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چكیده
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یافته است و افراد با تغییر ویژگیهای ظاهری بدن خود به ساخت بدن اجتماعی مبادرت میورزند .در این پژوهش
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پژوهش نشان داد که بیشتر زنان مطالعه شده متأهل ،خانهدار و متعلق به طبقه متوسط بودهاند؛ ضمن اینکه میان
متغیرهای سن ،مصرف رسانهای ،دینداری ،مقبولیت اجتماعی و گروههای مرجع و مدیریت بدن رابطه معناداری
وجود دارد.
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مقدمه
مديريت بدن پديده نوظهوري است كه توجه انديشمندان حوزههاي مختلف را به خود جلب
كرده است .اهميت بدن نه تنها در تحقيقات تجربي بلكه در نظريهپردازيهاي جامعهشناختي نيز
نمود آشكاري دارد .جايگاه واالي بدن در گفتمان پيشرفته در حدي است كه ترنر )1991(1از آن
به چرخش به سمت جامعه جسماني 1ياد ميكند» (قادرزاده و همكاران .)111 :1991 ،بنا به تعبير
نتلتون و واتسون )1991( 9افزايش تأكيد بر بدن با عواملي چون ،سياسي شدن بدن ،عوامل جمعيتي،
تغيير ماهيت تحمل بيماري ،افزايش فرهنگ مصرفي ،فناوريهاي جديد و مرتبط با بدن ،چرخش به
مدرنيته متأخر و در نظر گرفتن بدن به عنوان پديدهاي اجتماعي و بيولوژيكيِ ناتمامِ در حال تغيير،
در ارتباط است (اباذري)91 :1999 ،4؛ به عبارتي «بدن هستي زيستشناختي و روانشناختي صرف
نيست ،بلكه پديدهاي است كه به صورت اجتماعي ساخته و پرداخته ميشود» (كرگان)9 :1001 ،5
گسترش فناوريهاي ارتباطي و فرايند جهاني شدن ،بصري شدن معيارها و مالكهاي زيبايي،
افزايشِ عالقه به جواني و تالش براي حفظ و تداوم آن موجب گرايش اقشار و گروههاي مختلف
به مديريت بدن شده است كه به دليل وجود ايدئولوژيهاي جنسيتي حاكم بر جوامع ،اين تمايل بين
زنان و دختران بيشتر است؛ لذا به نظر ميرسد جنسيت نقش كليدي و محوري داشته باشد؛ چرا كه
عواملي چون قد ،وزن ،رنگ پوست ،حالت چهره و ديگر عوامل بيولوژيك با توجه به جنس ،مهم
تلقي ميشود ...« .زنان تصور ميكنند چهره و بدنهاي زيباتر ميتواند آنها را در دستيابي به اهداف
و آرمانهاي اقتصادي و اجتماعي ياري رساند .در واقع زنان با نوعي ديد ابزاري به بدنهاي خود
مينگرند .بدن و چهره مطلوبتر عمالً فرصتهاي بيشتر و بهتري را در وضعيت جامعه مرد ساالر براي
زنان فراهم ميسازد تا بتوانند به موفقيتهاي بيشتر در پيشبرد اهداف خود نظير موفقيت در ازدواج،
احراز يا ترقي در شغل يا حفظ و تداوم توجه همسر و نظاير آن دست يابند» (احمدنيا.)10 :1910 ،
بسياري از دختران از نوجواني حس خودبيزاري را در خود ،دروني و ملكه ذهن ميكنند (واتكينز،
به نقل از آرا و همكاران .)54 :1919 ،گاه چنين تصوري ،زنان را به درگيري روحي و ذهني،
تشويش ،وسواس ،عدم اعتماد به نفس و افسردگي سوق ميدهد .به عالوه از آنجا كه در جوامع
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مشكلي به نام «پارادوكس ارزش سالمت و ارزش زيبايي» را فراهم كرده است( .اديبي و همكاران،
)11 :1990؛ به اين معنا كه در بسياري از مواقع ،زنان و دختران با تحمل رژيمهاي سخت و
طاقتفرساي الغري به منظور داشتن اندم الغر و باريك و جراحيهاي متعدد صورت و بيني و ديگر
اندامها ،زيبايي را به سالمت ترجيح ميدهند.
بدن انسان ،شاخصترين تظاهر بيروني است كه در دنياي امروز مبناي پذيرش اجتماعي قرار
ميگيرد .با ظهور عصر جديد جامعه مصرفي ،نما و صورت ظاهري بدن براي افراد جامعه از
اهميت بسيار زيادي برخوردار شده است.
در جوامع امروزي مديريت بدن اهميت ويژهاي يافته است .جامعه ايران نيز در فرايند پيچيده
جهاني نميتواند از تغييراتي كه در اين زمينه به وجود آمده است بركنار باشد .در چند دهه اخير به
دليل رشد فناوريهاي رسانهاي و اطالعاتي ،نفوذ فرايند جهاني شدن ،تنوع يافتن توليدات لوازم
آرايشي و بهداشتي و رواج جراحيهاي زيبايي ،الگوهاي گوناگوني را در عرصه خود اظهاري و
خودآرايي جوانان ايران شاهد هستيم (زارعشاهآبادي و همكاران )91 :1994 ،و تناسب اندام به
عنوان معيار زيبايي اندام مورد توجه قرار گرفته است .نگراني از بابت نداشتن اندامي موزون،
بدشكل و نازيبا موجبات دغدغه خاطر افراد از حيث عدم پذيرش اجتماعي شده است« .از آنجا كه
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كنوني ،ظاهر هر فرد مبناي پذيرش اجتماعي اوست ،تمايل به مديريت بدن به نوبه خود ،زمينه

زنان در مقايسه با مردان نسبت به وضع زيبايي و ظاهري خود حساسيت بيشتري نشان ميدهند ،اين
توجه فراوان آنان را واميدارد تا رفتارهايي گاه افراطي به منظور زيبايي چهره و اندام خود در
پيش گيرند كه پيامدهاي بدي را به بار ميآورد» (احمدنيا1914 ،؛  .)191نمونه بارز اين ادعا،
دختران و زناني هستند كه بارها به جراحيهاي گوناگون و رعايت رژيمهاي غذايي الغري به منظور
دستيابي به زيبايي و تناسب اندام اقدام كردهاند كه گاه نه تنها به نتيجه مطلوب دست نيافتهاند بلكه
در مواردي زيبايي اوليه را نيز از دست دادهاند و در حساسترين وضع رشد بدني ،خود را از شرايط
تغذيه سالم و متعادل محروم ميسازند و با پذيرش خطر جراحي ،ارزش زيبايي را به ارزش سالمتي
ترجيح ميدهند.
استان ايالم در گذشته به دليل موقعيت خاص جغرافيايي (بن بست جغرافيايي) و حاكميت
فرهنگ سنتي ،روند تغييرات فرهنگي و اجتماعي در آن بسيار كند بود و به دليل بافت فرهنگي و
بومي منطقه ،همنوايي با آموزههاي سنتي و مذهبي ،الگوي غالب بر جهتگيريهاي شناختي ،عاطفي
و كنش افراد به شمار ميرفت .نماي ظاهري بدن نيز تابع استانداردهاي معيارهاي سنتي بود؛ اما در
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سالهاي اخير به دليل گسترش دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و ورود دانشجويان غير بومي،
افزايش استفاده از وسايل اطالعاتي و ارتباطي جهاني و شبكههاي اجتماعي و ماهوارهاي در مسير
تغييرات فرهنگي و اجتماعي قرار گرفته و تا حدودي از فرهنگ سنتي خود فاصله گرفته است.
پيامد چنين تحوالتي ،گسترش ارتباطات فرهنگي و اجتماعي بود كه باعث شده است زنان و
دختران به خود و محيط اجتماعي نگاهي نو و تازه بكنند كه برايند آن تغيير در نيازها ،سبك
زندگي ،اوقات فراغت و در نهايت نظام ارزشي و نگرشي آنان بوده است .نمونه اين تأثيرات،
دگرگوني در فرايند توليد و بازتوليد تعريف و تصور زنان از خود و بدن زنانه است كه به افزايش
تمايل آنان به مديريت بدن در قالب جراحيهاي زيبايي و الگوهاي گوناگون خودآرايي منجر شده
است.
آنچه ضرورت پرداختن به مسئله را با اهميّت ميكند ،پيامد منفي اين پديده در ابعاد مختلف
براي جامعه است .واقعيت اين است كه در بُعد اقتصادي «نظام سرمايهداري ،زنان را به آماج اصلي
مصرفِ محوري خود تبديل كرده است» (فورست .)41 :1009 ،1افزايش جراحيهاي زيبايي،
هزينههاي هنگفتي را به خانوادهها تحميل ميكند .به عالوه افزايش ميزان مصرف مواد آرايشي و
بهداشتي در ميان زنان ،ايران را از نظر واردات مواد آرايشي و بهداشتي به هفتمين مصرفكننده
جهان و از لحاظ مصرف در ميان كشورهاي خاورميانه بعد از هند و پاكستان به سومين كشور
تبديل كرده است.
در بُعد فرهنگي ،فراگير شدن پديده آرايش دختران و زنان در عرصه زيست اجتماعي و
استفاده از لباسهاي اندامي با آموزههاي ديني و بافت اجتماعي و هنجاري جامعه در تعارض آشكار
است؛ لذا توجه به پيامدهاي منفي خودآرايي زنان و دختران در عرصه عمومي و تشديد اختالالت
هنجاري در فرهنگ رسمي جامعه از ديگر داليل ضرورت پرداختن به مديريت بدن در جامعه
بويژه بين زنان و دختران است.
در بُعد رواني ميتوان گفت ،توجه بيش از حد به زيبايي ظاهري و تأكيد بر آن در تعامالت
اجتماعي باعث ميشود كه محروميت از زيبايي و نبود مديريت بدن ،فرد را از نظر رواني تحت
تأثير قرار دهد« .رضايت از بدن ،زماني به دست ميآيد كه فرد قسمتهايي از بدن خود را ،كه با
معيارهاي مطلوب جامعه براي زيبايي ،ناهمسان است ،تغيير ميدهد و سپس بدن خويش را با اين
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كمتر ميشود (رابينسون )111 :1009 ،1كه پيامد آن ميتواند افسردگي ،انزوا ،پريشاني و ناكامي
باشد .واقعيت اين است كه اين تأثيرات رواني ناشي از فشارهاي فرهنگي و اجتماعي براي رسيدن
به شكل و اندازههاي بدني آرماني و مطلوب است كه افراد را براي رهايي از اين فشارها و دستيابي
به حس اعتماد به نفس به انواع وسايل تنظيمكننده بدن ترغيب ميكند.
بنابراين بر اساس اهميت مسئله ،و با توجه به ارتباط بدن با زمينههاي اجتماعي و فرهنگي ،اين
پرسش مطرح ميشود كه چه عوامل اجتماعي و فرهنگي با مديريت بدن دختران و زنان مرتبط
است و بين اين عوامل كدام يك از آنها مهمترين عامل به شمار ميرود.
يافتههاي پژوهشي حاكي است كه مديريت بدن با اهداف مختلفي انجام ميشود و عوامل
گوناگوني ،افراد بويژه زنان و دختران را به سوي چنين رفتارهايي سوق ميدهد .نتايج پژوهشها
درباره مديريت بدن در ايران گوياي اين است كه «مصرفگرايي ،فشار اجتماعي و مصرف رسانهاي
عوامل مستقيم مؤثر بر مديريت بدن بوده است» (رضايي و همكاران .)1919 ،همچنين «مصرف
رسانهاي ،پذيرش اجتماعي بدن و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي افراد با مديريت بدن در رابطهاي
مستقيم است» (فاتحي و همكاران« .)1911 ،جنس ،تحصيالت ،سرمايه فرهنگي ،ديانت ،نگرش
سنتي خانواده» (آزاد ارمكي و چاوشيان )1911 ،و «وضعيت تأهل ،سن و جنس» (ژيانپور،)1911 ،
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آرمان مقايسه كند .وقتي تفاوت بدن آرماني و بدن واقعي فرد زياد باشد ،احساس رضايت از بدن

«مقايسه اجتماعي بدن ،گروههاي مرجع ،سرمايه فرهنگي ،اقتصادي ،تحصيالت» (اديبيسده و
همكاران« ،)1919 ،دوستان ،خويشاوندان و همكالسيها ،مجالت و نشريهها ،شغل ،وضعيت تأهل
و وسايل ارتباط جمعي» (موسويزاده و همكاران )1911 ،از جمله عوامل مؤثر بر مديريت بدن
است.
ذكايي و فرزانه در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند «كه زنان پس از جراحيهاي زيبايي،
احساس رضايت بيشتري از خود دارند و اعتماد به نفس آنها افزايش يافته است .از سوي ديگر،
گزينش جراحي زيبايي در چرخهاي ميان انتخاب فردي و ساختارهاي اجتماعي قرار گرفته است»
(ذكايي و فرزانه.)1001 ،1
ستوده و همكاران در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند «كه درك زنان از شوهرانشان نسبت
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به وزنشان و همچنين ،محل سكونت بر تصور زنان از بدنشان اثر ميگذارد» (ستوده.)1009 ،1
لي 1و همكاران (« )1009به اين نتيجه رسيدند كه توجه بيشتر به بدن ديگران با نفوذ (والدين و
دوستان) و رضايت بدني تعيينكننده رفتارهاي بدني است» ضمن اينكه «تصور از بدن ،مقايسه
اجتماعي بدن با همسن و ساالن» (جكسون1994 ،9؛ چاترمنوراد1001 ،4؛ مولر )1010 ،5از جمله
مؤلّفههاي تأثيرگذار بر رفتارهاي مبتني بر مديريت بدن ذكر شده است .گليزر 1در مطالعه خود
معتقد است كه «زنان نياز روانشناختي قوي براي حفظ و پيگيري زيبايي و ارتقاي جذابيت دارند.
آنها نسبت به مردان به تصوير بدني خود حساسترند كه البته ،اين وضعيت در وضعيت فرهنگها و
نژادهاي گوناگون يكسان است و هر فرهنگي آرمانهاي ويژه خود را دربارۀ زيبايي دارد كه اين
آرمانها در طول زمان تغيير ميكند» (گليزر.)1991 ،
نتايج پژوهش گيملين 1در مورد  10زن ،كه عمل جراحي زيبايي كردهاند ،نشان داد كه عمل
جراحي زيبايي ،نارضايتي بدن را كاهش ميدهد (گيملين.)1001 ،
هينبرگ 1بر اين باور است كه رسانهها با تأكيدي كه بر تصور آرماني ميگذارند ،مسئول
گسترش آرمانهاي زيبايي و الغري بين افراد و همچنين عدم رضايت فرد از تصور از بدن خود و
نگرشها نسبت به تغذيه در او هستند (هينبرگ.)1999 ،
نتايج پژوهش سوامي 9و همكاراننشاندهنده تفاوت معناداري بين آرمانهاي زيبايي و نارضايتي
بدن بين مناطق گوناگون بود .سن ،شاخص توده بدني و رسانههاي غربي آرمانهاي وزن بدني را
پيشبيني كرد .به طور كلي ،نارضايتي بدني و تمايل براي الغر شدن بين مناطقي با پايگاههاي
اقتصادي ـ اجتماعي خوب بسيار معمول است كه به صورت مسئله درآمده است (سوامي و
همكاران.)1010 ،
اهميت بدن نه تنها در تحقيقات تجربي ،بلكه در نظريهپردازيهاي جامعهشناختي آشكار شده
است .در ميان جامعهشناسان پيشين تنها «زيمل »10و «وبلن »11و بعدها «مارسل موس» و «ميد» به
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«جامعهشناسي بدن» در نظريههاي گيدنز ،گافمن ،فوكو و بورديو قابل پيگيري است .زيمل با اشاره
به پايگاه اجتماعي ضعيف زنان در طول تاريخ ،وابستگي بيشتر زنان به مد را به اين وابسته ميداند
كه زنان از يك سو ،چيزهاي مقبول و رايج را راحتتر ميپذيرند و در عين حال ،مد ،نياز زنان را
به متمايز شدن و برجسته بودن فردي برمال ميكند كه در عرصههاي ديگر سركوب شده است
(كيوانآرا و همكاران .)11 :1919 ،وبلن نيز رفتارهاي زنان را به حوزه قشربندي پيوند زده و معتقد
است كه اعضاي هر اليه اجتماعي ،آرايش و سبك زندگي رايج اليه باالتري را تقليد ميكنند
(وبلن 101 :1959 ،ـ )95
بورديو ،هدف مديريت بدن را كسب منزلت ،تمايز و پايگاه ميداند .وي در تحليل خود از
بدن به كااليي شدن آن در جوامع مدرن اشاره ميكند كه به صورت سرمايه فيزيكي ظاهر ميشود.
بورديو ،توليد اين سرمايه فيزيكي را در گرو رشد و گسترش بدن ميداند به گونهاي كه بدن،
حامل ارزش در زمينههاي اجتماعي شود .از نظر بورديو بدن به عنوان شكل جامعي از سرمايه
فيزيكي دربردارنده منزلت اجتماعي و اشكال نمادين متمايز است (شيلينگ.)111 :1999 ،1
در فرهنگ مبتني بر بصري و نمايشي بودن ،معناي هر پديده بر اساس ظواهر و نمادهاي
تصويري آن و چگونگي نمود آن در جامعه تعيين ميشود؛ لذا اعضاي هر گروه اجتماعي و يا

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

ميزان زيادي به بررسي اين موضوع عالقهمند بودند .اين دغدغه خاطر ،امروزه در حوزه

جامعه با آگاهي از اين امر در نظارت و كنترل بر محيط پيراموني خود و همچنين ،مراقبت و كنترل
بر رفتارهايشان (اعم از راه رفتن ،سخن گفتن ،پوشيدن ،خوردن و روش آن و در نهايت ،بدنشان)
سعي ميكنند .در فرهنگ عامه ما نيز اين فكر نهفته است؛ آنجا كه گفته ميشود «عقل مردم در
چشم آنان است» .بنابراين در عصر جهاني شدن ،توجه به ظواهر و نمادهاي تصويري به عنوان
هنجار فرهنگي در فرهنگهاي گوناگون در حال گسترش است (آزاد ارمكي ،چاووشيان.)1001 ،1
در نظريههاي كنش متقابل ،كه بر «خود و ذهن» تأكيد ويژه دارد به جاي تأكيد بر ساختارهاي
كالن ،توجه به بدن بتدريج مورد توجه قرار گرفت« .كولي روند شكلگيري خود را در رابطه
متقابل فرد و جامعه و در تجربه اجتماعي ميداند و ساختار آن نگاه كردن خود در آينه ديگران
است؛ به عبارت ديگر ،انسان در اين روند سعي دارد تا خود را از ديد ديگران ارزيابي كند»

1 - Shilling
2 - AzadArmaki and chavoshian
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(تنهايي .)410 :1919 ،از نظر وي مفهوم «خود آيينهسان» 1از سه عنصر اصلي ساخته ميشود:
نخست ،ظاهر ما نزد ديگران چگونه است؟ دوم ،ديگران چه قضاوتي در مورد ظاهر ما انجام
ميدهند؟ سوم چه احساسي از خود براي ما پديد ميآيد» (كوزر)1001 ،1؟ بنابراين ،تصور هر فرد
از زيبايي و تناسب اندام خود در كنش متقابل با ديگران و در نتيجه تصويري شكل ميگيرد كه
فرد از قضاوت ديگران درباره زيبايي چهره و اندامش دارد.
روزنبرگ مفهوم «خود» را به «برداشت از خود» ارتقا داد و بر اين باور است كه افراد سه نوع
برداشت دارند 1 :ـ خودِ موجود يا تصويري كه فرد در حال حاضر و در اينجا و اكنون از «خود» در
ذهن دارد 1 .ـ خودِ دلخواه يا تصويري كه ما دوست داريم ،باشيم و فرد با انديشيدن درباره آن
بسيار شاد و مسرور ميشود 9 .ـ خودِ وانمودي يا روشي كه ما در هر موقعيت ،خودمان را نشان
ميدهيم (ريتزر1005 ،9؛ روزنبرگ .)1915 ،4با تأكيد روزنبرگ بر برداشت از خود ،تصور از بدن
و در پي آن تصميم براي اعمال مديريت بدن معنا پيدا ميكند.
گافمن 5در اثر خود «نمودِ خود در زندگي روزانه» اشاره ميكند كه چگونه مردم ميتوانند در
بدن خود دخالت كنند و آن را در جريان زندگي روزمره متفاوت سازند .گافمن فرهنگ لغات
مشترك زبان را براي اهميت دادن به مديريت و ظاهر بدن براي ايجاد خودِ اجتماعي و براي
نگهداري كنش متقابل اجتماعي اساسي ميداند (شيلينگ )1 :1005 ،1گافمن معتقد است ،انسانها
ميل به نمايش بدن خود براي تأثيرگذاري بر ديگران دارند .دليل آن ،اين است كه توجه به بدن در
سطح جهاني و در جوامع گوناگون به شكل ارزش و هنجاري مرتبط با آن در حال گسترش است.
از يك سو ،انسان همواره خود را آن گونه كه جمع ميپذيرد به نمايش ميگذارد و از سوي ديگر
با توجه به همان ارزشهاي اجتماعي و ابزارهاي موجود ،سعي ميكند تا با توجه و مراقبت بر بدن
خود [مديريت بدن] بر ديگران تأثير بگذارد .همان چيزي كه وي آن را مديريت تأثيرگذاري
مينامد (ريتزر .)1005 ،از سوي ديگر ،بدن و مديريت بر آن بر هويت اجتماعي فرد اثر ميگذارد.
گيدنز بدن را در ارتباط با هويت و خود قرار ميدهد و بر اين باور است كه افراد از بدنهايشان
براي شكل دادن به هويت شخصي خود استفاده ميكنند .بدن در نظر وي ابزاري است كه به وسيله
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اجتماعي است (گيدنز.)1001 ،1
بورديار معتقد است كه متن رسانههاي جمعي در قرن بيستويكم از الگوي تكراري نمايش
شكل بدن حمايت ميكند .تقويت پيامهاي بدني متقابال با انتشار داستانها درباره ستارگان فيلم،
تلويزيون ،اخبار در روزنامههاي صبح و شبكه جهاني وب ،راديو و مطالب چاپ شده درباره
مشاهير انجام ميشود (اديبيسده و همكاران.)11 :1990 ،
فدرستون 1معتقد است كه در درون فرهنگ مصرفي ،تبليغات ،فشارهاي عمومي و تلويزيون
تعداد زيادي از تصاوير بدني سبكوار را فراهم ميكند .به عالوه ،رسانههاي عمومي ،پيوسته به
مزاياي آرايش بدن تأكيد ميكنند .در رسانهها براي ارائه تصاوير از بدنهاي زيبا از ستارگان و افراد
مشهور استفاده ميشود (فدرستون .)199 :1010 ،از نظر وي عامل اصلي تنظيم و مديريت بدن در
فرهنگ مصرفي ،رسانهها و فناوري است (فدرستون .)110 :1010 ،در جوامع پيشرفته كنوني ،توجه
به اندام به عنوان رسانه مدنظر است .ارتباطات روزافزون جوامع با يكديگر و برخورد و تعامل بين
فرهنگهاي گوناگون موجب شده است برخي از آرمانهاي فرهنگي در سطح جهاني گسترش يابد.
يكي از اين آرمانها اندام متناسب و زيباست كه به گونهاي روزافزون به شكل اندام الغر باز تعريف
ميشود (كروگان .)1000 ،9نمود اين فكر را ميتوان در فيلمها (بويژه هاليودي آن) ،عروسكها

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

آن افراد با اوضاع ،احوال و كنشهاي ديگر افراد برخورد ميكنند و عرصهاي براي توليد روابط

(باربي و )...و نظاير آن مشاهده كرد؛ لذا افراد براي توليد و بازتوليد هويت خود و تأثيرگذاري بر
ديگران و البته ،زير فشار جامعه به شكلهاي گوناگون بدنهايشان را مورد مراقبت قرار ميدهند و با
استفاده از ابزارهاي گوناگون موجود ،آن را مطابق با ارزشها و هنجارهاي درون جامعه ميآرايند؛
اما آنچه در اين ميان بيشتر بر حساسيت موضوع ميافزايد ،استفاده از راههاي جديدي است كه
افراد با جراحي و يا با رژيمهاي گوناگون سعي در شكل دادن به بدنهايشان مطابق با الگوهاي
گوناگون دارند كه بيشتر برگرفته از ستارههاي سينما و مانند آنهاست (خواجه نوري و همكاران،
 .)91 :1990شواهد نشاندهنده تغيير فرهنگي در ايران و ترجيح بدن الغر بين زنان است .بين
متخصصان دربارۀ اينكه چرا اين پديده رخ داده و يا چه پيامدهايي براي زنان و به طور كلي جامعه
داشته است ،توافق كاملي نيست .قدر مسلم اين است كه سبكهاي نوين زندگي ،كه در جامعه ايران

1 - Giddens
2 - Featherstone
3 - Cergan

78

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال سیزدهم ،شماره  ،01زمستان 0317

تحت تأثير جهاني شدن گسترش يافته در تغيير رفتارهاي عادتي زنان اثر قاطعي گذاشته است
(احمدنيا.)194 :1005 ،1

روش
اين مطالعه بر اساس هدف ،كاربردي ،و از بعد روش توصيفي ـ همبستگي است .جامعه آماري
پژوهش ،تمامي زنان  19تا  44سال شهر ايالم است كه تعداد آنها بالغ بر  41090نفر بود .از اين
تعداد بر اساس فرمول كوكران و با در نظر گرفتن حداكثر واريانس ،نمونهاي به حجم  911نفر
انتخاب شد؛ اما به دليل مخدوش بودن يازده پرسشنامه در نهايت  910پرسشنامه براي تحليل نهايي
انتخاب شد .چارچوب نمونهگيري پژوهش ،محدوده شهر ايالم بود كه به روش نمونهگيري
خوشهاي چند مرحلهاي مورد استفاده قرار گرفت .روش كار نمونهگيري به اين صورت بود كه در
مرحله نخست ،محلههاي مختلف شهر ايالم ( 11محله) به عنوان خوشهها در نظر گرفته ،و در
مرحله دوم نمونهگيري در داخل هر يك از خوشهها (بر اساس فهرست منازل ]خانوارها[ مراكز
بهداشت محلهها) به روش تصادفي منظم انجام ،و حجم نمونة نهايي از ميان خانوارها انتخاب شد.
چگونگي انتخاب نمونهها به اين صورت بود كه ابتدا فاصله نمونهگيري مشخص شد )  ( k  Nnو سپس
عددي به صورت تصادفي در فاصله  1تا  kانتخاب ،و به اين ترتيب نمونههاي بعدي طبق فهرست
خانوارها انتخاب گرديد.
از آنجا كه نوع پژوهش در اين مطالعه بر پاراديم كمّي و روش مورد استفاده از نوع پيمايشي
مبتني است ،ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است .پرسشنامهاي محقق ساخته با لحاظ كردن
ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه مورد مطالعه و بهرهگيري از نتايج تحقيقات مشابه براي
سنجش ابعاد مختلف مديريت بدن تنظيم شد .اين پرسشنامه مديريت بدن را در چهار بُعد
(مراقبتهاي بهداشتي و آرايشي ،نوع لباس (پوشش) ،جراحيهاي زيبايي و رويههاي الغري و
سالمتي) سنجش ميكند .روايي محتوايي پرسشنامه را تعدادي از اعضاي هيأت علمي و استادان و
صاحبنظران جامعهشناسي و روانشناسي در اين حوزه بررسي كردند و پس از رفع ناهمسانيها،
پرسشنامه تنظيم شد .به منظور افزايش پايايي ابزار سنجش ،آزمون مقدماتي 1انجام شد؛ به اين
صورت كه پرسشنامه بين  90نفر از زنان شهر ايالم توزيع شد .سپس با استفاده از آزمونهاي تحليل
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پرسشنامه نهايي تدوين شد .در اين پرسشنامه ،سؤاالت مربوط به ابعاد چهارگانه مديريت بدن به
صورت طيف ليكرت پنج گزينهاي براي پاسخگويان ارائه گرديد .ميزان آلفاي كرونباخ براي ابعاد
چهارگانه  0/901يا ( )90/1بود كه ضريب بااليي براي آزمون است؛ ضمن اينكه ميزان اعتبار
كليدي ابعاد مديريت بدن با استفاده از ضريب  ،K.M.Oكه به ميزان  0/114بود ،مورد سنجش
قرار گرفت كه سطح قابل قبول و بااليي است.
مديريت بدن ،كه متغير وابسته پژوهش است در چهار بعد اندازهگيري شد و عنوانهاي آن در
جدول تحليل عاملي منعكس شده است .عنوانها در هر يك از ابعاد به صورت طيف پنج گزينهاي
براي پاسخگويان ارائه شد.
جدول  :1نتايج تحلیل عاملي مديريت بدن در بین زنان شهر ايالم
عاملهای مديريت بدن
اجزای مديريت بدن

عامل

عامل

عامل

عامل

نخست

دوم

سوم

چهارم

رنگ مو ،مشهایالیت

4/711

استفاده از رژ گونه و ریمل

4/730

استفاده از کرمهای روشنکننده

4/713

استفاده از رژ لب و خط چشم

4/700

استحمام روزانه

4/743

استفاده از کرمهای مرطوبکننده

4/610

آرایش مرتب موهای سر

4/686

مسواك زدن

4/680

استفاده از سایه چشم

4/671

اصالح منظم ناخن

4/660

استفاده از کرمهای ضد آفتاب

4/660

اصالح مرتب موهای زائد

4/604

استفاده از مداد ابرو

4/641

مراقبتهای بهداشتی و آرایشی

استفاده از عطر ،ادکلن ،دئودورانت

4/774

=4/444

استفاده از ناخن مصنوعی

4/781

مديريت بدن

K.MO

K.M.O =4/860

استفاده از الك ناخن

4/801

ابعاد

نتیجه کلي آزمون

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

عاملي و سنجش پايايي به بررسي گويههاي مقدماتي پرداخته و در نهايت با جرح و تعديل گويهها،
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اجزای مديريت بدن

عامل

عامل

عامل

عامل

نخست

دوم

سوم

چهارم

مديريت بدن

K.MO

استفاده از لباسهای اندامی بر اساس مد
استفاده از لباسهای بدن نما در میهمانیها

4/811

استفاده از لباسهای کوتاه و اندامی

4/831

استفاده از لباسهای نازك و آستین کوتاه
در حضور اقوام و خویشاوندان

نوع لباس (پوشش)

روز

4/887

4/818

تاتو کردن ابروها

4/716

لیفتینگ

4/716

استفاده از بوتکس

4/713

لنزگذاری

4/736

لیپوساکشن

4/617

جراحی زیبایی گوش

4/610

جراحی زیبایی بینی

4/671

کاشت نگین دندان

4/660

ارتودنسی

4/664

کوچك /بزرگ کردن سینهها

4/618

جراحی زیبایی پلك

4/638

رفع لکهای تیره صورت با لیزر

4/633

تزریق ژل در لبها

4/618

جراحی زیبایی چانه

4/601

جراحیهای زیبایی

جراحی زیبایی گونه

4/801

کنترل مرتب وزن

4/680

ورزشهای هوازی (ایروبیك)

4/601

حساسیت به افزایش وزن

4/114

استفاده از رژیمهای الغری

4/141

کنترل چربی شکم

4/010

کنترل وزن با رژیم غذایی

4/001

استفاده از سونای خشك

4/004

روشهای الغری و سالمتی

پیادهروی

4/704

=4/444
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عاملهای مديريت بدن

ابعاد

نتیجه کلي آزمون

K.M.O =4/860
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ادامه جدول  :1نتايج تحلیل عاملي مديريت بدن در بین زنان شهر ايالم

كرونباخ از  0/10بزرگتر است؛ لذا ابعاد مديريت بدن از پايايي مناسب آزمون برخوردار است.
همچنين ميزان اعتبار كليدي ابعاد مديريت بدن با استفاده از ضريب  K.M.Oدر سطح قابل قبول و
خوبي قرار دارد .زيرا خطاي آزمون آن به ميزان ( )0/000طبق آزمون بارتلت از سطح خطاي 0/05
كمتر است؛ به عبارتي تمام عناصر (سؤاالت) ابعاد مختلف مديريت بدن ،قدرت تبيينكنندگي
مورد نظر را دارد؛ ضمن اينكه نتايج تحليل عاملي هر يك از ابعاد مديريت بدن به ترتيب روشهاي
الغري و سالمتي ( ،)0/141جراحيهاي زيبايي ( ،)0/199نوع لباس ( )0/101و مراقبتهاي بهداشتي و
آرايشي ( )0/159است .بر اساس نتيجه تحليل عاملي و با توجه به آماره  ،K.M.Oكه ميزان آن
برابر است با  0/114يا ( 11/4درصد) را نشان ميدهد ميزان اعتبار ابعاد مديريت بدن در سطح
بااليي قرار دارد و نتيجه آزمون بارتلت نيز معنيدار است ،ضمن اينكه سؤاالت در ابعاد مديريت
بدن قدرت تبيينكنندگي مورد نظر را براي هر بُعد داشته است.
قبل از اشاره به يافتههاي توصيفي و تحليلي پژوهش در جدول  1به بررسي نرمال بودن
متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون كولموگروف ـ اسميرونوف پرداخته شده است.
جدول  :2توزيع میانگین و آزمون نرمال متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

جدول  1نشان ميدهد كه پايايي تمام ابعاد مديريت بدن با استفاده از شاخص ضريب آلفاي

تعداد کمترين بیشترين میانگین انحراف معیار آماره آزمون ) (Zمعناداری

سن

374

01

00

11/11

6/33764

0/411

4/080

مصرف رسانهای

374

0/14

0

1/83

4/60010

4/704

4/600

فشارهای اجتماعی ـ فرهنگی

374

0/11

1

3/14

4/70011

4/373

4/614

پذیرش اجتماعی

374

0/1

0/7

3/11

4/01410

4/633

4/808

گروههای مرجع

374

3/11

0/11

0/01

4/66010

4/888

4/041

میزان تدین

374

0/03

0/1

3/33

4/18001

4/764

4/604

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه تمام مؤلّفهها داراي خطاي معنيداري بزرگتر از  0/05است و
لذا با اطمينان  95درصد ميتوان چنين گفت كه توزيع اين متغيرها طبيعي است و لذا براي
تحليل دادهها از آزمونهاي پارامتريك استفاده شد .همچنين در جدول  1مشاهده ميشود ،ميانگين
سن نمونه پژوهش حدود  19سال ،ميانگين مصرف رسانهاي ( 1/19در حد متوسط) و ميانگين
فشارهاي اجتماعي ـ فرهنگي  ، 9/50ميزان تدين  ، 9/99پذيرش اجتماعي  9/51بيش از حد
متوسط و ميانگين گروههاي مرجع با  4/19در سطح خوبي است.
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يافتهها
جدول  :3اطالعات جمعیتشناختي نمونه مورد مطالعه
متغیر

وضع تأهل

تحصیالت

وضع شغل

طبقه اجتماعی

فراواني

درصد فراواني

مجرد

006

31/1

متأهل

141

10/6

بیهمسر در اثر فوت

8

1/1

بیهمسر در اثر طالق

00

3/8

ابتدایی

07

0/6

سیکل

17

7/3

کاردانی

011

10/1

کارشناسی

03

00/6

کارشناسی ارشد و باالتر

61

08/6

11

1/1

شاغل دولتی

11

00/0

شاغل غیردولتی

18

7/6

خانهدار

003

38/6

در حال تحصیل

10

10/6

بیکار

16

01/0

باال

17

7/3

متوسط

168

71/0

پایین

71

14/3

جدول  9نشان ميدهد كه از  910نمونه مورد مطالعه 54/1 ،درصد متأهل 51/9 ،درصد داراي
تحصيالت كارداني 91/1 ،درصد خانهدار و  11/4درصد داراي طبقه اجتماعي متوسط هستند.
الگوی معادالت ساختاری :پس از تحليل همبستگي متغيرها ،مقدمات الزم براي آزمون الگوي
معادالت ساختاري نظري مديريت بدن فراهم شد .الگوي ساختاري برازش شده توسط دادههاي
پژوهش در سطح مناسبي از نظريهها و پژوهشهاي انجام شده حمايت ميكند و براي تبيين مديريت
بدن در ميان زنان ،الگويي مناسب به شمار ميرود (جدول )5؛ زيرا مقدار  RMSEAنزديك صفر
77

است و  AICو  CAICالگو نسبت به الگوهاي مستقل و اشباع مقادير كمتري دارد؛ ضمن اينكه

معادالت ساختاري برازش شده براي تبيين تغييرات متغير مديريت بدن الگويي مناسب است.
جدول  :5الگوی معادالت ساختاری مديريت بدن و شاخصهای نكويي برازش آن
شاخصهای

شاخصهای معیار

مقدار

کلي

اطالعات

مقدار

شاخص
برازش نسبي

مقدار

شاخص
برازش مطلق

مقدار

R2

4/613

 AICالگو

10/08

NFI

4/17

GFI

0

X2

1/10

 AICالگوی مستقل

361/13

NFI

0

AGFI

4/11

d.f

1

 AICالگوی اشباع

14/44

GFI

0

RMSEA

4/407

 CAICالگو

17/11

p-value

4/400

 CAICالگوی مستقل

381/11

 CAICالگوی اشباع

61/00

 0/92

y1

 0/94

y2

 0/93

y3

 0/44

y4

0/90

0/37

-0/93

0/32
0/37
0/04

y

0/49

x

0/33

8/08
0/53

x1
x2

0/49 
0/34 

x3

0/94 

x4

0/37 

x5

0/32 

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

شاخصهاي برازش نسبي و مطلق در سطح مناسب و مقبولي است؛ بنابراين ميتوان گفت كه الگوي

الگوی نهايي معادالت ساختاری عوامل اجتماعي بر ابعاد مديريت بدن
عوامل اجتماعی ( )xبه عنوان متغیر مستقل در پنج بُعد مصرف رسانهای ( ،)x0دینداری ( ،)x1فشار اجتماعی
( ،)x3پذیرش اجتماعی ( ،)x0گروههای مرجع ( ،)x1مدیریت بدن ( )yبه عنوان متغیر وابسته در چهار بُعد
مراقبتهای بهداشتی و آرایشی ( ،)y0نوع لباس و پوشش ( ،)y1جراحیهای زیبایی ( )y3و روشهای الغری و
سالمتی ()y0

بحث و نتیجهگیری
با عنايت به يافتههاي تحقيق بويژه در بخش يافتههاي تبييني و با استناد به اهداف تحقيق ،كه بر
تحليل و تبيين جامعهشناسي مديريت بدن در بين زنان شهر ايالم ناظر است ،استنتاج كلي تحقيق
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نيز بر اساس مباني نظري و مبتني بر چارچوب نظري و نتايج آزمون فرضيات و تحليل رگرسيون
ارائه ميشود.
نتايج تحليل مقايسه ميانگين با سطح مطلوب  9در سطح معناداري  0/05نشان داد كه ميانگين
همه متغيرهاي مستقل و ابعاد مديريت بدن از سطح مطلوبي برخوردار است .در ميان متغيرهاي
مستقل ،متغير گروههاي مرجع با مقدار  4/1919در سطح باالتري قرار دارد و متغير مصرف
رسانهاي با مقدار  1/1999در سطح پايينتر از متوسط قرار دارد .به همين ترتيب در ميان ابعاد
مديريت بدن ميزان مطلوبيت بُعد روشهاي الغري و سالمتي باالتر از سطح متوسط قرار دارد؛ اما
ابعاد «جراحيهاي زيبايي»« ،نوع لباس (پوشش)»« ،مراقبتهاي بهداشتي و آرايشي» از سطح متوسط
پايينتر قرار دارد و به طور كلي ميانگين ابعاد مديريت بدن  ،1/911است كه نشان ميدهد مديريت
بدن از ديدگاه نمونه پژوهش در سطح متوسطي قرار دارد.
نتايج تحقيق نشان داد كه بين سن و مديريت بدن زنان شهر ايالم با ميزان همبستگي  -0/911و
سطح معناداري  0/000رابطهاي معنادار و معكوس وجود دارد؛ ضمن اينكه تحليل الگوي
رگرسيوني مؤلّفه سن بر مديريت بدن زنان شهر ايالم نشان داد كه برآورد ضريب مؤلّفه سن منفي
است و نتيجه ميشود كه با زياد بودن (كم بودن) سن ،ميزان توجه (گرايش) به مديريت بدن بين
زنان شهر ايالم كاهش (افزايش) مييابد .ميزان سهم مؤلّفه سن در تبيين مديريت بدن زنان شهر
ايالم  19/1درصد بود .بر حسب پژوهش رابينسون ( ،)1009جكسون ( ،)1994ذكايي (،)1911
اديبيسده و همكاران ( )1990سن از عوامل اجتماعي تعيينكننده نوع مديريت بدن است .عالوه بر
آن از ديدگاه طرفداران رويكرد اجتماعي ،سن عامل اساسي در مطالعه بدن است (نتلتون)1001 ،؛
زيرا بدن در سالهاي متفاوت حاوي معناي اجتماعي و نماد متفاوت خواهد بود.
اين مطالعه نشان داد كه بين مصرف رسانهاي و مديريت بدن زنان شهر ايالم با ميزان همبستگي
 0/451و سطح معناداري  0/000رابطهاي معنادار و مستقيم وجود دارد؛ ضمن اينكه تحليل الگوي
رگرسيوني مؤلّفه مصرف رسانهاي بر مديريت بدن زنان شهر ايالم نشان داد كه برآورد ضريب
مؤلّفه مصرف رسانهاي مثبت است و نتيجه ميشود كه با زياد بودن (كم بودن) مصرف رسانهاي،
ميزان توجه (گرايش) به مديريت بدن بين زنان شهر ايالم ،افزايش (كاهش) مييابد .ميزان سهم
مؤلّفه مصرف رسانهاي در تبيين مديريت بدن زنان شهر ايالم  11درصد است .طبق نظريه استيك

1
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1 - Stice

فدرستون ( )1010نيز عامل اصلي تنظيم و مديريت بدن را در فرهنگ مصرفي رسانهها ميداند؛ لذا
رسانهها در جهان امروز ،يكي از عوامل اصلي مديريت بدن به شمار ميروند .تأثير مصرف
رسانهاي بر مديريت بدن در پژوهشهاي داخلي (ذكايي1911 ،؛ موسويزاده و همكاران 1911 ،و
رباني و درستكار )1911 ،نيز تأييد شده است.
در اين پژوهش ،بين دينداري و مديريت بدن زنان شهر ايالم با ميزان همبستگي  -0/990و
معناداري  0/000رابطهاي معنادار و معكوس وجود دارد؛ ضمن اينكه تحليل الگوي رگرسيوني
مؤلّفه دينداري بر مديريت بدن زنان شهر ايالم نشان داد كه برآورد ضريب مؤلّفه دينداري مثبت
است و نتيجه ميشود كه با زياد (كم) بودن دينداري ،ميزان توجه (گرايش) به مديريت بدن در بين
زنان شهر ايالم كاهش (افزايش) مييابد .ميزان سهم مؤلّفه دينداري و تبيين مديريت بدن زنان شهر
ايالم  15/1درصد است .اين نتيجه با نتايج پژوهش (اليسون و لوين )1991 ،1و شركات 1و اليسون
( )1999و در تحقيقات داخلي با نتيجه پژوهش (فاتحي و اخالصي ،1911 ،شكربيگي و اميري،
 ،1990احمدي و همكاران )1995 ،همسو است.
تحقيق نشان داد كه بين فشارهاي اجتماعي و مديريت بدن زنان شهر ايالم با ميزان همبستگي
 0/519و سطح معناداري  0/000رابطهاي معنادار و مستقيم وجود دارد؛ ضمن اينكه تحليل الگوي

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

( )1994رسانه گروهي در انتقال فشارهاي اجتماعي ـ فرهنگي براي الغر شدن نقشي مهم دارد.

رگرسيوني مؤلّفه فشارهاي اجتماعي بر مديريت بدن زنان شهر ايالم نشان داد كه برآورد ضريب
مؤلّفه فشارهاي اجتماعي مثبت است و نتيجه ميشود كه با زياد (كم) بودن فشارهاي اجتماعي،
ميزان توجه (گرايش) به مديريت بدن بين زنان شهر ايالم افزايش (كاهش) مييابد و ميزان سهم
مؤلّفه فشارهاي اجتماعي در تبيين مديريت بدن زنان شهر ايالم  99/5درصد است .اين نتيجه ،با
نتايج پژوهش (رضايي و همكاران  ،1911احمدي و همكاران )1995 ،همسو است.
يافتههاي پژوهش همچنين از نظر شدت رابطه بين احساس فشار اجتماعي و مديريت بدن
بيانگر ارتباط مثبت و متوسط است .فشارهاي اجتماعي از قبيل خندهها و تمسخرها ،و همچنين نياز
محيطهاي كار به افراد متناسب ،سبب ميشود كساني كه اين ويژگي را ندارند ،دچار خودكمبيني
و فاقد اعتماد به نفس شوند؛ بنابراين براي كسب محبوبيت به زيبايي و تناسب اندام روي بياورند.
نتايج مطالعه نشان داد كه بين پذيرش اجتماعي و مديريت بدن زنان شهر ايالم با ميزان
1 - Elison & Levin
2 - Sherkat

78

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال سیزدهم ،شماره  ،01زمستان 0317

همبستگي  0/519و سطح معناداري  0/000رابطهاي معنادار و مستقيم وجود دارد؛ ضمن اينكه
تحليل الگوي رگرسيوني مؤلّفه پذيرش اجتماعي بر مديريت بدن زنان شهر ايالم نشان داد كه
برآورد ضريب مؤلّفه پذيرش اجتماعي مثبت است و نتيجه ميشود كه با زياد (كم) بودن پذيرش
اجتماعي ،ميزان توجه (گرايش) به مديريت بدن بين زنان شهر ايالم افزايش (كاهش) مييابد و
ميزان سهم مؤلّفه پذيرش اجتماعي در تبيين مديريت بدن زنان شهر ايالم  99/5درصد است .اين
نتيجه با نتايج پژوهش (بابايي و همكاران 1995؛ فاتحي و اخالصي 1911 ،و شكربيگي و اميري،
 )1990همسو است .بر مبناي نظريه گافمن ،ميتوان گفت پذيرش اجتماعي ،اجراي نقشها به طرز
كردار و سلوك بدني اجراكننده آنها بستگي دارد.
نتايج آزمون فرضيهها نشان داد كه بين متغير گروههاي مرجع و مديريت بدن زنان شهر ايالم با
ميزان همبستگي  0/415و سطح معناداري  0/000رابطهاي معنادار و مستقيم وجود دارد .به عالوه
تحليل الگوي رگرسيوني مؤلّفه گروههاي مرجع بر مديريت بدن زنان شهر ايالم نشان داد كه
برآورد ضريب مؤلّفه گروههاي مرجع مثبت است و نتيجه ميشود كه با زياد (كم) بودن توجه به
گروههاي مرجع ،ميزان توجه (گرايش) به مديريت بدن بين زنان شهر ايالم افزايش (كاهش)
مييابد .سهم واريانس كسب شده توسط مؤلّفه گروههاي مرجع در تبيين مديريت بدن زنان شهر
ايالم  11/1درصد است .اين نتيجه با يافتههاي پژوهش (حمزهاي و همكاران 1919؛ كيوان آرا و
همكاران 1991 ،؛ شكربيگي و اميري1990 ،؛ ادبي سده و همكاران1990 ،؛ لي و همكاران1009 ،؛
ويكنز و گانتر1005 ،؛ چاترمن و راد 1001 ،و موسويزاده و همكاران )1911 ،همسو است .طبق
نظريه استيك ،خانواده گروه همساالن در توجه افراد به الغرشدن نقش مهمي دارند .دوستان،
خويشاوندان ،همكاران از گروههاي مرجع هستند كه زنان و دختران تحت تأثير آنها قرار
ميگيرند .در اين رابطه هافمن 1بيان ميكند كه انسانها براي نشاندادن جنبهاي از خود ،كه مطلوب
ديگران باشد و براي اينكه خود را در نظر ديگران مناسب و مطلوب نشان دهند ،حركات و رفتار
بدني خود را به طور دقيق و به دور از هرگونه اختالل و كاستي به انجام ميرسانند و رفتارشان را
نيز پيوسته كنترل ميكنند .از آنجا كه تأثيرگذاريهاي اوليه مهم است ،ظاهر نيز ،كه هم براي
شخص و هم براي ديگران قابل رؤيت و نمايش است ،نشانهاي براي تفسير كنش به كار گرفته
ميشود.

78
1 - Hafmann

آزاد ارمکی ،تقی؛ چاوشیان ،حسین ( .)0380بدن به مثابه رسانه هویت .مجله جامعهشناسي ايران .دوره چهارم.
ش .0
ادیبیسده ،مهدی؛ علیزاده ،مهستی؛ کوهی ،کمال ( .)0314تبیین جامعهشناختی بدن در میان زنان ،فصلنامه
مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان .س  .1ش .3
ادیبی ،حسین؛ انصاری ،عبدالمعبود ( .)0383نظريههای جامعهشناسي .تهران :نشر دانژه.
احمدنیا ،شیرین ( .)0380جامعهشناسي بدن و بدن زنان .تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
احمدنیا ،شیرین ( .)0381جامعهشناسی بدن و بدن زنان .فصلنامه زنان .ش .1
احمدی ،عزتاله؛ عدلیپور ،صمد؛ افشار ،سیمین؛ بنیاد ،لیلی ( .)0311تبیین جامعهشناختی مدیریت بدن و ارتباط
آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز .فصلنامه پژوهشنامه زنان .س  .7ش :0
 11ـ .14
تنهایی ،حسین ابوالحسن ( .)0371درآمدی بر مكاتب و نظريههای جامعهشناسي .گناباد :نشر مرندیز.
ذکایی ،محمدسعید ( .)0387فرهنگ مطالعات جوانان .تهران :مؤسسه انتشارات آگه.
رضایی ،احمد؛ اینانلو ،مینا ( .)0381مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه
مازندران .فصلنامه مطالعات راهبردی زنان .س  .01ش .07
زارعشاهآبادی ،اکبر؛ طاهر ،مریم ( .)0310مطالعه بین نسلی سبك مدیریت بدن دختران و مادران شهر یزد.
فصلنامه جامعهشناسي سبک زندگي .ش  67 :0ـ .11

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

منابع

ژیانپور ،مهدی ( .)0386بررسي عوامل جامعهشناختي مؤثر بر انجام جراحيهای زيبايي در شهر اصفهان.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
سراجزاده ،حسین ( .)0380چالشهای دين و مدرنیته .تهران :انتشارات طرح نو.
شکربیگی ،عالیه؛ امیری ،امیر ( .)0314مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی (مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
آزاد اسالمی و پیام نور شهر زنجان) .فصلنامه جامعهشناسي مطالعات جوانان .س  .3ش .3
فاتحی ،ابوالقاسم؛ اخالصی ،ابراهیم ( .)0387مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی در زنان شهر شیراز.
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان .س یازدهم.
قادرزاده ،امید؛ قادرزاده ،هیرش؛ حسنپناه ،حسین ( .)0310تأثیر مصرف رسانههای جمعی بر مدیریت بدن زنان.
زن و جامعه .س  .3ش .3
کیوانآراء ،محمود؛ ربانی ،رسول؛ ژیانپور ،مهدی ( .)0381قشربندی اجتماعی و اصالح بدن؛ جراحی زیبایی به
مثابه نماد پایگاه .فصلنامه اجتماعي و مطالعات راهبردی زنان .س  .01ش .07
گافمن ،اروینگ ( .)0386داغ ننگ ،چارهانديشي برای هويت ضايع شده .ترجمه مسعود کیانپور .تهران :نشر
نی.
گیدنز ،آنتونی ( .)0378تجدد و تشخص .چ پنجم .ترجمه ناصر موفقیان .تهران :نشر نی.

78

 پژوهش. آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان.)0381(  حسین، اسفندیار؛ مریم، مجید؛ غفوری نسب،موحد
. دوره هشتم.زنان
 مجله. ارزیابی گرایش و انگیزههای بیماران زن در جراحیهای زیبایی.)0388(  سیدمهدی؛ همکاران،موسویزاده
. س چهاردهم.پژوهشي پژوهنده
Adelman, Mirian (2008). "The Beautiful and the object", Gender Identity and Constructions
of the Body in Contemporary Brazilian Culture, London Journal of Sociology, Vol. 185,
No. 6.
Ahmadnia, Sh. (2005). The Sociology of Body and Women's Body, Women Auarterly, Vol.2,
No. 5, pp. 132-143 [in Persian].
Aronson, N. (1984). Comment of Bryan Turner's the Government the Body: Medical
Regiments and the Rationalization of Diet, the British Journal of Sociology, Vol. 32, No.
1, pp. 254-269.
Baker- Pitts, Catherine (2008). Symptom of Solution: The Relational Meaning on Cosmetic
Surgery for Woman. PhD Thesis, New York University.
Coser, L. (2008). Masters of Sociological Thought, Translated by Mohsen Solasie, Tehran:
Elmi Publication [in Persian].
Cregan, K. (2006). The Sociology of the body: Mapping the Abstraction of Embodiment.
SAGE Publication. London.
Frost, L. (2003). "Doing Bodies Directly? Gender, Youth, Aearance and Damage" Journal of
Youth Studies, Vol. 6. p.p (53-70).
Gimlin, D. (2006). "The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily
Dye- appearance", Sociology, Vol. 40, No 4. p.p (699-716).
Glaser, R. N. (1992). Woman's body image and law. Duke law Journal. Vol. 43. No.
Gottfried, Heid (2003). "tempting bodies: Shaping gender at work in Japan", Sociology, Vol.
37. No 2.
Gragan, S. (2000). Body Image, in Jane M. usher (Ed.) Women's Health, Leiscester: The
British Psychological Society. pp.356-363.
Heinderg, L. (1996). "Theories of Body Image Disturbance", In: Body Image, Eating
Disorders and Obeity- Antegrative Guide for Assessment and treatment, Washington, DC:
American Psychological Association.
Jakson, Hazel O, (1994). Dress and Appearance Responses to Perceptions of Aging. Clothing
and Textiles Research Journal. Vol. 12 (4).
Nettleton, s. and Watson, J. (1998). "the Body in Everyday life", London and New york,
Routledge.
Ritzer, G. (2005). Contemporary Sociological theory, Translated by Mohsen Solasi. Tehran:
Elmi Publication [in Persian].
Robinson, Tammy Renee, (2003). Appearance management created appearance. PhD thesis.
Faculty of the Virginia Polytechnic institute and state University. Virginia.
Sherkat, D. Elison, E. (1999). Recent Devlopment, and Current Controversies in the
Sociology of Religion, Anmul Review social, Vol. 25.
Shilling, C. (2005). The body in culture. Technology & Society, SAGE Publication. London.
Shilling, chris (1993). "Body and Social Theory", London, Sage Publication.
Sotoudeh, G., and et al. (2008). "What Women Think About their Husband's Opinions Might
Influence Women's Body Image, An Explorative Study", Indian Journal of Medical
Science, Vol. 65, No.3, p.p. 98-104.

0317  زمستان،01  شماره، سال سیزدهم،فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده

. انتشارات سمت: تهران. بزرگسالي، جواني، نوجواني، روانشناسي رشد.)0378(  حسین،لطفآبادی

78

تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی
78

Swami, V. and et al. (2010). The Attractive Female Body Weight and Female Body
Dissatisfaction in 26 countries across 10 world Regions: Results of the International Body
Project I, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 36, No.3, pp. 309-325.
Turner, B. (1996). The body and Society, London: sage.
Turner, B. S (1992). Regulating Bodies: Essays in medical sociology, London sage Rutledge.
Veblen, Thorstien, (1953). The Theory of the leisure class. New York. The New American
Library.
Zokaei, M.S. and Hamid, F. (2008). Women and Body Culture, communications and Cultural
Studies, Vol. 4, No, 11, p.p. 43-59 [in Persian].

