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 ملخص

مليات التجميل تناولت هذه الدراسة االستطالعية دوافع االهتمام االجتماعي باجلسد: ع
حتقيق األهداف التالية: معرفة الدوافع الذاتية واالجتماعية  منوذجا  أللنساء السعوديات 

والثقافية لالهتمام باجلسد من خالل عمليات التجميل، وما إذا كان اجلسد هوية للتعبري 
عن الذات وحتسني العالقات االجتماعية، ومعرفة تأثري اإلعالم واالنفتاح الثقايف على 

املغرية من قبل عيادات التجميل على تكوين هذه تنمية االهتمام باجلسد، وتأثري العروض 
الدوافع. طبقت الدراسة يف مراكز جتميل طبية خاصة، واستخدمت الدراسة منهج املسح 

 Method of social survey by sampleاالجتماعي عن طريق العينة 
فردة من النساء السعوديات م 611 وطبقت بأداة االستبيان  على عينة عشوائية بعدد

من إطار جرين عمليات جتميلية، ادوات الدراسة يف تفسري هذه الظاهرة انطلقت أاليت ال
العنف   Pierre Bourdieuنظري اعتمد على نظرية العامل احلديث بيري بورديو

ونظرية التمثيل املسرحي للعامل ارفنج جوفمان -واحلقل االجتماعي -اهلابتوس -الرمزي
Erving Goffman - تارد التعلم للعامل جابريل ونظرية التقليد وJibril Tard ،

للبيانات اليت مت مجعها. توصلت  spssومت استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي الكمي 
الدراسة لعدد من النتائج أمهها: أن اجلسد هو أحدى األدوات التعبريية األساسية عن 

جتماعي باجلسد يف هوية الذات وحتسني العالقات، مما أكد على بروز ظاهرة االهتمام اال
اجملتمع السعودي ،كما أثبتت النتائج تأثري متغري العمر واحلالة االجتماعية واملستوى 
التعليمي والدخل الشهري، مما كشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 
املتزوجات واملخطوبات واجلامعيات، ومن دخلهن الشهري مرتفع ، كما أثبتت النتائج قوة 

ثقافة االجتماعية يف صياغة السلوك الذايت واجلسدي ألفراد اجملتمع، وتأثري احمليط وهيمنة ال
االجتماعي واملكونات الثقافية للمجتمع على هذا االجتاه. كما كشفت النتائج أن 
التقنيات اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي هي ضمن أدوات املعرفة والوعي اليت 

لة عنفا  رمزيا  إلغراء النساء بالتجميل، كما أوضحت تبث معلومات حول اجلسد مشك
النتائج هيمنة وانتشار املؤسسات التجميلية كقوة ناعمة، من خالل العروض والتخفيضات 
اليت تقدمها. وقد أشارت الدراسة إىل تغري واضح يف مكونات اجملتمع السعودي اجتماعيا  

 وثقافيا .

 .املرأة السعودية، مراكز التجميلكلمات مفتاحية: اجلسد، التجميل، 

_________________ 
، قسم الدراسات االجتماعيةكلية اآلداب، ،عمادة الدراسات العليا*جامعة امللك سعود ،
 .اململكة العربية السعودية

 *DR. Reem Mansour Ahmed Al-Mansour 

Abstract 

This study The Motives of Social interest in the body 

Cosmetic operations for Saudi women's as a model" for the 

following objectives: Knowledge of the self, social and cultural 

motives of interest in the community awareness of the body, through 

the process of cosmetic surgery. and whether the body has become an 

identity for self-expression, improving social relations, knowing the 

impact of media and cultural openness in developing this interest, as 

well as the effect of attractive offers by cosmetic clinics in shaping 

these motives The study was applied in private medical beauty 

centers. The study used the social survey method by sample. The 

questionnaire was applied to a random sample of 611 Saudi women 

who underwent cosmetic surgery, Study tools in the interpretation of 

this phenomenon started From a theoretical framework based on the 

theory of the modern world Pierre Bourdieu Symbolic violence - the 

haptus - and the social field - and the theory of theatrical 

representation of the world Irving Goffman, and The Theory of 

Tradition and Learning Gabriel Tard. The statistical analysis method 

(SPSS) was used for the data collected. The study reached a number 

of results, which was the most important: of which is that the body is 

one of the basic expressive tools for self-identity and improvement of 

relations, which confirmed the emergence of the phenomenon of 

social interest in the body in Saudi society, The results also showed 

the effect of the variable age, social status, educational level and 

monthly income, which revealed the existence of statistically 

significant differences in favor of married women, college graduates 

and their monthly income. The results also showed the strength and 

dominance of social culture in shaping the self and physical behavior 

of members of society, the impact of the social environment and 

cultural components of society on this trend. The results also revealed 

that electronic techniques and social media are among the tools of 

knowledge and awareness that broadcast information about the body 

is a symbol of symbolic violence to entice women to beautify, and the 

results showed the dominance and spread of beauty institutions as a 

soft force, through offers and discounts. The study indicated a clear 

change in the social and cultural components of Saudi society. 
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