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بررسی عوامل مؤثر بر انگیزههای خالکوبی مطالعه مردان شهرکرمانشاه


علی مرادی ،استاديار ،گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی اسالم آباد غرب ،ايران
چکیده

هدف اين مقاله بررسی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر انگیزههای خالکوبی در شههر کرمانشهاه اسهت .روش توصهییی از نهو پیمهايش و ابهزار
گردآوری داده ها پرسشنامهای است که محقق تهیه کرده است .جامعة آماری مردان  61سال به باالی شهر کرمانشاه است که دستکم يه

بهار

اقدام به خالکوبی کردهاند 912 .نیر با استیاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی جمع آوری و داده ها با اسهتیاده از نهرم افهزار SPSS
تجزيه و تحلیل شدند .يافتهها :نتايج نشان میدهد بین میزان عزت نیس ،محرومیت نسبی و انگیزههای خالکوبی ارتباط معنهاداری وجهود دارد؛
همچنین وضعیت تأهل ،طبقة اجتماعی و سطح تحصیالت بر انگیزههای خالکوبی تأثیر معناداری دارند .بحث :شهناخت و آگهاهی از عواقه

و

مشکالت اجتماعی ،فیزيکی و روانشناختی تاتو در تصمیمگیریهای فردی و اجتماعی افراد تأثیر بسیاری دارد.
کلیدواژهها :تأثیرپذيری از تبلیغات ،محرومیت نسبی ،تغییر قیافه ،عزت نیس ،خالکوبی.
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حدود 1222سال پیش پیکر مرد يخی که تاتوهای بسیاری بهر

مقدمه و بیان مسأله
جوانهان درگیهر آن

بدن داشت بین تپههای استرالیا و ايتالیا پیدا شد .اين پیکر يکی

هستند ،خالکوبی يا تاتو 6است .مطالعات اخیر نشان می دهنهد،

از بهترين اسناد برجایمانده در زمینة تاتو است .سال  1948در

امروزه تمايل افراد به مد و میزان اشهتیا افهراد بهه اصهال و

مرز بین روسیه و چین ي

مومیايی در کوه های آلتا کشف شد

جوانکردن بدن بیشتر اسهت ( .)Cano and Sams, 2010اصهال

که مربوط به  2400سال پیش بود .سهال  1891دانشهمندان بهر

(تغییر) قیافه يعنی هرگونه تغییر در ساختار يا شهکل فیزيکهی

پیکر زنی مصری تعدادی خطوط و نقاط نقهرهای پیهدا کردنهد

از مسائلی که افراد بسهیاری ،بههخصهو

بدن از وضعیت بیولوژيکی اصلی خود اسهت

( Cano & Sams,

(کتیرايی.)1 :6941 ،

 .)2010زمههانی فق ه اشههراف و اعیههان خههالکوبی مههیکردنههد؛

مصری ها نخستین مردمانی بودند کهه تمهرين تهاتو را بهه

درحالی که امهروزه گهروه زيهادی از مهردم پوسهت بدنشهان را

سراسر دنیا منتشر کردند .تمرين تاتو بههصهورت حرفههای بها

خالکوبی مهی کننهد .در خهالکوبی ،بیشهتر بها نهو قلهم ههای

تالش و کار مداوم از مصر به يونان ،ايران و از آنجا به جنوب

خودنويس ،رنگ هايی به زيهر پوسهت مهی فرسهتند .در بیشهتر

غرب آسیا وارد و درنهايت با مردم کوچنشین آسیای غربی بهه

مواقع ،احتمال ورود اين رنگ های شهیمیايی بهه رگ و ايجهاد

ژاپن منتقل شد (.)Nathanson, 2006

پلینزی در دنیای کهن ،قویترين و تأثیرگذارترين تاتو هها

بیماری وجود دارد.
طبق فرهنگ لغت انگلیسی میريام وبسهتر ،واژة «»Tattoo

را داشته است .اندونزی نخستین کشوری است که بههصهورت

در سال  1777میالدی برای نخستین بار در مدار نمايان شهد

حرفهای از اشکال تريبال استیاده کرد و آن را آمهوزش داد .در

و به معنای تصاوير رنگی بر سطح بهدن تعريهف شهد؛ امها در

آفريقا بهدلیل تیرهبودن پوست افراد و مشهخصنبهودن تهاتوی

سال  1769میالدی (زمهان اکتشهافات جیمهز کهو دريهانورد

رنگی ،تکنی

جديدی اخترا شد که کندن پوست و مقهداری

انگلیسی) در آب های اقیانوسیة جنوبی جزاير تهاهیتی ،بومیهان

از گوشت بدن با وسايل نو تیز بود؛ بهطوریکه بُعهد و عمهق

اين منطقه معهادل میههومی خهالکوبی ،نشهان و داغ (در زبهان

ايجاد کند .يونانیان ،تاتو را از پارسیان آموختنهد .زنهان يونهانی

انگلیسی يعنی « )»to Markرا با واژة ( Tattaتاتااو) بیان کردند

شییتة زيبايی رنگ ها و فرم های تاتو شدند .رومهی هها از تهاتو

که  612سال قبل از اکتشافات کو و ورود به فرهنهگ لغهت

برای تنبیه نیهز اسهتیاده مهی کردنهد و در آن زمهان بسهیاری از

است که معنای دقیهق و واقعهی واژة تهاتو

برده ها و مجرمان تاتو داشتند .از ديگر مناطق مشهور در زمینهة

وبستر است .جال

« »Tattooبه معنای ضرب آهنگ سريع و تند طبل بهوده اسهت

تاتو ،جنوب و شمال آمريکا ،انگلستان و فرانسه است

که نظامیان نیروی دريايی سلطنتی بريتانیا در زمان کو بهرای

.)3 :6941

(کتیرايی،

خود به کار می بردند .هنهر اصهال بهدن سهابقه ای طهوالنی و

خههالکوبی در ايههران بههه دوران بسههیار قههديم تههاريخی

جههذاب دارد .تغییراتههی ماننههد سههورا و خههالکوبی درحههال

بازمیگردد و بیشتر نزد زنان ،پهلوانان و اوباش جاهل مرسهوم

تبديلشدن بهه جريهان اصهلی و روزمهره اسهت (

Nathanson,

بههوده اسههت .تنههديسهههايی در پازيريهه

و لرسههتان از دورة

هخامنشیان يافت شده کهه نشهان خهالکوبی بهر بدنشهان بهوده

.)2006

نخستین خالکوبی بشر احتماالً زمانی ايجاد شده که فردی

است .مولوی در مثنوی معنوی ،ضمن داستان پهلهوان قزوينهی

دستهای دودی خود را روی زخم بدنش کشهیده و دوده بهر

(شیر بیيال و دم) به عمل خالکوبی با عنوان کبودی زدن اشاره

زير پوست ،مانند نقش ،ماندگار شده است .در سهال  1991در

میکند .شیوة خالکوبی با اند تیهاوت در همهه جهای ايهران
يکسان بوده است .ابتدا نقش را بها سهوزنی بهر پوسهت حه

Tattoo
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میکردند تا اندکی خون بیايد ،سپس مادة رنگی را بر اين زخم

بیشتر افهراد جامعهه ،آدم ههای الت ،اراذل و اوبهاش توصهیف

قرار میدادند تا به تدريج جهذب پوسهت شهود .زنهان معمهوالً

میشوند

برای زيباترشدن خالکوبی

میکردهاند (نیکلسون.)1 :6919 ،

خالکوبی در ذهن برخی جوانان و نوجوانان طبقهة پهايین

(باالسرايی.)92-01 :6914 ،

اين افراد بهدنبال گريز از هنجارهايی هستند که در جامعه
تأيید شده است .قانون ،ارزشهای مهدنظر جامعهه ،مناسه

و

اجتما  ،نشهانهای از ورود بهه دوران مهردی و مردانگهی بهوده

سنتهای پذيرفته شدة کهن ي

است؛ زيرا به عقیدة آنها بیباکی و مردیِ بسیار می خواههد تها

هنجار در نظر میگیرند و اين قضیه به سَهرخوردگی و نهوعی

درد سوزنا سوزنهايی را تحمل کنند که پشهت سهر ههم در

محرومیت نسبی برای افراد خالکوبی کننده منجر شده اسهت و

پوست ناز انسان فرو مهی رود و بهه همهین دلیهل در بیشهتر

برای جبران اين نقص (پذيرش اجتماعی) اين رفتارها را انجام

زندانها که پاتو بزهکهاران اسهت و زور و بهازو و بهیبهاکی

میدهنهد .در مرحلهة دوم ،افهرادی کهه اقهدام بهه خهالکوبی و

نقههش بس هیار زي هادی در حی ه فههرد از گزنههد ديگههران دارد،

سورا کردن بدن می کنند ،به لحاظ رتبه بندی و وجهة اجتماعی

خالکوبی به شدت شیو دارد

(کتیرايی.)62 :6941 ،

جامعهه ،خهالکوبی را خهالف

در ردههای پايینی قرار میگیرند.

شايد به لحاظ تاريخی ،خالکوبی مشکل اجتماعی نباشهد؛

تمرکز بر اين موضو در شهر کرمانشاه ،داليهل فرهنگهی

اما امروزه براساس مطالعات انجام شهده کسهانی کهه خهالکوبی

متیاوتی را دربرمیگیرد .عواملی مانند موفق نبهودن در زنهدگی

می کنند جامعه و گروه ها بسیار کم آنها را می پذيرند .بها اينکهه

اجتمههاعی ،وجودنداشههتن فرصههتهههای برابههر شههغلی ،فاصههلة

بسیاری از رنگهای استیاده شهده بهرای آرايهش و تزريهق در

طبقاتی ،پوشاندن ضعفها و پاسخگويی به نیاز فطری ،مبهارزة

پوست ازنظر پزشکی تأيیهد نشهدند و عامهل سهرطان هسهتند

منیی علیه سنت ها ،مسائل روحی و عهاطیی از علهل احتمهالی

(احمديان6914 ،؛ شهريیی مهود و همکهاران6911 ،؛ Cano and Sams,

اين پديده در نظر گرفته میشود .بررسهیههای میهدانی انجهام

 ،)2010از لحاظ اجتمهاعی نیهز فاصهلة زيهادی بها هنجارههای

شده در باشگاههای ورزشی شهر کرمانشاه ،مصاحبههای متعدد

اجتماعی و عرف جامعه دارند .خالکوبی و سورا کردن متعلق

با مسؤوالن باشگاه ها و مراکز بهداشهتی و درمهانی ايهن شههر،

به رفتارهای اعتیادآور شخصی است کهه ممکهن اسهت تقريبهاً

بومی بودن پژوهشگر و آشنايی با جامعهه آمهاری ايهن منطقهه

درنتیجة آزادکردن آندرفین ها که در ارتباط با سورا کردن های

باعث انتخاب شهر کرمانشاه برای بیان اين مسأله شهده اسهت.

دردنا بدن ،بی هوشی و مستلزم احساسات مثبت اسهت ادعها

گیتنی است ،روحیة متیاوت فرهنگی بین جوانهان ايهن اسهتان

می شود اعتیاد از جنبههای روانی نشأت می گیهرد .ايهن کهار از
طريق فروکردن سوزن انجام میشود؛ درنتیجه احتمهال انتقهال
انوا عیونت ها مثهل ايهدز ،هپاتیهت ،عیونهت اسهتافیلوکوکی،
سلولیت و همچنین واکنش های آلرژي

بهخصو

ورزشکاران در بیان اين مسأله دخیل است.

مطالعات
Sams, 2010

(احمديان6914 ،؛ شريیی مود و همکاران6911 ،؛ Cano

 )andنشههان مههیدهنههد شههايد ناآگههاهی مههردم از

و حساسهیت پوسهتی

عوارض خالکوبی باعث شده است که استیاده از آن با استقبال

به مواد و رنگ های خالکوبی وجود دارد کهه درنتیجهه عالئهم

زيادی مواجه شود .پژوهش حاضر ،علل و انگیزههای اساسهی

التهاب و حساسیت موضعی در محل خالکوبی ظاهر میشود.

برای خالکوبی و سورا کردن بدن را بررسی میکند.

امروزه ،عالوه بهر هزينهه ههای انجهام خهالکوبی و اثهرات

اهداف اين مطالعه به شر زير است:

روحی و جسمی آن ،ايهن رفتهار بههلحهاظ اجتمهاعی پذيرفتهه

 -6تعیین تأثیر ظاهرگرايی افراد در انگیزههای خالکوبی؛

نیست .افرادی که خهالکوبی دارنهد معمهوالً در عهرف و بهین

 -0تعیین تأثیر میزان عزت نیس در انگیزههای خالکوبی افراد؛
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 -9تعیین تأثیر میزان عمل بدون تیکر بر انگیزه های خهالکوبی

ماتهانسههون و همکههاران )2006( 4در مطالعهههای بهها نههام

افراد؛

شخصیت و سوء رفتهار در ارتبهاط بها اصهال بهدن و عالئهم

 -4تعیین تأثیر میزان تبلیغات بر انگیزههای خالکوبی افراد؛

متیاوت فرهنگی به اين نتیجه رسیدند که خهالکوبی و اصهال

 -1تعیهین تهأثیر احسهاس محرومیهت نسهبی بهر انگیهزههههای

بدن پیامدهای گوناگون منیی فرهنگهی ماننهد طهرد اجتمهاعی،

خالکوبی افراد؛

برای افراد دارد که سالمت اجتماعی آنها را به خطر میاندازد.

 -1تعیین تأثیر میزان باورهای دينی بر انگیهزه ههای خهالکوبی

پريتی و همکاران )2006( 1در مطالعه ای با نام نشانه ههای

افراد؛

بدن( :تاتوکردن) خالکوبی کردن ،سورا کهردن بهدن و تحلیهل

 -3تعیههین تههأثیرات متغیرهههای جمعیتههی (سههطح تحصههیالت،

عالئم اختالل بین نوجوانان ،خهالکوبی کهردن و سهورا کهردن

وضعیت تأهل ،طبقة اجتماعی و استیاده از رسانهههای جمعهی

بدن را بهه رفتارههای پرخطهر مثهل اخهتالل تحلیلهی مربهوط

بر انگیزههای خالکوبی.

می دانند .نتايج نشان می دهد آقايان نسبت بهه خهانم هها بیشهتر
خالکوبی می کننهد ( %64/1در مقابهل )%1/4؛ ولهی اسهتیاده از
سورا کردن بدن برعکس و بهصورت  %61/4در مقابل %06/9

پیشینة پژوهش
سیل

و همکاران )2006( 6در مطالعهای بها نهام «تغییهر بهدن:

است.
1

انگیزه برای خالکوبی و سورا کردن» جنبه های انگیزشی تغییر

کههانو و سهامز ( )2010در مطالعهههای بهها نههام اصههال بههدن و

بههدن در جامعههة امههروز را توصههیف کههردهانههد و  62مههورد از

جوان شدن ،پیش گويی هايی را برای مديريت و اصال بدن در

انگیزههای خالکوبی در بدن را مرجعی برای تحقیقهات آينهده

دو دانشگاه و بین  414دانشجو در ايالت متحدة جنهوبی ارائهه

قرار دادند.

کردند که نشاندهندة ارتباط بهین خودخهواهی ،اعمهال بهدون

تیگمهههان و ههههوپکینز )2011( 0در مطالعههههای بههها نهههام

تیکر و تحت تأثیر تبلیغات بازار و خودنمايی است .نتايج نشان

«خالکوبی ها و سورا هها :حهاالت واحهد بهدن» ،انگیهزه ههای

می دهد دانشجويانی که در گذشهته بهه اصهال و تغییهر قیافهه

اساسی از عمل کدر خالکوبی و سهورا بهرای تغییهر بهدن را

تمايل داشتهاند به تکرار اين رفتار ادامه میدهند.
3

بررسی کردهاند .نتايج نشان می دهد کهه افهراد خهالکوبی کهرده

استرين و همکاران ( )2006در مطالعه ای با نهام شهیو تهاتو،

به طور برجسته ای نسبت به افراد خالکوبی نکرده ،همهاهنگی و

خالکوبی و سهورا کهردن بهدن در کشهور آلمهان و احسهاس

يگانگی روحی و جسمانی بیشتری دارند؛ همچنین نتايج نشان

سالمت ،اختالفات ذهنی و جسهتجوی احسهاس و هیجهان در

می دهد که خالکوبی و نه سورا کردن بدن حهالتی از يگهانگی

میان افرادی که تاتو کرده اند ،به اين نتیجه رسیدند که بیشترين

بدن را نشان میدهد.

میزان سورا کردن بدن در افراد  64تا  44سهال (زنهان  %46و

دير و همکاران )2011( 9در مطالعهه ای بها نهام مطالعهة

مردان  )%03بوده است .در اين گروه ،افراد  64تا  04سال کهه

کنترل موردی از خالکوبی هها (تاتوهها) در قربانیهان جهوان،در

بیکار هستند ،به کلیسا وابستگی ندارند و تاتوکردن بها کهاهش

موبايل کانتی آالالما انجام دادند .نتايج نشان داد  06درصهد از

سالمت روحی ارتباط دارد.

خودکشیها ،تاتو کرده بودند .تاتو عالئم احتمالی مرگ و غیهز
ار خودکشی ومرگ تصادقی در افراد جوان است.
4

1
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ساير مطالعات ،داليهل خاصهی را بهرای خهالکوبی ارائهه

و اين ذات را ازطريق نظم های نمادين مشتر خود با اعضای

کردنههد ،ازجملههه گريههف و همکههاران )1999( 6خودبیههانگری

جماعتی برای ديگران نیز به بیان می آورد .کنشگر بدينوسهیله

دنبههالشههده بهها «آنچههه شههخص خواسههته» ،فههوربس)2001( 0

جهان را بهگونهای فیزيکی در اختیهار خهود مهیگیهرد و از آنِ

خودبیانگری و «تنها مثل آن را به نظررسهیدن» ،آرمسهترانگ و

خود می کند .برای اين کار جهان را انسانی میکند يا از آن هم

همکاران )2004( 9خودبیانگری و هويهت اطهراف نسهبت بهه

بیشتر ،آن را به پديهدهای آشهنا و در پهذير ،حامهل معهانی و

انحراف يا طغیهان ،تیهگ مهن و گولهدر« )2006( 4بهرای بیهان

ارزش ها بدل میکند که هر کنشگر ديگری (که در همان نظهام

خودم» و «به خاطر اينکه آنها خوب به نظر برسند» مهمترين و

استنادهای فرهنگی او قرار دارد) آن را تجربه میکنهد

واضحترين پاسهخ بهرای داشهتن خهالکوبی را معرفهی کردنهد.

.)64 :6930

(بروتهون،

کههازانجیوا و تسههانکو )2007( 1نیههز بههه بیمههاریهههای عیههونی

نکتة حايز اهمیتی که داويد لوبروتون بدان اشاره مهیکنهد

انتقههاليافتههه بهها فراينههد خههالکوبی و واکههنشهههای آلرژي ه ،

اين است که «بدن ،به غل ي

پديدة بديهی به نظر مهی رسهد.

گراينولوماس و تومور ازجمله گرفتاری تاتو متمرکز شدند.

دادهای ساده و بدون شبهه نیسهت؛ بلکهه حاصهل يه

تبیهین

اجتماعی و فرهنگی است» .از ديدگاه بروتون ،بدن ،ي

تبیهین

در جمههعبنههدی پیشههینة پههژوهش ،مطالعههات انجههامشههده
چارچوبی برای طراحی و تدوين فرضیهها هستند .بهااينحهال،
بیشتر مطالعات در خارج از کشور انجام شده و در داخل ،زياد

فرهنگی  -اجتماعی در ساختار جامعههای اسهت کهه بههمثابهة
مدارهای پیچیدة فضهايی – زمهانی  -معنهايی عمهل مهی کنهد؛

به اين مسأله از ديد جامعه شناسی توجه نشده است .نخسهت،

بنابراين ،همیشه بايهد زمهان ،فضها و معنها را بهه بازنمودههای

مطالعات انجامشده در خارج از ايران بیشتر در حوزة پزشهکی

درخور مبادله تبديل کند.

انجهام شهده اسهت و دوم ،بیشهتر ايهن مطالعهات انگیهزهههای

بروتون ( )2008در کتاب خود با نام جامعهشناسهی بهدن،

خالکوبی را از ديدگاه روانشناسهی و روانپزشهکی بررسهی و

بههه نقههشهههای روی بههدن توجههه دارد و معتقههد اسههت کههه

توصههیف کههردهانههد؛ بنههابراين ،مطالعههة ايههن مسههأله از نگههاه

نشانه گهذاری ارج و فرهنگهی روی بهدن مهیتوانهد از خهالل

جامعه شناسی با استیاده از جامعهة آمهاری متیهاوت ،رفهتن بهه

نوشتار مستقیم جامعه بر پوست کنشگر انجام گیرد .اين عمهل

فراسوی توصیف های صرف و استیاده از آزمهونههای آمهاری

به شکل نوعی کندن ،زخم کردن ،تغییر شکل يا افزودن چیهزی

پیشرفته مبنايی برای مطالعات در علوم اجتماعی هستند.

بر پوست ممکن است .شکل دادن نمادين ،امری نسبتاً رايج در
جوامع انسانی است .نوشتار پوستی بهه شهکل خهالکوبیههای

مروری بر مبانی نظری پژوهش

همیشگی يا موقت ،آرايش ،تغییر شهکل دادنههای کلهی بهدن،

دیدگاه نظری بروتون

به گونهای نشانهگذاری بدن هستند و جامعهه مهیکوشهد آن را

بروتون 1عقیده دارد بدن انسان ،محوری است که با آن ،رابطهة

کنترل کند .نوشهتارهای بهدن درحقیقهت يه

انسان با جهان بیرونی به واقعیت بدل می شود؛ درواقهع ،مکهان

موازی با جايگاه ارج و دقیقتر خويشاوندی فرد را بهه وجهود

کنشگر تجسهم

میآورد .اين نوشهتارها يهادآور ارزش ههای جامعهه و جايگهاه

و زمانی که هستی از خالل تصوير خا

ي

میيابد .از خالل بدن ،انسان ،ذات حیات را از آن خود می کند
1

Greif et al.
Forbes
3
Armstrong et al.
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5
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6
Breton
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مشرو هر فرد در نظام ساختار اجتماعی است

نظهام خهوانش

(بروتون.)6930 ،

مردم شناسان معتقدند خالکوبی در اصل ،ريشة قبیلههای و
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قبیلهای باقی نماند؛ اما شواهد نشان میدهد امروزه گروهههای

محلی ،وضعیت نسل ها ،تأثیر سن ،تجربهه ههای فرهنگهی نیهز

مختلیی با انوا آيینها جايگزين آنها شدهاند و استیاده از ايهن

تأثیر دارند .برخالف رفتار های بیرونهی ،فهرم بهدن انسهان بهر

گهروه

خودشناسی تأثیر زيادی دارد .به غیهر از اسهتثناها ،تغییهر قیافهه

سهو مهی دههد و آنهها را بهه

يکی از وجوه ارتباطی محسوب می شود؛ زيرا افراد وقتی ظاهر

پديده و حرکت جامعه بهسمت نمادگرايی ،اعضای ي
را به ي

نو طرز فکر خها

پیروی از قانونهای نانوشته مجبور میکند.
نظريهة بله  :بله

خوبی ندارند ارتباط خوبی برقرار نمهیکننهد (

میهههوم «خههود بیههانگری» را مالکیههت

Cano & Sams,

.)2010

تعريف کرد .هر شخص با تصهرفات و دارايهی ههايش معرفهی
میشود .بل  ،ماديّت را میزان اهمیت مصرفکننده و دسترسی
به تمل

جهانی تعريف می کند .در سطو باالتر ،ماديّت ،مثل

نظریة کش و پپروژینسکی
کش و پروزينسکی 0با تمرکز بر نگرش فهرد نسهبت بهه بهدن،

تصرف مکان اصلی زندگی شخص و تهأمین رضهايت اسهت.

تصوير بدن را ي

شخص بر دارايی هها و مالکیهت خهود کنتهرل و تصهرف دارد.

تعريف میکنند .اين نگرش نسبت به بدن هر فرد است کهه بها

تجربة محسوس برای هر شخص محسهوب

چهار جزء اصلی اجتماعی و روانی روی تصوير بهدن

مالکیت افراد ي

تیکی

سازة چندبعدی به طور خها

روی ظهاهر

می شود (مثل پول ،وام و مل ) و بعضی افراد بهر افهراد ديگهر

يعنی ادراکی ،عاطیی ،شناختی و رفتاری کشف می شهود .ايهن

از تمايل افراد بهه

پژوهشگران اندازة بدن را براساس اجهزای دريهافتی توصهیف

مالکیت دارند (مثل کارفرمايان) .تصور بل
تغییر قیافه ،کنترل بدن خود است .بل

می کنند .رضايت يا نارضهايتی از ظهاهر ههر شهخص را جهزء

معتقد است اشهخا

با چیزهايی که دارند خود را معرفی می کننهد .همهین مالکیهت

عاطیی در نظر می گیرند .اعتقهادات دربهارة بهدن در رابطهه بها

باعث تمايل افراد به تغییر در بهدن خهود مهیشهود .بهدن ههر

اندازه و ظاهر ،جزء شناختی و نظافت ،فعالیهت و آيهین جهزء

شخص ،مرکز شناسايی او است و باعهث برقهراری ارتبهاط بها

رفتاری در نظر گرفته می شوند .مرور تصوير بدن ي

سهاخت

ديگران میشود .افراد همان طور که بر کار خود مالکیت دارند،

چندبعدی است که اهمیت گسترش آن فراتهر از ظهاهر سهادة

به حی بدن خود به بهترين حالت نیز تمايل دارنهد (

& Cano

ريشه در هیجان های فرد ،احساسات و افکار دارد کهه افهزايش

.)Sams, 2010

نظرية م

فیزيکی است؛ اما بازتاب ي

میهوم است کهه بهه طهور عمیهق

آدامز :طبق ديدگاه م

6

آدامز  ،ههر فهرد يه

شرم و اضطراب و مواردی از افسهردگی ،عهزت نیهس کهم و

تصههور ذهنههی از خههود دارد کههه اسههاس شههناخت را تشههکیل
می دهد؛ بنابراين ،تغییر قیافه با شناسهايی روابه ارتبهاط دارد.
تغییر قیافه مانند تبلیغات ،کشیدن عکس ي

حتی اختالل در غذا خوردن را شامل میشود
2007

( & Kazandjieva

 .)Tsankov,براساس اين ديدگاه استنباط میشود که تهاتو

جامعه يا فرهنگ

يا خالکوبی برای تاتوکننده به تصهويری مثبهت از بهدن منجهر

زمان است .مشارکت ههای صهنعتی در خلهق فرهنهگ،

می شود و با عمل جراحی يا تاتو ،زيبايی وسیله ای بهرای حهل

براساس تغییرات عمل می کنند .عوامهل مشهترکی ماننهد آئهین

اين مشکل و به دست آوردن يه

تصهوير ايهده ال بهرای فهرد

پرستش ،ارزش ها ،زبان ،مشارکت گرو ه های نهژادی در ايجهاد

میشود.

در ي

فرهنگ تأثیر دارند .به طور مثال ،شناخت نژادی با فعالیت ههای

نظريههة کمههال مطلههوب :انگیههزة تغییههر قیافههه يکههی از

فرهنگی حمايت می شود (مانند فستیوال هها) .عوامهل ديگهری

ويژگی های مربوط بهه کمهال مطلهوب اسهت .نظريهة ويژگهی

مانند زبان مادری ،فعالیت ههای اجتمهاعی ،فرهنگهی ،غهذاهای

مربوط به کمال مطلوب معتقد است کهه نیهاز فهرد در داشهتن

1

2

Mc Adams

Kesh & Birjineski
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گههروه يکهی از انگیههزهههای اصههلی در میهههوم

امتیازبندی باالتری دارند .بررسی ظاهری به محتوای شهناختی،

خودشناسی محسوب می شود؛ همچنین اين نظريه بیان می کند

بررسیهای رفتهاری و احساسهی در بهدن و اهمیهت آن بهرای

میهههوم فرديّههت بهها نسههبتهههای فههردی (شخصههی) و میههاهیم

ارزشیابی شخصی اشاره میکند .برخالف انتظار آنها ،تیگ مهن

دستهجمعی ارتباط دارد .میهوم فرديّت ،ويژگی ها و عادت های

و گولههدر متوجههه تیههاوت خاصههی در بررسههی ظههاهر بههین

هر فرد را معرفی می کند کهه افهراد آن را بها ديگهران مقايسهه

شههرکتکننههدگان خههالکوبیکههرده و فاقههد خههالکوبی نشههدند؛

می کنند و حس خودشناسی را به وجود می آورنهد .وابسهتگی،

باوجوداين آنها حدس زدنهد کهه شهايد انهدازهگیهری بررسهی

شناسايی گستردة رواب است (مانند ارتباط والدين فرزندان

ظاهر ،به دستیابی به بررسی اولیهه در جنبهه ههای هنجهاری از

و رواب رمانتی ) .ارتباط های دسهته جمعهی ماننهد وابسهتگی

ظاهر ،مرتب با نمونه های دلخواه اجتماعی رايهج زيبهايی مثهل

است .ارتباط دستهجمعی ،شباهت هر شخص را با گهروهههای

وزن و شکل منجر می شود .با احتمال واضح تری اينجا بررسی

اجتماعی بزرگ مشخص می کند .هرگونه شباهت فرد با گهروه

شد که به قابل رؤيت بهودن و جابجهايی خهالکوبی هها مهرتب

اجتماعی ،حس خودشناسی را ارتقا می دهد .تغییهر قیافهه نیهز

است .برای مثال فردی که ي

خودشناسی را افزايش میدهد (.)Cano & Sams, 2010

را روی سر خود خالکوبی کرده و بندرت بوسیله کسهی ديهده

نظرية يگانگی تیگ من و گولدر :از ديهدگاه تیهگ مهن و

می شود ،نسبت به فردی که ي

شخصیت چینی کوچ

خا

اژدها قابل رويهت بزرگهی را

گولدنر رايهج تهرين انگیهزه بهرای خهالکوبی و سهورا کهردن،

روی خود يا طرف صهورتش خهالکوبی کهرده اسهت بوسهیله

خودبیانگری و حسی از هويت يا يگانگی اسهت .تیهگ مهن و

ظاهر تحري

می شود .براين اساس پیش بینی می شود افرادی با

گولدر بهدنبال استیاده از چارچوب نظهری بهه دسهت آمهده بها

خالکوبیهای قابل رؤيت ،آسان تر امتیهاز بهاالتری را در مهورد

نظرية يگهانگی بودنهد .واژة يگهانگی بهرای متیهاوت بهودن در

بررسی ظاهر ،نسبت به افرادی بها خهالکوبی پنههان بهه دسهت

مقايسه با ساير افراد به تالشی مثبهت اشهاره مهیکنهد .فرضهیة

می آورنهد؛ زيهرا بیشهتر بررسهی ههای خهالکوبی و سهورا هها

بودن و

حالت هايی از تغییر بدنی تصور شدهاند .احتماالً تیهاوت ههايی

اساسی نظرية يگانگی ،تمايل مردم به متیاوت و خا

نیازداشتن به همسانی است .در حقیقت آنها به دنبال ايجاد ي

در انگیزه و منظور آنان وجود دارد .درنتیجه ،خالکوبی عملهی

سطح متعادل از تمايز فردی هستند؛ زيرا قضاوتهای ادراکهی

است که زمان ،هزينه و درد چشمگیری نسبت به سورا کردن

همسههانی يهها غیرهمسههانی شههديد بههرای ديگههران بهههصههورت

دارد و اغل

در چندثانیه انجام می شود .مهمتر اينکه خالکوبی

آزاردهنده ای تجربه شده است .برايناسهاس مردمهی کهه نیهاز

به تغییر دايمی بدن منجر می شود؛ درحالی که سورا کهردن هها

بیشتری به يگانه بودن دارند ،انگیزة بیشتری برای ايجاد سطحی

معموالً به آسانی با پرکردن سورا در پوست يا درمان برداشهته

از تیاوت فردی خواهند داشت؛ بهطور مثال بهدسهتآوردن يها

میشود .تعداد نامحدودی از تصاوير خالکوبی بهرای انتخهاب

خريدن چیزی که برای آنها منحصربه فهرد اسهت .تیهگ مهن و

وجود دارد يا حتی به طور شخصهی بهه وسهیله حهاملی بهرای

گولدر معتقدند خالکوبی افراد باعث ايجهاد يگهانگی بها تغییهر

خا

بودن در مقابله با مقدار بسهیار محهدودی از حلقهههها،

بدن می شهود و افهراد خهالکوبی کهرده نسهبت بهه افهراد فاقهد

میخ ها و چیزهای نص

خالکوبی تا حد زيادی دربارة نیاز برای يگهانگی امتیهاز بنهدی

طراحی شده است .بر همین اسهاس خهالکوبی هها احتمهاالً بها

شدند (.)Tiggemann & Hopkins, 2011

معنای شخص قابل توجهی نسبت بهه سهورا هها تهأثیر گهذار

تیگ من و گولدر پیشبینی کردنهد افهراد خهالکوبی کهرده
نسههبت بههه همتايههان فاقههد خههالکوبی ،دربههارة بررسههی ظههاهر

کردنی فلزی موجود برای سهورا هها

خواهند بود .جدول  6الگوی نظری پژوهش را بها تمرکهز بهر
نظريههای پژوهش و متناس

با متغیرها نشان میدهد.
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جدول  -1الگوی نظری پژوهش
نظریهپرداز
برتون

م

آدامز

نظريههة کمههال
مطلوب

تیهههگ مهههن و
گولدر

ایدة نظری

استنتاج نظری

ارائة فرضیه

نوشتارهای بدن در حقیقت يه نظهام خهوانش مهوازی بها
جايگاه فرد به وجود میآورد و يادآور ارزشهای جامعهه و
جايگاه مشرو هر فرد در نظام ساختار اجتماعی است

فهههرد سهههعی دارد بههها
خالکوبی جايگهاه خهود
را در جامعه از ديگهران
جدا کند.

طبقههة اجتمههاعی
بههر انگی هزههههای
خههالکوبی تههأثیر
دارد

طبقة اجتماعی

برخالف رفتار های بیرونی ،فرم بدن انسان روی خودشناسی
نقش زيادی دارد .تغییر قیافه يکی از وجوه ارتبهاطی اسهت؛
زيرا افراد هنگامیکه ظهاهر خهوبی ندارنهد ،ارتبهاط خهوبی
برقرار نمیکنند؛ بنابراين ،تغییر قیافه نقش تبلیغهات را بهرای
فرد ايیا میکند.
نظرية کمال مطلوب معتقد است که نیاز فرديّت وظییه تعلق
داشتن به ي گروه يکهی از انگیهزه ههای اصهلی در میههوم
خودشناسی محسوب میشود.

هر اندازه توجه به ظاهر
اهمیههت داشههته باشههد،
تمايههل بههه اصههال آن
بیشتر میشود.

توجه بهه ظهاهر
بههر انگی هزههههای
خههالکوبی تههأثیر
دارد

ظاهرگرايی

طبهههق ايهههن نظريهههه،
خالکوبی و تغییهر قیافهه
مشخصهههههای بههههرای
خودشناسهههی و عهههزت
نیس افراد میشود.

بین عزت نیهس
و انگیههزهههههای
خالکوبی رابطهه
وجود دارد.

عزت نیس

بههین محرومیههت
نسهههههههههبی و
انگیهههزههههههای
خالکوبی رابطهه
وجود دارد.

محرومیت نسبی،
عمل بدون تیکر

افراد خهالکوبیکهرده در
بررسی ظهاهر ،خهود را
بههاالتر از همتايهان فاقههد
خالکوبی میدانند

مردم دوست دارند با مقايسه خهود بها ديگهران ،متیهاوت از
آنها باشند .خالکوبی افراد باعهث ايجهاد يگهانگی از طريهق
تغییر بدن میشود.

مفاهیم و متغیرها

ظاهرگرایی
عزت نفس
عمل بدون تفکر

تحصیالت
انگیزههای

عوامل

وضعیت تأهل

خالکوبی

جمعیتی

طبقة اجتماعی
رسانة جمعی

محرومیت نسبی
اثرپذیری از تبلیغات

الگوی  -1الگوی تجربی پژوهش

بین میزان اثرپذيری از تبلیغهات و انگیهزهههای خهالکوبی

فرضیههای پژوهش
بین میزان ظاهرگرايی و انگیزه ههای خهالکوبی رابطهة معنهادار

رابطة معنادار وجود دارد.
بههین میههزان احسههاس محرومیههت نسههبی و انگیههزههههای

وجود دارد.
بین میهزان عهزت نیهس و انگیهزهههای خهالکوبی رابطهة

خالکوبی رابطة معنادار وجود دارد.
سطح تحصیالت بر انگیزهههای خهالکوبی تهأثیر معنهادار

معنادار وجود دارد.
بین میزان عمل بدون تیکر و انگیزههای خهالکوبی رابطهة
معنادار وجود دارد.

دارد.
وضعیت تأهل بر انگیزههای خالکوبی تأثیر معنادار دارد.
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طبقة اجتماعی بر انگیزههای خالکوبی تأثیر معنادار دارد.

دست آمد .برای برآورد پايايی ابزار نیز مطالعهة مقهدماتی بهین

بین استیاده از رسانههای جمعی و انگیزه ههای خهالکوبی

 12نیر از ورزشکاران انجام شد که خالکوبی کرده بودند .پس
از ورود داده ها به نرم افزار  ،SPSSدوباره برخی گويه ها حذف

رابطة معنادار وجود دارد.

و اصال شدند و درنهايت پرسشنامهای پذيرفتنی کهه روايهی
و پايايی دارد بین پاسخگويان توزيع شد.

روش پژوهش
روش پژوهش در ايهن مطالعهه توصهییی بها تأکیهد بهر روش
پیمايشی بوده است .جامعة مطالعه شده در اين پژوهش ،مردان
باالی  61سال در شهر کرمانشاه هستند که دستکهم يه

بهار

خالکوبی کرده انهد .گهروه زيهادی از ايهن افهراد ،ورزشهکاران
بودند؛ زيرا اين گروه تمايل زيادی به تغییر قیافه دارند و بیشتر
بهها جامعههه و انههوا روشهههای تغییههر قیافههه (ماننههد جراحههی
پالستی ) ارتباط دارند .تعداد  912نیر بها روش نمونهه گیهری
گلولههه برفههی جمههعآوری شههدند .ازآنجاکههه تعههداد افههراد
خالکوبی کننده معلوم نبود ،از نمونه گیری در دسترس و گلولهه
برفی استیاده شد که نوعی نمونه گیری غیراحتمالی است و بهه
انتخههاب نمونههه نیههاز نههدارد .بههرای ايههن کههار،

روش خهها

پژوهشگر بههناچهار بها پیهداکردن نمونههههايی در باشهگاههها،
حمام های عمومی و سالن های ورزشی (مانند شهنا) بهه نمونهة
آماری دست يافت .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامهه ای بهود
که پژوهشگر تهیه کرده است و در آن دو گروه سهؤال وجهود
داشت .تعدادی سؤال در زمینة ويژگیهای جمعیتی و زمینه ای
است که هر کدام با ي
نیز که در قال

سؤال مطر شدند .تعدادی از گويهها

طیف پنج درجه ای لیکرت طر شدند مربهوط

به متغیرهای انتزاعی بودند که هر کدام با بهیش از يه

گويهه

سنجیده شدند.
برای محاسبة اعتبار ابزار از پنج نیر اساتید و متخصصهانِ
مربوط کم

گرفته شد که پس از مطالعه و بررسی بها تغییهر،

حذف و اصال برخی از گويهها درنهايت اعتبهار صهوری بهه

برخی میاهیم نیاز به تعريف و نحوة سهنجش دارنهد؛ بهه
همین دلیل برخی از متغیرها و میاهیم اصلی ،تعريف نظهری و
عملیاتی شدند که به شر زير است:
انگیزههای خالکوبی :نوعی آمادگی نسبتاً ثابهت و مهداوم
روانی برای واکنش نسبت به اشیا ،افراد ،موضوعات خها

و

نگرش نشاندادن واکنش مثبت يا منیی نسبت به افراد ،نهادهها
و حوادث است (محسهنی63 :6933 ،؛ ربهانی و قاسهمی.)641 :6916 ،
خالکوبی يا تَتو (تاتو) به ايجاد نقوش دايمی يها بها مانهدگاری
طوالنی روی پوست گیته می شهود .خهالکوبی نهوعی آرايهش
جسههمانی اسههت کههه بهها خههراشهههای بسههیار کوچه  ،طههر
انتخاب شده را بر پوست ،چاپ و سپس رنگدانه ههای مناسه
را در محل آن وارد می کننهد (پهانون و پهرن .)6911 ،انگیهزه ههای
خالکوبی با استیاده از  96گويه در هیت بعد بررسی شد .ايهن
ابعاد عبارتنداز -6 :جل

توجه و متمايزبودن با استیاده از سهه

گويه؛  -0پذيرش اجتماعی و هويت يابی با هیهت گويهه؛ -9
غرور و زيبايی با چهار گويه؛  -4مديريت و کنترل بدن بها نهه
گويه؛  -1تقلید از ديگران با سه گويه؛  -1عالقه به کسی با دو
گويه؛  -3ساير موارد با سه گويه.
جههدول  0اعتبههار و پايههايی متغیرهههای پههژوهش را نشههان
می دهد .میزان آلیای کرونبا برای اين متغیرها نشان مهی دههد
گويههای بیشتر متغیرهای پژوهش ،هماهنگی درونی خوبی بها
هم دارند.
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جدول  -2اعتبار و پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

انگیزههای خالکوبی

جل توجه و متمايزبودن
پذيرش و هويت اجتماعی
غرور و زيبايی
مديريت و کنترل بدن
تقلید از ديگران
عالقه به کسی
ساير موارد

تعداد

آلفای

گویه

کرونباخ
2/13
2/31
2/31
2/16
2/11
2/13
2/31

9
3
4
3
9
0
9

متغیرهای مستقل در اين پژوهش عبارتنداز:

میزان ظاهرگرايی
میزان عمل بدون تیکر
میزان تأثیرپذيری از تبلیغات
میزان محرومیت نسبی
میزان عزت نیس
کل انگیزة خالکوبی

گویه

کرونباخ
2/13
2/39
2/16
2/34
2/33
2/13

66
1
1
3
92
96

محصوالت ،نیاز مشتری ها ،حقهايق بهازار ،موقعیهت مغهازه هها

ظاهرگرايی :عملی است که فرد زيبايی بهدن خهود را معیهار و
مال قضاوت قرار می دهد و براساس آن رفتار مهی کنهد .ايهن
متغیر با اسهتیاده از  66گويهه در قاله

متغیرهای مستقل

تعداد

آلفای

آگاهی الزم را دارند .اين متغیر بها اسهتیاده از شهش گويهه در
قال

طیف پنج درجهای لیکرت سنجیده شد.

طیهف پهنج درجههای

لیکرت سنجیده شد.

یافتههای پژوهش

عمههل بههدون تیکههر :نههوعی ويژگههی اسههت کههه باعههث

نتايج به دست آمده از جمع آوری پرسش نامهه هها بها اسهتیاده از

خريدکردن انسان بدون نیاز به کاالی مشخص مهی شهود .ايهن

توصههیف

متغیر با استیاده از پهنج گويهه در قاله

طیهف پهنج درجههای

لیکرت سنجیده شد.

نههرمافههزار  SPSSتحلیههل شههد .تحلیههلههها در قاله

ويژگیهای مختلف متغیرها بها اسهتیاده از آمارههای توصهییی
است و در مرحلة بعد ،متناس

احساس محرومیت نسبی :منظور از احسهاس محرومیهت
نسبی اين است که نخست ،شخصی خود را در مقهام مقايسهه

بها سهطح سهنجش متغیرههای

مستقل از آزمونههای آمهاری و وابسهته بهه آن بهرای بررسهی
فرضیههای پژوهش اقدام شد.

با ديگران قرار دهد و در ضمن مقايسه ،خود را نسبت به آنهها
در موقعیت پايینتر و نازلتری ببیند ودر نهايت اينکهه در ايهن

یافتههای توصیفی

حالت خود را مقصر نمی شناسد (ربهانی و همکهاران .)6932 ،ايهن

نتههايج حاصههل نشههان مههیدهههد کههه  611نیههر ( )%44/1از

متغیر فاصلهای بوده و بها هشهت گويهه براسهاس طیهف پهنج

پاسخگويان ،متأهل و  611نیر ( )%41/6آنها مجرد هسهتند43 .

درجهای لیکرت سنجده شد.

نیر ( )%69/4از پاسخ گويان خود را جزء طبقهة بهاالی جامعهه،

عزت نیس :منظور ،ارزشیابی کلی فرد از خود است .ايهن

 633نیر ( )%11/3خود را جزء طبقة میانی و  33نیهر ()%01/9

(سهامانی و

خود را جزء طبقة پهايین جامعهه مهیداننهد .از ديگهر متغیرهها

فوالد چنگ .)49 :6911 ،برای سنجش عزت نیس از مقیاس عزت

اسههتیاده از خههالکوبی بههرای نخسههتین بههار اسههت کههه بههین

اصطال بیانکنندة خود و خود انگهاره 6نیهز هسهت

نیس اسمیت )1967( 0اسهتیاده شهده اسهت .ايهن مقیهاس 92
گويه و هر عبارت ي

مقیاس پاسخگويی لیکرت دارد.

والدين و  14نیر ( )%61/4از سايرين تقلیهد کردنهد و  16نیهر

اثرپذيری از تبلیغات :تبلیه کننهدگان بهازار دربهارة تمهام
Self Steem
Smith

پاسخگويان 639 ،نیر ( )%43/4از دوسهتان 02 ،نیهر ( )%1/3از

1
2

( )%64/1خودشان شرو کرده بودند.
از ديگر متغیرهای مطالعه شده ،نو تاتو است .نتايج نشان
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می دهد که بین پاسخگويان 696 ،نیهر ( )%93/4از نوشهته31 ،

اقدام به خهالکوبی کهرده انهد انگیهزة بیشهتری بهرای کنتهرل و

نیر ( )%01/2از تصوير و  31نیر ( )%03/6از نوشته و تصهوير

مديريت بدن خود دارند .براسهاس عقیهدة بله  ،افهراد سهعی

برای خالکوبی استیاده کردند.

میکنند با تغییر قیافه ،بدنشهان را طبهق تمايهل خهود کنتهرل و

جدول  ،9ويژگی آماری انگیهزه ههای خهالکوبی را نشهان

مديريت کنند .اين مالکیت و تمايل باعهث مهی شهود افهراد در

هیهت بعهد

بدن خود تغییراتی به وجود آورند .پايینتهرين میهانگین رتبهه،

طبقهبندی شده است .نتهايج نشهان مهیدههد میهانگین واقعهی

مربوط به عالقه به ديگران است .باوجوداينکه شدت آن نسبت

انگیزة خالکوبی برابر  32/33است .اين میانگین در مقايسهه بها

به ساير موارد کمتر است ،اين مورد را هم درنظر میگیرند.

میدهد .اين متغیر از  96گويه ،تشکیل و در قال

میانگین مورد انتظار )33( 6در حد متوس است.

جدول  ،1ويژگی های آماری متغیرهای مسهتقل فاصهله ای
را به صورت خالصه نشان می دهد .يکی از اين متغیرها میهزان

جدول  - 3ویژگیهای آماری ابعاد متغیر انگیزههای خالکوبی
علتهای خالکوبی

تعداد
گویه

میانگین
مورد

واقعی

انحراف
معیار

انتظار
توجهههههه و

جلههههه
متمايزبودن
پههههذيرش و هويههههت
اجتماعی
غرور و زيبايی
مديريت و کنترل بدن
تقلید از ديگران
عالقه به کسی
ساير موارد
کل انگیزة خالکوبی

9

3/13

3

0/31

3

02/99

06

4/39

4
3
9
0
9
96

60/14
01/10
3/20
1/11
1/33
32/33

60
03
3
1
3
39

0/11
3/19
0/93
6/33
0/31
66/11

جدول  ،4نتايج حاصل از آزمون میانگین رتبهای فريدمن
را برای ابعاد مختلف متغیر انگیزه های خالکوبی نشان می دههد
که در آن میانگین رتبه ها در ابعاد مختلف با هم تیاوت دارنهد؛
بنابراين ،فرضیة  H0يا فرضیة يکسهانی رتبهه هها رد مهی شهود.
نتايج آزمون رتبههای فريهدمن براسهاس مقهدار کهای اسهکوئر
تیسیر می شود .مقدار خیدو در اين آزمهون برابهر  6211/11و
درجة آزادی برابهر  1اسهت .ايهن نتیجهه ،حهداقل % 31 ،ايهن
معناداری را تأيید میکند.
بیشترين میانگین رتبه ،مربوط به مديريت بهدن و پهس از
آن پذيرش اجتماعی است .میتوان اسهتنباط کهرد افهرادی کهه
6

برای محاسبة میانگین مورد انتظار ،تعداد گويههای هر متغیر را در ( 9متوس )

ضرب کرده و میانگین مورد انتظار به دست میآيد.

ظاهرگرايی است که با استیاده از  66گويه سنجیده شده است.
نتايج نشان می دهد میانگین واقعی آن برابر  94/33اسهت .ايهن
میانگین در مقايسه با میانگین مورد انتظار ( )99بیشتر است.
متغیر ديگر ،میزان عمل بدون تیکر است که با اسهتیاده از
 1گويه سنجیده شده است .نتايج نشان میدهد میانگین واقعی
آن برابر  61/10است .اين میانگین در مقايسه با میانگین مهورد
انتظار ( )61بیشتر است.
متغیر ديگر ،میزان تأثیرپهذيری از تبلیغهات اسهت کهه بها
استیاده از  1گويه سنجیده شده اسهت .نتهايج نشهان مهی دههد
میانگین واقعی آن برابر  06/19است .اين میهانگین در مقايسهه
با میانگین مورد انتظار ( )61بیشتر است.
متغیر ديگر ،میزان محرومیت نسبی است که با اسهتیاده از
 3گويه سنجیده شده است .نتايج نشان میدهد میانگین واقعی
آن برابر  04/11است .اين میانگین در مقايسه با میانگین مهورد
انتظار ( )03در حد متوسطی است.
متغیر ديگر ،میزان باورهای دينی است که با اسهتیاده از 3
گويه سنجیده شده است .نتايج نشان میدهد میهانگین واقعهی
آن برابر  06/13است .اين میانگین در مقايسه با میانگین مهورد
انتظار ( )06در حد متوسطی است.
متغیر ديگر ،میزان عزت نیس اسهت کهه بها اسهتیاده از 3
گويه سنجیده شده است .نتايج نشان میدهد میهانگین واقعهی
آن برابر  31/10است .اين میانگین در مقايسه با میانگین مهورد
انتظار ( )31نسبتاً بیشتر است.
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جدول  -4آزمون مقایسة میانگین رتبة ابعاد مختلف متغیر انگیزة خالکوبی
ابعاد انگیزة خالگوبی
ابعاد انگیزه

جلب توجه

میانگین رتبه

پذیرش اجتماعی

9/01

زیبایی

1/62

=6211/11 X2

مدیریت بدن
1/16

4/16

= 1 df

عالقه

تقلید کسی

6/41

0/39

سایر
9/21

= 2/222 Sig.

جدول  -5ویژگیهای آماری متغیرهای مستقل
ابعاد

تعداد

متغیر

گویه
66
1
1
3
1
92

میزان ظاهرگرايی
میزان عمل بدون تیکر
میزان تأثیرپذيری از تبلیغات
میزان محرومیت نسبی
میزان باورهای دينی
میزان عزت نیس

انحراف

میانگین
واقعی

مورد انتظار

94/33
61/10
06/19
04/11
06/13
13/10

99
61
61
03
04
31

معیار
1/31
1/23
1/40
3/39
1/19
62/13

اين متغیر در دامنه  2تا  1قرار دارد؛ بنابراين میانگین مورد انتظار از ضرب تعداد گويهها در  ،0/1عدد  61به دست آمد.
 اين متغیر در دامنه  6تا  4قرار دارد؛ بنابراين میانگین مورد انتظار از ضرب تعداد گويهها در  ،0/1عدد  31به دست آمد.

یافتههای استنباطی

گرايش های دينی و میزان عزت نیس) و متغیر وابسته (انگیهزه

برای بیان رابطهة بهین متغیرههای پهژوهش از آزمهون ضهري

خالکوبی) رابطه معناداری را نشان مهی دههد .در ايهن جهدول،

همبستگی و برای آزمون مقايسة میانگینهها از آزمهون تحلیهل

شش فرضیه آزموده شده است .نتايج نشان میدهد رابطة بهین

واريانس و تی گروه های مستقل استیاده مهی شهود .جهدول ،1

متغیرهای ظاهرگرايی ،عمل بدون تیکر ،میهزان تأثیرپهذيری از

آزمون همبستگی پیرسهون بهین متغیرههای مسهتقل فاصهله ای

تبلیغات ،میزان محرومیت نسبی و میزان عزت نیس بها انگیهزة

(میزان توجه به ظاهر ،میزان عمهل بهدون تیکهر ،میهزان تبلیه

خههالکوبی بهههترتی ه

بازار ،میزان تمايل به تغییر قیافه ،میزان محرومیت نسبی ،میزان

 -2/931است.

برابههر  2/041 ،2/614 ،2/026 ،2/946و

جدول  -6آزمون همبستگی متغیرهای مستقل فاصلهای و متغیر وابسته و ابعاد آن
ماتریس

جلب توجه

همبستگی
ظاهرگرايی
میزان عمل
بدون تیکر
اثرپههذيری
از تبلیغات
محرومیت
نسبی
میههههههزان
عزت نیس

()r=2/041
()Sig=2/222
()r=2/21
()Sig=2/01
()r=2/69
()Sig=2/20
()r=2/613
()Sig=2/266
()r= -2/026
()Sig=2/220

پذیرش

غرور و

مدیریت و

تقلید از

عالقه به

اجتماعی

زیبایی

کنترل بدن

دیگران

کسی

()r=2/001
()Sig=2/226
()r=2/64
()Sig=2/26
()r=2/69
()Sig=2/20
()r=2/610
()Sig=2/229
()r= -2/614
()Sig=2/200

()r=2/613
()Sig=2/266
()r=2/63
()Sig=2/220
()r=2/69
()Sig=2/20
()r=2/696
()Sig=2/201
()r= -2/00
()Sig=2/222

()r=2/610
()Sig=2/220
()r=2/29
()Sig=2/12
()r=2/229
()Sig=2/33
()r=2/699
()Sig=2/201
()r= -2/601
()Sig=2/229

()r=2/696
()Sig=2/20
()r=2/23
()Sig=2/61
()r=2/23
()Sig=2/23
()r=2/611
()Sig=2/201
()r= -2/010
()Sig=2/222

()r=2/610
()Sig=2/221
()r=2/26
()Sig=2/14
()r=2/21
()Sig=2/03
()r=2/601
()Sig=2/203
()r= -2/063
()Sig=2/222

سایر موارد

انگیزة
خالکوبی

()r=2/69
()Sig=2/26
()r=2/221
()Sig=2/39
()r=2/631
()Sig=2/226
()r=2/00
()Sig=2/226
()r= -2/660
()Sig=2/241

()r=2/946
()Sig=2/222
()r=2/026
()Sig=2/220
()r=2/614
()Sig=2/290
()r=2/041
()Sig=2/222
()r= -2/931
()Sig=2/222

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزههای خالکوبی مطالعه مردان شهرکرمانشاه

11

کسی تقلید کرده ايد» با هم متیاوت است و اين تیاوت معنادار

جدول  ،3مقايسة میانگین نمرة خالکوبی را بین گروه های

طرفه ( )F= 1/36در سطح

مختلف سه متغیر وضهعیت تأههل ،سهطح تحصهیالت ،طبقهة

براساس آزمون تحلیل واريانس ي

اجتماعی و تقلید تاتو برای بار اول نشان میدهد .ازآنجاکه اين

حداقل  %31اطمینان ( )Sig=2/222تأيید شده است؛ میهانگین

سه متغیر در سطح سنجش اسهمی چندبعهدی و ترتیبهی قهرار

انگیزة خالکوبی برای گروههای مختلفِ متغیر طبقة اجتمهاعی،

دارند ،برای بررسی آنهها فرضهیه از آزمهون تحلیهل واريهانس

با هم متیاوت است و ايهن تیهاوت معنهادار براسهاس آزمهون

ي طرفه استیاده می شود .نتايج به دست آمده بهه ايهن صهورت

تحلیل واريانس ي

طرفهه ( )F= 1/21در سهطح حهداقل %31

است :میانگین انگیزة خهالکوبی بهرای افهراد مجهرد ،متأههل و

اطمینههان ( ) Sig=2/222تأيیههد شههده اسههت؛ میههانگین انگیههزة

مطلقه با هم متیهاوت اسهت و ايهن تیهاوت معنهادار براسهاس

خالکوبی برای گروه های مختلفِ متغیر سهطح تحصهیالت ،بها

آزمون تحلیل واريانس ي طرفه ( )F= 4/066در سطح حداقل

هم متیاوت است و اين تیاوت معنادار براساس آزمون تحلیهل

 %31اطمینان ( ) Sig=2/221تأيید شده است؛ میهانگین انگیهزة

واريانس ي

طرفه ( )F= 9/661در سطح حداقل  %31اطمینان

خالکوبی برای گروه های مختلفِ متغیهرِ «نخسهتین بهار از چهه

( ) Sig=2/261تأيید شده است.

جدول  -7مقایسة میانگین انگیزة خالکوبی برای وضعیت تأهل ،طبقة اجتماعی و تقلید تاتو برای بار اول
نام متغیر
وضعیت تأهل

طبقه اجتماعی
سطح تحصیالت

واریانسها

درجة آزادی

جمع

میانگین مربعات

بین گروهها

111/491

9

613/433

درون گروهها

69309/16

921

44/33

واريانس کل

64036/34

921

---

بین گروهها

149/14

0

036/10

درون گروهها

69341/64

921

44/30

واريانس کل

64036/33

921

---

بین گروهها

119/39

4

691/419

درون گروهها

69041/13

013

44/413

واريانس کل

69120/10

920

---

رگرسیون چندمتغیره

آزمون
4/066

1/21

9/661

F

معناداری
2/221

2/229

2/261

رگرسیون شدند .در اينجا متغیر ساختگی ،برداری است که در
عههدد دلخههواه و بههه بقیههه

در پههژوهش حاضههر از آمههاره رگرسههیون چندگانههه بهههشههیوة

آن بههه اعضههای طبق هة معینههی ي ه

گامبهگام استیاده میشهود .در ايهن روش ،متغیرههای مختلهف

(آزمودنیهايی که عضو آن طبقه نباشند) عدد دلخواه ديگهری

بهترتی ِ میزان اهمیهت در تبیهین متغیهر وابسهته ،وارد معادلهه

داده میشود .با ايهن روش ايهن متغیرهها در جهوار متغیرههای

میشوند و متغیرههايی کهه تهأثیری در توضهیح متغیهر وابسهته

پیوسته به کار میروند و بهصورت متغیرهای پیوسهته اسهتیاده

نداشته باشند خارج از معادله قرار میگیرند .خروج متغیرها در

میشوند .نتايج جدول  1نشان می دهند در اين معادلهه ،چههار

اين روش به معنای کماهمیتبودن آنها نیست؛ بلکه ههدف در

متغیر عزت نیس ،ظهاهرگرايی ،احسهاس محرومیهت نسهبی و

اين روش ،انتخاب متغیرهايی است کهه قابلیهت پهیشبینهی و

الگوپذيری وارد شدند .آزمون  Tنشان میدهد ضري

بتا برای

تبیین بیشتری برای متغیر وابسته داشته باشند .برای اسهتیاده از

اين چهار متغیر در سطح معناداری قرار دارد .نخستین متغیهری

اين روش ،متغیرهای اسمی بهصهورت سهاختگی وارد تحلیهل

که در معادلة رگرسیونی وارد شد ،میهزان عهزت نیهس اسهت.
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مقدار Tبرای اين متغیر برابر  T= -0/32و ضري

 R 2 =2/411به دست آمد .در مرحلة چهارم الگوپهذيری وارد

معنهی داری

 Sig.T= 2/221اسههت .در اينجهها میههزان ضههري ِ تعیههین برابههر

معادله شد ،مقدار  Tبرای اين متغیر برابر  T= 0/60و ضهري

 R 2 =2/916به دست آمهد .در گهام دوم بها واردشهدن میهزان

معنیداری  Sig.T= 2/291است .در اين مرحله میزان ضهري

معنههیداری

تعیین برابهر  R 2 = 2/411بهه دسهت آمهد .ايهن چههار متغیهر

 Sig.T= 2/224اسههت .در مرحلهههة سههوم میهههزان احسهههاس

درمجمو مقدار  2/411از تغییرات درونی متغیهر انگیهزه ههای

محرومیت نسبی وارد معادله شد ،مقهدار  Tبهرای ايهن متغیهر

خالکوبی را تبیین کردند.

ظههاهرگرايی مقههدار Tبرابههر  T= 0/39و ضههري

برابر  T= 9/02و ضري

معنی داری  Sig.T= 2/220اسهت .در

اينجا با واردشدن سومین متغیهر ،میهزان ضهري ِ تعیهین برابهر
جدول  - 8تحلیل چندگانه متغیرهای مستقل برای پیشبینی انگیزة خالکوبی
B

Beta

مقدار t

معناداری

6

عزت نیس

-2/019

-2/06

-0/32

2/221

2/916

0

ظاهرگرايی

2/41

2/09

0/39

2/224

2/426

9

احساس محرومیت

2/913

2/01

9/02

2/220

2/411

4

الگوپذيری

4/21

2/63

0/60

2/291

2/411

مرحله

نام متغیر

R²

آزمون فیشر

3/136

Durbin-Watson =6/13

معناداری

2/222

Constant=02/30

نتیجه

میدهد افرادی که اعتماد به نیس و عزت نیس کمتری دارنهد

هدف در اين مطالعهه بررسهی عوامهل مهرتب بها انگیهزهههای

از تاتو بیشتر استیاده میکنند.

خالکوبی بوده است .پس از بررسی ادبیات نظری و گردآوری

ازجمله عوامل مرتب با انگیزههای خالکوبی ،عمل بهدون

دادههای الزم ،رواب بین متغیرها آزموده شد و نتهايج درخهور

تیکر است .بیشتر مطالعات نقش عمل بدون تیکر را در رفتهار

تیسیری به دست آمد.

مصرفکنندگان نشان میدهد .گیهرارد 6خريهدهای اينترنتهی و

درواقع رفتار فرد بسیار رابطة نزديکی بها تمايهل او بهرای

رواب بین خريد بدون تیکر دربارة نو محصول و نهو بهازار

تغییر قیافه دارد .افرادی که در گذشته تمايل زيهادی بهه تغییهر

را مطالعه کرد .مطالعات گريف 0بین دانشجويان نشان می دههد

قیافه داشته اند نسبت به افرادی که اين چنهین نبهودهانهد بسهیار

که خانمها بیشتر از آقايان به تغییهر قیافهه تمايهل دارنهد .ايهن

خواهان تغییر قیافه خود در آينده خواهند بود .براسهاس نتهايج

ويژگی يکی از شش ويژگی اخهتالل عصهبی اسهت و ارتبهاط

به دست آمده استدالل میشهود کهه تهالش بیشهتر مهردم بهرای

نزديکی با احساسات مرد دارد .اختالل عصبی باعث مهیشهود

تغییرات بدن ارزش «بودن»های مختلف پس از تهاتو را بهروز

فههرد قههادر بههه کنتههرل امیههال و هههوسهههای خههود نباشههد و از

می کند و اين تالش بیشتر برای برجسته ترکردن هويت آنها در

خريدکردن لذت ببرد ،بدون اينکه به قیمت آن توجهی داشهته

جامعه و رسیدن به تسل و کنترل بدن است.

باشد.

عزت نیس نیز در ارتباط با انگیزه ههای خهالکوبی اسهت.

يکی از عوامل مرتب با خالکوبی ،تبلیغهات بهازار اسهت.

اين متغیر ارتباط معکوسی با انگیزة خالکوبی دارد .نتايج نشان

نتايج نشان داد بین تبلی بازار ،تصمیمگیهریههای اجتمهاعی و
Girard
Grief

1
2
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مکان بازار با میزان خهالکوبی ارتبهاط مشخصهی وجهود دارد.

زيبههايی ،مههد ،فرديّههت ،داليههل شخصههی ،تههداوم جسههمی،

بسههیاری از پاسههخگويههان معتقههد بودنههد تبلیغههات رسههانهای

وابستگیهای گروهی و تعههد ،مقاومهت ،معنويّهت و فرهنهگ

مهاهواره روی ورزشهکاران حرفههای و بهازيگران

سنتی ،اعتیاد ،انگیزه های جنسهی يها ههیچ دلیهل خاصهی بیهان

بهخصهو

مهم ،انگیزه آنها را برای تاتو بیشتر کرده است.
از ديگر عوامل مرتب  ،احساس محرومیت نسبی است.
بهههطههورکلی نتههايج ايههن پههژوهش در راسههتای مطالعههات

میشوند .بیشتر آنهايی که در اين مقوله بیان شدند بهرای بیهان
شخصی و يا زيبايی بدن هستند .ديگر انگیزهها برای نشاندادن
ارتباطی خا

در انجهام تهاتو و خهالکوبی انجهام مهیگیهرد.

انجام شده است .بیشتر اين مطالعات بر متغیرهای روان شناسی،

براساس نتايج بهدستآمده ،عمل بدون تیکر به نوعی اخهتالل

بهداشتی و فردی متمرکز شده اند؛ اما نتايج اين مطالعه در بعهد

عصبی منجر می شود و باعث می شود فرد قادر به کنترل امیهال

جامعهشناسی در راستای نتايج آنهها در نظهر گرفتهه مهیشهود.

و هوسهای خود نباشهد و از خريهدکردن لهذت ببهرد ،بهدون

کازانجیوا و تسهانکو ( )2007بهر بیمهاری ههای منتقهل شهونده،

اينکه به قیمت آن توجهی داشته باشد .برخی مردم اجبار را بر

و همکاران ( )2006بر انگیزههای خالکوبی ،تیگمهان و

فرايند تصمیمگیری دلیل دستیابی به خالکوبی بیهان مهیکننهد؛

هوپکینز ( )2011بر يگانگی بدن ،دير و همکاران ( )2000بر

تأثیر داروهای الکلی نیز درگهزارشههای فهردی پاسهخگويهان

خطرات اجتماعی خالکوبی ،ماتهانسون و همکاران ( )2006بر

مطر شده است؛ بنابراين ،هیچ دلیل شخصهی خاصهی بهرای

پیامدهای خطرنا روی سالمت روان افراد ،بريی و همکهاران

اين کار وجود ندارد.

سیل

( )2010بر آسی های روانهی ،پريتهی و همکهاران ( )2006بهر

هر چند پديهدة خهالکوبی ايهرادی نهدارد ،علهل گهرايش

نقش متغیرهای جمعیتی ،کانو و سامز ( )2010بر خودخهواهی

جوانان به اين پديده درخور تأمل و بررسی است .داليهل ايهن

و اعمال بدون تیکر و تحت تأثیر تبلیغات بازار و خودنمهايی،

امر به دو صورت فردی و اجتماعی ارزيابی میشود .براسهاس

استرين و همکاران ( )2006بر اختالفات ذهنهی و جسهتجوی

ديدگاه اجتماعی ،امروزه با گسترش شبکههای جهانی و نیهوذ

احساس و هیجان ،گريف ( )1999خودبیانگری دنبال شهده بها

زيرمجموعههای آن در سراسهر دنیها بسهیاری از شهرکتههای

( )2001خودبیانگری و «تنها

تبلیغاتی يا گروههای مختلف از اين ابهزار يها مشهابه آن بهرای

مثل آن بههنظررسهیدن» ،آرمسهترانگ ( )2004خودبیهانگری و

تبلیغات خود استیاده میکنند تا نیوذ فرهنگی بر جوامع به ويژه

هويت اطراف نسبت بهه انحهراف يها طغیهان ،میلهز و ايچولهد

کشورهای در حال توسعه داشته باشند.

«آنچه شخص خواسته» ،فورس

( )2001حاالت و هنر افراد ،تیگ من و گولدر (« )2006بهرای

برايناساس پیشنهاد میشود که:

بیان خودم» را مهم تهرين و واضهحتهرين پاسهخ بهرای داشهتن

الف -ازآنجاکه نگرش و تمايل بهه تهاتو بهین برخهی از افهراد

خالکوبی معرفی کردند.

وجود دارد ،در راستای مراقبت از بدن و اجزای فیزيکهی بهدن

بیشتر نتايج ،مديريت بهدن و پهذيرش اجتمهاعی را بیهان

الزم است آرايش و به خصو

تاتو که شديدترين نو آرايش

میکنند که انگیزه های اصلی بهرای دسهتیابی بهه اصهال بهدن

فیزيکی بدن است ،زير نظر و مراقبت پزشهکان و متخصصهان

هستند .اين انگیزه به نظر می رسد در رابطهه بها طبقهة سهنی و

آن قرار گیرد.

اجتماعی بوده است .تاتو ،معانی شخصی برای تحملکننهدگان

ب -تمام کسانی که به هر نوعی خالکوبی انجام دادهانهد،

آن دارد؛ درحالیکه خالکوبی يا سورا کهردن ،نهوعی پیهرايش

تست غربالگری انجام دهند تا از عوارض احتمالی آن در امان

متداول به نظر می رسد .بهطور خالصه ،انگیزه های بزرگ برای

باشند.

انجام تاتو و خالکوبی بدن بسیار شهبیه هسهتند و در ده مقولهة

ج -محرومیت نسبی ،از عوامهل تشهويقکننهدة افهراد بهه
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خالکوبی است؛ بنابراين ،تها حهد امکهان بها دراختیارگذاشهتن

مورد آسی های نظام اجتماعی ايهران بها تأکیهد بهر

تسهیالت به افهراد ،احسهاس محرومیهت نسهبی در جامعهه را

تحلیههل آسههی

ديههنگريههزی در جامعههه» ،مجلههة

کاهش دهند.

جامعهشناسی ايهران ،دوره چههارم ،ش،9

د -الزم اسههت افههراد جامعههه را از عواق ه

و مشههکالت

اجتماعی ،فیزيکی و روانشناختی تاتو آگاه کنند؛ زيهرا در ههر
تصمیمی اگر شناخت کافی باشد ،مشکالت آتی آن بهه نسهبت
کمتر خواهد بود.

-641

.611

سامانی ،س .و فوالدچنگ ،م .)6911( .روانشناسی نوجهوانی،
شیراز :انتشارات مل

سلیمان.

شريیی مود ،ب.؛ متانهت ،م .و قائهدی« .)6911( . ،فراوانهی

به طورکلی بايد به مسائل فرهنگی در رابطهه بها گسهترش

عیونتهای ويروسی منتقلهه از راه خهون در افهراد

استیاده از خالکوبی توجه کرد .از ديگر مسائل ،تغییر الگوهای

خالکوبیشدة شهر زاهدان» ،فصهلنامة بیمهاریههای

آنههايی کهه در معهرض خطهر

عیونی و گرمسیری وابسته بهه انجمهن متخصصهین

جوامع هستند (مانند جوانهان) .بعضهی از جوانهان بهه مهدهای

بیماری های عیهونی و گرمسهیری ،س  ،60ش ،93

رفتاری افراد است؛ بهخصو

گونهاگونی گههرايش دارنهد .تههراکم جمعیهت ،تجمهع افههراد بهها
رفتارهههای پرخطههر در ي ه

مکههان بسههته ،اسههتیاده از وسههايل

مشتر برای خالکوبی ،نداشهتن قهوانین بهرای مهديريت ايهن
رفتار و نبود منابع الزم برای مقابله با خالکوبی ازجمله مسائلی
است که مسؤوالن بايد به آن توجه داشته باشهند و بهرای حهل

.13 - 13
کتیرايههی ،م .)6941( .از خشههت تهها خشههت ،تهههران :مؤسسههه
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فکوهی ،تهران :نشر ثالث.

محسنی ،م .)6933( .بررسی آگاهیها ،نگرش هها و رفتارههای

آن راهکاری بیانديشند.

اجتماعی فرهنگی در ايران ،تهران :دبیرخانة شورای
فرهنگ عمومی.
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