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چكيده
اهميت يافتن بدن و متعاقب آن بازتابيشدن هويت بدني افراد از پيامدهاي اساسي
جامعهي مصرفي است که در آن افراد با تغيير ويژگيهاي ظاهري بدن خود مبادرت به
ساخت بدن اجتماعي يعني بدني که از نظر وضعيت ظاهري ،آرايشي و پوششي مقبول
نظام اجتماعي است ،مينمايند .در اين تحقيق عوامل اجتماعي مؤثر در اين پديده
بررسي شده است و با استفاده از روش پيمايشي از مجموع  6000دانشجوي دختر
دانشگاه مازندران بر مبناي فرمول کوکران  400نمونه به روش خوشهاي چند مرحلهاي
انتخاب شده است .ديدگاههاي نظري فمينيسم سوسيال ،نظريهي فوکو ،گيدنز و گافمن
راهنماي آزمون فرضيات تحقيق ميباشد ،براي سنجش روايي و پايايي سؤاالت از
ضريب آلفاي کرونباخ و اعتبار صوري استفاده شده است .يافتههاي تحقيق نشان
فگرایی ()r=0/56
ميدهد عوامل مستقيم مؤثر در مديريت بدن عبارتاند از :مصر 
فشار اجتماعي ( )r=0/61و مصرف رسانهاي ( .)r=0/42اين سه عامل  83درصد
تغييرات متغير وابسته را تعيين مينمايند.
کليد واژه
جامعهشناسي بدن ،مديريت بدن ،بدن اجتماعي ،مصرف ،دختران دانشجو
٭ ـ استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
٭٭ ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
٭٭٭ ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی 1تهران
ـ تاریخ دریافت 88/10/15 :تأیید نهایی 89/3/1
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 )1طرح مسئله

جذابي��ت جس��ماني از جمل��ه موضوعاتي اس��ت ک��ه در دوران مدرن

اس��تانداردهاي جديدي پيدا ک��رده و از عوامل ش��کلدهندهي روابط افراد
محسوب ميشود ،بهطوري که مديريت بدن در دوران مدرن اهميت بيشتري
پيدا کرده اس��ت و رفتارهاي گوناگون بهداش��تي نظير بدنسازي ،رژيمهاي

غذايي ،تجهيرات ورزش��ي و آرايش��ي مختلف براي مراقبت از بدن پديدار
شده است (فاضلي 149 :1382و .)150به نظر ميرسد در دورهي جديد با تحوالت
جهاني ش��دن ،بيش از حد به مس��ئلهي بدن توجه شده است كه ميتوان به

پارهاي عوامل اش��اره كرد :سياس��ي کردن بدن توس��ط فمينيستها ،عوامل

جمعيتش��ناختي ،رش��د فرهنگ مصرفي ،پيدايش تکنولوژيهاي جديد و
حرکت به سوي مدرنيته (اباذري و حميدي  131 :1387و .)132

ب��ا آمدن مدرنيت��ه نگرانياي در انس��ان م��درن در خص��وص رابطهي

اجتماعياش با ديگران و قضاوت آنها دربارهي خودش به وجود آمد که بدن

يکي از مهمترين عرصههاي اين نگرانيهاست.

در عصر حاضر ،زندگي روزمره به موضوع انتخاب شخصي تبديل شده

اس��ت بدين معنا که م��ردم ميتوانند کاري را انجام دهن��د که ميخواهند و

ميتوانند چيزي بشوند که خودشان ميخواهند بشوند ،رويهاي که حاکي از
فردي شدن اس��ت .امروزه ،مردم به طور فزايندهاي بر مبناي عاليق و منافع

فردي دس��ت به کنش ميزنند (گيبينز و ريمر  )110 :1381و بدن نيز در اين جريان
فردي ش��دن ،اختصاصيتر ميشود و هرکس سعي در مديريت بدن خويش
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شده است به اين سؤال پاسخ داده شود که چه عوامل اجتماعي در مديريت
بدن در افراد تأثيرگذار است.

 )2ضرورت بحث

از آنجا که زنان در مقايس��ه با مردان نسبت به وضعيت زيبايي و ظاهري

خ��ود و آنچه به چش��م ميآيد دقت بيش��تري دارند و حساس��يت و توجه

افزونتري نش��ان ميدهن��د ،اين توجه وافر آنان را وام��يدارد تا رفتارهايي
گاه افراط��ي را به منظور تطبيق ويژگيهاي بدن با الگوهاي فرهنگي زيبايي

چهره و اندام که در رسانههاي جمعي و عوامل تبليغاتي صنعت زيبايي تبليغ

ميشود ،اتخاذ کنند که تبعات سوئي را به بار ميآورد .در بيشتر مواقع نمايش

اندام انس��انها با ه��دف تبليغ تجاري و براي ف��روش انواع کاالها صورت

ميگيرد .در برخي از مواقع ارتباط آش��کاري بين ان��دام فردي که کااليي را
در تلويزي��ون تبليغ ميکند و خ��ود آن کاال وجود دارد ،بارزترين نمونهي آن
تبليغ لباس و کفش ورزش��ي است ) .(Krik 2002: 74در تمامي مجالت بخشي

به نحوهي آرايش و استفاده از مواد آرايشي و بخشي هم به داروها و وسايل
ورزشي که سبب تناسب اندام ميشود اختصاص دارد ،همچنين از کسانيکه

با موفقيت توانستهاند وزن خود را کاهش دهند صحبت ميشود .مث ً
ال به تمام

مجلههايي ميتوان اش��اره کرد که با عنوان خانوادگي منتشر ميشوند ،اغلب
خوانندگان اين قبيل مجالت زنان و دختران هس��تند ،در تمامي شمارههاي

اينگونه نشريات موضوع رژيم غذايي در کنار ساير مباحث جزء موضوعات
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کليدي براي بحث اس��ت و در بس��ياري از صفحات نيز آگهيهاي تبليغاتي

مربوط به عمل جراحي زيبايي ،داروهاي ويژهي الغري ،دستگاههاي ويژهي

ي ـ ورزشي و  ..چاپ شده است ،مواردي از اين قبيل را ميتوانيم در
بهداشت 
انواع مجالت شاهد باشيم.

مد نيز بيارتباط با مس��ئلهي رژيم غذايي و تناسب اندام نيست ،زيمل

1

در رسالهي «فلسفهي مد» معتقد است که شهر با آزاد ساختن فرد از بسياري

از قي�� د وبندهاي جامع��ه فرديت را به ارمغان م��يآورد ،اما همين فرد آزاد
شده خود را در ميانهي فشارهاي جامعه مييابد که دائم ًا به عرصهي فرديت
او تج��اوز و تع��ارض ميکنند .از ديد زيمل فرد م��درن با پيگيري نمادها و

نشانههاي مد ،فردگرایی را گسترش ميدهد و به عبارتي مد ،ديالکتيک ميان
شبيه بودن فرد به ديگران از يک سو و در همان حال متمايز بودن از ديگران

اس��ت ،به اين ترتي��ب افراد در دنياي مدرن از طريق توج��ه به بدن خود ب ه

گونهاي سعي در متمايز کردن خود از ديگران دارند که اين امر به بصري شدن

هويتها در دنياي امروز اشاره دارد (سعيدي.)1387

ب اندام بهعنوان معيار زيبايياندام
در چند دههي اخير در ايران تناس�� 

مورد توجه دختران و زنان قرار گرفتهاست و اقدام براي رعايت رژيم غذايي

الغري جهت دس��تيابي به تناسب اندام به دغدغهي برخي از دختران و زنان

ايراني تبديل ش��ده اس��ت (احمدنيا  .)25 :1385اما اي��ن رژيمهاي غذايي براي

س�لامت رواني و جسماني زنان پيامدهاي س��وئي دارد ،هنگامي که الغري
 simmelـ 1
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جوان در طلب رس��يدن به وزن ايدهآل خود را در معرض رژيمهاي سخت

غذايي قرار ميدهند و در واقع خود را در حساسترين شرايط رشد بدني از

شرايط تغذيهي سالم و متعادل محروم ميسازند (همان :ص.)25

مس��ئلهي مديريت بدن براي دختران به قدري مهم اس��ت که آنان ممکن

است نسبت به چاق شدن خود حالت وسواسي پيدا کنند ،ادامهي اين وسواس
احتمال بروز نوعي بيماري به نام بهداش��تهاي عصبي را تش��ديد میکند که

همراه با تحميل محدوديتهاي شديد در رژيم غذايي ،کاهش شديد و ترس
از افزايش وزن و فربهي است ،همچنين ميتوان به ابتالي مکرر به پرخوري و
مصرف فوقالعاده زياد مواد غذايي که باز عمدت ًا در دختراني اتفاق ميافتد که
نسبت به وزن خود حساس هستند ،اشاره کرد (لطف آبادي .)171 :1378

 )3پيشينه
3ـ )1تحقيقات داخلي

اخالص��ي ( )1386در تحقيقي با عنوان «مديريت ب��دن و رابطهي آن با

پذي��رش اجتماعي بدن» نش��ان داده كه توجه زنان به ب��دن در همهي وجوه
گوناگون از حيث آرايش��ي ،مراقبت و نگهداري ش��دت يافته است .بر مبناي
ف رس��انهاي ،پذي��رش اجتماعي بدن و پايگاه
اين پژوهش بين عوامل مصر 

اقتص��ادي ـ اجتماعي با مديريت بدن رابطهي معناداري وجود دارد و رابطهي
متغيره��اي دينداري و مديريت بدن

معكوس و معنادار اس��ت (اخالصي :1386
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 .)12در تحقيق��ي با عنوان «فرهنگ زيبايي با تأکيد بر جراحي پالس��تيک»،
بهزاديانن��ژاد مهمترين عامل گرايش افراد به جراحي پالس��تيک را کس��ب
اعتماد به نفس ميداند (بهزاديان  .)7 :1384احمدنيا نيز در تحقيق خويش نتيجه

ميگيرد فش��ارهاي فرهنگي از جمله مهمترين عواملي اس��ت كه در گرايش
زنان به تناس��ب اندام اثر ميگذارد ،وي معتقد است تأثير فشارهاي فرهنگي

در س��طح بينالمللي و از طريق رسانههاي جمعي تشديد ميشود بهطوري

كه ارزشهاي خاص مرتبط با اش��كال و اندازههاي بدني ايدهآل و مطلوب
در رفتارهاي افراد اثر ميگذارد كه نمونهي بارز آن اهميت باريكاندامي در
جوامع غربي است که به جامعه ايران نيز سرايت يافته است (احمدنيا .)32 :1385

در تحقيق ديگري به نام «پوش��ش و تمايزبخشي» محققين به اين نتيجه

دس��ت يافتهاند که زنان مدل پوش��اک را عامل مهمي در توجه افراد به بدن
خويش ميدانند (فرجي و حميدي .)16 :1384

 3ـ )2تحقيقات خارجي

محققين غير ايراني نيز پژوهشهاي متعددي در خصوص جامعهشناسي

ب��دن و مديريت آن انجام دادهاند ،از جمله ترنر 1که معتقد اس��ت بدن نقش

واس��طي بين مص��رف و هويت فرد ايف��ا ميكند و به م��كان اصلي نمايش
تفاوتها تبديل گرديده اس��ت .ب��ه زعم ترنر فرهنگ مصرفي منابع فرهنگي
و نمادين بسياري را براي مدسازي شخصي در اختيار افراد قرار ميدهد كه
ب��دن براي آنها اهميت دارد (ترنر  1996به نقل از ذكاي��ي  .)123 :1386در مطالعهاي
 Turnerـ 1
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زيباييدرماني و س��اختار زنانگي تحليل و بررس��ي ش��ده اس��ت ،به لحاظ
روششناسي ،تحـقيق ياد شده بر پايهي مصاحبه و مشاهده در يك دانشكده
است كه در آن زيباييدرماني تدريس میشود ). (Blak & Sharma 2001: 101

در پژوهش ديگري با عنوان «زيبايي ،نماد منزلت» نتايج به دس��ت آمده

نش��ان میدهد جذابيت صورت ،تفاوتهاي قابل پيشبيني را در ارتباطات
عام و خاص ايجاد ميكند و نيز تأثيرات و جذابيت چهره ميتواند در تركيب

با ويژگيهاي منزلتي ديگر دچار تغيير و تعديل گردد ). (Webster 1983: 140

در پژوهشي ديگر آدلمن 1معتقد است بدن جسماني و ساختار فرهنگي و

نمادين در حقيقت از هم جدانشدني هستند و بايد در زمينهي مسائلي از قبيل
طبقه ،نژاد ،جنس��يت و گرايش جنسي فهم ش��وند ،به طوري كه تمرينهاي
خاص ورزشي زنان را تشويق ميكند تا در راههايي كه ممكن است صاحب

قدرت ش��وند از خود دفاع كنند ) . (Adelman 2008: 56گروه تحقيقاتي داو 2در

س��ال  2004در پژوهشي با عنوان «زيبايي نقادانه» طي بررسي  3200زن از

 10كشور در گروه سني  18تا  64سال كه به صورت پيمايش تلفني انتخاب
ش��ده بودند دريافتند كه  44درصد از زنان بر اين باورند كه زيبايي مقولهاي
فراتر از ويژگيهاي جسماني است (توني 19 :2004 3به نقل از اخالصي .)44 :1386

 Toniـ 3

 Dove, Professor Assistantـ 2
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)4چارچوب تئوريک
 4ـ )1فمينيسم سوسيال

رويکردهاي فمينيستي جامعهشناختي به رغم تنوع از وجه مشترک اساسي

برخوردارن��د .در اي��ن رويکردها زمينه ،تصوير و ارزياب��ي دختران از اندام
خود در متن مش��کالت آنها در جامعه ،فرهن��گ ،نظام معنايي و يا موقعيت

زبانياي ديده میشود که زنان نمايش ميدهند .تقسيمبنديهاي کالسيک اين
رويکردها به محافظهکار ،سوسياليس��ت و راديکال تحليلهاي متفاوتي را از
رابطهي زنان با بدن خود ارائه ميکنند.

در فمينيس��م سوس��يال مقص��ر اصلي بيگانگ��ي از بدن نظ��ام مصرفي

س��رمايهداري غربي معرفي ميشود که ترويجدهندهي نارضايتي زنان از بدن
خوي��ش و هزينه کرد براي خريد کاالها و خدماتي اس��ت که اين نقيصه را

جبران کنند .البته اين ش��رايط ،بالقوه متوجه زنان و مردان است ،با اين حال

به واس��طهي فش��ار بيش��تر بر زنان بايد آن را عامل جنس��يتي دانست .نظام
س��رمايهداري غربي نه تنها به خالي کردن جيب زنان ميپردازد ،بلکه قدرت

و اس��تعدادهاي بالقوهي آنها را نيز ميزدايد و آنها را نس��بت به خود بيگانه
ميکند ).(Fedtherston 1991: 170

فدرس��تون 1در کتاب فرهنگ مصرفي و پسامدرنيس��م با تشريح تأثيرات

مدرنيتهي متأخر يا پسامدرنيس��م عالقهي عامهي مردم نسبت به کامل جلوه

کردن ،خالق و فريبنده بودن ،کنترل داش��تن نس��بت ب��ه بدن ،خالقيت افراد
Featherstonـ 1
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اين مرحله از تکامل اجتماعي و اقتصادي جوامع میداند .از نظر او فرهنگ
مصرفي مسئوليت حفاظت و نگهداري از بدن را به خود فرد ميسپارد و او

را تش��ويق ميکند تا از راهبردهاي ابزاري براي مبارزه با افول و فس��اد بدن

خويش اس��تفاده کند و اين ايدئولوژي را ترويج ميکند که بدن ناقل لذت و
خودابزاري است (همان.)179 :

تصاوير ارائه ش��ده در مجالت و ديگر رس��انهها تأثير بسزايي در ترويج

فرهن��گ مصرف��ي دارد و واکنشه��اي هيجاني ش��ديدي را از جمله لذت،

تمايل و خودش��يفتگي در جوانان برانگيخته اس��ت .اما در همه حال ترديد
و ترسهايي نيز بر جاي گذاش��ته اس��ت .براي نمونه بياش��تهايي مزمن در

نوجوانان را ميتوان با تصاوير تبليغ ش��ده از بدنهاي نوجوانان بسيار الغر
که به عنوان مدل در رسانهها ظاهر میشوند مرتبط ديد (همان.)185 :

 4ـ )2نظريهي ميشل فوكو

پزشكي باليني ،بدن را به عنوان واسطهاي
ميش��ل فوكو 1همچون مباحث
ِ

ب��راي اعمال و ابراز ق��درت ميبيند .به زعم فوکو ق��درت قديمي مرگ كه

نم��اد قدرت حاكم ب��ود جاي خود را كام ً
�لا به ادارهي بدنه��ا و مديريت

حس��ابگرانهي زندگي داد و در نتيجه تكنيكهاي گوناگون و پرشماري براي
به انقياد درآوردن بدنها و كنترل جمعيتها به گونهاي سرس��امآور افزايش

ياف��ت .به عقيدهي فوکو س��رمايهداري كه صرف ًا با بدنهاي کنترل ش��ده در
Mishel Foucoulfـ 1
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دس��تگاه توليد و با سازگار كردن پديدههاي جمعيتي با فرآيندهاي اقتصادي
امكانپذير ش��د ،رفتهرفته بيش��تر به افزايش توجه ب��ر بدنها و جمعيتها
معطوف گرديد (اسمارت .)65 :1386

فوکو از س��ويي عامل توجه بر بدن را سکس��واليته ميداند ،ب ه طوري که

سكس��واليته نشان يا نماد نيس��ت ،بلكه ابژه و هدف اس��ت كه از يكسو با
ط درآوردن بدن مربوط اس��ت و از س��وي ديگر ب��ا تمام انرژيهاي
به انضبا 
فراگيري كه توليد ميكند به س��اماندهي جمعيتها مربوط اس��ت .سكس به

منزلهي معيار انضباطها و اصل س��اماندهيها عمل ميكند ،بر همين اساس

در سدهي نوزده سكس��واليته در كوچكترين جزئيات زندگي و در رفتارها و
رؤياها تعقيب ش��د ،سكسواليته همچنين بدل به درونمايهي عمليات سياسي
و دخالتهاي اقتصادي ش��د و از اي��ن طريق به توليد مثل يا جلوگيري از آن
انجاميد ،سكسواليته به منزلهي نشانهي نيروي جامعه كه هم انرژي سياسي و

هم توانمندي زيستشناختي آن را آشكار ميكند ،مطرح شد (فوكو.)167 :1383

 4ـ )3نظريهي اروينگ گافمن

مکت��ب کنش متقابل نمادي از جمله مکاتبي هس��ت که بدن را به عنوان

موضوع مباحث خود قرار داده است ،گافمن 1از سرشناسترين اعضاي اين
مکتب بر اين نکته تأکيد ميکند که بين خود اجتماعي و يا هويت اجتماعي

خ��ود واقعي فاصله وجود دارد .وي برداش��ت از «خ��ود» را با رهيافت

با
Erving Goffmanـ 1
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و موقعيتهاي اجتماعي را تنه��ا نمايشهايي ميبيند که در زندگي روزمره
اجرا ميش��وند .به عقيدهي او خود افراد به وس��يلهي نقشهايي که در اين
موقعيتها اجرا ميکنند ش��کل ميگيرد و معنا مييابد .گافمن ضمن استفاده
از مفهوم خود تا اندازهي زيادي به بدن اش��اره دارد .از ديد او عامالن بدني

يا جس��مي نيز رأي جمعکنهايي هس��تند که با توس��ل به همهي روشهاي
عالمتدهي اجتماعي ،س��عي دارند نظ��ر ديگران را به خود جلب کنند .اين
عامالن بدني معرفهاي تجسديافتهي منش و منزلتاند که ميتوانند توسط

ديگر کنشگران تفسير شوند (لوپز و اسکات .)155 :1383

گافمن «خودي» را که بايد در کنشهاي متقابل زندگي روزمره در نقشهاي

گوناگون خلق ش��ود ،بس��يار آس��يبپذير ميداند؛ بنابراين براي محافظت از
خ��ود و اجراهاي آن در زندگي روزمره مفه��وم مديريت تأثيرگذاري را مطرح

ميکن��د .وي در پرداخت اين مفهوم چنين ادعا ميکند که افراد در هنگام کنش

متقابل ميکوشند جنبهاي از خود را نمايش دهند که ديگران پذيرفته باشند؛ اما
کنشگران حتي در حين انجام اين عمل نيز ميدانند که تماشاچيان آنها ممکن
است در اجراي نقش اختالل ايجاد کنند .به همين دليل کنشگران نياز به نظارت

بر تماشاچيان را احساس ميکنند به ويژه مراقبت از عناصري که ممکن است

اختاللگر باش��ند .کنشگران اميدوارند خودي را که به ايشان نشان ميدهند به

اندازهاي قدرتمند باشد که خودشان ميخواهند نشان دهند .کنشگران همچنين

اميدوارند که نمايششان تماشاچيان آنها را وادار سازد تا داوطلبانه و به دلخواه
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آنان عمل کنند .گافمن اين عالقهي اصلي را به عنوان مديريت تأثيرگذاري مطرح

نم��ود (گافمن  :1386ص .)119ناديده گرفتن صورت از نظر اجتماعي امري بس��يار
مشکل به نظر ميرسد .صورت نشاندهندهي سن ،جنسيت ،موقعيت اقتصادي ـ

اجتماعي ،سالمتي و حتي شخصيت افراد است .صورت منبع ارتباطات شفاهي
و نيز روابط غير کالمي است ) . (Synnot 1988: 608از نظر گافمن صورت در تعامل

چهره بهچهره و نيز در عملکردهاي اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است.

آرايش ،وسيلهاي براي به دست آوردن اين نقاب است .تنها در شرايط احساسي
شديد ،تنهايي يا در حضور دوستان است که نقاب آرايش صورت کنار ميرود
و صورت خصوصي يا همان شخص واقعي ظاهر میگردد ).(Synnot 1990: 61

 4ـ )4نظريهي آنتوني گيدنز

گيدنز 1معتقد است بدن فقط نوعي موجوديت ساده نيست بلكه به عنوان

وس��يلهاي عملي براي كن��ار آمدن با اوضاع و اح��وال و رويدادهاي بروني
اس��تفاده میش��ود ،او نيز مانند گافمن معتقد است كه بيش��تر مردم چنان در

پيكرهايش��ان جذب ش��دهاند كه خود و پيكر خويش را يكي ميدانند ،بدن
همچون ابزار يا ش��يء به نظر ميآيد كه خود از پش��ت صحنه آن را به بازي

میگيرد ،رهايي از قيد بدن يا ش��ايد ادغ��ام كامل خود و بدن در يكديگر به

صورت جذبههاي روحاني يكي از آرمانهاي مشترك اديان جهاني است و

از ديدگاه آنها واقعهاي مثبت تلقي ميشود .شخصيتي كه به اين صورت دچار
 Giddensـ 1

152

مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی

نيست و با خطرها طوري روبهرو ميشود كه انگار شخص ديگري را تهديد

ميكند ،چنين فردي ممكن اس��ت يورشهايي را كه متوجه س�لامت بدني
اوست با سهولت بيشتري تحمل كند ،ولي بهاي اين توانايي ،اضطرابهاي

ش��ديد از نوع ديگر است (گيدنز  .)90 :1378لينگ 1ميگويد« :مفهوم کم و بيش
بريده ش��دن از امور روزمره اينگونه است که فرد به قول خودش احساس
ميکند افکارهايي در س��ر دارد که متعلق به او نيس��ت ،خودش را روي يک

صفحهي نمايش احساس ميکند و تمام امور اجتماعي روزمره را به نحوي

انجام ميدهد که گويي نقش يک شخصيت ديگر را ايفا ميکند» (همان.)92 :

روش��ن است که بدن فقط وسيلهاي براي کنش و واکنش نيست ،بلکه بدن

آدمي دستگاهي طبيعي است که صاحبش بايد به دقت از آن مراقبت کند که يکي
از اين اش��کال نگهداري و مراقبت رژيمهاي غذايي اس��ت .رژيمها هميشه از
نوعي سازماندهي اجتماعي و فرهنگي نيز پيروي ميکنند ،اينکه رژيمهاي غذايي
براي بزرگساالن تا چه حد استاندارد شده ،به ماهيت هر فرهنگ معين بستگي

دارد .همين امر در مورد رفتار جنسي نيز صدق ميکند ،پوشاک تابعي از نوعي

رژيم است ،لباس آشکارا وسيلهاي براي عرضهي نمادين خويشتن است .رژيمها

بر اس��اس اصل خشنودسازي و يا محرومسازي استوار هستند و به اين ترتيب

کانوني براي انرژيهاي انگيزشي محسوب ميگردند و چـنانکه فرويد نشان داده
با نخس��تين تطابقهاي ناخودآگاه به صورت عناصر مشروطکنندهي رفتار باقي
 lingـ 1
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ميمانند ،رژيمها شيوههايي براي منضبط ساختن خويشتن است و فقط به تنظيم

آداب و رسوم محدود نميشود ،آنها عادتهاي شخصياند که به اقتضاي مقررات
اجتماعي شکل گرفتهاند ،ولي تمايالت شخصي و آمادگيهاي ذاتي نيز در اين

شکلگيري بيتأثير نبوده اس��ت .رژيمها براي هويت شخصي اهميت اساسي
دارند چون عادتهاي رفتاري را با بعضي از جنبههاي مشهود ظواهر بدن مربوط

ميسازند ،آداب و رسوم غذا خوردن ،در نفس خود نمايشگاهي از عادتهاي

آييني است ولي در شکل و شمايل بدني نيز تأثير ميگذارند .رژيمهاي مخصوص
بدنسازي که مستقيم ًا بر اساس الگوهاي ملهم از هراسناکي جسم معين ميگردد،

مهمترين وسايلي هستند که به کمک آنها بازتابهاي زندگي اجتماعي مدرن بر
کانون پرورش يا آفرينش بدن متمرکز ميشود (کسل  152 :1383ـ .)146

رژيمهاي ويژهي بدنس��ازي و توجه به آراس��تگي و نظافت جس��م طي

دورهي اخي��ر تج��دد بدن را در برابر گرايشه��اي بازتابي مداوم ،خاصه در
ش��رايطي که کثرت انتخاب وجود داشته باش��د ،تأثيرپذير ساخته است .هم

برنامهري��زي و تنظيم زندگي و هم پديد آم��دن گزينههايي که براي انتخاب

شيوهي زندگي با رژيمهاي غذايي در آميختهاند ،کام ً
ال کوتهبينانه خواهد بود،
اگر اين پديده فقط بهعنوان تغيير الگوهاي آرماني ظواهر جس��ماني يا فقط
به عنوان تأثيرات بازتابي تبليغات تجاري تفسير و تحليل شود ،واقعيت اين

اس��ت ما بيش از پيش مس��ئول طراحي بدنهاي خويش ميشويم و هرچه

محيط فعاليتهاي اجتماعي ما از جامعهي س��نتي بيشتر فاصله گرفته باشد

فشار اين مسئوليت را بيشتر احساس ميکند (کيويستو.)75 :1383
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قائلاند ،فرد هنگامي خود را ارزش��مند ميداند که بتواند بر اس��اس رژيمي

چنان کامل به زندگي ادامه دهد ،بياشتهايي عصبي در حقيقت تالشي براي
کسب امنيت خاطر در دنياي آکنده از گزينشهاي متعدد ولي ابهامآميز است
بدني که به شدت تحت کنترل باشد ،نوعي هستي سالم دارد (همان.)77 :

 )5مدل تحليلي تحقيق

بر مبناي تئوريهاي مذکور مدل تحليلي جهت بررسي عوامل اجتماعي

مرتبط با مديريت بدن ارائه گرديده است.

مدل تحليلي محقق ساخته ذيل بر اساس چارچوب تئوريک فوق (گيدنز،

 (5ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
رسم گرديده است.
فوکر ،گافمن ،فدرستون)

ﻣﺪل ﭘﻮﺷﺎک
وﺿﻌﯿﺖ
رواﻧﯽ اﻓﺮاد

ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن
اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺗﻤﺴﺨﺮﻫﺎ،ﮐﻨﺎﯾﺎت اﻃﺮاﻓﯿﺎن
و..
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  :اﻧﻮاع داروﻫﺎ
و وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺪن
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 )6فرضيههاي تحقيق

 éهر چه احس��اس فش��ارهاي اجتماعي بيش��تر باش��د ،گرايش زنان به

مديريت بدن بيشتر خواهد بود.

 éهر چه تبليغات تجاري بيشتر باشد ،گرايش زنان به مديريت بدن بيشتر

خواهد بود.

 éهر چه دسترس��ي به رسانهها بيشتر باشد ،گرايش زنان به مديريت بدن

بيشتر خواهد بود.

فگرایی بيش��تر باشد ،گرايش زنان به مديريت بدن بيشتر
 éهر چه مصر 

خواهد بود.

 )7روششناسي تحقيق

در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش پيمايش استفاده شده

است.

 7ـ )1آزمون مقدماتي

در اي��ن تحقيق به منظور باال بردن پايايي ابزار س��نجش آزمون مقدماتي

انجام ش��د ،پرسشنامه بين  30نفر از دانشجويان دختر دانشكدههاي مختلف
دانشگاه مازندران توزيع گرديد ،سپس با استفاده از آزمونهاي تحليل عاملي

و سنجش پايايي به بررسي گويههاي مقدماتي پرداخته و در نهايت با جرح

و تعديل گويهها پرسشنامهي نهايي استخراج شد.
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با اس��تفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ميزان اعتبار سؤاالت سنجيده شد،

ابتدا ب ه طور كلي براي هر  31س��ؤال پرسش��نامه ،جدا از سؤاالت زمينهاي
آلفاي کرونباخ س��نجيده ش��د و ميزان  0/69به دست آمد و سپس به تفكيك

سؤاالت كه تمام ًا بين  0/68تا  0/69به دست آمد ،اين ميزان گواه آن است كه
سؤاالت اعتبار و روايي مناسبي داشتند .لذا پس از اطمينان پرسشنامهها ميان

دانشجويان دختر توزيع گرديد.
 7ـ )3جامعهي آماري

جامعهي آماري تحقيق دانش��جويان دختر دانشگاه مازندران ميباشد كه

درحدود  6000نفر هستند.

 7ـ )4حجم نمونه و شيوهي محاسبهي آن

حج��م نمونهي آماري از طريق فرمول كوكران براب��ر با  360نفر برآورد

گردي��د ك��ه بين اي��ن  360نفر  110نفر از دختران دانش��جوي دانش��كدهي

علوم پايه و  116نفر از دانش��كدهي علوم انس��اني و اجتماعي و  86نفر از

دانش��كدهي اقتصاد و  30نفر از دانشكدهي حقوق و علوم سياسي و  29نفر
از دانشكدهي هنر و معماري و  29نفر از دانشكدهي تربيتبدني بودند که به

منظور حذف پرسشنامههاي غيرمعتبر نمونه تا  400نفر افزايش داده شد .البته
توزيع نمونهها متناسب با حجم صورت گرفت.
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 7ـ  )5روش نمونهگيري

در اي��ن پژوهش از روش نمونهگيري طبقهاي چند مرحلهاي خوش��هاي

استفاده شده است.

 7ـ )6تعاريف نظري و عملي متغيرهاي مستقل و وابسته

الف) احساس فشار اجتماعي:

اين شاخص بيشتر از بعد رواني لحاظ شده است .معمو ًال از طريق خنده

يا تمسخر ديگران اين احساس در افراد ايجاد ميگردد و در نگرش آنها نسبت

به خود اثر ميگذارد .افراد براي رهايي از اين فشارها و براي دستيابي به حس

اعتماد به نفس ،به انواع وسايل تنظيمکنندهي بدن روي ميآورند .براي عملياتي
کردن اين متغير دو گويه طراحي شد :مورد خنده و تمسخر ديگران قرار گرفتن
به علت چاقي و کنايهگويي اطرافيان نسبت به چاقي فرد.

ب) تبليغات:

در کتابها و متون مختلف ،تعاريف متفاوتي از تبليغات آمده اس��ت اما در

تمامي آن تعاريف اشتراکاتي وجود دارد ،اين اشتراکات شامل موارد زير است:
 )1تبليغ يک ارتباط غير شخصي است.

 )2ميبايست براي آنها پول پرداخت شود.

 )3از طريق رسانههاي مختلف انجام ميپذيرد.

تبليغات مطرح شده در اينجا مربوط به انواع داروها و وسايل تنظيمکنندهي

بدن است که از طريق رسانهها در افراد تأثیر ميگذارند ،مث ً
ال ميتوان به انواع
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کرد (گلچي نفر  .)1384براي عملياتي کردن اين متغير از معرفهايي مانند ميزان

ت تأثير قرارگيري زنان از تبليغات ،ميزان استفاده از داروهاي بدنسازي
تح 

و وسايل ورزشي تبليغ شده استفاده گرديده است.
ج) مصرف رسانهاي

در مورد تأثيرپذيري بدن از رسانهها صاحبنظران معتقدند زنان و مردان

هم��واره در تالشان��د تا بتوانند با باال بردن کيفي��ت ظاهري بدن ،خود را با
انتظارات اجتماعي و فرهنگي جامعه که از س��وي رس��انهها ترويج ميشود

هماهنگ سازند ،همچنين روزنامهها ،مجالت و تلويزيون همگي سرشار از

پيامهايي هستند که چگونگي جراحي پالستيک و نيز جذابسازي و نمايش
جنسي بدن را ترويج میکنند ) .(Shilling 1993: 1براي عملياتي کردن اين متغير

از معرفهاي��ي مثل ميزان اس��تفاده افراد از وس��ايل ارتباطي مانند ماهواره،
اينترنت ،تلويزيون و  ...استفاده شده است.

د) مصرفگرایی:

مصرفگرایی يعني اس��تفاده از کاالها به منظور رفع نيازها و اميال .اين

عمل نه تنها شامل خريد کاالهاي مالي بلکه دربرگيرندهي خدمات نيز ميشود،

فگرایی به يک فعاليت اصلي تبديل شده است که طي
در جوامع نوين مصر 

آن مقدار زيادي پول ،انرژي ،وقت ،خالقيت و نوآوري تکنولوژيکي مصرف
ميشود (فاضلي  .)11 :1382مث ً
ال ميتوان اعمالي مانند خريد انواع پوشاک مطابق
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با مدهاي روز يا خريد انواع وس��ايل آرايش��ي و انواع زينتآالت و يا انواع
وسايل تنظيمکنندهي بدن را نوعي از رفتارهاي مصرفي افراد براي مديريت

بد ن بدانيم .اين مفهوم با استفاده از معرفهايي مثل ميزان استفاده از وسايل
ي منطبق با مد روز سنجيده شده است.
آرايشي و خريد لباسها 

هـ) وضعيت رواني:

وضعيت رواني فرد به ويژگي روانشناس��انهي انسانها اطالق میشود که

متأث��ر از نگرشهاي محيط و اطرافيان فرد اس��ت ،به ط��وريکه اين تأثيرات
ميتواند در پندارهي فرد اثر مثبت يا اثر منفي داشته باشند ،در اثر منفي ،فرد به
فآبادي
تالش براي جلب نظر ديگران به هر طرقي که امکان دارد ميپردازد (لط 

 .)37 :1378براي س��نجش اين مفهوم از معرفهايي مانند نياز محيطهاي کار به

افراد زيبارو ،احساس افزايش اعتماد بهنفس در صورت زيبارو و خوشاندام
بودن و رهايي از تمسخرها استفاده شده است.

و) مديريت بدن:

مديريت بدن به معناي نظارت و تغيير مستمر ويژگيهاي ظاهري و مرئي

بدن اس��ت .اين مفه��وم به کمک معرفهاي کنترل وزن ،جراحي پزش��کي،
ميزان اهميت دادن به مراقبتهاي آرايش��ي و بهداش��تي سنجيده شده است

(آزاد و چاوشيان .)68 :1381

160

مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی

 8ـ )1فرضيهي اول

ميان احساس فشارهاي اجتماعي و گرايش زنان به مديريت بدن رابطهي

معناداري وجود دارد:

جدول :1ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير احساس فشارهاي اجتماعي با
مديريت بدن
سطح معناداري

مقدار T

انحراف معيار

شدت رابطهR

0/00

8/395

0/046

0/410

چون س��طح معناداري بين دو متغير احساس فشار اجتماعي و مديريت

ب��دن كمتر از  0/05اس��ت بنابراي��ن اين فرضيه که رابطه وج��ود دارد ،ميان
ت بدن تأييد ميش��ود.
احس��اس فش��ار اجتماعي و گرايش زن��ان به مديري 

فش��ارهاي اجتماعي از قبيل خندهها و تمسخرها و همچنين نياز محيطهاي
كار به افراد متناس��ب و زيبا سبب ميش��ود كساني كه اين ويژگي را ندارند،
دچار خود كمبيني و فاقد اعتماد به نفس ش��وند ،لذا براي كسب محبوبيت،

به زيبايي و اندام متناسب روي آورند ،شدت رابطه بين اين دو متغير 0/410

اس��ت كه اين مقدار نشان ميدهد شدت رابطهي متوسطي بين اين دو متغير
وجود دارد ،جهت رابطه مثبت است .ضريب تعيين اين آزمون  16است كه
ميزان تأثيرگذاري متغير فش��ار اجتماعي در گرايش زنان به مديريت بدن را

بيان میکند.

161

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

 )8نتايج تحقيق (آزمون فرضيات)

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

 8ـ )2فرضيهي دوم

فگرایی و گرايش زنان به مديريت بدن رابطه معناداري وجود دارد.
ميان مصر 
جدول  :2ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير مصرفگرایی با مديريت بدن
سطح معناداري

مقدار T

انحراف معيار

شدت رابطه R

0/001

3/391

0/054

0/181

فگرایی و مديريت بدن 0/001
چون س��طح معناداري بين دو متغير مصر 

است و  0/001کوچکتر از  0/05است ،لذا اين فرضيه كه به نظر ميرسد ميان

ت بدن رابطهي معناداري وجود دارد ،تأييد
فگرای��ی و گرايش به مديري 
مصر 
فگرایی پديدهاي در جامعهي سرمايهداري است كه در آن افراد
ميشود ،مصر 
به خصوص جوانان و زنان به جاي توليد بيشتر به مصرف روي ميآورند.

خريد انواع لباسها س��بب ميش��ود اف��راد مدام خ��ود را در قالب آنها

فگرایی با مد در ارتباط است و افراد براي آنكه
درآورند ،به خصوص مصر 
با مد پيش بروند س��عي ميكنند اندام خود را نيز متناس��ب آنها كنند .شدت

رابطه بين اين دو متغير  0/181است كه ناچيز است .جهت رابطه بين اين دو
متغير مثبت است و ضريب تعيين اين آزمون  2/3است كه ميزان تأثيرگذاري

فگرایی در گرايش زنان به مديريت بدن را نشان ميدهد.
مصر 
 8ـ )3فرضيهي سوم

مي��ان تبليغ��ات داروها و وس��ايل کنترلکنندهي بدن ب��ا گرايش زنان به

مديريت بدن رابطهي معناداري وجود دارد.
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سطح معناداري

مقدار T

انحراف معيار

0/036

2/102

0/054

0/112

چون سطح معناداري بين دو متغير تبليغات و مديريت بدن  .0/036است

و  0/036کوچکتر از  0/05اس��ت لذا اين فرضيه که به نظر ميرس��د ميان
تبليغات و گرايش زنان ب ه مديريت بدن رابطهي معناداري وجود دارد ،تأييد

ميشود .تبليغات در رسانههاي مختلف با به نمايش درآوردن انواع لباسهاي

مد روز و انواع وس��ايل حالتدهنده و انواع وسايل ورزشي و داروهاي فرم

دهنده س��بب ميشود جوانان به فكر تناس��ب اندام باشند ،شدت رابطه بين
اين دو متغير  0/112اس��ت كه اين مقدار رابطه ناچيز اس��ت ،جهت رابطه

بين اين دو متغير مثبت اس��ت ،ضريب تعيين اين آزمون  2/1است كه ميزان
تأثيرگذاري تبليغات در گرايش زنان به مديريت بدن را نشان میدهد.

 8ـ )4فرضيهي چهارم

ميان مصرف رسانهاي و گرايش زنان به مديريت بدن رابطهي معناداري

وجود دارد.

ف رسانهاي ماهواره ،اينترنت با
جدول  :4ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير مصر 
مديريت بدن
سطح معناداري

مقدار T

انحراف معيار

شدت رابطه R

0/00

5/263

0/031

0/273

چون رابطهي معناداري بين دو متغير رس��انه و مديريت بدن صفر است و
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چون صفر كوچكتر از  0/05اس��ت لذا فرضيهي  H0ردشده و فرضيهي H1

كه به نظر ميرسد ميان مصرف رسانهاي و گرايش زنان به مديريت بدن رابطهي

معناداري وجود دارد تأييد ميشود ،رسانهها از قبيل ماهواره و تلويزيون و ...با به
نمايش درآوردن اندامها در قالب لباسها به گونهاي ميان لباس و تن رابطه ايجاد
ميكنند ،تبليغات از طريق رسانهها نقش بسيار مهمي در گرايش افراد به مديريت
بدن دارند ،شدت رابطه بين دو متغير كم است ،جهت رابطه بين دو متغير مثبت

اس��ت و ضريب تعيين اين آزمون  2/7است كه ميزان تأثيرگذاري رسانهها در

گرايش زنان به مديريت بدن را نشان ميدهد.
 )9تحليل مسير

با اس��تفاده از روش تحليل مس��ير ،ميزان و شدت رابطهي معنادار ميان

ت رواني
متغيرهاي مستقل مستقيم (احساس فشار اجتماعي ،رسانه و وضعي 

ت رواني
افراد) و متغيرهاي مستقل غيرمستقيم (مدل پوشاک ،تبليغات ،وضعي 

ف��رد) با متغير وابس��ته (گرايش افراد به مديريت بدن) مش��خص گرديد ،بر
اس��اس روش تحليل مس��ير ،متغيرهاي مستقل (مس��تقيم و غير مستقيم) که

رابطهي معنادار با متغير وابسته نشان دادند مدل نهايي ترسيم گرديد.
جدول  :5ميزان اثر مستقيم متغيرهاي مستقل در متغير وابسته
مصرفگرایی و گرايش افراد به مديريت بدن

0/56

مصرف رسانهاي و گرايش افرد به مديريت بدن

0/42

احساس فشار اجتماعي (تمسخرها و کنايات ديگران) و مديريت بدن

0/61
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مصرفگرایی و مدل پوشاک با گرايش افراد به مديريت بدن

0/45

مصرفرسانهاي و تبليغات انواع داروها و وسايل کنترلکنندهي بدن با گرايش افراد به
مديريت بدن

0/35

احساس فشار اجتماعي (تمسخرها و کنايات اطرافيان) و وضعيت رواني فرد با گرايش افراد
به مديريت بدن

0/51

مدل محقق ساختهي ذيل بر اساس روش تحليل مسير انجام گرفته فوق

ﮔﺮدﯾﺪ:متغيري که اثر بيشتري نسبت به ساير متغيرها داشتند در
گرديدهرﺳﻢکه سه
رسم
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ زﯾﺮ
اين مدل رسم شدهاند.

ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻪ ای

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن

اﺣﺴﺎس
ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 )10بحث و بررسي

فرهنگ دورهي مدرنيتهي متأخر ،فرهنگي بصري و نمايشي است .بصري

شدن ،سرچشمه و منبع اصلي برقراري ارتباط و به کار بستن معناها شده است.

در نتيجه اگر مديريت بدن از جمله چارچوبهاي اصلي سازماندهي و دخل و
تصرف در هويت افراد باشد ،آنگاه چگونگي مديريت ظاهر از رهگذر نمايش،

دائم ًا در حال تغيير س��طوح ظاهري بدن ميباشد (آزاد و چاوش��يان  :1382ص.)72

بنابراين او ًال اهميت قطعي ظواهر و نمادهاي تصويري از آنجا ناشي ميشود که
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منبع اصلي تعيين معناهاي هر چيز همان ظاهر آن چيز خواهد بود و دوم اينکه

اعضاي فرهنگ مدرن که نسبت به اهميت ظواهر وقوف يافتهاند ،اهميت زيادي

به نظارت و مراقبت از ظواهر خود خواهند داد .بدينس��ان است که جسم و

ظواهر آن ،به يک اصل هويتي در ميان جوانان بدل شده است ،يعني به تدريج
که محيط فعاليتهاي اجتماعي انسانها از جامعهي سنتي فاصله ميگيرد افراد

بيش از پيش مسئول طراحي بدنهاي خويش ميشوند .بدين معني که در دنياي
امروز مديريت بدن به رسانهاي براي هويت شخصي بدل شده است .در دنياي

مدرنيتهي متأخر ،انسانها به هر سختي تن ميدهند تا ماشين بدنشان بدنهاي
جذاب داش��ته باشد و از اين رو ميان رژيم غذايي و هويت و بدن خويش به

گونهاي رابطه برقرار ميکنند و مديريت بدن خود ،هويت و کيستي خود را در

ميان ديگران به نمايش ميگذارند و بدين سان بدن را قرارگاهي ميسازند که
حامل و نمايشگر سبکهاي زندگي و اشکال هويتي افراد ميشود .اما زنان در

مقايسه با مردان نسبت به وضعيت زيبايي و ظاهر خود و آنچه به چشم ميآيد،
دقت بيشتري دارند و حساسيت و توجه افزونتري نشان ميدهند ،اين توجه

وافر آنان را وا ميدارد تا رفتارهايي را به منظور تطابق خود با الگوهاي منظور
اتخاذ کنند .بر اس��اس يافتههاي اين پژوهش س��ه عامل بسيار اساسي که در

مديريت بدن مؤثر میباشد ،ذکر شده است.

جدول  :7ميزان و عوامل مؤثر در مديريت بدن
مصرفگرایی و مديريت بدن

0/56

احساس فشار اجتماعي و مديريت بدن

0/61

مصرف رسانهاي و مديريت بدن

0/42
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مصرف رسانهاي حدود  16درصد تغييرات مديريت بدن را تبيين مينمايد .اين
سه متغير در مجموع  83درصد از مديريت بدن را تبيين مينمايند.

به اين ترتي��ب در دنياي کنوني ،نمادهاي تمايزبخ��ش افراد در مصرف

کاالها و وس��ايل منزلت نهفته اس��ت يعني مصرف معطوف به هويت افراد

ش��ده اس��ت ،از اين رو با درگير و فعال ش��دن انس��ان امروزي در حوزهي
مصرف ،تمايز بخشي آنها از ديگران آشکار ميشود به طوري که با مصرف

انواع وس��ايل آرايشي ،انواع لباسها و  ...افراد بيان ميکنند که چه هستند و
چه نميباش��ند و از اين طريق هويت خود را به نمايش ميگذارند .از ديگر

س��و رسانهها ،که منبع تبليغ زيبايي هس��تند ،توجه افراد را به پيامهايي براي
مجذوب و زيبا ساختن آنها در اجتماع جلب ميکنند ،به طوري که مخاطبان
يا مستقيم ًا آن پيامها را دريافت و بر طبق آنها عمل ميکنند و يا به گونهاي در

مقابل آن پيامها مقاومت کرده و نسبت به آنها بيتفاوت ميشوند.
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فگرایی 31درصد ،فشار اجتماعي  36درصد و باالخره
به عبارت ديگر مصر 
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