضای آن ،شامل سواالت  25تا  . 76ج) سواالت مربوط به اندام،
اعضای بدن ،و قد و وزن ،ش��امل س��واالت  77تا  .98د) س��واالت مربوط به پوش��اک و متعلقات ،شامل
سواالت  98تا  .120روایی این ابزار ،قبل از آزمون با استفاده از روش روایی محتوایی مشخص شده و از
نظرات اساتید روانشناسی و سنجش و اندازه گیری و مشاورین و چند از نفر از متخصصان روانشناسی
صورت گرفته اس��ت .میزان پایایی این پرسش��نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/89در پژوهش
حاضر به دست آمد که این عدد باالتر از حد استاندارد ( )0/70بوده و نشان از پایایی باالی ابزار پژوهش
1. Aesthetic Schema Questionnaire
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میباشد .همچنین با استفاده از مقادیر ضريب  ، KMOبرای طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن از
جمله معیارهای زیبایی ،چهره و اعضای صورت ،اندام و پوش��اک و متعلقات به ترتیب در پژوهش حاضر
میزان  0/805 ،0/88 ،0/884 ،0/899و  0/911به دست آمد.
یافته های پژوهش
مشخصات جمعیت شناسی
جدول شماره :1اطالعات آمار توصیفی شرکت کنندگان براساس مشخصات جمعیت شناختی
جنسیت
سن
16الی 20سال

مذکر

مونث

مجموع

فراوانی

100

100

200

فراوانی

100

100

200

فراوانی

200

200

400

درصد

55الی 60سال

50

درصد

مجموع

50

50

درصد

100

50

50

100
100

50

جدول فوق گویای این مطلب است که از بین  400نفر از شهروندان تهرانی که در این پژوهش شرکت
داشتند ،نیمی از آنها بین  16الی  20سال و نیمی دیگر بین  55الی  60سال سن دارند .همچنین %50
از آنها مذکر و  %50دیگر مونث هس��تند ،به طوری که از بین  200نفر مذکر نیمی از آنها بین  16الی
 20سال و نیمی دیگر بین  55الی  60سال سن دارند و این امر برای مونث ها نیز صادق است.
جدول شماره  2شاخص های آماري مربوط به طرحوارههای زیبایی و ابعاد آن
متغیرهای پژوهش
طرحواره های زیبایی

معیارهای کلی زیبایی

چهره و اعضای صورت

سن
16الی 20سال
55الی 60سال
16الی 20سال
55الی 60سال
16الی 20سال
55الی 60سال

جنسیت

ميانگين

دختر

397/87

زن

350/34

39/055

دختر

75/58

12/101

زن

65/61

پسر
مرد

پسر
مرد

پسر

50/782

2578/877

302

1525/347

226

385/45

47/232

326/46

39/839

77/44
62/22

13/233
10/479
8/792

158/75

19/506

141/41

17/921

دختر

166/25

زن

149/58

مرد

انحراف معيار

واريانس

2230/94

1587/155
175/132
146/454
109/82

77/311
380/5

کمترین

بیشترین
513

283
245
51
56

458
461

105
104

38

98

113

214

92

203

47

21/482

461/505

121

18/995

360/834

80

321/196

498

85

212
208
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16الی 20سال

اندام

پسر

پوشاک و متعلقات

73/99

9/502

64/61

7/837

دختر

79/88

زن

70/85

8/89

دختر

76/16

زن

64/29

مرد

55الی 60سال
16الی 20سال

50

55الی 60سال

پسر
مرد

75/25
58/21

90/303

48

100

40

88

48

96

10/628

112/972

56

79/043

43

61/427

109/526

10/465

11/321

128/172

53

8/691

75/539

45

76/369

8/738

41

100
95
100
90
85

جدول ش��ماره  2نش��ان می دهد که در تمامی متغیرها بیش��ترین میانگین مربوط به دختران بوده و
کمترین میانگین مربوط به مردان می باشد .در حالی که در متغیر معیارهای زیبایی بیشترین میانگین
مربوط به گروه پس��ران و کمترین میانگین مربوط به گروه زنان اس��ت .همچنین در تمامی متغیرهای
مورد بررسی میانگین زنان بیشتر از میانگین مردان است .از سوی دیگر میانگین گروه سنی  16الی 20
سال در تمامی متغیرها بیشتر از میانگین گروه سنی  55الی  60سال می باشد.
جدول شماره  .3آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل
جهت سنجش تفاوت طرحوارههای زیباییشناختی افراد  16 – 20و  55 – 60سال
متغیر

آمار توصیفی

گروه سنی
انحراف
میانگین
معیار

شرط
برابری واریانس ها

طرحواره های 49/31 391/66 16 – 20
زیبایی
 41/13 338/4 55 – 60عدم برابری واریانس ها
برابری واریانس ها

معیارهای کلی 12/682 76/51 16 – 20
زیبایی
 9/797 63/92 55 – 60عدم برابری واریانس ها

چهره و اعضای 20/808 162/5 16 – 20
صورت

برابری واریانس ها

10/479 76/93 16 – 20

برابری واریانس ها

10/883

برابری واریانس ها

 18/869 145/49 55 – 60عدم برابری واریانس ها

اندام
پوشاک و
متعلقات

67/73 55 – 60

 8/926عدم برابری واریانس ها

61/25 55 – 60

 9/211عدم برابری واریانس ها

16 – 20

75/7

آزمون  Tمستقل

تست لون

سطح
سطح
آماره  Tدرجه آزادی
آماره F
معناداري
معناداري
0/005 7/962
0/001 18/867
0/024 5/114
0/023 5/211
0/024 5/166

11/73

398

11/115

398

8/56

398

11/73

11/115
8/56

385/586

0/001

374/133
394/249

0/001

9/455
14/338

398

14/338

0/001

0/001

398

9/455

0/001

388/184
387/417

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

جهت بررس��ی فرضیه اول پژوه��ش مبنی بر تفاوت طرحوارههای زیباییش��ناختی افراد  16 – 20و
 55 – 60س��ال ،از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل ( tمستقل) 1استفاده شد .جدول شماره
 3با اس��تفاده از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل به بررسي تفاوت متغیرهای طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین افراد  16 – 20و  55 – 60س��اله شهر تهران پرداخته است .جدول
ش��ماره  3گوياي اين مطلب اس��ت كه میانگین طرحوارههای زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین افراد
با گروه س��نی  16الی  20س��ال بیش��تر از افراد با گروه سنی  55الی  60س��ال بوده و به عبارتی ،افراد
کم س��نتر میانگین بیشتری در طرحوارههای زیباییش��ناختی و ابعاد آن نسبت به افراد مسنتر کسب
1. Independent Samples T-Test
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کرده اند .همچنین همان طور که جدول فوق نشان میدهد ،سطوح معنی داری در تست لون در تمامی
متغیرها کمتر از  0/05هستند ،بنابراین این امر گویای این مطلب است که واریانس ها در هر دو جامعه
(افراد  16 – 20و  55 – 60ساله) با یکدیگر برابر نمی باشند و به همین جهت برای تفسیر تفاوت معنی
داری بین گروه ها با آزمون  Tمس��تقل ،گزارش می ش��ود .همچنین به دلیل آن که سطوح معنی داری
تمامی متغیرهای پژوهش در آزمون  Tمس��تقل کمتر از  0/05هستند ،بنابراین با سطح اطمینان %95
بین طرحوارههای زیباییشناختی افرا د  16 – 20و  55 – 60ساله شهر تهران تفاوت وجود دارد .پس
می توان گفت که فرضیه صفر رد و فرضیه اول پژوهش تائید می گردد.
جدول شماره  :4آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل
جهت سنجش تفاوت طرحوارههای زیبایی شناختی مردان (پسران) و زنان (دختران)
متغیر

جنسیت

آمار توصیفی
انحراف
میانگین
معیار

شرط
برابری واریانس ها

طرحواره های مردان (پسران) 52/666 355/96
زیبایی زنان (دختران)  51/081 374/11عدم برابری واریانس ها
برابری واریانس ها

معیارهای کلی مردان (پسران) 14/141 69/83
زیبایی زنان (دختران)  11/674 70/6عدم برابری واریانس ها
برابری واریانس ها

چهره و اعضای مردان (پسران) 20/605 150/08
صورت زنان (دختران)  21/884 157/91عدم برابری واریانس ها
اندام
پوشاک و
متعلقات

مردان (پسران) 69/3

9/88

برابری واریانس ها

زنان (دختران)  10/769 75/36عدم برابری واریانس ها
مردان (پسران) 12/863 66/73

برابری واریانس ها

زنان (دختران)  11/693 70/22عدم برابری واریانس ها

تست لون
سطح
آماره F
معناداري
0/191 1/715
0/003 9/217
0/813 0/056
0/563 0/336
0/067 3/369

آزمون  Tمستقل
آماره T

درجه
آزادی

سطح
معناداري

-3/498

398

0/001

397/629 -3/498
-0/59

398

384/211 -0/59
-3/684

398

396/567 -3/684
-5/868

398

395/081 -5/868
-2/838

398

394/431 -2/838

0/001
0/556
0/556
0/001
0/001
0/001
0/001
0/005
0/005

جهت بررس��ی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تفاوت طرحوارههای زیبایی ش��ناختی مردان (پسران) و
زنان (دختران) ،از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل ( tمستقل) استفاده گردید .جدول شماره
 4با اس��تفاده از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل به بررسي تفاوت متغیرهای طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین مردان (پس��ران) و زنان (دختران) شهر تهران پرداخته است .جدول
ش��ماره  4گوياي اين مطلب اس��ت كه میانگین طرحوارههای زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین مردان
(پس��ران) کمتر از زنان (دختران) بوده و به عبارتی ،زنان و یا دختران نمرات بیش��تری نسبت به مردان
و یا پس��ران کس��ب کرده اند .همچنین همان طور که جدول فوق نش��ان می دهد ،سطوح معنی داری
در تس��ت لون در تمامی متغیرها به غیر از متغیر معیارهای زیبایی ،بیش��تر از  0/05می باشند ،بنابراین
نش��ان م��ی دهد ک��ه واریانس ها در هر دو جامعه (مردان (پس��ران) و زنان (دخت��ران) به غیر از متغیر
معیارهای زیبایی ،با یکدیگر برابر می باشند و به همین جهت برای تفسیر تفاوت معنی داری بین گروه
ها با آزمون  Tمستقل ،ردیف باال به غیر از متغیر معیارهای زیبایی گزارش می شود .در حالی که برای
متغی��ر معیارهای زیبایی ،واریانس ها در هر دو جامعه برابر نبوده و در آزمون  Tمس��تقل ،ردیف پائین
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گ��زارش می گردد .همچنین به دلیل آن که س��طوح معنی داری تمام��ی متغیرهای پژوهش به غیر از
متغیر معیارهای زیبایی ،در آزمون  Tمس��تقل کمتر از  0/05هس��تند ،بنابراین با سطح اطمینان %95
بین متغیر معیارهای زیبایی در مردان (پس��ران) و زنان (دختران) تفاوت وجود ندارد ،در حالی که بین
طرحوارههای زیبایی ش��ناختی مردان (پسران) و زنان (دختران) تفاوت وجود دارد .پس می توان گفت
که فرضیه صفر رد و فرضیه دوم پژوهش تائید می گردد.
جدول شماره  :5آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل
جهت سنجش طرحوارههای زیبایی شناختی مردان و زنان  55 – 60ساله
متغیر

جنسیت

آمار توصیفی
میانگین انحراف معیار

شرط
برابری واریانس ها

طرحواره های مرد
زیبایی
زن

326/46

39/839

350/34

 39/055عدم برابری واریانس ها

مرد

62/22

10/479

برابری واریانس ها

زن

65/61

8/792

عدم برابری واریانس ها

چهره و اعضای مرد
صورت
زن

141/41

17/921

برابری واریانس ها

149/58

 18/995عدم برابری واریانس ها

معیارهای
زیبایی

اندام
پوشاک و
متعلقات

مرد

64/61

7/837

برابری واریانس ها

زن

70/85

8/89

عدم برابری واریانس ها

مرد

58/21

8/738

برابری واریانس ها

زن

64/29

8/691

عدم برابری واریانس ها

تست لون
سطح
آماره F
معناداري
0/001

0/995

0/43

0/513

0/536

0/465

0/796

0/373

0/066

0/798

آزمون  Tمستقل
آماره T

درجه
آزادی

سطح
معناداري

-4/281

198

0/001

197/922 -4/281
-2/48

198

192/199 -2/48
-6/126

198

197/333 -3/126
-5/27

198

194/934 -5/27
-4/931

198

197/994 -4/931

0/001
0/014
0/014
0/002
0/002
0/001
0/001
0/001
0/001

جهت بررس��ی فرضیه س��وم پژوهش مبنی بر تف��اوت طرحوارههای زیبایی ش��ناختی مردان و زنان
 55 – 60س��ال ،از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل ( tمستقل) استفاده شد .جدول شماره
 5با اس��تفاده از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل به بررسي تفاوت متغیرهای طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین مردان و زنان ش��هر تهران پرداخته است .جدول شماره  5گوياي اين
مطلب است كه میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن در بین زنان بیشتر از مردان می باشد،
به طوری که زنان در زمینه طرحوارههای زیباییش��ناختی نمرات بیشتری نسبت به مردان کسب کرده
اند .همچنین همان طور که جدول فوق نش��ان می دهد ،س��طوح معنی داری در تس��ت لون در تمامی
متغیره��ا بیش��تر از  0/05می باش��ند ،بنابراین می توان گفت که واریانس ه��ا در هر دو جامعه (زنان و
مردان) با یکدیگر برابر می باشند و به همین جهت برای تفسیر تفاوت معنی داری بین گروه ها با آزمون
 Tمس��تقل ،ردیف باال گزارش می ش��ود .همچنین به دلیل آن که س��طوح معنی داری تمامی متغیرها
در آزمون  Tمس��تقل کمتر از  0/05هس��تند ،بنابراین با سطح اطمینان  %95بین طرحوارههای زیبایی
شناختی مردان و زنان تفاوت وجود دارد .پس می توان گفت که فرضیه صفر رد و فرضیه سوم پژوهش
تائید می گردد.
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جدول شماره  :6آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل
جهت سنجش تفاوت طرحوارههای زیبایی شناختی پسران و دختران  16 – 20سال
جنسیت

متغیر

پسر

طرحواره های
زیبایی
دختر
معیارهای
زیبایی

پسر

دختر

آمار توصیفی
میانگین

انحراف
معیار

شرط

47/232 385/45

برابری واریانس ها

13/233

برابری واریانس ها

19/506 158/75

برابری واریانس ها

73/99

9/502

برابری واریانس ها

75/25

10/465

برابری واریانس ها

 50/782 397/87عدم برابری واریانس ها
77/44
75/58

 12/101عدم برابری واریانس ها

چهره و اعضای پسر
صورت
دختر

 21/482 166/25عدم برابری واریانس ها

دختر

79/88

 10/628عدم برابری واریانس ها

دختر

76/16

پسر

اندام
پوشاک و
متعلقات

پسر

آزمون  Tمستقل

تست لون

سطح
سطح
آماره  Tدرجه آزادی
آماره F
معناداري
معناداري
0/868

0/353

0/773

0/38

0/271 1/217
1/924

0/167

0/24

0/625

 11/321عدم برابری واریانس ها

-1/79

198

1/039

198

-2/584

198

-4/126

198

-0/584

198

-1/79

1/039

196/969

0/075
0/075
0/3

196/438

196/184 -2/584
195/568 -4/126

0/3

0/01
0/01

0/001
0/001
0/56
0/56

196/789 -0/584

جهت بررس��ی فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر تفاوت طرحوارههای زیبایی ش��ناختی پسران و دختران
 16 – 20س��ال ،از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل ( tمس��تقل) استفاده شد .جدول شماره
 6با اس��تفاده از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل به بررس��ي تفاوت متغیرهای طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین پس��ران و دختران شهر تهران بررس��ی پرداخته است .جدول شماره 6
گوياي اين مطلب است كه میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن به غیر از بعد معیارهای زیبایی
در بین دختران بیشتر از پسران می باشد ،در حالی که پسران در زمینه معیارهای زیبایی میانگین بیشتری
نسبت به دختران کسب کردند .بنابراین با سطح اطمینان  %95بین ابعاد چهره و اعضای صورت و نیز اندام
در پس��ران و دختران تفاوت وجود دارد ،در حالی که بین طرحوارههای زیبایی شناختی پسران و دختران
تفاوت وجود ندارد .پس می توان گفت که فرضیه صفر تائید و فرضیه چهارم پژوهش رد می گردد.
جدول شماره  :7آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل
جهت سنجش تفاوت طرحوارههای زیبایی دختران  20-16ساله با زنان  60-55ساله
متغیر

گروه
سنی

آمار توصیفی
میانگین انحراف معیار

شرط

طرحواره های دختران 397/87
زیبایی
زنان 350/34

 39/055عدم برابری واریانس ها

65/61

عدم برابری واریانس ها

معیارهای
زیبایی

دختران
زنان

75/58

چهره و اعضای دختران 166/25
صورت
زنان 149/58

50/782

برابری واریانس ها

12/101

برابری واریانس ها

21/482

برابری واریانس ها

8/792

 18/995عدم برابری واریانس ها

آزمون  Tمستقل

تست لون

سطح
سطح
آماره  Tدرجه آزادی
آماره F
معناداري
معناداري
0/002 10/028
0/001 11/23
0/035 4/502

7/419

198

6/663

198

7/419
6/663

5/813
5/813

185/76
180/742
198

195/076

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
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اندام
پوشاک و
متعلقات

دختران

79/88

10/628

برابری واریانس ها

دختران

76/16

11/321

برابری واریانس ها

زنان
زنان

70/85
64/29

8/89

8/691

عدم برابری واریانس ها
عدم برابری واریانس ها

54
6/769

0/01

0/027 4/936

6/511

198

8/315

198

192/005

6/511

185/609

8/315

0/001
0/001
0/001
0/001

جهت بررس��ی فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر تفاوت طرحوارههای زیبایی دختران  16-20سال با زنان
 55-60س��ال ،از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل ( tمس��تقل) اس��تفاده شد .جدول شماره
 7با اس��تفاده از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل به بررس��ي تفاوت متغیرهای طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین دختران و زنان ش��هر تهران پرداخته است .جدول شماره  7گوياي اين
مطلب است كه میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن در بین دختران بیشتر از زنان می باشد ،به
طوری که زنان  55الی  60ساله در زمینه طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن نمرات کمتری نسبت به
دختران  16الی  20سال کسب کرده اند .همچنین همان طور که جدول فوق نشان می دهد ،سطوح معنی
داری در تس��ت لون در تمامی متغیرها کمتر از  0/05می باش��ند ،بنابراین این امر گویای این مطلب است
که واریانس ها در هر دو جامعه (دختران و زنان) با یکدیگر برابر نمی باشند و به همین جهت برای تفسیر
تفاوت معنی داری بین گروه ها با آزمون  Tمس��تقل ،ردیف پائین گزارش می شود .همچنین به دلیل آن
که سطوح معنی داری طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن در آزمون  Tمستقل کمتر از  0/05هستند،
بنابراین با سطح اطمینان  %95بین طرحوارههای زیبایی دختران  16-20ساله با زنان  55-60ساله تفاوت
وجود دارد .پس می توان گفت که فرضیه صفر رد و فرضیه پنجم پژوهش تائید می گردد.
جدول شماره  :8آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مستقل جهت سنجش تفاوت طرحوارههای
زیبایی پسران  20-16ساله با مردان  60-55ساله
متغیر
طرحواره های
زیبایی
معیارهای زیبایی
چهره و اعضای
صورت
اندام
پوشاک و متعلقات

گروه سنی

آمار توصیفی
میانگین

انحراف
معیار

شرط

پسران 47/232 385/45

برابری واریانس ها

13/233

برابری واریانس ها

مردان

پسران
مردان

39/839 326/46
77/44
62/22

10/479

پسران 19/506 158/75
مردان

برابری واریانس ها

17/921 141/41
7/837

عدم برابری واریانس ها

پسران

73/99

پسران

75/25

10/465

مردان

عدم برابری واریانس ها
عدم برابری واریانس ها

9/502

مردان

عدم برابری واریانس ها

64/61

58/21

8/738

برابری واریانس ها
برابری واریانس ها

عدم برابری واریانس ها

تست لون

سطح
آماره F
معناداري
4/797

0/03

0/003 9/336
0/058 3/622
0/023 5/264
0/045 4/074

آزمون  Tمستقل
آماره T

درجه
آزادی

سطح
معناداري
0/001

9/547

198

9/018

198

0/001

6/545

198

0/001

7/62

198

0/001

12/501

198

0/001

0/001 192/526 9/547
0/001 188/117 9/018
0/001 196/596 6/545
7/62

0/001 191/08

0/001 191/895 12/501

جهت بررسی فرضیه ششم پژوهش مبنی بر تفاوت طرحوارههای زیبایی پسران  16-20سال با مردان
 55-60س��ال ،از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل ( tمس��تقل) استفاده شد .جدول شماره
 8با اس��تفاده از آزمون تفاوت میانگین بین دو گروه مس��تقل به بررسي تفاوت متغیرهای طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین پس��ران و مردان ش��هر تهران پرداخته است .جدول شماره  8گوياي
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اين مطلب است كه میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن در بین پسران بیشتر از مردان می
باش��د ،به طوری که مردان  55الی  60س��اله در زمینه طرحوارههای زیباییش��ناختی و ابعاد آن نمرات
کمتری نسبت به پسران  16الی  20سال کسب کرده اند .همچنین همان طور که جدول فوق نشان می
دهد ،سطوح معنی داری در تست لون در تمامی متغیرها به غیر از متغیر چهره و اعضای صورت ،کمتر
از  0/05می باش��ند ،بنابراین این امر نش��ان دهنده آن اس��ت که واریانس ها در هر دو جامعه (پسران و
مردان) به غیر از متغیر چهره و اعضای صورت ،با یکدیگر برابر نمی باشند و به همین جهت برای تفسیر
تفاوت معنی داری بین گروه ها با آزمون  Tمس��تقل ،ردیف پائین گزارش می ش��ود .در حالی که برای
متغیر چهره و اعضای صورت ،جهت تفسیر تفاوت معنی داری بین گروه ها با آزمون  Tمستقل از ردیف
باال استفاده می شود .همچنین به دلیل آن که سطوح معنی داری طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد
آن در آزمون  Tمستقل کمتر از  0/05هستند ،بنابراین با سطح اطمینان  %95بین طرحوارههای زیبایی
پسران  16-20ساله با مردان  55-60ساله تفاوت وجود دارد .پس می توان گفت که فرضیه صفر رد و
فرضیه ششم پژوهش تائید می گردد.
بحث و نتیجه گیری
با نظر به فرضیه اول پژوهش كه به بررس��ی تفاوت بین طرحوارههای زیباییش��ناختی افراد 16 – 20
و  55 – 60س��اله ش��هر تهران مي پردازد ،مي توان گفت كه بین طرحوارههای زیباییش��ناختی افراد
 16 – 20و  55 – 60س��اله شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>0/05به طوری که میانگین
طرحوارههای زیباییش��ناختی و ابعاد آن در بین افراد با گروه س��نی  16الی  20س��ال بیشتر از افراد با
گروه س��نی  55الی  60س��ال بوده است .در نتیجه افراد کم س��نتر میانگین بیشتری در طرحوارههای
زیباییش��ناختی و ابعاد آن نس��بت به افراد مس��نتر کس��ب کرده اند .یافته این فرضیه با پژوهش های
عسگری خانقاه و همکاران ( )1395و الریسا و همکاران ( )2017هماهنگ و همسو بود.
در تبیین این فرضیه می توان چنین گفت که در س��نین نوجوانی نوجوانان تمایل دارند کانون توجه
دیگران واقع ش��وند و میل به دیده ش��ده در آنها شدت می یابد .به همین دلیل برای دیده شدن و جلب
توجه و گاه برای اجتناب از طرد شدن در گروه همساالن دست به هر کاری می زنند .نوجوانان به علت
داش��تن ویژگی هایی همچون نوجویی ،هیجانخواهی ،میل به محبوبیت ،ارضای نیازهای روانی ،ایجاد
حس پیشرفت و غرور و آزادی عمل به سمت مدهای مورد پسند خود و گروه همساالن می روند که از
دید والدین آنها مورد تأیید نیس��ت و همین امر مسبب تعارضات و اختالفات بین نوجوانان و والدینشان
می گردد .در این زمینه بیشترین تأثیر را شبكههای اجتماعی بر نسل جوان امروز به خصوص متولدین
دهه  80به بعد گذاشته است .این دهه از زمانی كه پا بر عرصه هستی نهادهاند دنیا را به صورت رایانهای
دیدهاند و به همین جهت اس��ت كه این گروه را نس��ل شبكهای نامگذاری كردهاند .این نسل است .پس
ضروری است نگاه ما به این نسل نگاه جدی و حساس باشد.
با نظر به فرضیه دوم پژوهش كه به بررسی تفاوت بین طرحوارههای زیبایی شناختی مردان (پسران)
و زنان (دختران) مي پردازد ،مي توان گفت كه بین طرحوارههای زیبایی شناختی مردان (پسران) و زنان
(دختران) تفاوت وجود دارد( .)P>0/05به طوری که میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن
در بین مردان (پسران) کمتر از زنان (دختران) است .در نتیجه زنان و یا دختران نمرات بیشتری نسبت
به مردان و یا پسران کسب کردهاند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های نیکنام و خودی (،)1398
واگز وهمکاران ( )2020و لوی و همکاران ( )2019هماهنگ و همسو بود.
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در تبیین نتیجه این فرضیه می توان گفت که زنان یا دختران اصوالً به دلیل اهمیت زیاد در خصوص
مس��ائل احساسی نس��بت به آقایان و این که در مقایس��ه با آقایان موجوداتی ظریفتری هستند ،سطح
عالقه به مس��ائل زیبایی ش��ناختی در بین آنان به مراتب بیش��تر از مردان و یا پسران است .در حقیقت
برای زنان و یا دختران ،مالک های زیبا بودن یک ارزش اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود و چون
زیبا بودن و عالقه به زیبایی در زندگی و دنیای مطلوب آنان قرار دارد و به شکلی بخشی از هویت آنان
را شامل میشود ،بنابراین نسبت به مردان به زیبایی بیشتر اهمیت داده و نمرات بیشتری را در این نیز
در این خصوص کسب می کنند .از سوی دیگر به دلیل آن که زیبایی چهره ،اندام و پوشش یک مزیت
در روابط اجتماعی در جامعه امروزی محس��وب می ش��ود ،بنابراین زنان و دختران از این مزیت با توجه
به ماهیت خود اس��تفاده میکنند تا س��طح اعتماد به نفس و جایگاه خود را در اجتماع ارتقاء دهند تا
بتوانند همپای مردان در اجتماع حرکت کنند .زنان اعتماد به نفس را بيش��تر در زيبايي ميبينند .براي
همين است که زنان بيشتر از مردان به جاي تقويت قدرت و توانمندي به دنبال انواع جراحيهاي زيبايي
هستند .در حالي که مردان کمتر به زيبايي چهره اهميت ميدهند و بيشتر در باشگاههاي ورزشي بايد
س��راغ آنها را گرفت .عالوه بر این تفاوتهای روانشناختی ،بر اساس نظریه تکامل ،میل به زیبا شدن در
زنان بیشتر از مردان است و زنان دوست دارند زيباتر باشند.
با نظر به فرضیه س��وم پژوهش كه به بررس��ی تفاوت بین طرحوارههای زیبایی شناختی مردان و زنان
 55 – 60س��اله مي پردازد ،ميتوان نتیجه گرفت كه بین طرحوارههای زیبایی ش��ناختی مردان و زنان
 55 – 60ساله تفاوت وجود دارد ( .)P>0/05به طوری که میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد
آن در بین زنان بیشتر از مردان می باشد و زنان در زمینه طرحوارههای زیباییشناختی نمرات بیشتری
نسبت به مردان کسب کردهاند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های نیکنام و خودی ( ،)1398واگز
وهمکاران ( )2020و لوی و همکاران ( )2019هماهنگ و همسو بود.
در تبیین نتایج این فرضیه می توان گفت که حتی در س��نین باال نیز از حیث مس��ائل زیبایی شناسی
در بین مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد .در حقیقت می توان گفت که اکثر مردان و زنان در
طول دوران زندگی خود دیدگاهی کام ً
ال متفاوت نس��بت به طرحواره های زیبایی ش��ناختی دارند و این
دی��دگاه به مرور زمان تغییر چندانی نمیکند و این تفاوت همچنان معنادار و قابل درک اس��ت .زیبایی
ظاه��ری زنان حتی در دوران میانس��الی اث��رات زیادی در روابط بین فردی و تأثی��ر بر اطرافیان خواهد
داشت .به طور مثال زنیکه وزن کم میکند ،ازسوی زنان دیگر مورد تشویق و تحسین قرار میگیرد و
این مورد توجه قرار گرفتن از س��وی دیگران ،عالوه بر تقویت اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندی
در زن ،زمینه س��از یک زندگی رضایت بخش را فراهم می نماید .با این وجود تبلیغات ،قضاوت دیگران
و فرهنگ نقش مهمی را در تفاوت دیدگاه ها بین زن و مرد ایفا می کنند.
با نظر به فرضیه چهارم پژوهش كه به بررس��ی تفاوت بین طرحوارههای زیبایی ش��ناختی پس��ران و
دختران  16 – 20ساله مي پردازد ،مي توان گفت كه بین طرحوارههای زیبایی شناختی پسران و دختران
 16 – 20س��اله تفاوت وجود ندارد ( .)P>0/05به طوری که میانگین طرحوارههای زیباییش��ناختی و
ابعاد آن به غیر از بعد معیارهای زیبایی در بین دختران بیش��تر از پس��ران می باشد ،در حالی که پسران
در زمینه معیارهای زیبایی میانگین بیش��تری نسبت به دختران کسب کردند .می توان این گونه نتیجه
گیری کرد که در حالت کلی دختران و پسران از حیث طرحواره های زیبایی شناختی با یکدیگر اختالف
نظر چندانی ندارند و تنها اختالف نظر آنها در خصوص ابعاد چهره و اعضای صورت و نیز اندام می باشد.
در تبیین نتایج این فرضیه می توان گفت امروزه مدگرایی جوانان در هر دو جنس مشاهده می شود.
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گرایش به مدگرایی برای زیبا جلوه دادن خود و جلب توجه از ویژگی های نس��ل جوان اس��ت .از لحاظ
روانش��ناختی مدگرای��ی و میل به زیبا دیده ش��دن با نوعي خود نمایي و ني��از به جلب توجه ديگران به
خود در ارتباط است که جوانان امروزی اعم از دختر و پسر برای زیبا جلوه دادن خود به مدگرایی روی
میآورند .گروههای مرجع بهعنوان ابزاري عمومی برای دختران و پسران ،جوانان را درتصميمگيري های
مش��ترک ياري ميكنند .بس��یاري از لباسهايي كه جوانان میپوشند و بسیاری از معیارهای زیبایی در
دنیای امروز الگوگرفته از ظاهر خوانندگان ،بازيگران و ورزشكاران است و در این راستا نقش شبكههای
ماهوارهاي و رس��انهها در ترویج مالکهای زیبایی قابل توجه اس��ت .رس��انهها هر روز تصویر چهرههای
زیادی از افراد با نژادهای مختلف را به صورت یکس��ان برای دختران و پس��ران نوجوان و جوان ارائه می
دهند و باعث شکل گیری طرحواره های نسبتاً واحدی در هر دو جنس میشوند.
با نظر به فرضیه پنجم پژوهش كه به بررسی تفاوت بین طرحوارههای زیبایی دختران  16-20ساله
با زنان  55-60س��اله مي پردازد ،مي توان گفت كه بین طرحوارههای زیبایی دختران  16-20س��اله با
زنان  55-60ساله تفاوت وجود دارد ( .)P>0/05به طوری که میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و
ابعاد آن در بین دختران بیشتر از زنان می باشد .در نتیجه زنان  55الی  60ساله در زمینه طرحوارههای
زیباییشناختی و ابعاد آن نمرات کمتری نسبت به دختران  16الی  20سال کسب کرده اند .یافته های
این پژوهش با نتایج پژوهش های قربانی و کرفه ( ،)1398عسگری خانقاه و همکاران ( )1395و الریسا
و همکاران ( )2017هماهنگ و همسو بود.
می توان نتایج این فرضیه را این گونه تبیین کرد که به دلیل تبلیغات گس��ترده و گسترش شبکه های
اجتماعی و اینترنت و دسترسی بیشتر نسل امروز به دنیای ارتباطات ،دختران نوجوان عالوه بر ویژگی های
دوران نوجوانی و میل به دیده ش��دن نس��بت به زنان میانسال بیشتر در تالش برای رسیدن به معیارهای
زیبایی تعریف شده در دنیای مد هستند .همه صنعتهای مد و زیبایی ،دختران نوجوان و جوان را مدنظر
خویش قرار میدهند .به طور مثال در مدل ساختگی کلیشه جنسیتی برای تعریف زیبایی اندام زنانه توسط
مانکنهایی تعریف میش��ود که وزن آنها ۲۰درصد کمتر ازوزن معمولی متناسب با قد آنهاست .در حالی
که برای زنان میانسال نسبت به دختران چنین حساسیتی وجود ندارد .عالوه بر این دسترسی و میل زنان
میانسال هم به استفاده از شبکه های اجتماعی و مدگرایی نسبت به دختران نوجوان و جوان کمتر است.
با نظر به فرضیه شش��م پژوهش كه به بررس��ی تفاوت بین طرحوارههای زیبایی پسران  16-20ساله
با مردان  55-60س��اله مي پردازد ،مي توان گفت كه بین پس��ران  16-20ساله با مردان  55-60ساله
تفاوت وجود دارد( .)P>0/05در نتیجه میانگین طرحوارههای زیباییشناختی و ابعاد آن در بین پسران
بیش��تر از مردان می باشد ،به عبارتی ،مردان  55الی  60س��اله در زمینه طرحوارههای زیباییشناختی
و ابعاد آن نمرات کمتری نس��بت به پس��ران  16الی  20سال کسب کرده اند .نتایج این پژوهش با یافته
های پژوهش الریسا و همکاران ( )2017همسو و هماهنگ بود.
در تبیین نتایج این فرضیه می توان گفت در بین گروه مذکر نیز مانند گروه دختران و زنان بین دوره
های مختلف تفاوت معنی داری به لحاظ معیارها و طرحواره های زیبایی شناس��ی وجود دارد .همانطور
که برای دختران نوجوان نس��ل امروز امکانات ارتباطی فراهم اس��ت برای پسران نیز به همین منوال می
باش��د و باعث تفاوت در طرحواره های پس��ران نوجوان و جوان با دهه های قبل از خود به خصوص افراد
میانس��ال میش��ود .امروزه معیارهای زیبایی و الگوهای مدگرایی همگی بر اس��اس ویژگیهای کالبدی
اروپای غربی و آمریکای ش��مالی تعریف میشوند .فرهنگ جهانی یک الگوی زیبایی را برای همه جهان
مطلق میسازد و تحت تأثیر رسانهها ،فیلمها و تبلیغات گریزی از آنچه که به عنوان مد و زیبایی تعریف
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میش��ود وجود ندارد .به بیان دیگر همه باید بر اس��اس یک الگو رفتار کنند و فرقی هم نمیکند که یک
شرقی باشد و یا یک سیاه پوست یا یک سرخ پوست.
ب��ه طور کلی می ت��وان چنین نتیجه گرفت که طرحواره های افراد  16تا  20س��ال در هر دو جنس
با طرحواره های زیبایی شناس��ی افراد 55تا  60س��ال تفاوت معناداری دارد و میانگین نمرات طرحواره
های زیبایی شناس��ی افراد  16تا  20س��ال بیشتر از افراد  55تا  60سال است .در ارتباط با جنسیت نیز
میانگین طرحواره های زیبایی شناسی زنان بیشتر از مردان بود و بین طرحوارههای زیبایی شناسی آنان
تفاوت معناداری وجود داش��ت .اما بین طرحواره های زیبایی شناس��ی دختران و پسران  16تا  20سال
تفاوت چندانی مش��اهده نش��د .دلیل تفاوت طرحواره های زیبایی شناسی افراد نوجوان و جوان با افراد
میانسال را می توان در ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی و میل به دیده شدن و نیز دسترسی بیشتر
این افراد به اینترنت و ش��بک های اجتماعی دانس��ت .از طرفی رسانه های جمعی نیز در تبلیغات مد و
زیبایی بیش��تر این گروه سنی را هدف قرار می دهند .در ارتباط با تفاوت طرحواره های زیبایی شناسی
در دو جنس نیز می توان گفت دختران و زنان عالوه بر اینکه از دیدگاه تکاملی به زیبایی گرایش دارند،
زیبایی را بخش��ی از هویت اصلی خود به عنوان زن دانس��ته و برای حس ارزشمندی و جایگاه و منزلت
ف��ردی و اجتماعی و تقویت اعتماد به نفس به زیبایی اهمیت خاصی می دهند اما برای مردان مس��ائل
دیگری همچون حس قدرت و داشتن درآمد بیشتر در اولویت است.
به تمامی مس��ئولین امر در حوزه مس��ائل روان شناختی و نیز دست اندرکاران مربوطه در امور فرهنگی
پیش��نهاد می ش��ود ک��ه با برگزاری کالسه��ا و کارگاههای علمی و تش��کیل س��مینارهایی در خصوص
طرحوارههای زیبایی ش��ناختی برای عموم مردم میزان درک و آگاهی اقشار مختلف جامعه و به خصوص
نوجوانان و جوانان را نسبت به مسائل زیباشناسی افزایش دهند تا مبادا چنین امری منجر به انحراف آنان
از هدف و رس��الت زندگی ش��ود که این امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به پیکره جامعه و خانواده
وارد کند .پیش��نهاد می ش��ود که با اجرای کالس های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین و بیان تفاوت
های موجود در بین مردان و زنان از حیث مس��ائل مد و زیبایی شناختی ،از تعارضات زناشویی در این امر
جلوگیری نمایند تا سطح کیفی زندگی زناشویی ارتقاء یابد و برای ارتقای سطح کیفی زندگی خود توجه
بیش��تری به مس��ائل مد و زیباشناختی نموده و همواره احساس جوانی و نشاط را در وجود خویش شکوفا
س��ازند تا بتوانند زندگی پربارتر و با کیفیت تری از هر لحاظ داش��ته باش��ند .همچنین پیشنهاد می شود
که والدین با دوری از س��رزنش فرزندان خود در زمینه طرحواره های زیبایی ش��ناختی و درک نمودنشان
به جهت اقتضادی س��نی آنها ،س��عی نمایند که عالوه بر الگوسازی س��الم و اجتناب از اجبار و روز در این
خصوص ،نیاز آنان به افزایش اعتماد به نفس و جایگاه اجتماعی را از طروق مختلفی مانند ارتباط موثر با
سازنده با آنها در محیط های اجتماعی و ترغیب نمودن آنها به فعالیت های سازنده مانند ورزش و تفریحات
س��الم ،افزایش دهند .والدین باید تفاوت بین دیدگاه و نظراتشان در خصوص مسائل زیبایی شناختی را با
فرزندانشان پذیرفته و به جای مقابله با چنین اختالف سلیقه ای که برگرفته از تفاوت نسل می باشد ،سعی
نمایند که تاحدود زیادی خود را با فرزندانشان همسو نموده و به جای سرزنش های بیهوده ،انتخاب صحیح
را به عهده دختران خود گذاش��ته و با ایجاد اعتمادس��ازی نس��بت به دختران خود از حیث آن که توانایی
تش��خیص درست از غلط را دارند ،مس��ئولیت پذیری آنان را در این زمینه افزایش دهند .جامعه نیز سعی
نماید زمینه ساز فرهنگی مناسبی برای نوجوانان و جوانان در حیطه زیبایی و مد گردد.
مهمترين محدوديتهاي پژوهش حاضر کمبود منابع علمی در رابطه با طرحواره های زیبایی شناسی
و عدم همکاری بعضی از نهادها و ارگانها در اجرای هر چه بهتر پژوهش بود.
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