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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :جذابيت جسماني از جمله موضوعاتي است که در اين دوران استانداردهاي جديدي پي دا
کرده و از عوامل شکلدهندهي روابط افراد محسوب ميشود.هدف از اين پژوهش عوامل م وثر ف ردي ب ر نگ رش
زنان نسبت به مديريت بدن بود که با استعانت از نظريههاي گافمن ،بودريار ،فوکو ،ترنر ،موس ،داگالس ،فس تينگر،
فمنيست مورد بررسي قرار گرفت .با طرح پرسش هايي همچون عوامل فردي تا چه اندازه بر نگ رش زن ان نس بت
به مديريت بدن تاثيرگذار است ؟ آيا ويژگيهاي جمعيت شناختي (تحصيل ،پايگاه اقتص ادي ،س ن )...،ب ر نگ رش
زنان نسبت به مديريت بدن تاثيرگذار است ؟به تحليل و تبيين موضوع پرداخته شد.
روش پژوهش :به صورت توصيفي -پيمايشي بوده وجامعه آماري اين پژوهش کليه زنان عضو باشگاههاي ورزشي
منطقه  5تهران ميباشد که تعداد آنها  1841نفر بدست آمد .حجم نمونه به روش نمونه گيري خوشه اي  317نف ر
برآورد گرديد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته با  10گويه است
يافتهها :دادههاي حاصل از پژوهش دردوسطح از آمار توص يفي (فراوان ي و درص د فراوان ي ،مي انگين و انح راف
استاندارد در قالب جداول و نمودارها) و آمار استنباطي (آلفاي کرونباخ و خي دو) با اس تفاده از ن رم اف زار SPSS
در سطح معناداري  ≤P0/05استفاده شد.
نتيجه گيري :برطبق يافته هامشخص گرديد که تمام عوامل فردي تاثيرگذار برنگرش زنان نسبت ب ه م ديريت ب دن
در سطحي باالتر از حد متوسط قراردارند .تفاوت معناداري در مورد تاثيرگذاري عوامل فردي برنگرش زنان نس بت
به مديريت بدن بر اساس متغيرهاي جمعيتشناختي سن ،وضعيت تاه ل ،تحص يالت شخص ي ،تحص يالت م ادر،
وضعيت اشتغال ،وضعيت اقتصادي ،ميزان درآمد و وضعيت مسکن وجوددارد ،با اين حال تاثيرگذاري عوامل فردي
زنان نسبت به مديريت بدن بر اساس ناحيه سکونت تفاوت معناداري وجود ندارد.
واژگان كليدي :مديريت بدن ،نگرش زنان ،عوامل فردي ،نگرش به بدن

فاطمه براتلو و مرجان خودی

از ارزشهاي نمادين و خصلتهاي بازنمايانه

مقدمه
فهم از معناي بدن در گذر تاريخ ،حامل پيامهاي

برخوردار است .اين در حالي است که پيش تر اهميت

بسياري از تغيير ذائقه جامعه بشري است .اين در حالي

بدن با تواناييها و قابليتهاي کاربردي آنها مرتبط

است که برخي از محققان معتقدند بدن بعنوان نوعي

بود .در گذشته بيش از آن که در خدمت بدنهاي خود

تابوي اجتماعي کمتر مورد توجه است .از آنجا که اين

باشيم ،بدنها در اختيار ما بودند .امروزه اين بدن

تجارب رابطه مستقيمي با نگرش دارند ،بنابراين

هاست که در خدمت افراد قرار ميگيرد و بايد به

ميتوان با تامل بر بدن و نگرشهاي حاکم بر مديريت

عنوان منبعي براي توليد لذت و هيجان و به عنوان يک

آنها ،ايدههاي اساسي اي که درباره ابعاد اجتماعي و

پايگاه يا پرچم و نمادي براي بيان ارزشهاي فرد

فرهنگي آن وجود دارد ،آشکار ساخت .باز خواني از

باشند.

بدن ها ميتواند زمينه ساز تحصل فهمي اصيل از پديده

کشور ما ايران نيز با ورود به دنياي مدرن ،بدنها

انساني  -اجتماعي -فرهنگي در بستر و بافت بومي

وضعيت سنتي خود را از دست داده است .خروج بدن

زندگي و فرهنگ ايراني باشد.

از چارچوب نگاه طبيعت گرايانه و قرارگرفتن آن در

بدن را بايد محوري دانست که امکان درک نسبت با

چارچوب فناوري ،ارزشها و نگرشهاي مدرن سبب

جهان رابه وسيله انسان ممکن ميکند .از خالل بدن است

شده که بدن ايراني در دنياي جديد با تبديل شدن به

که فرد جوهر هستي خود را بنا بر شرايط اجتماعي و

امري خودآگاه با مسائل گوناگون درگير شود (فاضلي،

فرهنگي ،سن ،جنسيت ،شخصيت خودرا در اختيار ميگيرد

 .)301 :1393گو اين که در روزگار ما ،افراد آزادي

و آن را به ديگران منتقل ميکند (لوبروتون.)1392 ،

عمل بيشتري در مديريت بدن خويش دارند ،هرچند

در دوران معاصر و در جوامع فعلي ،بدن ديگر از

نمي توان تاثير گروههاي فشار ،آگهيهاي تجاري،

وضعيت ارگانيستي صرف خارج شده و به يک پديده

امکانات اجتماعي و اقتصادي و انگارههاي فرهنگي که

اجتماعي و فرهنگي تبديل شده است ،بنابراين بدنها

بيشتر در جهت استاندارد سازي قدم بر ميدارند را

در متن جوامع تجسم مييابند .بعبارت ديگر بدن در

ناديده گرفت .سيستم سرمايه داري به ابزارهايي متوسل

وضعيتي که هم دربردارنده مفهوم خود و هم بيانگر

شده که قوي ترين اين ابزارها ،وسايل ارتباط جمعي

عوامل کارکردي و ساختاري است ،تعامل با محيط و

است .دراين زمينه شارپ 1و همکاران ( )2014با

ديگر مردم را امکان پذير ميسازد (لي مون:1991 ،

بررسي تأثير رسانهها و همساالن در نگرش زنان به

.)127

عمل جراحي زيبايي با استفاده از يک چارچوب

امروزه بدن ما چيزي است که گويي مهمترين

فرهنگي اجتماعي گزارش که متغيرهاي رسانهها و

وظيفه آن ايجاد نوعي تشخص و يا منزلت اجتماعي

همساالن به طور قابل توجهي با نگرش مثبت نسبت به

است .بدنها عرصه تازه اي از زندگي و نوع تازه اي از

عمل جراحي زيبايي در ارتباط بود .در مجموع اين

تخيل را به وجود آورده اند .توجه به بدن نه يک

تحقيق نشان داد که مواجهه با رسانهها و گفتگو با

انتخاب بلکه يک الزام اجتماعي است که بايد به

دوستان ،نگرش نسبت به عمل جراحي زيبايي را به

صورت يک عادتواره درآيد تا فرد بتواند در خود

صورت مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار ميدهد.

احساس همنوايي و در نهايت احساس امنيت را پديد

با رشد فردگرايي وبرکندگي فرد درجامعه ،مفهوم

آورد .همچنين بدنها امروزه  -بويژه در جوامع مدرن-

خود بيش از پيش به مثابه بخشي ازرويکرد تاملي
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عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن

وبازانديشي فرد مدرن رونق مييابد .فرد نوين بااستناد

بدني و لوازم آن با تاکيد بر جامعه ايران ،نشان داده که

به مصرف وبه کارگرفتن تکنولوژيهاي نوين بدن ،به

وضعيت موجود زنان در حوزه پوشش و آرايش ،ناشي از

بازسازي هويت وتمايز آن همت ميگمارد .الورنس

تاثير فرهنگ مصرفي غربي و دنيوي شدن زيست

معتقد است که مردم هويتهاي خود رااز طريق

اجتماعي است .رضايي و همکارانش ( )1389نيز در

ابزارهاي متنوعي برمي سازد؛پوشش ،جواهرات،

تحقيقي پيرامون مديريت بدن و ارتباط آن با عوامل

آرايش ،خودزنيها ،خال کوبيها ،جراحي پالستيک

اجتماعي نشان ميدهند که مصرف گرايي ،فشار اجتماعي

وغيره همه نمونه هايي از برساخت هويت نوين فردي

و مصرف رسانه اي  83درصد تغييرات متغير وابسته

هستند( .ذکايي)296 ،1393 ،

(مديريت بدن) را تعيين ميکند .بهرحال مطالعات نشان

در بررسي رابطه مديريت بدن و متغيرهاي فرهنگي

ميدهد که توجه زنان به بدن در همه وجوه از حيث

در بررسي انجام شده توسط آزاد ارمکي و چاوشيان

آرايشي ،مراقبت و نگهداري شدت يافته است (اخالصي،

( )1381با عنوان "بدن به مثابه هويت رسانه" نشان داده

 .)1386از طرفي ،بروزحساسيتهاي افراطي ،بي نظمي

که متغيرهاي جنس ،سن ،تحصيالت ،سرمايه فرهنگي،

درتغذيه ،كاهش اعتمادبه نفس ،مشکالت جسماني و

ديانت و نگرش سنتي به خانواده با مديريت بدن رابطه

رواني زنان و مادران جامعه در کوتاه مدت و بلند مدت

داشته اند؛ متغيرهاي ساختاري نيز مانند پايگاه اجتماعي

نشانه ظهور مساله است.

و اقتصادي ،سرمايه اقتصادي و شغل رابطه معناداري

فرشيد فر و همکاران ( )2013نيز با اجراي تحقيق با

نشان داده است .اين تحقيق در آن مقطع زماني بيانگر

عنوان «پذيرش جراحي زيبايي :تصوير بدن ،اعتماد به

تاثير ساختار و عامليت در مديريت بدن است .اين در

نفس و انطباق» اظهار کرد که جراحي زيبايي در ايران

حالي است که تحقيقات ديگر بر عنصر عامليت و يا بر

شايع ترين نوع جراحي اس و اين مفهوم چند بعدي به

عنصر ساختار تاکيد بيشتري دارند.

عوامل بسياري بستگي دارد .نتايج اين تحقيق نشان داد که

براي نمونه ذکايي و همکاران ( )1387در پژوهشي

زنان بيشتر از مردان تحت جراحي زيبايي قرار

با موضوع "زنان وفرهنگ بدن" ،زمينههاي انتخاب

ميگيرند.تصوير مثبت نسبت به بدن و انطباق پيش بين

جراحيهاي زيبايي در زنان تهراني را بررسي نموده و به

جراحي زيبايي است ،اما اعتماد به نفس پيش بين جراحي

اين نتيجه رسيدند که انتخاب جراحي در نمونه مورد

زيبايي نيست .اعتماد به نفس به طور غير مستقيم روي

مطالعه زنان تهراني نشان ميدهد که انتخاب آنها صرفا

جراحي زيبايي تاثير ميگذارد.

کوششي بوده تا به رضايت فردي دست يابند .آنها به

امروزه تاکيد فزاينده بر آرايش ،جراحي بدن و

دنبال توجه به خود و تحقق آروزها و خواستههاي خود،

صورت ،رژيم غذايي و غيره را ميتوان از اجزاي غير

پس از عمل احساس راحتي و شعف مينمايند .اين

قابل انکار دنياي مدرن دانست که برخي آن را زاييده

عملها موجب بهبودي روحيه و افزايش اعتماد به نفس

سرمايه داري و مصرف گرايي ميدانند (غالمرضا مينا

آنها شده است .قادر زاده و همکاران ( )1393در پژوهش

خاني.)1390 ،از سويي جامعه شناسي بدن يکي از

خود به بازسازي معنايي تجربه و درک زنان از کنش

حوزههاي جامعه شناسي که به نحوه شکل گيري بدن

جراحي زيبايي بر ابزاري شدن بدن ،اکتسابي شدن زيبايي،

به عنوان جايگاه سالمت ،تندرستي ،ظاهر فيزيکي و

و رسانه اي شدن بدن پرداخته است؛ در مقابل اخالصي

شيوهي رفتار متناسب با الزامات قدرت؛ بعنوان شاخه

( )1388در تحقيقي با عنوان بررسي نظري مباني جامعه

اي از جامعه شناسي است که ماهيت اجتماعي
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جسمانيت انسان ،توليد اجتماعي بدن ،گفتمانهاي

تکنيکي لباس ها ،آرايهها و ژستها شکل ميگيرد .بنا

حاکم بر بدن ،تاريخ اجتماعي بدن و تعامل پيچيدهي

براين زندگي روزمره اساسا به معناي توليد و باز توليد

ميان بدن ،جامعه و فرهنگ را بررسي ميکند (ترنر،

بدن هاست و باز سازي بدن ،بازسازي جهان زندگي و

 ،1994به نقل ازجواهري) .اينها نشانه هايي از تولد

هويت فرد است (اباذري و حميدي.)1387 ،

مفهومي جديد با انگارههاي متفاوت در فضاي

مديريت بدن :به هر نوع نظارت و دستکاري مستمر

آکادمياست .در اين مطالعه ،عوامل فردي موثر بر

ويژگيهاي ظاهري و آشکار بدن ،که در قالب

نگرش زنان شهر تهران نسبت به بدن مورد توجه است.

رويههاي آرايشي و اعمال جراحي انجام ميپذيرد،
مديريت بدن گفته ميشود .مديريت بدن چگونه نظم
2

اهداف تحقي ق

بخشيدن به بدنها بعنوان نوعي پديدهي فرهنگي

هدف کل ي :شناسايي و بررسي عوامل تاثيرگذار بر

است .جذابيت جسماني از جمله موضوعاتي است که

نگرش زنان شهر تهران نسبت به مديريت بدن

در اين دوران استانداردهاي جديدي پيدا کرده ،به
طوري که مديريت بدن واجد اهميت و داللت مضاعف

اهداف اختصاص ي

گشته است و رفتارهاي گوناگون بهداشتي نظير بدن

 -بررسي تاثير عوامل فردي بر نگرش زنان نسبت به

سازي ،رژيمهاي غذايي ،تجهيزات ورزشي و آرايشي
مختلف براي مراقبت از بدن پديدار شده است (رضايي

بدن درشهر تهران
 مقايسه ديدگاه آزمودنيها درمورد تاثيرعوامل فرديبرنگرش زنان نسبت به بدن براساس ويژگيها ي

و ديگران.)142 :1389 ،
نظارت بر بدن :دو گونه تعريف براي آن ارائه شده
است :نخست ،هر گونه حفظ و کنترل بدن براي

جمعيت شناختي

بازنمايي خويشتن در جريان زندگي روزمره ،به گونه اي
سواالت تحقي ق

که خود فرد بر رفتارها و ژستهاي بدن خود احاطه

 -عوامل فردي تا چه اندازه برنگرش زنان نسبت به

داشته باشد؛ دوم ،تحت انضباط در آوردن بدن ناشي از

مديريت بدن تاثيرگذار است ؟

تسلط کانون قدرت براي کنترل ارادي حرکات بدن.

 -آيا ويژگيهاي جمعيت شناختي (تحصيل ،پايگاه

گفتمان بدن :بيان اين واقعيت است که بدن بيش از

اقتصادي ،سن )...،بر نگرش زنان نسبت به مديريت

آنکه جسم مادي باشد نوعي معنا است.اين معنا نه تنها

بدن تاثيرگذار است ؟

درذهن ماآدميان ،بلکه مهم ترازآن درمجموعه
ساختارهاي جمعي زندگي انسان به وجود ميآيد.به

تعريف مفهومي واژهها

اين معناکه از هر منظري که به بدن بنگريم ،ناتوان از

بدن :فهم بدن در چارچوب مطالعات فرهنگي و از

انکار فرهنگ دران هستيم (فاضلي.)298 ،1393 ،

طريق بازشناسي بدن به منزلهي جايگاه معنا بسط پيدا

زيباشناسانه شدن:ارضاي حس زيباشناختي رايج

کرد .در مکتب فکري موس ( )1973 ،1985و بورديو

ترين ومرسوم ترين عاملي شناخته ميشود که کنشگران

( )1986ميتوان رويههاي لباس پوشيدن را به عنوان

اجتماعي

اصالحات

ابزارهاي تکنيکي براي ساختن و ارائه دادن خويشتني

ودگرگونيها رابر سيماي ظاهري بدنهاي خود اعمال

جسم مند تلقي کرد .زندگي بدن از طريق چينش

کنند (ذکايي.)398 ،1391 ،
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اين

عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن

نگرش :اين مفهوم مانند هر مفهوم ديگرى داراى
تعاريف متعددى است .برخى آن را اينگونه تعريف

را ترويج ميکند که بدن ناقل لذت و خود ابزاري
است( .رضائي)1389 ،
4

نموده اند« :نگرش عبارت است ازيك حالت عاطفى

ميشل فوکو را بايد يکي از معروف ترين صاحب

مثبت يا منفى نسبت به يك موضوع» .در تعريف ديگر

نظراني دانست که در نوشتهها و کتابهاي خود درباره

توجه به عناصر آن نيز مبذول شده است« :تركيب

پزشکي ،زندان و جنسيت به بدن توجه نموده است .او

شناختها ،احساسها ،و آمادگى براى عمل نسبت به يك

بدن را به عنوان ابژه قدرت و دانش مورد تجزيه

چيز معينى ،نگرش شخص نسبت به يك موضوع

وتحليل قرار ميدهد و بدن را همچون فراورده قدرت

اجتماعى است».

و دانش ميپندارد و آن را ساخته و پرداخته اجتماع
ميداند( .ذکايي )1387 ،بدن در ديدگاه فوکو ،به کانون

بدن در رويکرد جامعه شناس ي

آفرينش ،باز آفريني و دگرگوني ساخت اجتماعي

اروين گافمن کانون اصلي عالقه گافمن 3در اثر

تبديل ميشود (لوپزو اسکات .)145 ،1385 ،در تاريخ

معروف او"نمود خود در زندگي روزانه" اين است که

جنسيت ،فوكو با پيچيدگي هر چه تمام تر نشان

چگونه مردم قادر هستند در بدنهاي خود دخالت کنند

ميدهد كه چگونه جامعه غربي از اين رهگذر به

و آن را در جريان زندگي روزمره ،متفاوت بسازند.

جامعهاي معترف تبديل ميشود (فوكو  ،)69 ،1383در

گافمن فرهنگ لغات مشترک زبان بدن را براي اهميت

اين نگاه اعتراف منتهي به سوژگي و انقياد است( .فوكو

دادن به مديريت و ظاهر بدن براي ايجاد خود اجتماعي

 )69 ،1383و اين فرديّت سازي در نهايت منجر به

و براي نگه داشتن کنش متقابل اجتماعي اساسي

استيالي بر فرد ميگردد.

ميداند( .شيلينگ :2005 ،ص8به نقل از اديبي سده
وديگران.)63 ،1390 ،

از نظر گيدنز ،5خودآرايي و تزيين خويشتن با
پويايي خويشتن مرتبط است .در اين معنا ،پوشاک

گافمن نشان ميدهد که بدن نه فقط موجوديتي

عالوه برآن که وسيلهي مهمي براي پنهان سازي يا

ساده ،بلکه وسيله اي عملي براي کنارآمدن با اوضاع و

آشکار سازي وجوه مختلف زندگي شخصي است،

احوال بروني است ،و حاالت چهره و حرکات بدن

نوعي وسيلهي خودنمايي نيز محسوب ميشود؛ چرا که

محتواي اساسي نشانه هايي است که ارتباطات روزمره

لباس آداب و اصول رايج را به هويت شخص پيوند

ما مشروط به آنهاست و براي آنکه بتوانيم با ديگران در

ميزند( .گيدنز.)95 ،1385 ،

توليد و باز توليد روابط اجتماعي و هويت شخصي

گيدنز معتقداست درجوامع مدرن وجوامعي که

خود شريک شويم بايد بتوانيم نظارتي مداوم و موفق

مدرنيته بدانها راه يافته ،در فرايند هويت يابي،

بر چهره و بدن خود اعمال کنيم (آزاد ارمکي و

دشواريها وآشفتگي هايي به وجود ميآيد .رواج

چاوشيان.)1381 ،

فردگرايي ،مادي گرايي ولذت جويي در اين گونه

فدرستون فرهنگ مصرفي مسئوليت حفاظت و

جوامع ،جرياناتي بيمارگون راگسترش ميدهد که يکي

نگهداري از بدن را به خود فرد ميسپارد و او را

ازمظاهر آن ،رواج خودشيفتگي وبروز شخصيتهاي

تشويق ميکند تا از راهبردهاي ابزاري براي مبارزه با

خودشيفته است.اومعتقداست که در جامعه مدرن،

افول و فساد بدن خويش استفاده کند و اين ايدئولوژي

آدمها مدام به خودشان مشغول اند و در پرتو معيارها و
ارزشهاي مدرن به بازانديشي وتامل درباره خودشان
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ميپردازند ،درنتيجه بروز چالشهاي هويتي يکي

ديگران ميپردازند که اطالعات عيني درباره معيارها و

ازمشخصههاي جوامع مدرن است (گيدنز.)1382 ،

استانداردها وجود نداشته باشد و هدف اين مقايسه،

بودريار 6نيز اظهار ميدارد تصور ما از بدن خويش

تصحيح يا تدقيق ارزيابي شخصي شان از خود است .با

فقط بر اساس ادراک ما از بدن خود شکل نمي گيرد،

اين حال ،فرض اساسي اکثر پژوهشهاي انجام شده در

بلکه از ميانجيگري بدن ما در عوامل اجتماعي فرهنگي

زمينه تصوير بدن اين است که افراد ،بيشتر تمايل دارند

هم تاثير ميپذيرد .پس ميتوان گفت يکي از عناصر

تا ظاهر و بدن خود را با افراد زيباتر و جذاب تر نظير

رضايت از خود ،رضايت از بدن خود است( .جواهري،

مدلهاي مد لباس ،ستارههاي سينما و تلويزيون و

.)1387

ورزشکاران مقايسه نمايند (مقايسه اجتماعي صعودي)
و نه با افراد زشت يا غير جذاب (مقايسه اجتماعي
نزولي) .نتيجه اين مقايسه ،ميتواند ايجاد يا تشديد

بدن در رويکرد انسان شناس ي
مارسل موس 7يک دانشمند در زمينه جامعهشناسي

نارضايتي از بدن و به دنبال آن اتخاذ رفتارهاي جبران

و انسانشناسي اهل فرانسه بود .رابطه بدن و جامعه از

کننده مخاطره آميز (نظير اختالالت تغذيه ،برنزه کردن،

انسان شناسي و مباحث مارسل موس 8آغاز شد .موس

جراحي زيبايي ،مصرف قرصهاي الغري يا نيروزا)

در مقاله "تکنيکهاي بدن" پيوند ميان تکنيکهاي بدن و

باشد (رياحي.)1390 ،

نظامهاي اجتماعي را نشان داده و با استفاده از مفهوم
عادت واره 9مختص بودن فعاليتهاي بدني و جسماني

فمينيسم ليبرال

به يک فرهنگ و جامعه خاص نشان ميدهد و آن را

فمينيستهاي ليبرال چنين استدالل ميکنند که در

دستاوردهاي تاريخي اي ميداند که به واسطه آن

جراحي زيبايي زنان به واسطه انتخابهاي فردي در

مردمان يک فرهنگ و جامعه ميآموزند که چگونه از

مقابل فشارهاي فرهنگي پدرساالرانه مقاومت بهتري

بدنهايشان استفاده کنند .به نظر اوچنين استفاده هايي

ميکنند .ليبرال از عامليت افرادي که به جراحي زيبايي

فني ،سنتي و کارآمد هستند .آنها به وسيله مجموعه

روي ميآورند سخن به ميان آورده و آن را نشانه اي از

خاصي از حرکات يا فرمها شکل ميگيرند وبه وسيله

کنترل بر خود و استقالل و انتخاب فردي ميدانند ،چرا

ابزارهاي تعليم و آموزش به دست ميآيند و هدف

که رابطه اي بين ظاهر خوب و احساس خوب داشتن

ياوظيفه معيني را انجام ميدهند (کراسلي،134 ،1995 ،

وجود دارد .اگرچه زنان ممکن است تحت فشارهاي

به نقل از ذکائي.)1387 ،

فرهنگي به جراحي زيبايي روي بياورند ،اما در اين
اقدام حسي از رضايت ،عينيت بخشي و مبارزه آنان

بدن در رويکرد روان شناس ي اجتماع ي

براي کنترل بدنشان است که بايد در تحليلها بدانها نيز

لئون فستينگر ( )1919که يک روان شناس بود ،در

توجه نمود .ليبرال از عامليت افرادي که به جراحي

بروکلين نيويورک به دنيا آمد و در سال  1989در

زيبايي روي ميآورند سخن به ميان آورده و آن را

گذشت .شايد بتوان گفت که معروف ترين بخش

نشانه اي از کنترل بر خود و استقالل و انتخاب فردي

نظريات او ،که هنوز کاربرد فراوان در حوزههاي

ميدانند (التام.)997 ،2008 ،

مختلف روانشناسي دارد ،نا هماهنگي شناختي است .به
عقيده فستينگر ،افراد تنها زماني به مقايسه خود با
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عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن

کت اب و عالقمن دي ب ه ت اتر –س ينما -موس يقي) و

روش شناس ي
روش پ ژوهش حاض ر توص يفي ب وده و از ن وع

مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي ذکر شده است.

پيمايشي است .جامعه آماري اين پ ژوهش کلي ه زن ان

پرسش نامه عوامل تاثيرگ ذار در نگ رش زن ان ب ه

عضو باشگاههاي ورزشي منطقه  5تهران ميباشد که ب ا

مديريت بدن :اين پرسش نامه شامل ده سوال است که

مراجعه به تک تک باشگاههاي ورزشي بانوان منطق ه 5

در طيف  5ارزش ي ليک رت (خيل ي ک م  1ت ا خيل ي

تهران ،تعداد آنها  1841نفر بدست آمد .حج م نمون ه

زياد  )5طراحي شده است.

با اس تفاده از فرم ول نمون ه گي ري ک وکران  317نف ر

براي اعتب ار محت وايي و ص وري از تائي د اس تادان

برآورد گرديد .در اي ن تحقي ق از روش نمون ه گي ري

راهنما و مش اور و همچن ين  6ت ن از ص احب نظ ران

خوشه اي متناسب با حجم استفاده شد .ب دين ص ورت

حوزه مديريت فرهنگي جهت اعمال نظر استفاده ش ده

که از نواحي هفت گانه ،سه ناحي ه بص ورت تص ادفي

است .پس از توزيع و عودت پرسش نامهه ا ،نظ رات و

انتخ اب ش د و از ه ر ناحي ه دو باش گاه ب ه ص ورت

پيشنهادها با نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور بررس ي

تصادفي انتخاب شد .سپس متناسب با حجم نسبي ه ر

و در پرسش نامه نه ايي لح اد گردي د .ض من اج راي

باشگاه نسبت به کل جامعه ،تعداد نمونه متناسب ب راي

مطالعه مقدماتي جهت تشخيص محدوديتهاي اجرايي

هر باشگاه مشخص شد .در مرحله بعدي ليس ت اعض ا

و برطرف کردن ابهامات احتمالي پايايي پرسش نامه ني ز

هر باشگاه از مسئولين باشگاه گرفته شد و ب ه ص ورت

بررس ي ش د .ب دين منظ ور از روش ض ريب آلف اي

تصادفي نمونه اصلي هر باشگاه انتخاب شد .با توجه به

کرونباخ استفاده گرديد .بدين ترتي ب  40پرس ش نام ه

اينکه برخي از پرسش نامهها ناقص و غيرقابل اس تفاده

در ميان بانوان عضو باشگاههاي منطقه پنج تهران توزيع

بودند ،از ليست خارج و نمونههاي ديگري به ص ورت

شد .در نهايت ضريب حاصله آلف اي کرونب اخ پرس ش

تصادفي جايگزين آنها گرديد تا تعداد نمونههاي م ورد

نامهها  0/91بدست آمد .به منظور سامان دادن ،خالصه

نياز کاهش نيابد .با توجه به ع دم وج ود پرس ش نام ه

کردن ،طبقه بندي نمرات خام و توص يف ان دازهه ا ي

استاندارد در اين زمينه ،از يک پرسش نامه ويژگيه اي

نمون ه از آم ار توص يفي (مي انگين ،ح داقل ،ح داکثر،

جمعيت شناختي و يک پرسش نامه محق ق س اخته ب ه

درصد ،فراوان ي ،انح راف معي ار و ج دول ه ا) ب راي

شرح زير استفاده شد:

توصيف متغيرها در جامعه تحقيق استفاده ش ده اس ت.

پرسش نامه ويژگ يهاي جمعيت شناخت ي :اين پرسش

همچنين در آمار استنباطي با اس تفاده از آزم ون آلف اي

نامه ش امل  8گوي ه اس ت ک ه س واالتي ش امل س ن،

کرونباخ ،خي دو و کروسکال واليس با اس تفاده از ن رم

وضعيت تاهل ،تحصيالت شخصي ،تحص يالت م ادر،

افزار  SPSSدر سطح معناداري  P≤0/05استفاده شد.

وض عيت اش تغال ،س طح اقتص ادي خ انواده ،مجم وع
درآمد و وضعيت اقتصادي را در برمي گيرد .ه ر ک دام

ي افته ها

از گويهها با توجه به وضعيت جامعه آماري به ص ورت

نتايج جداول  1و  2فوق نشان ميدهد که تمام

پاسخ بسته دسته بندي شده ان د .در ادام ه زي ر در س ه

عوامل فردي ذکر شده در جدول داراي ميانگين باالتر

بخش پرسش ه ايي در زمين ه ديان ت (نم از و روزه)،

از حد متوسط (ميانگين  )3هستند و با توجه به اينکه

سرمايه فرهنگي (عالقمند ب ه مطالع ه روزنام ه ومجل ه

ميانگين مشاهده شده گويهها تفاوت معناداري با
ميانگين مورد انتظار (حد متوسط  )3وجود دارد،
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بنابراين ميتوان عنوان کرد که تمام عوامل فردي

سطحي باالتر از حد متوسط قرار دارند.

تاثيرگذار برنگرش زنان نسبت به مديريت بدن در
جدول  .1عوامل فردي تاثيرگذار برنگرش زنان نسبت به مديريت بدن
خيلي
زياد
تواناييها و قابليتهاي کاربردي بدن

زياد

متوسط

کم

خيلي
کم

انحراف

ميانگين

استاندارد

36

128

77

74

2

3/38

0/986

67

113

46

89

2

3/49

1/130

24

132

72

71

18

3/23

1/059

استقالل و آزادي عمل بيشتر زنان نسبت به گذشته

19

110

132

39

17

3/24

0/933

تغييردردرک زنان از"زيبايي"

20

170

72

52

3

3/48

0/874

تغيير در شيوه و سبک زندگي بدليل مدرن شدن جامعه امروزما

17

109

117

56

18

3/16

0/969

کسب احساس رضايت فردي ازخود

45

157

73

38

4

3/63

0/913

داشتن احساس خوب داشتن ،شوق و شادماني

56

144

61

49

7

3/61

1/018

افزايش توجه به خودوامکان تحقق آرزوها وخواسته

10

129

81

84

13

3/12

0/975

بهبودي روحيه وافزايش اعتماد به نفس

70

154

63

23

7

3/81

0/936

احساس خطربه دليل بيماريهاي استخواني مانند بيماريهاي مفاصل پا و
زانو ،کمردردها ،ديابتها ،برخي بيماريهاي قلبي و غيره
آگاهي به اين مطلب که "بدنها خالق و ناقل لذت و منبعي براي توليد
هيجان اند"

جدول  .2نتايج آزمون خي دو براي عوامل فردي تاثيرگذار برنگرش زنان نسبت به مديريت بدن
خي دو

DF

سطح معناداري

141/81

4

0/001

113/58

4

0/001

آگاهي به اين مطلب که "بدنها خالق و ناقل لذت و منبعي براي توليد هيجان اند"

133/30

4

0/001

استقالل و آزادي عمل بيشتر زنان نسبت به گذشته

182/92

4

0/001

تغييردردرک زنان از"زيبايي"

269/70

4

0/001

تغيير در شيوه و سبک زندگي بدليل مدرن شدن جامعه امروزما

145/44

4

0/001

کسب احساس رضايت فردي ازخود

210/81

4

0/001

داشتن احساس خوب داشتن ،شوق و شادماني

156/86

4

0/001

افزايش توجه به خودوامکان تحقق آرزوها وخواسته

164/50

4

0/001

بهبودي روحيه وافزايش اعتماد به نفس

206/07

4

0/001

تواناييها و قابليتهاي کاربردي بدن
احساس خطربه دليل بيماريهاي استخواني مانند بيماريهاي مفاصل پا و زانو،
کمردردها ،ديابتها ،برخي بيماريهاي قلبي و غيره
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عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن

يافتههاي جدول  3شان ميدهد که تفاوت

دليل بيماريهاي استخواني مانند بيماريهاي مفاصل

معناداري در مورد تاثيرگذاري عوامل فردي برنگرش

پا و زانو ،کمردردها ،ديابتها ،برخي بيماريهاي قلبي

زنان نسبت به مديريت بدن بر اساس متغيرهاي

و غيره ،استقالل و آزادي عمل بيشتر زنان نسبت به

جمعيت شناختي سن ،وضعيت تاهل ،تحصيالت

گذشته (التام ،)2008 ،آگاهي به اين مطلب که بدنها

شخصي ،تحصيالت مادر ،وضعيت اشتغال ،وضعيت

خالق و ناقل لذت و منبعي براي توليد هيجان اند

اقتصادي ،ميزان درآمد و وضعيت مسکن وجود دارد ،با

(ترنر ،)1994 ،تغيير در شيوه و سبک زندگي به دليل

اين حال تاثيرگذاري عوامل فردي برنگرش زنان نسبت

مدرن شدن جامعه امروز ما ،داشتن احساس خوب

به مديريت بدن بر اساس ناحيه سکونت تفاوت

داشتن ،شوق و شادماني (بودريار ،)2005 ،کسب

معناداري وجود ندارد.

احساس رضايت فردي ازخود ،تغييردردرک زنان از
زيبايي ،افزايش توجه به خودوامکان تحقق آرزوها

جدول  .3نتايج آزمون کروسکال واليس براي

وخواسته و بهبودي روحيه وافزايش اعتماد به نفس

تاثيرگذاري عوامل فردي برنگرش زنان نسبت به

(ذکايي وهمکاران )1387 ،بدنها خالق و ناقل لذت و

مديريت بدن بر اساس ويژگيهاي جمعيت شناختي

منبعي براي توليد هيجان اند (فدرستون )1996 ،تاثير
باالتر از حد متوسط بر نگرش زنان نسبت به بدن

خي دو

df

سطح معناداري

ناحيه سکونت

1/387

2

0/500

سن

16/639

4

0/002

وضعيت تاهل

20/521

2

0/001

تحصيالت شخصي

37/834

6

0/001

تحصيالت مادر

84/725

5

0/001

وضعيت اشتغال

24/438

5

0/001

بارشدفردگرايي مفهوم خود به مثابه بخشي ازرويکرد

وضعيت اقتصادي

102/077

3

0/001

تاملي وبازانديشي فرد مدرن رونق مييابد و فرد نوين

ميزان درآمد

46/276

4

0/001

به بازسازي هويت وتمايز همت ميگمارد .در مجموع

وضعيت مسکن

45/034

2

0/001

به نظر ميرسد عوامل فردي ميتواند نگرش نسبت به

دارند.
يافتههاي مربوط به گويهها بيشترين ميانگين نمره،
با  3/63مربوط به گويه «کسب احساس رضايت فردي
از خود» بوده است .بنابر اين در عصر مدرن

بدن زنان تحت تاثير قرار دهد و به نوعي آن را در

بحث ونتيجه گيري
در اين مبحث ،هر يک از سواالت تحقيق مطرح
شده و نتايج به دست آمده با ساير تحقيقات مورد
مقايسه قرار خواهد گرفت.
سوال اول :عوامل فردي تا چه اندازه برنگرش
زنان نسبت به مديريت بدن تاثيرگذار است ؟

جهت مثبت تقويت نمايد.
باتوجه به اين نتيجه ميتوان به نظر بودريار استناد
کرد که ميگويد رضايت ازخود ،رضايت ازبدن
خوداست .و گويه «داشتن احساس خوب وشوق
وشادماني» باميانگين  3/61بوده است.باتوجه به اين
نتيجه ميتوان به نظريه فمنيسم استنادکردکه ميگويد

بر اساس نتايج جدول 1و 2حاکي ازآن است که

اگرچه زنان ممکن است تحت فشارهاي فرهنگي به

تمام عوامل فردي تاثيرگذار بر نگرش بانوان نسبت به

جراحي زيبايي روي بياورند ،اما در اين اقدام حسي از

بدن در سطحي باالتر از حد متوسط قرار دارند .اين

رضايت ،عينيت بخشي و مبارزه آنان براي کنترل

موضوع نشان ميدهد که عوامل فردي از جمله

بدنشان است وگويه در مجموع به نظر ميرسد عوامل

تواناييها و قابليتهاي کاربردي بدن ،احساس خطربه
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فاطمه براتلو و مرجان خودی

فردي ميتواند نگرش نسبت به بدن زنان تحت تاثير

داراي پارادوکسي دانست که درچرخه ميان فرديت،

قرار دهد و به نوعي آن را در جهت مثبت تقويت

احساس رضايت فردي ،تغييردرک زنان نسبت به

نمايد .جوامع فردي شده »ما ،به نمايشي ميماند که

زيبايي واستقالل وآزادي عمل زنان وعوامل فرهنگي

درآن انسانها درنقش افراد بازي ميکنند :يعني در نقش

واجتماعي نقش ساختارهاي اجتماعي وفشارهاي

کنشگراني که بايد به صورت خود مختار دست به

اجتماعي ونيز درسيطره صاحبان سرمايه ومصرف

انتخاب بزنند .فردگرايي جرياني است که آثار مشهودي

گرايي قرارگرفته است وبه نظر ميرسد اين عوامل بايد

در جوامع بر جاي گذارده است .در فردگرايي ارتباط با

بيشتر مورد توجه قرار گيرند و در جهت مثبت بر

گذشته ،سنت و با دنياي معاصران از دست ميرود و

نگرش زنان نسبت به مديريت بدن تاثيرگذار باشندوبه

در کنار بعد مثبت امکان بالقوه بروز شکل منفي آن نيز

ارزشهاواعتقادات فردي ،ديني واجتماعي وبه درجاتي

وجود دارد .اما فرديتسازي مردم را از نقشهاي سنتي

سرمايه فرهنگي رامورد توجه قرارداده شودوالگوها

ومحدوديتهاي آن به روشهاي مختلف آزاد ساخته

وعوامل فرهنگي به عنوان مشوقهايي براي درست

ولي اشکال جديدي از جبر اجتماعي را توليد

انديشيدن به جامعه معرفي شوند و تقليد ازعاملهاي

ميکند.نتيجه بسط همزمان فردگرايي و فرديت سازي

نابهنجار جلوگيري شودونقش فرهنگ وتاکيدبرسالمت

پارادوکسي از آزادکردن و دربندکردن همزمان فرد

ومراقبت وحفظ آن به مثابه امانتي الهي موردتوجه

است.

قرارگيرد.

سوال دوم :آيا ويژگيهاي جمعيت شناختي
(تحصيل ،پايگاه اقتصادي ،سن )...،بر نگرش زنان

منابع و مآخذ

نسبت به مديريت بدن تاثيرگذار است؟

آزاد ارمکي ،تقي و چاوشيان ( ،)1381بدن به مثابه

نتايج جدول  3حاکي ازآن است که تفاوت

رسانه هويت ،مجله جامعه شناسي ايران ،شماره .16

معناداري در مورد تاثيرگذاري عوامل فردي برنگرش

فاضلي ،نعمت اهلل ( ،)1393تاريخ فرهنگي ايران مدرن،

زنان نسبت به مديريت بدن بر اساس متغيرهاي

تهران :پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

جمعيت شناختي سن ،وضعيت تاهل ،تحصيالت

فرشيد فر ،سيد مهدي؛ اماني ،مليحه ( .)1392مطالعه

شخصي ،تحصيالت مادر ،وضعيت اشتغال ،وضعيت

جامعه شناختي انگيزة زنان از گرايش به جراحيهاي

اقتصادي ،ميزان درآمد و وضعيت مسکن وجود دارد.

زيبايي .پژوهش نامه زنان ،پژوهشگاه علوم انساني و

هر يک از اين متغيرهاي جمعيت شناختي ميتواند در

مطالعات فرهنگي ،سال چهارم ،شماره  ،2ص .22

وضعيت تاثيرگذاري عوامل فردي بر نگرش نسبت به

لوبروتون ،داويد .)1392( .جامعه شناسي بدن.

بدن زنان تاثيرگذار باشد و نگرش آنها را تحت تاثير

ترجمهي ناصرکوهي .تهران :نشر ثالث.

قرار دهد ،با اين حال تاثيرگذاري عوامل فردي

ديبي سده ،مهدي ( ،)1390تبيين جامعه شناختي

برنگرش زنان نسبت به مديريت بدن بر اساس منطقه

مديريت بدن در ميان زنان ،مطالعات اجتماعي روان

سکونت تفاوت معناداري وجود ندارد.

شناختي زنان ،شماره  ،29ص 84 -59

با توجه به اينکه عوامل فردي تاثيرگذار بر نگرش

ميناخاني ،غالمرضا .)1390( .ارتباط مديريت بدن با

زنان نسبت به مديريت بدن در سطحي باالتر از حد

تصوير بدني وخودپنداره .نشريه دانش وپژوهش

متوسط قرار دارند ،به نظرمي رسدجراحي زيبايي را

درروان شناسي کاربردي .شماره .4
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