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  دهيچك
نگرش زنان شـهر   مؤثر دراين تحقيق بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي  از هدف

زنـان عضـو    همـة آمـاري ايـن پـژوهش     جامعـة اسـت.  » مديريت بـدن «تهران به 
. آمـد  دسـت  بهنفر  1841 نانكه تعداد آ استتهران  پنج ةمنطقي ورزشي ها هباشگا

ي گيـر  روش نمونهو نفر  317كوكران  گيري نمونهحجم نمونه با استفاده از فرمول 
ساخته بود  محقق نامة پرسشها  آوري داده  ابزار جمع .انتخاب شد اي هخوشتصادفي 

. پاياييِ ابزار پس از كردند تأييدچند تن از اساتيد مديريت فرهنگي  راكه روايي آن 
آمـد. در تجزيـه و    دست به 91/0ه با استفاده از آلفاي كرونباخ نام پرسش 30توزيع 

در قالـب جـداول و    معيـار از آمـار توصـيفي (ميـانگين و انحـراف      اه هتحليل داد
) بـا اسـتفاده از   اي هنمودارها) و آمار استنباطي (آلفـاي كرونبـاخ و آزمـون دوجملـ    

 همـة نشان داد كـه   ها هاستفاده شد. يافت ≥05/0Pدر سطح معناداري  SPSSافزار  نرم
سـطحي بـاالتر از حـد    مـديريت بـدن در    به زنان نگرش رد اثرگذار عوامل فردي

ر نگـرش  د اثرگـذار اجتمـاعي   نين، اكثر عوامل فرهنگي وچ همد. نمتوسط قرار دار
 ةگويچهار  فقطزنان به مديريت بدن در سطحي باالتر از حد متوسط قرار دارند و 

ي فرهنگـي  هـا  براي مقابلـه بـا فشـار    نانآي فردي ها جراحي زيبايي زنان انتخاب«
از طريق زنـان   ها هقدرت خانواد تن نمايش ثروت وشكل بدني خوب داش«، »است
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) بـه تـرميم   تـر  بـيش (زيبـايي   نمـود زيباترداشـتن  «، »و نوعي تظاهر به رفاه اسـت 
 دربـارة شوهرانشـان   ةعقيددرك زنان از «و  ،»كند مي انه كمكگر پرخاشرفتارهاي 
اجتمـاعي   از بين عوامل فرهنگي و »استاثرگذار به بدن  نانآر نگرش دظاهرشان 
تـر از حـد متوسـط قـرار      پايينر نگرش زنان به مديريت بدن در سطحي د اثرگذار
 ينِنـو  هـاي   ينگرش زنـان بـه فنّـاور    ياثرگذار هاي  گويهاكثر ، اينبر  عالوهدارند. 

 ينظارت بر بـدن در سـطح   يضرورت برا يجاددر نگرش آنان به ا» بدن يريتمد«
هـا و   بـه مطـب   دسترسـي سـهولت  « گويـة باالتر از حد متوسط قرار دارند و فقط 

  تر از حد متوسط است. پايين يدر سطح» تغذيهو  الغريپزشكان 
 عوامـل  زيبـايي،  يها يفنّاورنگرش زنان، مديريت بدن، نظارت بدن،  :ها كليدواژه
  اجتماعي. ـ فرهنگي

 

  . مقدمه1
 خـود   هـاي   اجتماعي است. افراد گوناگون با توجه بـه آگـاهي  اي   بدن مقوله به زنان نگرش

هاي زنانه و مردانـه،    بدن صورت بهها   جمعي بدن   ةتجربآن دارند.  ازمتفاوتي ة درك و تجرب
، يـا  گونـاگون هايي با نشـانگاني از طبقـات اجتمـاعي      بدن ،سياسي و هاي ايدئولوژيك  بدن
اسـت.     اي  پيچيـده  هاي اجتماعي معين حامل رمزگان  هويتهاي قومي يا   هايي با هويت  بدن

هـاي    دهندة معناست. بدن  ي كه در تاريخ و جغرافياي متفاوت فرهنگي انتقالمتعددرمزگان 
هـا در چنـين     بـدن  .يابـد  مـي  تجسـد  در جوامـع  و فرهنگي اجتماعي اي  پديده مثابة بهمنفرد 

 بـا  تعامـل  ساختاري در و كاركردي عوامل گر بيانهم  و خود مفهومِ ةدربردارندوضعيتي هم 

  ).127: 1991 ليمون،(اند  ديگران و محيط
ي ظاهري و آشـكارِ  ها ي مستمر در ويژگيكار دستيا هر نوع نظارت و » مديريت بدن«

يـا  » نظـارت بـر بـدن   . «گيرد صورت ميانه فنّاور پيرايشي/ آرايشي/ فعليهاي  جسم با رويه
خويشتن در جريان زندگي روزمره حكايت از نياز فردي/ سـاختاري   كنترل بدن و بازنمايي

بـا كاركردهـا و    اي اين مفاهيم بدن برساختهبنابردارد. » درآوردن و انضباط بدن زيركنترل«به 
  ي خاص خود است.ها گيويژ

 فاصله معرفت ةحوز از كه انساني حيات از بخشي مثابة به ،بدنكاركرد پيشامدرن  ادوار در
ـ كشيدن كردن گوش و بيني،  سوراخدرازكردن گردن،  رفتارهايي چون ردارد، د ، گـوش  ةالل
تيزكردن هاي طاليي دندان،   روكش ،كردن جمجمه باريكها،   كوبي ها، انواع خال  لب تغيير در
نمـود  ي بشـري  هـا  در برخي از تمدن زني روي پوست تيغو  ،حكاكي روي دندانيا دندان 
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رضايت جلب  ،خطر سحر و جادو و شياطين چون دوري از بال و هايي  با انگيزه يافت و مي
 شد؛  مي مانجاآييني  يآداب و سنت در حكم عضوي از قبيله در جايگاهاثبات خود و ، خدايان

يـا بنـا بـه تمـايالت     دينـي   هـاي   آمـوزه  تـأثير تحـت   ،فرهنگـي  هـاي   اجراي رسوم و آيين
ي در ظاهر بر نشانگانو گاه با ايجاد  انجاميد ميحريمي امن در اجتماعات  شناسانه، به زيبايي

  افزود.  مي افراد يا جايگاهشان   محبوبيت
 انسـان  براي هميشه ،آگاهانه و يا ناآگاهانه، بدن ةزيست ةتجربرسد كه   مي   نظر بهگونه   اين

 ،است شده سازي  مفهوم روح با در تقابل بدن حتي جايي كه مفهوم ،است   از معنا بوده سرشار
 وجـود  بـه  را تخيـل  از اي  تـازه  نـوع  و زنـدگي  از اي  تازه ةعرص ها  كنوني بدن اوضاعاما در 
  است. اجتماعي يالزام بلكه يست،ن انتخاب يك فقط بدن به تا جايي كه گاه توجه. اند  آورده

نظران  ؛ برخي از صاحباست شده مضاعف داللتي و اهميت واجد بدن امروزه مديريت
 اولويـت در علـت را  )149: 1378 گيـدنز، (نمـا   مصـرفي  ةجامعـ و تولـد   جديد عصر ظهور

 مضـاعفي بـراي مـديريت بـا رفتارهـاي      داللـت  و اهميت واجد كه دانند ميبدن  قراردادن

 يننـو  هـاي   يفنّـاور  گيـري از   و بهـره  ،غـذايي    هاي  رژيم سازي،  بدن نظير بهداشتي گوناگون

  ديگـران،  و رضـايي ( اسـت  ... شـده  ، وپزشـكي  آرايشـي،  ورزشـي،  تجهيـزات  صـورت  به
1389 :142(.  

دليلي براي    بدن ةبازنمايان هاي  خصلت هاي نمادين و  برخالف زماني كه توجه به ارزش
ان را گـاه جـان متقاضـي    »مديريت بدن« امروزه بود، هاي بدني و تواناييِ ادامة حيات  قابليت

موقـت   بعضًاهاي   روشبلكه اين پديده فقط مختص جامعة ايراني نيست، د. ندازا  خطر مي به
براسـاس گـزارش انجمـن    دارد.    شـيوعي گسـترده   ناپـذيرِ  عوارض جبرانبا نظارت بر بدن 

نـين  چ هـم ميليـون عمـل جراحـي و     23بـيش از  ) ISAPS( المللي جراحـان پالسـتيك   بين
هـزار   40در سراسر جهان  2014سال  است. در انجام شده 2013ي زيبايي در سال ها پيترا
اند.  دادههزار عمل جراحي زيبايي انجام  600ميليون و  11حدود فقط پزشك جراح  277 و

انجام مورد تراپي زيباسازي نيز در سراسر جهان  900ميليون و  11حدود اين تعداد در كنار 
را در سراسر جهـان بـه    2013شده در سال  انجامدرصد كل اقدامات  2/87است. زنان  شده

تـر و    متنـوع  هـاي  شـكل  روزروزبـه  پزشكي/ بهداشتي هاي  ياند. فنّاور دادهخود اختصاص 
و  يابنـد  مـي ي مخاطب نيز توسعه اتهاي اقناع تبليغ  و انواع شيوه ندگير خود مي بهجديدتري 

هـاي    به بحـث  زيبايي غيرجراحيجراحي و  هاي  استفاده از روش شيوع. شوند  تر مياثرگذار
هـاي    يفنّـاور  ومتخصصان ، از تبحر است شده منجرچرايي و چگونگي آن  ةدرباري بسيار

 .نوين در صنعت تجارت پزشكي تا مشكالت رفتاري و مسائل پيچيدة اجتماعي و فرهنگي
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جمعيـت   01/0كـه جمعيـت ايـران     درصد بـوده در حـالي   7/0اين اقدامات سهم ايران در 
ايـن نـوع از    روانـي  /تبعـات اجتمـاعي   حالي است كه گاه مخـاطرات و  اين در .دنياست
 1ست.ها هاي پزشكي آن  تر از آسيب كننده نگرانمراتب  بهرفتارها 

. كنند داللت مي افراد نگرش تغيير در نوعي شهرها از كالندر  ويژه بهها   نوع از كنش اين
 رويكـردي  تـوان   پردازند، مـي   مي معنا جايگاه منزلة به بدن با بسط مطالعاتي كه به بازشناسي

درآميخته بـا  به مشاهده و تحليل بدني  چهارچوب اين كرد و در اختيار بدن هب شناختي نشانه
بدن جايگاه اصلي بروز فرهنگ و هويت فرهنگي اسـت.   رويكرد. در اين پرداختفرهنگ 

 بـر  حـاكم هـاي    توليد اجتماعي بدن، گفتمـان  ماهيت اجتماعيِ جسمانيت انسان، باره   اين در
 شـود   جامعـه و فرهنـگ بررسـي مـي     و و تعامـل پيچيـدة بـدن    ،بدن، تاريخ اجتماعي بدن

هـايي كـه     شـيوه  ،كنـد   و پردازش مي سازد مي). چگونه جامعه عواطف را 1387، جواهري(
 چگـونگي نـد،  كن مـي ي اجتماعي ارزيـاب  كنند و از نظر  مديريت مي خود را   هاي  ها بدن انسان
...  و هاي سمبوليك خاص به اشكال بدني خاص،  ها و نيز ارزش  دادن شكلتغييردادن  نسبت

گيـرد    مـي  تعريف برساختن اجتمـاعي بـدن قـرار    چهارچوب همه موضوعاتي است كه در
  .)1392 عليزاده،(

هـاي    رويـه ) 1986( و بورديـو ) 1973 ،1985( مشخص در مكتب فكري مـوس  طور  به
زنـدگي بـدن از    .مندند  پوشيدن ابزارهاي تكنيكي براي ساخت و ارائة خويشتني جسم لباس

ها بـه    توليد و بازتوليد بدن گيرد؛  مي   و رفتارها شكل ،ها  ها، آرايه  طريق چينش تكنيكي لباس
 و هويت فرد است ،زندگي ،ها بازسازي جهان  دهد و بازسازي بدن  مي   زندگي روزمره شكل

از مقتضـيات   متـأثر  بدن بر نظارت و مديريت ياوضاع چنين در .)1387 اباذري و حميدي،(
 ةسـرماي و اجتمـاعي،   ةسرمايفرهنگي و اجتماعي شامل عوامل متعددي مانند منابع هويت، 

  .بود خواهد فرهنگي
  

  همسئلبيان  .2
هـاي فرهنگـي را     اقتصادي، انگاره امكانات اجتماعي/ بر عالوه، »شدن بدن  كااليي«در امرِ 

تـأثير از فراينـدها و رونـدهاي      هاي اخير بي  گرفت. جامعة ايران در دهه   توان ناديده  نمي
پـردازان اجتمـاعي بـا      ؛ تغييراتي كه نظريـه است جهاني تحول فرهنگي و اجتماعي نبوده

شـدن،    شـدن، بوروكراتيـك    انـه فنّاورشدن،   شدن، شهري اي  رسانهي مانند گوناگونمفاهيم 
شــدن،   شــدن، مجــازي  شــدن، اطالعــاتي  شــدن، كــااليي  شــدن، تجــاري  شناســانه  زيبــايي
) 1388شـدن (رضـايي و همكـاران،      گرا  مصرف، و )302: 1393 شدن (فاضلي،  ديجيتالي
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اجتمـاعي اسـت كـه طبقـات و      نـوعي فشـار   گـر  بيـان  جملگـي اند   گر آن بوده  توصيف
عرصـة  است. در فرايند عمـومي تحـول فرهنـگ در       تهگرف   را نشانه گوناگونهاي   گروه

بـدون  غيـره،  هاي ناشي از گسـترش تعـامالت مجـازي و      گري  با تسهيل راه همجهاني، 
كه گاه با تحقير و گاه  اند بوده ها هها و برنام  اغراق زنان مخاطبانِ خوبي براي اين سياست

متفاوتي مانند آرايش، تـاتوكردن،   كارهايبا ترغيب سعي در تغيير وضعيت خود دارند. 
ي در كـار  دسـت كننـده يـا الغركننـده،     چـاق هـاي    رنگ پوست، كاشت مو، رژيـم  تغيير

 داروهـا/  هـا/   هاي تناسبِ بدن، استفاده از انـواع ژل   عضالت، كشش پوست، انواع روش
دادن   حجـم  هـا،   ها در صورت و اندام  هاي زيبايي و تراپي  ها، جراحي  ها، انواع تزريق  كرم

هاي ترميمي براي تغيير شـكل صـورت يـا بـدن       روش ديگرو  ،ها از طريق دارو  به اندام
  هايي مرسوم بين زنان است.كار راه

تـوان   مـي  جمله از ؛دنبال دارد هو اقتصادي زيادي را ب ،اين ميل مضرات جسمي، روحي
اقتصادي  ةهزينمادري، صرف وقت و  ةتجربكاهش نرخ باروري زنان و كاهش ميل زنان به 

  برد.    و تزلزل در خودانگارة شخصيتي را نام ،نفس اعتمادبهمشكلِ  تغذيه، در نظمي بيزياد، 
ايـدئولوژيك نيـز چـالش بزرگـي در      مسائل مربوط به بدن از منظر باورهاي اعتقـادي/ 

فرهنگي بايد مروري هاي   در سياست ويژه به). از اين نظر 1393ايراني است (فاضلي،  جامعة
اي است كه در اين باره صـورت    جانبه همه و دقيق مطالعات آننياز   پيش مامحققانه داشت، ا

نكتـه   .تغيير معيارهاي زيبايي امـر جديـدي نيسـت   ة امروز شد اي رسانه جهانپذيرد. در   مي
 پيرامـون/ تحميـل معيارهـاي زيبـايي از     قـدرت نـرمِ   شده اي رسانهست كه در جهان جا اين

تواناييِ آن را دارد  و است تربر فنّاورياي و  قدرت رسانهلحاظ  بهكه  شود اعمال ميديگري 
، در تخيل و باور عمـومي بـا هنرمنـدي   خود را ة فرهنگي/ اجتماعي شد كالبدهاي ساختهتا 

كنترل بـر  « :كند  مي   درستي بيان بهگونه كه فوكو   درآورد. همانتصوير  بههياهو   و بي ،خاموش
 »گيـرد   طريـق تحريـك صـورت مـي     شود، بلكه كنترل از  بدن از طريق سركوب اعمال نمي

 ).57: 1980(فوكو، 

ضـروري،   اي مـا بـا مسـئله   آن است كه  گر بياناين داليل و داليل ديگري از اين دست 
فـارغ از   .مايـ   يا حداقل با مـديريت پيچيـده مواجـه    ناپذير حال مديريت   و در عين ،گير همه

 جـا  ايندر  ،آنان» هاي جنسيتي سلطه« پردازانِ فمينيست و ايدة  نظريهتحليل جنسيتي  رويكرد
هـا و    فـرضِ تغييـرِ نگـرش    دليـل  بـه زيبايي  ـ سالمتيدر دوگانة ها عليه بدن  انواع خشونت

اين تغيير  هايي از  كه جنبه ايم دنبال آنه اين مقاله بدر . است   آفرين معضلهاي فرهنگي   انگاره
  .كنيمدر گروهي از جامعة فعالِ زنان نمايان را » مديريت بدن«نگرش به 
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  فايده و هدف پژوهش .3
هايي از تولد مفهومي جديد با   با توجه به نشانه كنيم تا مياين مقاله تالش در  ،نظري لحاظ به

را » مديريت بـدن «قدرت مفهوم  ،در مقايسه با جامعه ،هاي متفاوت در فضاي آكادمي  انگاره
اجتماعي متمايز خودش محـك   هاي فرهنگي/  در مطالعات ميداني در جامعة ايران با ويژگي

 دربارةگذر ارزيابي نگرش زنان  از ره ،شناسي آسيباي ضمن   رشته ميانو در رويكردي  بزنيم
و از ايـن   يمبپرداز» مديريت بدن«ة مسئلبه  ،به اين امر در چگونگي توجه زنان مؤثرعوامل 

  .كنيم آشكار هاي مفيدي را دربارة فضاي غيررسمي فرهنگ عمومي  طريق داده
  

  چهارچوب نظري پژوهش .4
در » بـدن «ادبيات تحقيق دربارة مفهوم نخست اي،   رشته ميانبا توجه به رويكرد  ،در اين بخش

 و مطالعـات فرهنگـي،  سي، شنا انسانسي، شنا جامعه گوناگونهاي   در حوزهمطرح هاي   انديشه
  است.   شده   اختصار تبيين و در نهايت الگوي مفهومي ارائه بهي اجتماعي شناس روان

نمـود  در اثر معـروفش   )Gaffman, 1982-1922( شناسي، اروين گافمن  جامعه ةحوزدر 
 كه چگونه مـردم قادرنـد بـا دخالـت در امـور     است به اين پرداخته  روزانه زندگيخود در 

. گافمن ايجاد خود اجتمـاعي و  ندكني خود آن را در جريان زندگي روزمره متفاوت ها بدن
 دانـد   يـافتن ظـاهر بـدن و مـديريت آن اساسـي مـي       اهميـت كنش متقابـل اجتمـاعي را در   

، بلكـه در عمـل   يسـت دهد كه بدن موجوديتي ساده ن مي نشان وي .)63: 1390 سده، اديبي(
براي كنارآمدن با اوضاع و احوال بيروني است. حاالت چهره و چگونگي رفتارهـا   اي هوسيل

يي اسـت كـه ارتباطـات روزمـرة مـا مشـروط بـه        هـا  هو حركات بدن محتواي اساسي نشان
بتوانيم بـا ديگـران در توليـد و بازتوليـد روابـط اجتمـاعي و هويـت         كه آنهاست. براي  آن

ارتي مداوم و موفق بر چهره و بدن خـود اعمـال   شخصي خود شريك شويم بايد بتوانيم نظ
 .)1381و چاوشيان،  آزادارمكيكنيم (

نظراني دانست  صاحبترين  معروفرا بايد يكي از  )Foucault, 1926-1984( ميشل فوكو
است. ه كردبدن توجه  به يتزندان، و جنس پزشكي، دربارةخود هاي  و كتاب ها هكه در نوشت
اي از   فـرآورده ون چ همرا  آنو  كند ميتحليل  ابژة قدرت و دانش تجزيه و مثابة بهاو بدن را 

بـدن   .)1387، يئذكـا ( است   پندارد كه در اجتماع ساخته و پرداخته شده مي قدرت و دانش
شـود   مـي  و دگرگوني ساخت اجتماعي تبديل ،در ديدگاه فوكو به كانون آفرينش، بازآفريني

  ).145: 1385(لوپز و اسكات، 
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 از نظر او .است بريتانيايي شناسان جامعه مشهورترين از )Giddens, 1938( آنتوني گيدنز
خويشتن با پويايي خويشـتن در ارتبـاط اسـت. در ايـن معنـا، پوشـاك        تزئينخودآرايي و 

زندگي شخصي  گوناگونسازي يا آشكارسازي وجوه  پنهانمهمي براي ة كه وسيل آن بر عالوه
لباس آداب و اصول رايـج را   چراكه ،شود مي خودنمايي نيز محسوباي براي   است، وسيله

بتـوانيم   كـه  آن). به اعتقـاد گيـدنز، بـراي    95: 1387 زند (گيدنز، مي به هويت شخص پيوند
باشيم  مساوي با ديگران در توليد و بازتوليد روابط اجتماعي شريك شويم، بايد قادر طور به

نمـاي   .)87- 86 (همـان:  و بدن خويش اعمـال كنـيم   آميز بر چهره موفقيتنظارتي مداوم و 
از جمله طرز پوشش و آرايـش   پذير يتؤهاي ظاهري ر ويژگي ةهمظاهري بدن مشتمل بر 

شـوند. كـردار    مي كار گرفته به ها يي براي تفسير كنشها هنشان مثابة بهمعمول  طور بهاست كه 
ي روزمـره  هـا  چگونه در فعاليـت متمايزكننده آن است كه بدانيم افراد از نماي ظاهري خود 

در عصر جديد بعضي از انواع نماهاي ظـاهري و كردارهـاي بـدني     ويژه به ؛كنند  استفاده مي
  ).144 اند (همان:  اهميتي خاص يافته

 تحليل خود از بدن را به توليد و تبديل سرمايه پيونـد  )Bourdieu, 1930-2002( بورديو
اجتماعي اسـت كـه در   ة او، سرمايه هر گونه خاستگاه و سرچشمه در عرص ظرزند. از ن مي

فيزيكي ة شود. بورديو توليد سرماي مي واقع مؤثرمندي از منافع خاص  بهرهتوانايي فرد براي 
حامل ي اجتماعي ها هداند كه به موجب آن بدن در زمين مي را در گرو توسعه و گسترش بدن

 بـدن  ةمسـئل اجتمـاعي خـود نيـز بـه      ةسـرماي ر بحـث  بورديـو د . شود مي قلمدادارزش 
داند. او بر ايـن بـاور اسـت كـه      مي ي اجتماعيها هپردازد و آن را منبعي براي سرماي مي

رو  كنند؛ از ايـن  مي با بدن خود برخورد متفاوتيي ها هبه شيو گوناگونطبقات اجتماعي 
و يـا طبقـات    هـا  يتاست كه تقسيمات جامعه را خواه بين جنسـ  اي همقايس يبدن عامل

ي مـرتبط بـا   هـا  بدن افراد بـا معـاني و ارزش   ،عبارت ديگر بهبخشد.  مي اجتماعي تجلي
شـكلي جـامع از    در حكـم ترتيب، بـدن   بدينيابد.   انطباق مي ناني ساختاري آها هجايگا
اي باشد كـه    ي نمادين متمايزكنندهها منزلت و شكل ةتواند دربردارند مي فيزيكي ةسرماي
  ).1391 است (موحد، يت افراد در پيوندبا هو

در كتـاب   او س بريتانيـايي اسـت.  شـنا  جامعـه  )Featherstone, 1946( مايك فدرسـتون 
ة عامـ ة متأخر يا پسامدرنيسم عالقة ات مدرنيتتأثيربا تشريح  پسامدرنيسمو  مصرفيفرهنگ 

و  ،خـويش دن، فريبندگي و كنترل بـدن، خالقيـت در سـبك زنـدگي     دا جلوهكامل  بهمردم 
هاي اين مرحله از تكامل اجتماعي و اقتصادي جوامـع   ي متغير را از ويژگيها مصرف سبك

 ي از بـدن را بـه خـود فـرد    دار نگهداند. از نظر او فرهنگ مصرفي مسئوليت حفاظت و   مي
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هاي ابزاري براي مبارزه بـا افـولِ بـدن خـويش     برد راهكند تا از  مي سپارد و او را تشويق مي
كنـد كـه بـدن ناقـل لـذت و       مـي  كند. فرهنگ مصرفي ايـن ايـدئولوژي را تـرويج   استفاده 

  .)1389، رضايي( خودابرازي است
اليـاس در   شدن متمدن فرايند. است آلماني شناس جامعه )Elias, 1897-1990( نوربرت الياس

با تشريح تحولِ فرهنگ بدن از عهد  ،شدن متمدن فراينددر  او .يس منتشر شدئدر سو 1939سال 
ن بـدن و كنتـرل رفتارهـاي    كـرد  تـا فراينـد منضـبط    اسـت  عتيق تا دوران معاصر، سـعي داشـته  

يا برخورداري  تر بيش). الياس تالش براي زيبايي 175 :1386 (ذكائي، دهد   انه را نشانگر پرخاش
حركـاتي گويـا    بـر  مبتنـي ايـن نمـود    دانـد.  مي بدنة از نمايشِ رمزگون اي هاز نمود زيباتر را نمون

تبع آن كسب قدرت اجتماعي و دسترسي  بهبيان احساسات فردي از طريقي اجتماعي و  منظور به
 ).1389، حيدري به نقل از 2008(اتكينسون،  ي فرهنگي استها شبه ارز

بدن را در نظرية اجتماعي احيا كند. او بـدن  ة نيز سعي دارد مقول )Turner, 1945( برايان ترنر
 در واقـع آن را  و است   پردازي كرده مفهوميي با معاني و نمادهاي اجتماعي ها هنظامِ نشان مثابة بهرا 

را  هـا  دهندة روابط قدرت است. ما براي خلق لـذت بـدن    كند كه نشان مي نظامي از عالئم تفسير
كنيم. به اعتقاد ترنر تغيير مكانِ مطالعـة بـدن از حـوزة نيروهـاي مقـدس بـه         منظم و قانونمند مي

  ).1391 فرايند سكوالرشدن انجام شده است (توسلي، ةواسط به واقعيات دنيوي
 پساسـاختارگرايي  و پسـامدرنيته  پـرداز  نظريـه  )Baudrillard, 1929-2007( ژان بودريار

د، گيـر  ادراك ما شكل نمي براساستصور ما از بدن خويش فقط  كه دارد مي اظهار او است.
ي كـه يكـي از   اوضـاع اسـت. در   اثرگـذار فرهنگي هم  ـ گري عوامل اجتماعي  بلكه ميانجي

اسـت   بودريار معتقد ،)1387 عناصر رضايت از خود رضايت از بدنِ خود است (جواهري،
كننـد؛    تكراري از شكل بدن حمايت مي الگوياز نمايش يك  21ي جمعي در قرن ها هرسان

بـه تقويـت    گونـاگون هـاي    سينمايي در رسانه ستارگان و مطالب انتشاريافته دربارة مشاهير
 ).1390 سده، اديبي( شود  مي يي منجرها مچنين پيا

زيبـايي را   بـه مـد و    راجعختي شنا جامعهاولين تئوري ) Veblen, 1857( تورستين وبلن
دانـد كـه    مـي  اقتصـادي در اروپـا   ةتوسعگرايي را بعدي از  تجمل. او عرضة مد و دكرارائه 
است. طبقة ثروتمند قدرت خود را از طريـق زنـان خـود       افتاده   زنان اتفاق ةحوزدر  تر بيش

ة آسايي براي زنان بيش از مردان طبقـ  تندهند. در همين جريان، انديشة تظاهر به   نمايش مي
 ،آداب ايـن دوران  تـأثير خويش قوت گرفت. زنان طبقة مرفه زينت خانواده شـدند. تحـت   

نمـايش   بـه كند تا توانايي خانواده در صرف هزينه را  مي نظام اجتماعي امروز زن را موظف
  ).152 :1386جاه،  رفعت( گذارد
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) Muss, 1872-1950( توان به مارسـل مـوس    سي ميشنا انساناما دربارة بدن در رويكرد 
ـ وس در سي و مباحث او آغـاز شـد. مـ   شنا انسانداشت. رابطة بدن و جامعه از    اشاره  ةمقال

و بـا   دهـد  مـي هاي اجتماعي را نشـان    هاي بدن و نظام  پيوند ميان تكنيك» هاي بدن تكنيك«
هاي بدني و جسـماني   بودن فعاليت مختص )natural symbols( واره عادتاستفاده از مفهوم 
دانـد كـه     اي مـي   دهـد و آن را دسـتاورد تـاريخي    مي خاص نشان اي هجامعرا به فرهنگ و 

هايشـان اسـتفاده     آموزند كه چگونه از بـدن  مي واسطة آن مردمان در يك فرهنگ و جامعه به
مجموعـة   ةوسـيل  بـه هـا   و كارآمـد اسـت. آن   ،يي فني، سنتيها هچنين استفاد كنند. به نظر او

 دسـت  بـه ابزارهاي تعليم و آمـوزش   ةوسيل به ند وگير ها شكل مي  خاصي از حركات يا فرم
  ، بـه نقـل از  134: 1995(كراسـلي،  كننـد   دنبـال مـي  آيند و هدف يـا وظيفـة معينـي را     مي

  ).1387ذكائي، 
سي، شنا انسان ةحوزنظران  صاحبيكي ديگر از  ،)Douglas, 1921-2007( مري داگالس

و  ،ي فرهنگــي، اشــتغالهــا گيــرد كــه ارزش  فرهنگــي در نظــر مــي يمتنــ ةمثابــ بــهبــدن را 
بخشـد (ذكـائي،    مـي  و تجلي عينـي بـدان   كند مي خاص را منعكس يهاي فرهنگ  اضطراب

 ييهـا  ه) شيو1970( خطر و خلوص). داگالس در اثر كالسيك خود موسوم به 122 :1387
 كنـد. او اسـتدالل    نمادي از جامعـه عمـل مـي    ةمنزل بهآن بدن  براساسد كه كن ميتشريح  را
ونـه نظـام اجتمـاعي مشخصـي باشـد.      هر گ گر بيانتواند  مي كند كه بدن مدلي است كه مي

داگالس نوعي مبادلة مستمر در معاني بـين بـدن جسـماني و بـدن اجتمـاعي را تشـخيص       
ترتيب، در اثر داگالس  بدين). همان( كند مي است هريك ديگري را تقويت و معتقد دهد مي

بـه  خاص بدن چگونه بازنمايي و  يشناسي او تأكيد بر اين است كه در فرهنگ مردمو سنت 
  شود.  كننده در جامعه تبديل مي داللتي رفتاري و اعمال ها همكاني براي شيو

 سه نوع بدن را مشخص )Lock( و مارگارت الك )Scheper-Hughes( نانسي شپر هيوز
تر بدن   كه وجه طبيعي )individual body-self( يا اختصاصي ،كنند: بدنِ خود، بدنِ منفرد مي

 )social body( همه دركي مشترك از آن دارند؛ بدن اجتماعي و ستها  و جداي از ديگر بدن
سرشت و طبيعت خود  بارةبراي تفكر در )natural symbol( نمادي طبيعي ةمثاب بهكه بدن را 

اشاره دارد. هيـوز و   ها كه به كنترل و نظارت بر بدن )body politic( داند؛ و بدن سياسي  مي
ند كـه بـروز و اظهـار احسـاس     كن  خاطرنشان مي و كنند  مي هاي بدن استفاده  الك از استعاره

  و سياسي است. ،دهندة پيوند ميان ذهن و سه بدن فردي، اجتماعي  برگرفته از فرهنگ نشان
هـاي جسـماني در     كـنش  ةمقايسو گاه  ،رويكرد مطالعات فرهنگيِ بدن به شرح، تحليل

وجه زيستي و عيني آن،  بر عالوه ،بدني راپردازد و رفتارهاي   متن فرهنگي و اجتماعي آن مي
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ايـن مطالعـات   . دانـد   و البتـه اجتمـاعي و فرهنگـي مـي     ،اي زباني، گفتماني، تـاريخي   سازه
تـوان بـه     هـا مـي   آن ةجملـ دربرگيرندة طيف وسيعي از موضوعات مطالعاتي اسـت كـه از   

آداب و  بـدن،  مطالعات ورزش و بـازي و تفـريح، سـالمت و بهداشـت، اصـالح و تغييـر      
زيبـايي،   و بدن، مكان و فضا، ارتباطات غيركالمـي، مـد   تزئينهاي رفتاري، پوشش و   منش

 يئذكا( كرد   و رابطه ميان بدن و نيروهاي ماوراءالطبيعه اشاره ،روابط جنسي، بيماري و مرگ
هـاي انسـاني چگونـه     دهد كه بـدن   مي   . مطالعات فرهنگي بدن نشان)12: 1391 پور،  امنو 

را در تصرف خود دارند و نيز معنايي كـه     درك افراد از بدني كه آنيعني شوند،   فهميده مي
هـاي خـود را مـديريت،      عـامالن انسـاني چگونـه بـدن    و اسـت،     براي جامعه دارد چگونه

 .)40: همان( كنند  يا متحول مي ،رسيدگي، درمان

نظير پانك، بـدن را   ،ي خيابانيها فرهنگ خردهبا تحليل  )Hebdige, 1951( هبدايج   ديك
 بـه جـاي امـر مصـرف بـر      نـان آشمارد و معتقد است كه   نخستين محمل هويت آنان برمي

اسـت كـه      چراكه بدن يكي از معدود ابزارهايي ،كنند  ابزار تجلي تكيه مي مثابة بهشان يها  بدن
 ديگـر  يك ارا تلفيق و بها   ها سبك  فرهنگ خردهاين  .)15 :1382 ديورينگ،( دارند اختيار در

ايـن   هبـدايج رفتـار  . آيـد   دسـت   بـه كه معناي خاص و جديـدي   اي هگون بهدهند،   مي پيوند
 بنـابراين دانـد و    كاري مي گرايي و نيز بي  نوعي مقاومت در مقابل مصرف ها را فرهنگ خرده

 بخشد.  خصلتي سياسي بدان مي

با الهـام از عقايـد    ،مطالعات فرهنگينظران  از صاحب )Macrabbi, 1956( آنجال مكرابي
و نيـز   ،شناختي ايدئولوژي حاكم نشانهتحليل  ،رواج ايدئولوژي حاكم به ،آلتوسر و گرامشي

اي براي   مجله، جكي ةمجل او به رمزگشايي از .ميان دختران جوان اشاره دارد بازتوليد آن در
زيبايي كه به  و رمز مداز جمله  ؛كند  مي   پردازد و چهار رمز را مشخص  مي ،دختران نوجوان
 ةحيطـ آموزد چگونه لباس بپوشند و به نيازهاي ايدئولوژي پاسخ دهند و بـه    خوانندگان مي

 .)269: 1380 استريناتي،( گذارد ميگرايي زنان قدم  مصرف

ترين نظريـات   معروفاز  ناهماهنگي شناختي ،به بدن ي اجتماعيشناس رواندر رويكرد 
 گوناگوني ها هكه هنوز كاربرد فراوان در حوز ستا )Festinger, 1919-1989( فستينگرلئون 
اجتمـاعي، افـراد    ةمقايسـ  ةزمينـ كالسـيك فسـتينگر در    ةنظريـ . براساس ي داردشناس روان
چگـونگي  . دارنـد  )و موقعيـت  ،توانـايي، نگـرش  ( دروني براي ارزيابي ابعاد خود اي انگيزه
 نانآ   ارزيابي رداجتماعي نزولي،  مقايسةتماعي صعودي يا اج مقايسةافراد با ديگران،  ةمقايس

 ةزمينـ  شـده در  انجـام هـاي   پـژوهش  اين حال، فرض اساسي اكثـر  با. است اثرگذارخود  از
توانـد ايجـاد يـا      اين مقايسـه مـي   ةنتيجصعودي است.  اجتماعي مقايسةتصوير بدن از نوع 
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ــال آن اتخــاذ رفتارهــاي   ــه دنب ــرانتشــديد نارضــايتي و ب ــدة  جب ــز مخــاطرهكنن   باشــد آمي
  .)1390 رياحي،(

زنان  ناننگرند. آ مي انتقادي ديديبه درگيري زنان با صنعت زيبايي با  ها نيستيفم
شود.  مي تحميل ناندانند كه بر آ مي اي  را قربانيان هنجارهاي زيبايي و ايدئولوژي زنانه

قـرار  فشارهاي ساختاري سيسـتم زيبـايي   زير ي زيبايي زنان را ها هبر اين اساس، روي
از گذشـتگان زيبـايي و متعلقـاتش را     تر بيشي موج دوم خيلي ها . فمينيستدهند مي

اسـباب فرهنـگ عامـه    همـة  بودند كه  دانستند و معتقد مي جايگاه اصلي ستم بر زنان
زيبـايي آرزوهـا و اهـداف زنـان را      صـنعت مـد و  و ي زنان، تبليغات، ها هشامل مجل

   ي راديكال از بازتوليـد سـتم جنسـي سـخن    ها نيستيدهند. فم مي گرايانه جهت  تقليل
كـه نخبگـان    اند اي از كنترل اجتماعي معانيهاي زيبايي معيارگويند و معتقدند كه   مي

پـذيري متفـاوت    جامعـه هاي ليبرال به  نيستي). فم1391 (موحد، برند كار مي بهقدرت 
زعـم آنـان، فـرد     بهدانند.  مي زنانگي را امري اجتماعيپسران اشاره دارند و  دختران و

آن بـه يـك    بر حاكمي رايج زنانگي را ندارد. جامعه و فرهنگ ها هتوان رهايي از كليش
  زنانگيخصيصة ترين ويژگي او  اساسيآموزد كه  مي دختر از همان آغاز سنين كودكي

هـاي ماركسيسـت و     نيسـت ياست و او بايد خود را با اين خصيصه تعريـف كنـد. فم  
زنـان از   يرضـايت ناداري و فرهنگ مصرفي را عامـل اصـلي    سرمايهسوسياليست نظام 
گرايي  مصرفمعتقدند اين نظام زنان را هدف اصلي  چراكهدانند،  مي ظاهر و بدن خود

 ،داري سـرمايه عبارتي، بهبود كيفيت زندگي و نيز منطـق نظـام    بهخود قرار داده است. 
 هـا  هو البته با يـاري رسـان   ديگر يكبه موازات  ،يعني بازار مصرف انبوه و سود فراوان

و هر روز بيش از قبل زنـان را بـه   دهند  ميگرايي را افزايش  مصرفمصرف و ميل به 
تبليغات هويت خود را  و گرايي مصرفزنان در عصر  بنابرايند. نده مي اين سو سوق

و  ،ظـاهر، بـدن  « :تـوان گفـت   مي چنان كه ند. آنكن مي در ارتباط با ظاهر خود تعريف
  ).Frost, 2003( »خورده است ويكم پيوند بيستگرايي قرن  مصرفهويت با 

  شود: مي زير بيان صورت بهت تحقيق سؤاالاكنون  موضوع، با مرور ادبيات
 است؟ اثرگذار مديريت بدن به زنان نگرش رد اندازه چه تا فردي عوامل. 1

  ر نگــرش زنــان بــه مــديريت بــدندعوامــل فرهنگــي و اجتمــاعي تــا چــه انــدازه . 2
  است؟ اثرگذار

بـه   آنـان نگـرش   ردسالمتي تا چه اندازه ـ  ي نوينِ پزشكيها يفنّاورنگرش زنان به . 3
  است؟ اثرگذارضرورت نظارت و مديريت بدن 



  ...تهران  پنج ةهاي ورزشي منطق نگرش زنان عضو باشگاه ردثر ؤبررسي عوامل م   34

  

  اجراي تحقيق روش .5
در  معيارنامة  پرسش نبودپيمايشي است. با توجه به ـ  توصيفي و يروش در اين تحقيق كم

نامه داراي چند  پرسشساخته در اين تحقيق استفاده شد. اين  محققة نام پرسشاين زمينه از 
  :استبخش به شرح زير 

 وضـعيت شامل سن،  تياست كه سؤاال گويههشت شامل : شناختي جمعيتي ها ويژگي
 مطالعةبه  يمند به نماز و روزه، عالقه بندي  پاي ،اشتغال و درآمد وضعيت تحصيالت،تأهل، 

 يها يت، و مشاركت در فعاليقيموس و ينماس و تئاتربه  يمند عالقهروزنامه و مجله و كتاب، 
صورت  به يآمار جامعة يتها با توجه به وضع هگويهر كدام از  و شود يرا شامل م ياجتماع

 اند. شده بندي پاسخ بسته دسته

، ييروي، رژيـم غـذا   پيادهورزش،  ةگويي كنترل و مديريت بدن: شامل شش ها فعاليت
اسـتفاده از   و پزشكي، عمل جراحي براي اصالح يا تغيير شكل صورت يا بدن، يها يفنّاور

پاسـخ  سـنجش  . بـراي  اسـت  اطمينـان از سـالمت   منظـور  بهي ادواري ها معاينه و آزمايش
  ) اســتفاده5تــا خيلــي زيــاد= 1كــم= ارزشــي ليكــرت (خيلــي پــنجهــا از طيــف   آزمــودني

 شده است.  

 تأثير ،سؤالشامل ده تأثير عوامل فردي در نگرش زنان به مديريت بدن:  اثرگذارعوامل 
اسـت   سؤالي نوين شامل ده ها يفنّاور تأثيرو  ،سؤال 31اجتماعي شامل  ـ عوامل فرهنگي
ــنجكــه در طيــف  ــا خيلــي مــوافقم= 1ليكــرت (خيلــي مخــالفم= ارزشــي پ   ) طراحــي5ت

 شده است.

 طـور  بـه نظـران رسـيد.    صاحبتن از اساتيد و  هشت تأييداعتبار محتوايي و صوري به 
همـاهنگي  با ابعاد متغيرهـا،   و ت با اهداف پژوهشسؤاالمشخص در اين مرحله هماهنگي 

شد. در اجراي  انجامموارد  ديگرو  ،تسؤاالكردن  اضافهت، حذف يا سؤاالنوع و تعداد بين 
پنج تهران توزيع شد. پايايي  ةمنطقهاي  نامه در ميان بانوان عضو باشگاه پرسش 40مقدماتي 
  آمد. دست بهزير  صورت بهه با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ نام پرسش

  يگير  پايايي ابزار اندازه. 1جدول 
  كرونباخ آلفاي مقدار  عوامل

  774/0  فرديعوامل 
  716/0  فرهنگي عوامل اجتماعي و

  894/0  ي نوينها يفنّاورعوامل 
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 سـؤال امل فردي چهار وو قابل قبول است. در اين مرحله از ع 7/0از  تر بيشمقادير آلفا 
زنـان   همـة آماري ايـن پـژوهش    حذف شد. جامعة سؤالي نوين نيز پنج فنّاورامل واز ع و

هاي ورزشـي   تك باشگاه تكبا مراجعه به  است.تهران  پنج ةمنطقي ورزشي ها هعضو باشگا
  .)2(جدول  آمد دست به نفر 1841 نانتهران تعداد آ منطقة پنجبانوان 

  آماري جامعة وضعيت. 2 جدول
  درصد  جامعه حجم  باشگاه تعداد 
  8/9  181  5 1 ناحية
  9/8  165  3 2 ناحية
  19  350 7 3 ناحية
  4/17  321  5 4 ناحية
  3/12  226  3 5 ناحية
  3/17  318  6 6 ناحية
  3/15 280  6 7 ناحية

  100  1841  30  مجموع
  

  د.شنفر برآورد  317ي كوكران گير نهحجم نمونه با استفاده از فرمول نمو
  n = Nt pqNd + t pq = 1841 × 3.84 × 0.5 × 0.51841 × 0.0025 + 3.84 × 0.5 × 0.5 = 317 
  

  حجم نمونه ةمحاسباطالعات مربوط به . 3 جدول
N  1841  جامعه حجم  
N 317  حجم نمونه  
T 96/1  سطح اطمينان قابل قبول  
P 5/0  نسبتي از جمعيت داراي صفت معين  
Q 5/0  نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين  
D  05/0 اطمينان ةفاصلدقت احتمالي مطلوب يا  

  
از نـواحي  متناسب با حجم است.  اي هي خوشگير نمونه از نوعتصادفي  يگير روش نمونه

تصادفي انتخاب شد. سپس متناسب با  صورت بهگانه سه ناحيه و از هر ناحيه دو باشگاه  هفت
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اعضـا در هـر   اسامي  ،متناسب براي هر باشگاه مشخص شد. در توزيعنمونة كل جامعه تعداد 
شــد.  انجــام گيــري  تصــادفي نمونــه صــورت بــهباشــگاه از مســئول مربوطــه گرفتــه شــد و 

ـ  ها نامه پرسشناقص از مجموعة  شدة داده عودتهاي   هنام پرسش ي ديگـري  هـا  هخارج و نمون
  كاهش نيابد. از ميزان مقرر چندان ها هشدند تا تعداد نمون مي ها ين آنانشتصادفي ج صورت به

  آماري ةنمونفراواني و درصد  .4جدول 
  درصد  حجم نمونه  تعداد باشگاه انتخابي  درصد  نمونهحجم   طبقات

  2  22/0  70 1 ناحية
32  10/0  
38  12/0  

  2  43/0  136 3 ناحية
79  25/0  
57  18/0  

  2  35/0  111 5 ناحية
51  16/0  
60  19/0  

  100  317  11  100 317  مجموع

  
 است.   شده   هداد هنام پرسش تكميل ةنحو خصوص در ضروري توضيحات ها  آزمودني به

كـردن،   خالصـه دادن،  سـامان  منظـور  بـه  .شـد  تحليـل  و تجزيـه  هنام پرسش 317 در نهايت
 ،(ميانگين، انحراف معيار ي نمونه از آمار توصيفيها هو توصيف انداز ،بندي نمرات خام طبقه

نين در آمار استنباطي بـا اسـتفاده از آزمـون    چ همتحقيق استفاده شده است.  ةجامعدر  )... و
  استفاده شد. ≥05/0Pدر سطح معناداري  SPSSافزار  نرماي از   دوجمله

  
  شناختي جمعيتتوصيف متغيرهاي  1.5

  ي تحقيقها وضعيت سن آزمودني .5جدول 
  فراواني درصد  فراواني  سن

  11  35  تر پايينسال و  20
  36  114  سال 21-30
 6/30  97  سال 31-40

  18  57  سال 41-50
  4/4  14  سال به باال 51

  100  317  مجموع
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  هاي تحقيق  . وضعيت سن آزمودني1نمودار 

 
درصـد) و   36( قـرار دارنـد  سـال   30- 21سـني   ةرددر  هـا  تعـداد آزمـودني  ين تر بيش
سال  51 ردة سني دارند. دوم قرار ةرتبسال با قدري فاصله در  40- 31ي با سنين ها  آزمودني

  ين فراواني است. تر كمبه باال داراي 
  ي تحقيقها وضعيت تأهل آزمودني. 6جدول 
  درصد فراواني  فراواني  هلأتوضعيت 
  5/39 125  مجرد

 5/49 157  تأهلم

 11  35  ديگر

  100  317  مجموع

 

  
  ي تحقيقها آزمودني تأهل. وضعيت 2 نمودار

  درصد). 5/49( اند تأهلم ها آزمودني تر بيشنتايج جدول و نمودار فوق حاكي از آن است كه 



  ...تهران  پنج ةهاي ورزشي منطق نگرش زنان عضو باشگاه ردثر ؤبررسي عوامل م   38

  

  ي تحقيقها ميزان تحصيالت شخصي آزمودني .7جدول 
  فراوانيدرصد   فراواني  ميزان تحصيالت

  1/4  13  زيرديپلم
  8/33  107  ديپلم
  1/10  32  كارداني
  8/49  158  كارشناسي

  6/0  2  كارشناسي ارشد
  3/0  1  دكتري
  3/1  4  ديگر
  100  317  مجموع

  

  
  ي تحقيقها ميزان تحصيالت شخصي آزمودني .3 نمودار

  
مـدرك كارشناسـي    ها آزمودني تر بيشدهد كه  مي ي جدول و نمودار فوق نشانها هيافت

هـا    ين فراوانـي تـر  كم. اند درصد) و بانوان با مدرك ديپلم با فاصله دومين گروه 8/49(ند دار
  مربوط به بانواني با تحصيالت دكتري و كارشناسي ارشد است.

  
  ي تحقيقها وضعيت اشتغال آزمودني .8جدول 
  فراواني درصد  فراواني  اشتغال وضعيت

  9/19  63  شاغل
  6/18  59  جوياي شغل
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  2/37  118  در حال تحصيل
  8/8  28  دار خانه

  8/14  47  دار و داراي درآمد خانه
  6/0  2  ديگر
  100  317  مجموع

  

  
  ي تحقيقها . وضعيت اشتغال آزمودني4نمودار 

  ين فراوانـي تـر  كـم داران  خانـه  درصـد).  2/37( انـد  در حال تحصيل ها آزمودني تر بيش
  را دارند.

  ي تحقيقها اقتصادي آزمودنيوضعيت . 9جدول 
  فراواني درصد  فراواني  اقتصادي وضعيت

  7/4  15  عالي
  7/17  56  خوب

  3/54  174  متوسط رو به باال
  3/23  74  متوسط رو به پايين

  100  317  مجموع
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  ي تحقيقها وضعيت اقتصادي آزمودني .5نمودار 

  
). درصـد  3/54( دارنـد  باال به رو متوسط اقتصادي وضعيت ها نيآزمود از نيمي از بيش

  .است عالي اقتصادي وضعيت با ييها آزمودني به مربوط فراواني ينتر كم
  

  تحقيق يها آزمودني درآمد ميزان. 10 جدول
  درصد فراواني  فراواني  ميزان درآمد

800-1200  86  1/27  
1201-1600  159  2/50  
1601-2000  50  8/15  
2001-2500  18  7/5  

  3/1  4  تر بيشو  2501-3000
  100  317  مجموع

  

  
  ي تحقيقها ميزان درآمد آزمودني .6 نمودار
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درآمـد   هـا  شـود، نيمـي از آزمـودني    مـي  گونه كه در جدول و نمودار باال مشاهده همان
  ين درآمد را دارد.تر بيشين فراواني تر كماما  ،)2/50(ند دار 1600- 1201

  ي تحقيقها . وضعيت مسكن آزمودني11جدول 
  فراواني درصد  فراواني  مسكن وضعيت

  6/41  132  استيجاري
  1/51  169  شخصي
  3/7  23  سازماني
  100  317  مجموع

  

  
  ي تحقيقها وضعيت مسكن آزمودني .7نمودار 

 دارنـد  منـزل شخصـي   هـا  آزمودني تر بيشدهد كه  مي نتايج جدول و نمودار فوق نشان
  .درصد) 1/51(

  ها و فعاليت اجتماعي آزمودني ،اجتماعي ةسرمايوضعيت اجراي فرايض ديني، . 12 جدول

  
  معيار انحراف  ميانگين  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي

  868/0  20/4  1  5  73  90  148  نماز به بندي  پاي
  946/0  74/3  6  19  96  125  71  روزه به بندي  پاي
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 مطالعة به يمند عالقه
  كتاب و ،مجله روزنامه،

42  122  130  21  2  58/3  859/0  

 ،تئاتر به يمند عالقه
  موسيقي و ،سينما

78  134  51  49  5  73/3  047/1  

 مشاركت به يمند عالقه
  اجتماعي يها هگرو در

15  58  174  64  6  04/3  807/0  

 روابط به يمند عالقه
  دوستي

117  119  31  49  1  95/3  056/1  

 و ها انجمن در عضويت
  داوطلبانه هايتشكل

7  100  83  120  7  94/2  932/0  

  

  
  ها و فعاليت اجتماعي آزمودني سرماية اجتماعي،وضعيت اجراي فرايض ديني، . 8نمودار 

و نتـايج آزمــون   هـا  هبـودن داد  نرمــالهـا، بـا بررسـي      قبـل از بررسـي پاسـخ آزمــودني   
غيرنرمال است و بايد  ها هتوزيع داد كه مشخص شد 14اسميرنوف در جدول  ـ  فوكلموگر
  استفاده شد. اي هغيرپارامتريك استفاده كرد. بنابراين از آزمون دوجملهاي   از آزمون

  . وضعيت توزيع طبيعي متغيرهاي تحقيق13جدول 

  متغير
 ـ كلموگروف
 Zاسميرنوف 

  سطح معناداري

  001/0  460/2  نگرش زنان به مديريت بدن رد اثرگذارعوامل فردي 
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  001/0  245/3  مديريت بدن نگرش زنان بهر د اثرگذاراجتماعي  عوامل فرهنگي و

  001/0  087/2  نگرش زنان ردآن  تأثيري نوين مديريت بدن و ها يفنّاور

  
نـد در جـدول   گير يي كه براي كنترل و مديريت بدن انجام ميها نتايج مربوط به فعاليت

 را هـا  برخـي از ايـن فعاليـت    هـا  آزمودنيكه  . با توجه به ايناند هگزارش شد 9و نمودار  15
از  هريـك يي كـه  هـا  د، تعـداد آزمـودني  دهنـ  كنترل و مديريت بدن انجام نمي كار راه مثابة به
  بيـان  15در جـدول   دهنـد  انجـام مـي  فعاليـت كنتـرل و مـديريت بـدن      مثابة بهها را كار راه

  شده است.
  ي كنترل و مديريت بدنها . توزيع فعاليت14جدول 

  خير  بله
  0  317  روي پيادهانجام امور ورزشي/ 

  30  287  يياستفاده از رژيم غذا
 260 57 پزشكي يها يفنّاوراستفاده از 

 272 45 استفاده از عمل جراحي

 19 298 اطمينان از سالمت منظور بهي ادواري ها استفاده از معاينه و آزمايش

  ي كنترل و مديريت بدنها . فعاليت15جدول 

  

زياد
ي 
خيل

  

سط  زياد
متو

  

كم  كم
ي 
خيل

ين  
انگ

مي
  

ف 
حرا

ان
يار
مع

  

  140/1  73/3  10  38  86  77  106  انجام امور ورزشي
  139/1  63/3  6  53  91  70  97  روي پياده

  109/1  81/3  6  36 64  81  100  يياستفاده از رژيم غذا
 145/1  21/2 16  25 8 4 4 هاي پزشكي يفنّاور استفاده از

 925/0  09/2 13 18 12 1 1 عمل جراحي استفاده از

ي ها معاينه و آزمايشاستفاده از 
 اطمينان از سالمت منظور بهادواري 

88 72 45 70 23  44/3  333/1 
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  ي كنترل و مديريت بدنها . فعاليت9نمودار 

، انـد  هكنترل و مديريت بدن استفاده كرد كار راه مثابة به ها يي كه آزمودنيها از بين فعاليت
و اسـتفاده از معاينـه و    ،روي پيـاده ي ورزشـي،  هـا  ترتيب استفاده از رژيم غذايي، فعاليت به

و بـا توجـه بـه     را دارندين ميانگين تر بيشاطمينان از سالمت  منظور بهي ادواري ها آزمايش
هـا بـاالتر از    ) و ميـانگين آن 3كه تفاوت معناداري با سطح متوسط دارند (ميانگين برابر  اين

تر از متوسـط گـزارش كـرد.     پايينها را در سطح  توان استفاده از آن مي ،استسطح متوسط 
انـه يـا   فنّاورعوامـل   فرهنگي/ عوامل اجتماعي و فردي/عوامل گانة  سه تأثيرنتايج مربوط به 

  آمده است. 16 ر نگرش زنان به مديريت بدن در جدولدها  ثير آنأهاي نوين و ت  يفنّاور
  نگرش زنان به مديريت بدن رد اثرگذاري نوين ها يفنّاور، و فرهنگي اجتماعي و، . عوامل فردي16جدول 

 Category N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

FARDI 

Group 1 <= 3 77 .24 .50 .000 

Group 2 > 3 240 .76   

Total  317 1.00   

FARHANGI 

Group 1 <= 3 82 .26 .50 .000 

Group 2 > 3 235 .74   

Total  317 1.00   

FANAVARI 

Group 1 <= 3 41 .13 .50 .000 

Group 2 > 3 276 .87   

Total  317 1.00   
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  گيري نتيجه .6
فعـاليتي   در حكـم روي  پيـاده ي ورزشي و ها از فعاليت ها آزمودني همةنشان داد كه  ها هيافت

بانوان  راآماري تحقيق  جامعةكه  كنند. با توجه به اين مي براي كنترل و مديريت بدن استفاده
 كـار  راهاز دو  هـا  آزمـودني  همـة دادنـد،   مـي  هاي ورزشـي تشـكيل   كننده در باشگاه شركت
 يي براي كنتـرل و مـديريت بـدن اسـتفاده    ها فعاليت مثابة بهروي  پيادهي ورزشي و ها فعاليت

اطمينـان از   منظـور  بهي ادواري ها نين دو فعاليت استفاده از معاينه و آزمايشچ همند. كرد مي
. هرچند بودند ها در بين آزمودني دار طرفپر كار راهسالمت و استفاده از رژيم غذايي نيز دو 

 يكار راه مثابة به شده شناسانه هم دارد و در نمونة مطالعه  ييسوية زيبا غذايي استفاده ار رژيم
پزشكي و اسـتفاده   يها ينّاورف. با اين حال، استفاده از كار رفت بهدر كنترل و مديريت بدن 

 هـا  آزمـودني كـه   انـد  از عمل جراحي براي اصالح يا تغيير شكل صورت يا بدن دو فعاليتي
 كـار  راهاز ايـن دو   تـر  كم ةاستفاد. اند استفاده كردهبراي كنترل و مديريت بدن  ها از آن تر كم
ي طبيعي بـراي  ها هدهند از را  كار ترجيح مي تحقيق برگردد. بانوانِ ورزش ةتواند به جامع مي

  كنند.   مديريت بدن خود و كنترل يا نظارت بر بدن استفاده
 بـدن  مديريت به زنان نگرش رد اندازه چه تا فردي عوامل كه پرسش اين به پاسخ در
 در بـدن  بـه  بـانوان  نگرش رد اثرگذار فردي عوامل همة كه داد نشان نتايج است؟ اثرگذار
 از فـردي  عوامـل  كـه  دهـد  مي نشان موضوع اين. دارند قرار متوسط حد از باالتر سطحي
 هـاي  بيمـاري  ،اسـتخواني  هـاي  بيمـاري  علـت  بـه  خطر احساس و بدني هاي  قابليت جمله

. نـد اثرگذار تمايل اين در قلبي هاي بيماري برخي و ها، ديابت ها، كمردرد زانو، و پا مفاصل
 علـت  بـه  ،زنـدگي  سـبك  و شـيوه  در تغييـر  و زيبـايي  از زنـان  درك در تغييـر  نـين چ هم

 در. اسـت    داشته شاياني تأثير بدن مديريت به توجه افزايش رد ،امروزيِ جامعة شدن مدرن
 توجـه  افـزايش  در شادماني و شوق ايجاد خود، از فردي رضايت احساس كسب فضا اين
 نيـز  نفـس  اعتمادبـه  افزايش و روحيه بهبودي و ،ها خواسته و آرزوها تحقق امكان ،خود به

 هـا   آزمـودني  اذعـان  به. دارند بدن مديريت به زنان نگرش رد متوسط حد از باالتر يتأثير
 آگـاهي  حال عين در و است شده تر بيش گذشته با مقايسه در زنان عمل آزادي و استقالل

 نتيجـه  اين در هم اند هيجان توليد براي منبعي و لذت ناقل و خالق ها بدن كه مطلب اين به
 عوامـل  كه رسد مي نظر به ،16 جدول يها هيافت به توجه با ،مجموع در. است   بوده اثرگذار
 جهـت  در را آن نـوعي  بـه  و دهـد  قـرار  تأثير تحت را بدن به زنان نگرش تواند مي فردي
  .كند تقويت مثبت
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 پسامدرنيسـم  و مصـرفي  فرهنـگ هـا بـا ايـدة فدرسـتون در كتـاب        بخشي از اين يافته
مـردم بـه   ة عامـ ة متـأخر يـا پسامدرنيسـم عالقـ    ة ات مدرنيتـ تأثيربا تشريح  ، كهسوست هم

و مصـرف   ،دن، فريبندگي و كنترل بدن، خالقيـت در سـبك زنـدگي خـويش    دا جلوه كامل
 دانـد.   هاي اين مرحله از تكامل اجتماعي و اقتصادي جوامع مي ي متغير را از ويژگيها سبك

كنـد كـه بـدن ناقـل لـذت و       مي ن ايدئولوژي را ترويجاز نظر فدرستون فرهنگ مصرفي اي
را در اختيار دارند و نيـز معنـايي      درك افراد از بدني كه آن اوضاعخودابرازي است. در اين 

 كند.  كه بدن در جامعه دارد عامالن انساني را ترغيب به مديريت بدن مي

 گويد رضايت از مي استناد كرد كهتوان به نظر بودريار   نين ميچ همتوجه به اين نتايج  با
 كردند اظهار هم) 2013( همكاران و فرشيدفر زمينه اين در. بدن خود است خود رضايت از

 نفـس  اعتمادبه اما است، زيبايي جراحيهمان  بين پيش انطباق و بدن دربارة مثبت تصوير كه
 تـأثير  زيبـايي  جراحـي  در غيرمسـتقيم  طور به نفس اعتمادبه. نيست زيبايي جراحي بين پيش
 در اقدام و بدن به زنان نگرش در فردي عوامل از برخي اثرگذاري دهندة نشان كه گذارد مي

رسد عوامل  مي نظر به در مجموع .سوستهم حاضر تحقيق با كه است، جراحي عمل جهت
نوعي آن را در جهت مثبـت   بهقرار دهد و  تأثيرتحت  را تواند نگرش به بدن زنان مي فردي

  .دكنتقويت 
ر نگرش زنـان بـه   داجتماعي تا چه اندازه  در پاسخ به اين پرسش كه عوامل فرهنگي و

 اكثـر عوامـل فرهنگـي و    اسـت كـه   است؟ اين نتيجـه حاصـل شـده    اثرگذارمديريت بدن 
ر نگرش زنان به مديريت بدن در سـطحي بـاالتر از حـد متوسـط قـرار      د اثرگذاراجتماعي 

داري و فرهنگ مصرفي را  سرمايهها نظام   اين موضوع به اين معني است كه آزمودني ؛رنددا
زنـان را هـدف اصـلي    ايـن نظـام    و اساساً دانند ميزنان از ظاهرشان  يرضايتناعامل اصلي 

اجتماعي هماننـد عوامـل    و ترتيب عوامل فرهنگي بدين. است گرايي خود قرار داده مصرف
 هـا  هداشته باشند؛ با اين حال چهار مورد از گوي تأثيرتوانند در نگرش زنان به بدن  مي فردي
، »ي فرهنگي استها براي مقابله با فشار نانآي فردي ها جراحي زيبايي زنان انتخاب«شامل 

از طريق زنان و نوعي تظاهر به  ها هقدرت خانواد نمايش ثروت و شكل بدني خوب داشتن«
 انـه كمـك  گر پرخـاش ) به تـرميم رفتارهـاي   تر بيش(زيبايي  يباترداشتننمود ز«، »رفاه است

 اثرگذاربه بدن  نانآر نگرش دظاهرشان  دربارةشوهرانشان  ةعقيد درك زنان از«و  ،»كند مي
  تر از حد متوسط قرار دارند. پاييندر سطحي  »است

 زنـان  زيبـايي  جراحـي  كـه  يـابيم   با مراجعه به ادبيات تحقيق و مقايسة آن با نتايج درمي
نيسـت. ايـن يافتـه بنـابر پاسـخ       فرهنگـي  يهـا  فشار با مقابله براي نانآ فردي يها انتخاب
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هاسـت كـه زنـان را قربانيـان هنجارهـاي زيبـايي و         نيستيها برخالف رويكرد فم  آزمودني
 شـده  شـود؛ در نتيجـه در جامعـة مطالعـه     مـي  وارد نـان دانند كه بـر آ  مي اي  ايدئولوژي زنانه

نين چ هم ي زيبايي زنان با فشارهاي ساختاري سيستم زيبايي ارتباط محسوسي ندارد.ها هروي
كند تا توانايي خـانواده در   مي كه نظام اجتماعي امروز زن را موظف بر اين مبني ،نظرية وبلن

كـه    كند. با توجه بـه ايـن    مطالعاتي صدق نمي ةنموندر اين  ،نمايش گذارد بهصرف هزينه را 
متوسـط و متوسـط رو بـه بـاال      اتطبقـ كـه در آن   است پنج تهران بوده ةمنطقمنطقة اجرا 

رود تكرار تحقيق در مناطق مرفـه    اند، اين نتيجه دور از انتظار نبوده است. احتمال مي ساكن
) Sotoudeh et al., 2008( همكـاران  و سـتوده  يافتـة  با مورد نتيجة متفاوتي داشته باشد. اين

  سوست.  هم گذارد  مي اثر بدنشان از زنان تصور در سكونت محل كه اين بر مبني
 رفتارهاي ترميم ارتباط چنداني با) تر بيش زيبايي( زيباترداشتن ها نمود  به اذعان آزمودني

ن بـدن و  كرد ندارد. بنابراين ايدة الياس كه تحولِ فرهنگ بدن را فرايند منضبط انهگر پرخاش
نـين  چ هـم نيسـت.   سازگار با نتايج اين مطالعه كند  مي   انه معرفيگر پرخاشكنترل رفتارهاي 

 از رهـايي  زنـان تـوان   كه بر اين مبني اند، كردهتأييد نرا  ليبرال هاي نيستيباور فمها   آزمودني
ويژگي مورد انتظار از زنان  ترين  اساسي  زنانگي ةخصيص و ندارند را زنانگي رايج يها هكليش
ايـن   است.   نبوده اثرگذار ظاهرشان از موقعيت زنان ر دركدشوهران  ةعقيددر نتيجه . است

 دربـارة  شـوهران  ةعقيد كه بر اين مبني ،نيست سو هم) ibid( همكاران و ستودهمورد با يافتة 
  .گذارد  يمتأثير  بدنشان از زنان تصور در همسرشان وزن

ي نوين مديريت بدن تا چه اندازه ها يفنّاوركه نگرش زنان به  سؤالدر پي پاسخ به اين 
 همةاست؟ نتايج نشان داد كه  اثرگذاربه ايجاد ضرورت براي نظارت بر بدن  آناننگرش  رد

نگرش زنان به ايجاد  ردي نوين مديريت بدن ها يفنّاوري نگرش زنان به اثرگذاري ها هگوي
 قرار دارند. اين موضوع نشانضرورت براي نظارت بر بدن در سطحي باالتر از حد متوسط 

اصـالحي و   حركتي/ هاي ورزشي/ يفنّاورآگاهي و باور به كارآمدي  و دهد كه شناخت مي
اصالحي  حركتي/ ي ورزشي/ها يفنّاورتناسب اندام، اعتماد و احساس امنيت در استفاده از 

 مراقبتـي/  هـاي بهداشـتي/   يفنّـاور آگاهي و بـاور بـه كارآمـدي     و شناخت ،تناسب اندام و
 /اي  تغذيـه  مراقبتـي/  هاي بهداشتي/ يفنّاوراعتماد و احساس امنيت در استفاده از  ،اي هتغذي

 جراحـي/  پزشـكي/  هـاي  فنّـاوري آگاهي و باور به كارآمـدي   و شناخت ،جراحي /پزشكي
 مراقبتـي/  بهداشـتي/  هـاي  فنّاورياعتماد و احساس امنيت در استفاده از  ،جراحي پالستيك

 /سـالمتي  /هاي بهداشتي يفنّاوررشد علم و  ،جراحي پالستيك جراحي/ پزشكي/ /اي  تغذيه
» شدن زيبـايي  اكتسابي«هاي متعدد براي تغيير شكل ظاهري بانوان، كار راهو  ها زيبايي، روش
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يي از هـا  هي اسـت گويـ  درست تن و يكه بدن جايگاه سالمت اينو  ،ي نوينها يفنّاور ةواسط هب
نگرش زنان به ايجاد ضـرورت   ردي نوين مديريت بدن ها يفنّاوري نگرش زنان به اثرگذار

  در سطحي باالتر از ميانگين قرار دارند. اند كه براي نظارت بر بدن
 ي از بدن را به خود فـرد دار نگهاز نگاه فدرستون فرهنگ مصرفي مسئوليت حفاظت و 

بزاري براي مبارزه بـا افـولِ بـدن خـويش     هاي ابرد راهكند تا از  مي سپارد و او را تشويق مي
گونه كه بودريار از نمايش يك الگوي تكراري از شـكل بـدن     استفاده كند. در كنار آن همان

انواده تحميـل  خـ هاي هنگفتي را به   ، كه گرچه هزينهاست گفته   ي جمعي سخنها هرسان در
تـا   اسـت  نظام اجتماعي امروز زن را موظف كرده كه بر اين مبنيدليل وبلن  ربناباما  ،كند  مي

هـا بـراي     يفنّاورهاي سنگين اين   هزينه ،نمايش گذارد بهتوانايي خانواده در صرف هزينه را 
  كند.  مي چراكه نوعي منزلت براي آنان ايجاد ،خانواده توجيه شده است

 نگرش تغيير به و است اجتماعي كنترل نوعي اندام تناسب و زيبايي ةشد تبليغ يها هروي
 پزشكي و بهداشتي نوين هاي يفنّاور تأثير تحت شود،  مي منجر اقدام و جراحيدربارة  زنان
 بـدن  بـارة در ، قضـاوت   اسـت  شده بازآفريني براي اي  پروژه به تبديل ايراني زنان براي بدن

 بـه  آن سـاختن  و بدن در تغيير دادن انجام است، شناختي زيبايي هاي قضاوت از بيش چيزي
 كسـب  و فرهنگـي  ارزش بـه  يـابي  دسـت  نوعي است جامعه پسند مورد امروز كه اي هشيو

  .است اجتماعي قدرت
 احساس در فرد عامليت و فرديت ميان چرخة در تناقضي توان  مي را زيبايي جراحي

 آزادي و اسـتقالل  و زيبايي مقولة از شخصي هاي  برداشت و كرد تعريف فردي رضايت
 ايـن  در شـايد . دانسـت  اجتماعي و فرهنگي فشار ايجادكنندة عوامل برابر در زنان عمل
 محيطي /ساختاري هايمعيار به عامليت تا كند  مي ايجاد فضايي انهفنّاور هاي  محرك ميان
 يا رود   پيش خويش ظاهر بازآفريني مرز تا انتخاب صورت در كه اي  گونه به دهد؛ پاسخ
 تـا  كننـد   مي دنبال را خاص تغييراتي ها  فرهنگ خرده كه نانچ هم كند،   پيشه را تفاوتي  بي

 توانـد   مـي  واقعيـت  ايـن  گيرنـد،    كـار  به حاكم هنجارهاي مقابل در را متفاوتي بدن زبان
 كسب براي اي هوسيل ونچ هم خويش عامدانة بازنماييِ به زنان ترغيب در قوي محركي
  .باشد قدرت
  
  نوشت پي

  .>/http://www.mehrnews.com/news<، 1394شهريور  10شنبه  سه. 1



 49   مرجان خوديو  فاطمه براتلو

  

  نامه كتاب
 .16، ش يرانا يشناس جامعه مجلة، »يتهو ةرسان مثابة به بدن«). 1381( آزادارمكي، تقي و حسن چاوشيان

  .4، دورة ششم، ش زنان پژوهش، »اي مناقشات شناسي بدن و پاره جامعه). «1387نفيسه حميدي ( و وسفي ،ياباذر
 يشناخت روان ياجتماع مطالعات، »زنان انيم در بدن تيريمد يشناخت جامعه نييتب«). 1390( يمهد سده، يبيدا

  .29 ، شزنان
  .نو گام: هراننظر، ت پاك ايثر  ترجمة، عامه فرهنگ يها هينظر بر يا مقدمه). 1380( كينيدوم ،يناتيسترا

  ، تهران: اختران.انيچاوش حسن و يان، ترجمة ليال جوافشفوكو شليم). 1386( يبر اسمارت،
، »تهـران  شـهر  در ييبـا يز يجراحـ  بـه  زنـان  شيگـرا  يبررس«). 1391( و فاطمه مديري غالمعباس ،يتوسل

  .30، ش زنان يشناخت روان ياجتماع مطالعات
  .11، ش يپژوهش فرهنگ ةنام، »آن ياجتماع ـ يفرهنگ يها داللت و بدن«). 1387( فاطمه ،يجواهر

ظاهر در  تيريمد ةنحو و بدن از يذهن ريتصو با يشناختة باورهاي زيبارابط«). 1389( ديمج چروده، يدريح
  .12، ش رانيا ياجتماع مطالعات، »جوانان

 پزشـكي  علـوم  دختـر  دانشجويان نگرش بررسي«). 1392( ، طاهره دهداري، و محمود محموديزهرا ر،يخز
  .117 ، شعلوم پزشكي رازي ةمجل، »آن با تصور از بدن ةرابط و زيبايي جراحي انجام به نسبت

محمـدي و شـهريار    ملـك  مـا ين  ، ترجمـة )مقـاالت (مجموعه  يفرهنگ مطالعات). 1382( مونيسا نگ،يوريد
  .نپور، تهران: تلخو وقفي

  آگه. ، تهران:رانيا جوانان يشناس جامعه). 1387( ديمحمدسع ،يذكائ
  ، تهران: تيسا.جامعه و مصرف فراغت،). 1391( ئي، محمدسعيدذكا
 زنان در ييبايز يها يجراح انتخاب يها نهيزم: بدن فرهنگ و زنان«). 1387( و حميده فرزانه ديمحمدسع ،يذكائ

  .11، ش 4، س و ارتباطات يمطالعات فرهنگ يرانيانجمن ا ةنام فصل، »يتهران
ـ  در ياجتماع عوامل با آن ارتباط و بدن تيريمد«). 1389( احمد رضايي، ، »مازنـدران  دانشـگاه  دختـران  نيب

  .47 ، شزنان يبرد راه مطالعات
ـ  در ياجتمـاع  عوامـل  بـا  آن ارتباط و بدن تيريمد«). 1389( ، مينا اينانلو، و محمد فكرياحمد ،ييرضا  نيب

  .47 ، شزنان يبرد راه مطالعات، »مازندران دانشگاه دختران
  .38 ، شكتاب زنان ةمجل، »مد و شيآرا چالش در زن يانسان تيهو«). 1386( جاه، مريم رفعت

 در زن، »بـدن  ريتصـو  از يتمنديرضا زانيم در يتيجنس يها تفاوت يبررس«). 1390( ليمحمداسماع ،ياحير
  .3، دورة نهم، ش استيس و توسعه

  .72 ، شياجتماع علوم، »بدن يشناس جامعه در يملأت«). 1392( ديتوح زاده،يعل
  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مدرن رانيا يفرهنگ خيتار). 1393( اهللا نعمت ،يفاضل

ـ ناصـر موفق   ، ترجمة)ديجد عصر در يشخص تيهو و(جامعه  تشخص و تجدد). 1378( يآنتون دنز،يگ ، اني
  ني.تهران: نشر 

 ،»دختـران جـوان   انيچهره در م تيريمرتبط با مد يو فرهنگ يعوامل اجتماع ةمطالع«). 1391( ديمج موحد،
  .2، ش جامعه و زن



  ...تهران  پنج ةهاي ورزشي منطق نگرش زنان عضو باشگاه ردثر ؤبررسي عوامل م   50

  

Frost, L. (2003). Young Women and the Body, London: Palgrave. 

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity. 

Lennon, S. J. and N. A. Rudd (1994). ‘Linkages between Attitudes towards Gender Roles, Body 

Satisfaction, Self-esteem, and Appearance Management Behaviors in Woman’, Family and 

Consumer Sciences Research Journal, Vol. 34.Sotoudeh, G. et al. (2008). ‘What Women 

Think about Their Husbands' Opinions Might Influence Women's Body Image, An 

Explorative Study’, Indian Journal of Medical Science, Vol. 65, No. 3. 

Scott, Susie (2010). ‘How to Look Good (Nearly) Naked: The Performative Regulation of the 

Swimmers Body’, Body and Society, Vol. 16, No. 2.  

Turner, Jonathan H. (1998). The Structure of Sociological Theory, USA: Wadsworth Publishing. 


