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چكيده
اين پژوهش به منظور تبيين سبکهاي مديريت بدن با رويکردهاي اجتماعي-فرهنگي در بين شهروندان
زن در شهر تهران صورت گرفته است .روش تحقيق ترکيبي (مرحله اول کيفي و مرحله دوم کمي) بوده
است .در مرحله اول ۳۵۰ ،منبع چاپي و ديجيتالي در حوزه سبک زندگي و مديريت بدن و ظاهرآرايي بانوان
با استفاده از روش نمونه گيري غير احتمالي از نوع هدفمند براي اين تحقيق انتخاب شدند .روش شناسي
پژوهش حاضر روش شناسي کيفي (تحليل محتوا با رويکرد استقرايي) است و از تکنيک فيشها ،فرمها و
جداول محقق ساختهاي و براي تجزيه و تحليل اطالعات از نظام مقولهاي استقرايي استفاده شد.در مرحله
دوم ،با بهره گيري از روش کمي (توصيفي-پيمايشي) از  ۳84نفر از شهروندان زن در شهر تهران با ابزار
پرسشنامه ،نظرخواهي به عمل آمد .روش نمونه گيري دراين مرحله احتمالي از نوع خوشهاي چند مرحلهاي
بوده است .روايي و پايايي در هر دو مرحله مورد بررسي و تاييد قرار گرفت .براي تجزيه و تحليل دادهها از
نرم افزار  spssو  AMOSاستفاده گرديد .يافتههاي به دست آمده ،در قالب دو سبک مديريت بدن (ابزاري
شدن و هويت بابي) و تاکيد بر تاثير رويکردهاي اجتماعي و فرهنگي بر سبکهاي مديريت بدن بوده است.
البته در رويکرد اجتماعي خود نمايشي و در رويکرد فرهنگي بدن به عنوان سرمايه نمادين بيشترين سهم را
در سبک مديريت بدن شهروندان زن در شهر تهران داشته است.
کليد واژهها :مديريت بدن ،زمينه فرهنگي ،زمينه اجتماعي ،شهروندان ،ارزشها ،خودنمايشي ،زنان
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مقدمه

امروزه مديريت بدن در حيطه مطالعات مربوط به
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بدن در فرايند رشد مدنيت تقريباً نظم مييابد و

جامعهشناسي بدن قرار دارد .عواملي گوناگون بر

تابوها و بي اعتناييهاي جسمي ساخته ميشود تا بدن

مديريت بدن تأثيرگذار است؛ از قبيل :ورزش ،رژيم

به نظم و قاعده درآيد .به طوري که ،نظمي که در

غذايي ،روابط ميان فردي ،استرس ،تأثيرات رسانهها،

اجتماع حاکم است در اشکال ريز و کوچک تري بر

رشد معنوي و خودشکوفايي ،ميزان آگاهي که فرد از

بدن نيز حاکم است و در حالي که ،اجتماع به سوي

مفهوم سالمتي دارد و هر فرد در زندگي خود در نظر

ايجاد و برساختن هويتهاي منفرد پيش ميرود افراد

ميگيرد .اين عوامل ميزان اهميت فرد به بدن خود را

نيز ميکوشند که از محيط اطراف و ساير افراد اجتماع

مشخص ميسازد .در اين صورت است که بدن ،فردي

مستقل و جدا باشند و به نظر ميرسد که بدن نقطهي

و اختصاصيتر ميشود و هرکس به نوعي سهمي در

مناسبي براي اعمال اين جداييها باشد .از اين رو ،در

مديريت بدن خويش دارد (قربانعلي پور  .)۱۳۹۳در

مدرنيتهي متأخر با رشد روحيهي مصرف گرايي،

جامعهشناسي معاصر ميتوان در آثار متأخر پارسونز،

سبکهاي زندگي متمايزي به وجود آمده است که

به خصوص در تحليلهاي وي از نمادگرايي مبتني بر

سهم هر يک از افراد را در مناسبات اجتماعي،

خون ،مرگ و تغيير شکل ارگانيسم به وسيله تکنولوژي

فرهنگي ،اقتصادي و ...براي رسيدن به اهداف مورد

پزشکي ،اشارههايي نمادين به جامعهشناسي بدن يافت.

نظر آنان مشخص ميکند .بر اين اساس ،همهي افراد

مطالعات گافمن با تأکيد بر مفهوم مديريت تصوير ،در

در تالش اند تا سبکي از زندگي را داشته باشند که در

واقع در پي نشان دادن صورتهاي مختلف کنترل و

برخورداري از منافع فردي و جمعي و در مبادالت

نظارت بر مجموعه اعضاي بدن است .کارهاي

اجتماعي از جايگاهي رفيع برخوردار باشند و يکي از

«بورديو» در کتاب تمايز ،که در باب ذوق و سليقه

ابعاد تحقق چنين جايگاهي در شرايط امروز از طريق

گروههاي مختلف نگاشته شده است و بر شيوههاي

بدن و نحوهي مديريت آنها حاصل ميشود (گيدنز

مصرفي آنها دقت نموده است ،از جمله کارهاي انجام

.)1382در واقع ،مديريت بدن به انواع دست کاريها و

شده در باب جامعهشناسي بدن است .تحقيقات وي در

مداخالت انسانها بر بدن هايشان اطالق ميشود که بر

زمينه طبقه ،سليقه ،انواع ذائقهها و مصرف فرهنگي

اساس آن يا هويت راستين خود را براي ديگران

پيوندي مستقيم با مطالعات بدن دارد (سينوت ،1993

تعريف مينمايند و يا از طريق آن هويت دلخواه و نه

1998و گافمن  .)1954فوکو در تحليلهاي خود در

واقعي خود را به نمايش در ميآورند .از آنجايي که،

مورد نظارتي که به وسيله دولت ،کليسا و پزشکي به

اين مداخالت بر اساس نوعي تصورات بدني افراد از

خصوصيترين فعاليتهاي بدني يعني امور جنسي

خود حاصل ميشود ،از اين رو مهم ترين محرک چنين

انسان اعمال ميشد ،به ايجاد تخصصي جديد در

امري ،تصور بدني منفي و مبتني بر بي رضايتي است

عرصه جامعهشناسي به نام جامعهشناسي بدن منجر

که همين احساس نارضايتي آنها را به اشکال مختلف

شد( .فوکو  .)1382ترنر ،با بهکارگيري انسان شناسي

مديريت بدن از قبيل آرايش ،تناسب اندام و ...سوق

فلسفي «داگالس» در جامعهشناسي بدن ،توانست در

ميدهد (اينانلو .)۱۳۹۵ ،اين که افراد نسبت به ظاهر و

عين پايبندي به بدن به منزله «يک شيء زيستي»،

بدنشان چه احساسي دارند مساله پيچيدهاي است که در

«معاني اجتماعي» انضمامي به آن را نيز در مقياسي

واکنش به پيامهاي فراوان و متناقضي شکل ميگيرد که

وسيع بپذيرد( .فوکو  )۱۳8۲از اينرو ،بدن انسانها

از جامعه دريافت ميکنند (لي و همکاران .)2012

محيطهايي طبيعي هستند که افراد با عنوان کارگزاران
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تابعي از چگونگي «مديريت بدن» به مثابه مسئوليت

بوده و نيازهاي اجتماعياش راحتتر برطرف ميشود،

فردي است .در استعاره باال ضمن يک بازخواني

به همين دليل افراد اليههاي پايين و متوسط جامعه

فلسفي ميتوان بدين صورت تفسير نمود که مفهوم

سعي دارند که هر چه زودتر از معيارهاي ظاهري قشر

«تجسم» ،ارتباط «ذهن» و «بدن» در زندگي انساني را با

باال آگاه شده و بدان عمل نمايند و هر چه را که به

بسندگي بيشتر بيان ميدارد (دين پرست و همکاران

ظاهر ،آنها را جزء قشر باال مينماياند تهيه کنند ،اگر

 .)1391براي زيمل نظام حسي اهميت بااليي دارد،

چه بودجه و درآمد آنها کفاف آن را ندهد .اين مسأله

براي هرتز نظامهاي بدني تلفيقشده با نظامهاي

عامل اصلي گرايش به مدهاي گوناگوني به ويژه در

مناسکي با اثر معروفش درباره اولويت دست راست بر

حوزه مديريت بدن است.در حقيقت در زمينههاي

چپ و براي موس ،موضوع عواطف از يک طرف و

اجتماعي ماديگرا ،ارزشهاي قشر باال در بين اقشار

موضوع فنون بدني در روزمرگي از سوي ديگر .اين

ديگر انتشار يافته و مردم با پيروي کورکورانه سعي

رويکرد سرانجام به نظر لوبروتون در دوران مدرن

ميکنند خود را از نظر مادي بيش از آنچه هستند ،نشان

جامعهشناسي و انسانشناسي از نيمه قرن بيستم در

دهند و همواره به ظاهر خود برسند .البته در اين ميان،

نظريات متفکراني مهم نظير بورديو و فوکو و گافمن و

قشر باال نيز کوشش ميکند بهسرعت معيارها و

غيره تکميل ميشود و ما به سوي نگاهي جامع به بدن

ارزشهاي خود را مارکدار کند( .رفيع پور.)137۹

به مثابه مرکزي براي تمام کنشهاي متقابل ميرويم که

از سوي ديگر ،در جوامع مدرن ،نگاه به بدن و

جامعهشناسي را نميتوان بدون آنها تعريف کرد (لوپز

جسم انسان دگرگون ميشود .بدن که همواره و در

و اسکات  .)۱۳8۵بنابراين جامعهشناسي جديد نه فقط

همه دورانها مورد نظارت و کنترل بوده ،کانوني براي

به عواطف ،حسها ،فنون بدني ،روابط مناسک و بدن

قدرت ،بازانديشي و انضباطهاي دروني و بيروني شده

و بدن نمايشي شده ،استعاليي ،رؤيايي ،ايدئولوژيک و

و به ابزاري تبديل گرديده که فرد توسط آن هويت

غيره توجه دارد ،بلکه تالش ميکند که رابطه ميان بدن

خويش را مطرح و نمايان ميسازد .به ويژه به بدن زنان

بيولوژيک  -فرهنگي فردي و «بدن» مفروض اجتماعي

انضباطهاي بيشتري تحميل ميشود .بدن زن تبديل به

را تعيين ،تبيين و تحليل کند (قربانعلي پور .)۱۳۹۳

ابژهاي براي تبليغ مصرف بيشتر ميشود و زنان

در يک فرهنگ رقابتي ،انسانها ارزش خود را در

موجوداتي مصرفي نمايانده ميشوند که براي کسب

مقايسه با ديگران ميسنجند ،هر کسي ميکوشد از

هويت ارزشمند ،بايد بدني متناسب با استانداردهاي

همسايگانش پيشي بگيرد)هنسن و ريد  .)۱۳8۱به نظر

نوين و روحيهاي متناسب با تبعيت از مدها و الگوهاي

وبلن ،در ابتداي پيدايش جوامع مدرن و نظام

مديريت بدن داشته باشند (دريفوس و رابينو .)۱۳8۲در

سرمايهداري ،مصرف تظاهري ،تن آسايي چشمگير و

اين فرهنگ ،بدن ،نحوه لباس پوشيدن و خودآرايي و

نمايش نمادهاي بلندپايگي ،وسايلي بودند که انسانها

حتي نحوه سخن گفتن و ژستها همگي نشان دهنده

با آن ميکوشيدند در چشم همسايگان خود برتر جلوه

هويت افراد ميشود .با اين وضعيت ،چنانچه فرد حس

کنند و براي خود ارزش بيشتري قائل شوند( .کوزر و

کند رفتارها و ژستهايش تصنعي ،نمايشي و مغاير با

روزنبرگ  .)1382از اين رو ،در جوامعي که تضاد و

«خود واقعي» اوست ،دچار بحران هويت ميشود و

تفاوت بين اليهها و قشرهاي اجتماعي بيشتر است،

حس ميکند بيشتر امور روزمره را نه به خاطر داليل

کسي که لباس شيکتر ،اتومبيل گرانتر و رفتارهاي

معتبر و ارزشمند از نظر خودش ،بلکه صرفاً بنا به
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اخالقي در آن عمل ميکنند و موقعيت اخالقي افراد

آمرانهتر داشته باشد ،بيشتر نيز مورد احترام سايرين
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وظيفه يا مصلحت انجام ميدهد .اين وضعيت به

با بررسي پيشينه تجربي در ايران ،ميتوان دريافت

هويت کاذب ميانجامد و فرد را دچار بحران هويت و

طي چند دهه اخير مطالعاتي به طور مستقيم يا غير

اضطراب ميسازد و چنانچه تداوم يابد ،فرد ديگر

مستقيم در حوزه مديريت بدن صورت گرفته است.

نميتواند به پرسشهايي مانند من کيستم؟ به کجا تعلق

نظير اباذري و حميدي ( ،)1378احمدنيا (،)1380

دارم؟ و ...پاسخهايي مناسب بدهد (ترنر .)67 :۱۳8۱

آزادارمکي و چاوشيان ( ،)1381اخالصي و فاتحي

مطالعات اجتماعي و فرهنگي بدن را عرصهاي

( ،)1386ذکايي و فرزانه ( ،)1388موحد و همکاران

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

جدي براي نظريه پردازي و مطالعات تجربي ساخته

( ،)1388ابراهيمي و بهنوئي گونه ( ،)1389خواجه

است با افزايش اهميت خود كه از محصوالت جامعه

نوري و همکاران ( ،)1390مهدوي و باسي اسفجيري

مدرن است بدن به عنوان واضح ترين و آشكارترين

( ،)1393اما آنچه در اين مطالعات مشاهده گرديده

حامل خود ،جايگاه خاصي پيدا كرده است كه توجه

است ،وجود خالءهاي مطالعاتي در حوزه جامعه

مجدد به بدن و رواج آن در متون جامعه شناسي دو

شناسي ،علوم اجتماعي و فرهنگي است .اغلب اين

دههي اخير مباحث گستردهاي را حول محور

پژوهشها به بررسي سبک زندگي ،گرايش زنان نسبت

موضوعاتي نظير هويت ،مصرف ،سبك زندكي و زيبايي

به مديريت بدن ،فرهنگ بدن و جراحيهاي زيبايي

در نظريه پردازيهاي اجتماعي برانگيخته است و

پرداخته اند .ليکن تعداد انگشت شماري به سبکهاي

الگوهاي دخيل در مديريت بدن را همچون ساير

مديريت بدن بانوان با رويکرد اجتماعي و فرهنگي ،به

حوزههاي زندگي آدمي تحت سلطه قرار داده است كه

ويژه در کشورهاي در حال توسعه پرداخته اند .از اين

ميتوان از جامعهي بدني (ترنر )1994 ،و يا عصر بدن

رو ،محدوديت اطالعات در مورد مديريت بدن و

سخن گفت (ذکايي .)12 :1386

وضعيت ظاهر زنان در کشورهاي در حال توسعه ،به

در ايران طي چند دهه اخير تناسب اندام و مديريت

ويژه در کشور ما که به هنجارهاي اسالمي توجه ويژه

بدن به عنوان معيار زيبايي اندام مورد توجه زنان و

شده ،احساس ميشود .از اين رو ،پژوهش حاضر از

دختران قرار گرفته است .اين حوزه مطالعاتي ،حوزهاي

نوع مرور ادبيات و متون با هدف كمك به ارائه الگوي در

پرمدعا و پر ازدحام بوده و موضوع انواع بحرانها و

زمينه مديريت بدن بانوان با رويکردهاي اجتماعي-

تضادهاي سياسي درون نسلي و بين نسلي واقع شده

فرهگي در ايران است .بديهي است ،نتايج اين پژوهش

است و در مرز مشترك بسياري از گفتمانهاي دانشگاهي

ميتواند مباني نظري و رويكردهاي الزم را براي مطالعات

و غيردانشگاهي قرار دارد .به همين دليل ،تحقيق و طرح

دقيق تر و جزييتر در آينده ،فراهم آورد .هم چنين در

ديدگاه كارشناسي در اين زمينه ،هم در محافل دانشگاهي

حوزه روش شناسي ،برخي از اين مطالعات به

و هم غيردانشگاهي همواره نوعي تابو محسوب شده

روشهاي کيفي و برخي به روشهاي کمي صورت

است .در مورد کليت و تمامي مؤلفههاي اين حوزه

گرفته است و تعداد محدودي از روش ترکيبي بهره

مطالعاتي در ايران ،کنکاش نشده و بيشتر در قالب يكي از

گرفته اند .اما آنچه در اين مطالعه حائز اهميت است،

اين مؤلفهها يعني موضوع حجاب و بد حجابي يا مد و

بهره گيري از روش ترکيبي است.

مدگرايي مطالعه شده است .البته تعداد چنين مطالعاتي در

عليرغم تأکيدات مسئولين در خصوص بررسي

ايران ،بسيار اندك است و حتي در همين تعداد اندك نيز،

مديريت بدن بانوان ،هنوز به اندازه کافي تالشهاي

كمتر از چارچوبهاي علمي جامعهشناسي يا مطالعات

زيادي در اين رابطه صورت نپذيرفته است .بنابراين

فرهنگي بهره بردهاند.

ارايه الگوي مديريت بدن بانوان با رويکرد اجتماعي-
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انجام اين پژوهش ميتواند از حيث نظري داراي

ايجاد تغيير در آن پيشنهاد کرد (محمدپور.)۲۳ :۱۳۹۰

اهميت باشد زيرا به توليد ادبيات در مديريت بدن

در پژوهش کمي در رويکرد فرهنگي ،صاحب نظران

بانوان منتهي خواهد شد .موضوع بررسي مديريت بدن

بر فرهنگ مصرف تاکيد دارند و معتقدند که فرهنگ

بانوان در حوزهي نظري ميتواند به عنوان يک مسألهي

مصرفي تفکر خود کنترلي بدن را در بين مردم رواج

مهم مطرح گرديده و قطعاً در اين حوزه تضارب آرا

ميدهد و آنها را تشويق ميکند تا با استفاده از

بين انديشمندان وجود دارد .زيرا در شيوههاي مديريت

استراتژي ابزاري به مراقبت از بدن خود بپردازند .اما،

بدن بانوان در بين انديشمندان اختالف نظر وجود

پيامهاي مصرف گرايي بيش از هر گروهي زنان را

داشته و اين امر ميتواند بر چالشي بودن موضوع

مخاطب ميسازد.اين پيامها به تغبير بودريار رابطهي

بيافزايد .هم چنين ،انجام اين پژوهش از نظر عملي نيز

زنان را با خودشان براساس مصرف شکل ميدهند و از

ميتواند اوال منجربه شناسايي سبکهاي مديريت بدن

آنها خواسته ميشود به فکر زيبايي ،جذابيت و...

زنان و سپس رفع مشکالت موجود جامعه در بعد

باشند ،يعني مدلي زنانه پيدا کنند (مشيرزاده .)۱۳8۳

مديريت بدن بانوان گردد و توفيقاتي را در اين زمينه

صاحب نظران اين ديدگاه معتقدند که رسانهها به طور

عايد کشور نمايد .البته جدا از کمکهاي علمي ،هر

عام و تبليغات به طور خاص بدنهاي گزينش شده را

پژوهشي که انجام ميشود ،ميتواند کمکهاي شاياني

به تمايش در ميآورند و اين پيامها ممکن است سبب

به جامعه بنمايد و در بخشي از نظام اجتماعي به کار

پيروي افراد از اين مدها و يا تقليد کردن را براي آنها

آيد و پاسخي کاربردي به مشکالت موجود باشد .نياز

به همراه داشته باشد .به طوري که ،فدرستون تصور

جامعه به انجام تحقيقاتي از اين دست بسيار باال مي-

بدن زيبا را با مسائلي از قبيل سکسواليته ،لذت گرايي،

باشد چراکه مديريت بدن بانوان داراي جايگاه رفيعي

اوقات فراغت و نمايش و تاکيد بر اهميت چهره همراه

در جامعه بوده و انجام اين تحقيقات ميتواند منجر به

ميداند (فدرستون )23 :۱۹۹۱

ايجاد تحول در مديريت بدن بانوان شود .بنابراين

رويکرد اجتماعي ،بدن را نتيجهي نيروهاي

مديريت بدن بايد به عنوان يک مسئلهي اجتماعي-

اجتماعي ميانگارد و بر اين باور استوار است که بدن

فرهنگي مهم مورد بررسي و توجه قرار گيرد .در همين

توسط جامعه شکل داده ،متحمل فشار و حتي ايجاد و

راستا پژوهش حاضر در پي شناسايي سبکهاي

ساخته ميشود .پيروان اين رهيافت معتقدند که فيزيک

مديريت بدن با رويکردهاي اجتماعي-فرهنگي در بين

بدن و وجود زيستي آن بايد در ارتباط با ديگر

شهروندان شهر تهران است.

واحدهاي تحليل (نژاد ،جنسيت ،فرهنگ ،جهت گيري
جنسي ،سن ،بيماري و ناتواني) مالحظه شود (شيلينگ،

چارچوب مفهومي

.)2003اين رهيافت خود شامل دامنهاي از ديدگاههاي

در روش پژوهش کيفي به جاي استفاده از

گوناگون است .اعتقاد به اينکه بدن حامل ويژگيها و

چارچوب نظري ،از چارچوب مفهومي براي تدوين

معاني جامعه است و مرزهايي که تفاوت بدني بين

سوالهاي پژوهش استفاده شده است .در اين پژوهش

گروههاي مردم را مشخص ميدارد به صورت اجتماعي

از رويکرد جامعه شناسي تفسيري استفاده گرديد.

ايجاد شده است .به عنوان وجه اشتراک اين ديدگاهها

رويکرد تفسيري بر آن است که با توجه به خالق بودن

محسوب ميشود .هم چنين ،بر اين نکته اتفاق نظر

ماهيت انسان و نيز سيال بودن واقعيت اجتماعي نمي

دارند که نيروها و فشارهاي اجتماعي را مشخص و
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فرهنگي بسيار حائز اهميت خواهد بود .به عالوه،

توان مسير و روش خاصي براي درک واقعيت و يا
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چگونگي تأثير آن را بر بدن روشن سازند .از جمله

است و معتقد است که عاليق عرضه کنندگي با افزايش

کساني که در اين رويکرد به نظريه پردازي پرداختهاند،

سودمندي بدن در نظام سرمايه داري همراه شده است

در اين مطالعه ميتوان به نظريههاي گافمن ،ترنر و

وي عالقمند به نشان دادن اهميت بدن از ديدگاه

گيدنز اشاره کرد.

جامعه است و ابعاد چهار گانه نظم بدني را د ر تمام
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گافمن ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازهي

جوامع مشخص ميکند .باز توليد و تنظيم جمعيت

زيادي به بدن اشاره دارد .از ديد او عامالن بدني يا

بازنمايي بدنها در فضاي اجتماعي و مهار و کنترل

جسمي نيز رأي جمعکنهايي هستند که با توسل به

دروني او معتقد است که باز توليد (همانند سازي

همهي روشهاي عالمتدهي اجتماعي ،سعي دارند

تکرار و بازساخت ارمانها و ارزشهاي جامعه)پديدهاي

نظر ديگران را به خود جلب کنند .اين عامالن بدني

تنظيم شده به صورت اجتماعي است منظور از

معرفهاي تجسديافتهي منش و منزلتاند که ميتوانند

بازنمايي آفرينش و ارائه خود اجتماعي به صورت

توسط ديگر کنشگران تفسير شوند (لوپز و اسکات

دروني و ذاتي مرتبط با منزلت اجتماعي ومصرفگرايي

 .)138۵وي معتقد است ،ظاهر براي خود شخص و

است (ترنر  .)1996ترنر براين عقيده است که اين

براي ديگران قابل رويت و نمايش است ميتوان به

چهار جمله موجب انظباط بدن و لذا نظم جامعه شده

عنوان نشانهاي براي تفسير کنش به کار گرفته شود و

است (هانسون.)۱۱۵ :۲۰۰۲

در نتيجه بدن نه تنها (فقط)موجوديتي ساده بلکه

گيدنز معتقد است بدن فقط نوعي موجوديت ساده

وسيلهاي عملي براي کنار امدن با اوضاع و احوال

نيست بلكه به عنوان وسيلهاي عملي براي كنار آمدن با

بروني است و حاالت چهره وحرارت بدن محتواي

اوضاع و احوال و رويدادهاي بروني استفاده ميشود،

اسامي ونشانههايي است که ارتباطات روزمره ما

او نيز مانند گافمن معتقد است كه بيشتر مردم چنان در

مشروط به انهاست و براي ان که بتوانيم با ديگران در

پيكرهايشان جذب شدهاند كه خود و پيكر خويش را

توليد و بازتوليد روابط اجتماعي و هويت شخصي

يكي ميدانند ،بدن همچون ابزار يا شيء به نظر ميآيد

خود شريک شويم بايد بتوانيم نظرات مداوم و موفق

كه خود از پشت صحنه آن را به بازي ميگيرد ،رهايي

بر چهره و بدن خود اعمال کنيم( .آزاد ارمکي و غراب

از قيد بدن يا شايد ادغام كامل خود و بدن در يكديگر

 )1378و البته جنبهاي از خود را نشان دهيم که مورد

به صورت جذبههاي روحاني يكي از آرمانهاي

قبول و پذيرش ديگران باشد.

مشترك اديان جهاني است و از ديدگاه آنها واقعهاي

ترنر مسئله نظم را براي هر مسئله اجتماعي اساسي

مثبت تلقي ميشود .روشن است که بدن فقط وسيلهاي

ترين مسئله ميداند ولذا متمرکز شد بر اينکه چگونه

براي کنش و واکنش نيست ،بلکه بدن آدمي دستگاهي

نظم جامعهاي خاص از طريق انضباط بدن به وجود

طبيعي است که صاحبش بايد به دقت از آن مراقبت

آمده است .بر اساس چنين بحثي او يک تيپولوژي را

کند که يکي از اين اشکال نگهداري و مراقبت

تنظيم کرد که به چهار نوع ايده ال منتج شده است :باز

رژيمهاي غذايي است .رژيمها هميشه از نوعي

توليد ،رياضت کشي ،نظارت و بازنمايي .ترنر بر اين

سازماندهي اجتماعي و فرهنگي نيز پيروي ميکنند ،اين

عقيده است که اين چهار نوع موجب انضباط بدن و

که رژيمهاي غذايي براي بزرگساالن تا چه حد

لذا نظم جامعه شده است (هانسون .)۲۰۰۲وي

استاندارد شده ،به ماهيت هر فرهنگ معين بستگي

عالقمند به نشان دادن اهميت بدن از ديدگاه جامعه

دارد .همين امر در مورد رفتار جنسي نيز صدق ميکند،

جسماني را براي توصيف اين ابداع کردکه چطور شده

پوشاک تابعي از نوعي رژيم است ،لباس آشکارا
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وسيلهاي براي عرضهي نمادين خويشتن است .رژيمها

اين که هر کدام از زاويهاي به تبيين اين فرايند توجه

بر اساس اصل خشنودسازي و يا محرومسازي استوار

کرده اند .برخي درصدد بودند تا مفهوم مديريت بدن را

هستند و به اين ترتيب کانوني براي انرژيهاي

به صورت کلي مورد بررسي قرار دهند ،برخي تالش

انگيزشي محسوب ميگردند( .کسل  .)138۱رژيمهاي

کرده اند تا مديريت بدن را با توجه به محيط اجتماعي

ويژهي بدنسازي و توجه به آراستگي و نظافت جسم

يا فرهنگي افراد در زندگي بررسي کنند .با توجه به

طي دورهي اخير تجدد بدن را در برابر گرايشهاي

ادبيات نظري و پژوهش پيش رو ،در صدد است تا با

بازتابي مداوم ،خاصه در شرايطي که کثرت انتخاب

مبنا قرار دادن نظريه گافمن ،ترنر و گيدنز به بررسي

وجود داشته باشد ،تأثيرپذير ساخته است .هم

سبکهاي مديريت بدن با رويکرد اجتماعي و فرهنگي

برنامهريزي و تنظيم زندگي و هم پديد آمدن

شهروندان زن در شهر تهران بپردازد.

گزينههايي که براي انتخاب شيوهي زندگي با رژيمهاي
غذايي در آميختهاند ،کامالً کوتهبينانه خواهد بود ،اگر

روش شناسي پژوهش

جسماني يا فقط به عنوان تأثيرات بازتابي تبليغات

رويکرد کيفي و در مرحله دوم با رويکرد کمي)

تجاري تفسير و تحليل شود ،واقعيت اين است ما بيش

استفاده شده است .در مرحله اول پژوهش از روش

از پيش مسئول طراحي بدنهاي خويش ميشويم و

کيفي استفاده شد .ارزيابي کردن ساخت معنا ،فهم

هرچه محيط فعاليتهاي اجتماعي ما از جامعهي سنتي

جزئيات زندگي مردم يا چارچوبهاي مرجع و بازتاب

بيشتر فاصله گرفته باشد فشار اين مسئوليت را بيشتر

نقش پژوهش گر در خلق داده از هدفهاي پژوهش

احساس ميکند (کيويستو.)۱۳8۳ ،

کيفي است .رويه پژوهش کيفي اغلب به عنوان رويهاي

همان طور که مالحظه ميگردد ،انديشمنداني در
خصوص مديريت بدن قلم سرايي کرده و به ارائه

انعطاف پذير ،تکراري ،طبيعت گرا و نيز به عنوان
نتيجه توصيف ضخيم در باره روشهايي که دادهها

ديدگاههاي خود پرداخته اند ،اما آنچه مشاهده ميشود

رویکرد
اجتماعی

رویکرد
فرهنگی

سبک های
مدیریت بدن

شکل  :۱مدل نظري پژوهش
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اين پديده فقط بهعنوان تغيير الگوهاي آرماني ظواهر

در اين پژوهش از روش ترکيبي (در مرحله اول با
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خلق ميشوند ،منعطف است (لوبروتون .)8 : ۱۳۹۲در

مديريت بدن و ظاهرآرايي بانوان مورد بررسي قرار

اين مرحله با توجه به هدفها و سوالهاي پژوهشي

گرفت و با استفاده از روش نمونه گيري غير احتمالي

کيفي و از نوع تحليل محتوا با نظام مقوله استقرايي

از نوع هدفمند نمونهها براي اين تحقيق انتخاب شد.

استفاده گرديد .لذا دراين تحقيق از روش کيفي از نوع

به طوري که ابتدا متون مرتبط با هدف اصلي پژوهش

تحليل محتوا با نظام مقوله استقرايي استفاده شده است.

انتخاب شدند ،در مرحله اول متون مورد مطالعه قرار

شيوه گردآوري دادهها ،فيشها ،فرمها و جداول محقق

گرفت و جمالت و پاراگرافهاي مرتبط با سوالهاي

ساختهاي هستند که جهت ثبت تم ،مقولهها و ابعاد

پژوهش انتخاب گرديد .در مرحله دوم مفاهيم مرتبط با

مديريت بدن با رويکرد ظاهرآرايي بانوان از آنها

موضوع از هر پاراگراف استخراج شد و در مرحله سوم

استفاده شده است .اين ابزارها فرم استاندارد خاصي

مفاهيم استخراج شده در دستههاي هم مفهوم قرار

ندارد و در هر مورد مطابق نياز تهيه گرديد .نمونه

گرفتند .در مرحله چهارم براي دستههاي هم مفهوم ،نام

پژوهش در اين مرحله شامل حدود  ۳۵۰کتب ،و

و عنوان مناسب که بيانگر تم اصلي پژوهش است،

مقاالت و منابع موجود در کتابخانه چاپي (کتابخانه

تبيين شد .نتايج اين مطالعات منجر به استخراج ابعاد،

دانشگاه اصفهان ،کتابخانه دانشگاه الزهرا ،کتابخانه

مولفهها و شاخصهاي علل و چگونگي مديريت بدن

دانشگاه خوراسگان و مرکز اطالعات و مدارک علمي

زنان و ارائه شد .روش تجزيـه و تحليل اطالعــات بـا

ايران در تهران) و الکترونيک (سايتها و پايگاههاي
اطالعات علمي معتبر) در حوزه سبک زندگي و
موضوع ،پرسش تحقیق

تعیین واحد معنا (مالک انتخاب)
و سطوح انتزاع برای تبديل به رمز (مقوله بندیهای استقرايي)
فرموله کردن مرحله به مرحله از مقولههای استقرايي در ارتباط با مشخصه
مقوله و سطح انتزاع مجموع مقوله های قديم يا مقوله های حديد تا تشکیل تم
کنترل جز پايايي

بازبیني مقولهها بین  10تا  50درصد مطالب

کنترل کلي

کار پاياني درون متن

پايايي
تفسیر نتايج و مراحل تحلیل
بازبیني مقوله ها بین  10تا  50درصد
مطالب

شکل  :۲مدل مرحله کاربرد مقوله استقرایی
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استفاده از نظام مقولهاي استقرايي بود .مقوله بندي

همان طور که بيان گرديد ،مرحله دومين تحقيق از رويکرد

مطالب در تحليل محتواي استقرايي بدون در نظر

کمي (توصيفي-پيمايشي) بهره برده است .استفاده از رويکرد

داشتن هيچ پيشينه تئوريکي ،هم زمان با مطالعه متن

کمي در اين مرحله ،ناشي از دستيابي به ديدگاه شهروندان زن

آغاز ميشود .با توجه به موضوع ،مرحله به مرحله به

در شهر تهران نسبت به سبکهاي مديريت بدن با رويکردهاي

تعيين واحد معنا و فشرده سازي آن پرداخته شد و در

اجتماعي-فرهنگي بوده است .هدف آن ايجاد روابط کمي از

صورت وجود زمينهاي مشترک ،مفاهيم ادغام شد تا

ارتباط اساسي بين مشاهدات تجربي و عبارت رياضي است و

مقولهها تعيين گردند و سپس مفهوم کلي که حاصل

با استفاده از آمار ،دادهها تجزيهوتحليل ميگردد (ايمان .)1391

جمع بندي اين مقوله هاست (تم) حاصل ميآيد .براي

با توجه به اينکه در مرحله اول پژوهش ،با بهره گيري از روش

حفظ پايايي ،بازبيني مطالب در دو مرحله ،يکي پس از

تحليل محتوا با رويکرد استقرايي سبکهاي مديريت بدن با

اين که بين  ۵۰-۱۰درصد مقوله بنديها تکميل شد و

رويکردهاي اجتماعي و فرهنگي شناسايي گرديد ،در مرحله

ديگري در پايان کار صورت پذيرفت.

دوم روابط بين اين سبکهاي مديريت بدن با رويکردهايهاي

درون روشي استفاده شد .در زاويه بندي درون روشي

هم چنين با توجه به دستهبندي روشهاي تحقيق کمي ،اين

براي سنجش يک پديده از دو يا چند روش/ابزار

پژوهش ازنظر هدف کاربردي و با توجه به ماهيت دادهها

استفاده ميشود .با توجه به موضوع پژوهش از

پيمايشي است .روش پيمايشي روشي است که طي آن

کتابها ،مقالهها ،منابع ديجيتالي و مصاحبههاي نيم

پژوهشگر به مطالعه ديدگاه شهروندان زن در شهر تهران

ساخت يافته موجود در مقاالت ،و گزارشهاي مبتني

نسبت به سبکهاي مديريت بدن با رويکردهاي اجتماعي-

بر ثبت مشاهدات( ،مشاهده مستقيم و مشارکتي)

فرهنگي پرداخته است .هم چنين از آنجا که پژوهشگر به طور

استفاده شد .عالوه بر آن ،در کنار اين موارد ،نکات

مستقيم اقدام به جمعآوري اطالعات از طريق پرسشنامه از

مهم يادداشت شد .گاهي برحسب ضرورت با

گروهي از افراد جامعه آماري کرده ،از اينرو ،روش تحقيق

کارشناسان مشورت شد و در صورت وجود تناقض،

اين مطالعه ،پيمايشي است .از سوي ديگر ،از آنجا که اين

صحت آزمايي گرديد .هم چنين تفکر مکرر در باره

مطالعه در محيط طبيعي و بدون دستکاري و کنترل آزمايشي

موضوع ،يادداشت منظم ،روند کار و دادهها ،چک

صورت گرفته ،توصيفي است.در نهايت ،پژوهشگر با

کردن دادهها توسط پژوهش گر و کارشناسان (استاد

مقايسه نتايج در مرحله اول و دوم تحقيق به فرايند

راهنما و مشاوران) تحليل موارد متضاد ،صرف وقت و

جمعآوري و تحليل دادها و تلفيق رويکردهاي کمي و

زمان کافي در ميدان و توصيف دقيق و جزئي در ارائه

کيفي (روش ترکيبي) در بسياري از مراحل فرايند

نتايج از ديگر روشهاي اعتباريابي از نظر

پژوهشي جهت داده است .جامعه آماري در مرحله دوم

سيلورمن ۲۰۰۵است که در اين پژوهش استفاده شد.

پژوهش ،شهروندان زن باالي  18سال تهراني در سال 1397

گردآوري و تحليل همزمان دادهها ،از ديگر روشهاي

تشکيل ميدهند .براي انتخاب نمونههاي مورد مطالعه در

اعتباريابي است که از آن نيز استفاده گرديد .گردآوري

مرحله دوم پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي

و تحليل همزمان دادهها ،به معناي تعامل متقابل بين

خوشهاي چندمرحلهاي استفاده گرديد .به طوري شهر

آنچه دانسته ميشود و آنچه بايد دانسته شود .تعامل

تهران به  5قسمت (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و

رفت و برگشتي بين دادهها و تحليل ،جوهر دستيابي به

مرکز)تقسيم گرديد و سپس از هر يک از قسمتها يک

روايي و پايايي است (دانايي فرد .)۶۹ :۱۳8۷

منطقه و از هر منطقه يک ناحيه و از هر ناحيه يک
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در اين پژوهش از معيار زاويه بندي روش شناختي

اجتماعي -فرهنگي در قالب معادالت ساختاري بررسي گرديد
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محله به شيوه قرعهکشي انتخاب گرديد .در مرحله

متخصصان مورد بررسي قرار گرفت .بدين منظور

انتخاب نمونهها نيز پژوهشگر مجبور گرديد ،از روش

پرسشنامهها به  5تن از اساتيد و صاحب نظران منتخب

نمونهگيري هدفمند استفاده کند .از آنجا که آمار دقيقي

ارائه شد .براي اعتبار محتواي ابزار اندازهگيري از فرمول اس

از جامعه آماري (شهروندان زن ساکن در شهر تهران)

اچ الوشه ،مورد سنجش قرار گرفت و نتايج نشان داد ،اين

در دسترس نبوده است .از اينرو ،براي محاسبه حجم

ابزار از اعتبار محتواي ( )0.93قابل قبولي برخوردار بوده است.

نمونه از فرمول کوکران ( )1963استفاده گرديد .بر

به عالوه ،با توجه به تحليل عامل اکتشافي ،اعتبار عاملي مورد

اساس نتايج به دست آمده ،تعداد  ۳84نفر از

بررسي و تاييد قرار گرفت .براي پايايي ابزار اندازه گيري از

شهروندان زن انتخاب شدند.

ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد ،نتايج نشان داد ،گويهها

𝒒𝒑 𝟐𝒁
𝟐𝒆

=𝒏

 eميزان اشتباه مجاز =۰۵ .۰
 Pنسبت برآورده شده از وجود صفت يا ويژگي در
جامعه= ۵ .۰

تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزارهاي ،SPSS23و

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

يافتههاي پژوهش

𝟐

= ۳۸۴

سطح توصيفي و استنباطي انجام شده است .براي

شد.

مقدار  Zدر سطح اطمينان ۱/۹۶ = %۹۵

𝟐)(۰. ۰۵

جزيه و تحليل اطالعات و دادههاي اين پژوهش در دو

 Amos Graphicsبا سطح اطمينان  ۹۵درصد استفاده

 qعدم وجود صفت يا ويژگي =۵ .۰

)(۱. ۹۶) (۰. ۵)(۰. ۵

از همبستگي دروني قابل قبولي ( )0.91برخوردار بوده است.

=𝒏

در مرحله اول پژوهش ،از خالل ۳۵۰منابع
ديجيتالي و چاپي منتخب ،در قالب مضامين اصلي و

ابزار جمعآوري اطالعات در اين مرحله از تحقيق،

مولفهها در 4بعد اصلي ۱۲ ،مولفه و۱۰۰گويه حاصل

پرسشنامهاي محقق ساخته بوده است .پرسشنامه حاوي

گرديد 4 .مقوله محوري شامل هويت يابي ،ابزاري

دو بخش است .بخش اول پرسشنامه شامل مقدمه و

شدن ،زمينه فرهنگي ،زمينه اجتماعي ،است .با توجه

کليات بوده است .در بخش اول پرسشنامه به بررسي

به متايج ميتوان به زير مقولههاي رسانه ،باورها و

ويژگيهاي جمعيت شناختي جامعه نمونه (سن،

بايدها و نبايدها و بدن به عنوان سرمايه نمادين در

وضعيت تأهل و وضعيت اشتغال) و در بخش دوم

رابطه با مقوله زمينه فرهنگي ،زير مقولههاي خانواده،

پرسشنامه گويهها از کمترين تأثير ( 1امتياز) تا بيشترين

جامعه به مانند صحنه تئاتر و خود نمايشي در رابطه با

تأثير ( 7امتياز) اخذ گرديد .در اين طيف ،عدد  ۱بيانگر

مقوله زمينه اجتماعي ،زير مقولههاي هويت جنسيتي،

کمترين تأثير و عدد  7نشان دهنده بيشترين تأثير

هويت قومي و هويت طبقاتي در رابطه با مقوله هويت

رويکرد مورد نظر بوده است .در بررسي روايي محتوايي

يابي ،زير مقولههاي کسب شغل ،کسب زيبايي و

به روش کمّي ،از ضريب نسبي روايي محتواي

()CVR

استفاده شده است .روايي محتواي پرسشنامهها توسط

همنوايي در رابطه با مقوله ابزاري شدن در مديريت
بدن است.
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جدول  :۱مفاهيم ،مقولههاي عمده و مقوله هستهاي استخراج شده از دادههاي کيفي
زيرمقوله

مقوله

آموزش در رسانه ،تمايز داشتن ،ويژگيهاي زن بودن ،زيبابودگي ايجاد جامعه توده وار
شکل گيري عقايد و باورهاي رايج رفتارهاي بدني ،اهميت يافتن تبديل جامعه به
صحنه تتاتر ،اهميت يافتن ديگري مهم ،اهميت يافتن خود نمايشي ،و نقش در نحوه
بروز رفتارهاي بدني
مطابقت با شرايط و موقعيتهاي فرهنگي ،بروز رفتارهاي بدني مختلف ،دستيابي به
هويت دلخواه (خود بهتر)
انتقال رفتارهاي بدني به ويژه هويتي از سوي خانواده-والدين ،برجسته سازي هويت
طبقاتي ازسوي خانواده ،انتقال آموزهها از سوي خانواده-والدين و انتقال عقايد و
باورها از سوي خانواده –والدين و تعريف زيباشناختي از سوي خانواده
نقشهاي اجتماعي کنشگران در جامعه ،نمايش خود بهتر و پذيرفته شده ،استفاده از
وسايل و امکانات ،دستيابي به توجهات بيشتر و تمجيدهاي ديگران
توجه به مخاطبان اجتماع و نظرات آنان ،اهميت به جسمانيت ،تعامل با کنشگران
ديگران ،ارائه هر چه زيباتر و بهتر خود
معناهاي (اهداف)رفتاري اقتصادي کنشگران ،رفتارهاي بدني (اقتصادي) کنشگران،
.تبديل سرمايه جسماني به سرمايه اقتصادي
لگوهاي رفتاري فيزيکي و جسمانيت افراد ،دستيابي به الگوهاي رفتاري فيزيکي و
معناها و ترجيحات مبتني بر انگيزههاي شخصي
توجه به مخاطبان رفتاري ،توجه به معناها ورفتارهاي اجتماعي ،توجه به موقعيتهاي
بروز رفتارهاي بدني خاص ،اهميت به عقايد و باورهاي خانوادگي ،بروز رفتارهاي
بدني خاص در ميان کنشگران ،کسب اعتماد به نفس ،شکل گيري بدنهاي مصرفي
نقش زنانگي و مردانگي ،انتظارات جامعه به عنوان يک زن ،شکل گيري تفکرات
خاص ،کسب هويت ،کسب قدرت
باورها و اعتقادات قومي زنان ،رفتارهاي بدني خاص قومي ،انسجام و وحدت در
رفتارهاي بدني قومي
باورها و اعتقادات طبقاتي زنان ،رفتارهاي بدني خاص طبقاتي ،نوع توجه به بدن ،ميزان
توجه به بدن

رسانه
باورها و بايدها و نبايدها

تم اصلي

زمينه
فرهنگي

بدن به عنوان سرمايه
نمادين
خانواده
جامعه به مانند صحنه تئاتر

زمينه
اجتماعي

خودنمايشي
کسب شغل

همنوايي
هويت جنسيتي
هويت قومي

هويت يابي

هويت طبقاتي

با توجه به نتايج به دست آمده ،يکي از ابعاد در

ويژگيهاي فرد زيبا مورد توجه قرار ميدهند و در به

اين مطالعه زمينه فرهنگي است .زمينه فرهنگي با سه

وجود آمدن مشخصههاي رفتاري خاصي در نزد

مقولههاي رسانه ،باورها و بايدها و نبايدها ،بدن به

کنشگران نقش دارند .هم چنين ،زيرمقوله باورها و

عنوان سرمايه نمادين است .رسانهها نيز از جمله

بايدها و نبايدها نيز در بعد زمينه فرهنگي مديريت بدن

اموري هستند که با شکل گيري هويت اجتماعي و با

حائز اهميت است .به طوري باورهاي و بايدها و

پيامها و معناهاي شکل گرفته در متن اجتماع ارتباط

نبايدهاي ناشي از ساختار خانواده يا فشارهاي

تنگاتنگي داشته باشد .رسانه از طريق تبليغات و يا از

اجتماعي منجر به بروز مشخصههاي رفتاري خاصي را

قالب داستانها ،قصهها ،فيلم و ...و برجسته کردن

در ميان اين کنشگران به همراه دارد .يعني به گونهاي

معناها ،ذهنيات مخاطبان را تحت استيالي خود در

بدن و شکل ظاهري در اين سبک چنان اهميت مييابد

ميآورند و کليشههاي مديريت بدن را به آنها منتقل

که به اشکال مختلف مورد دست کاري قرار ميگيرد.

ميکنند .از اين رو ،با نمايش تصاوير بدنها در قالب

زير مقوله ديگري که در اين بعدمطرح ميگردد ،بدن به

بازيگران ،و متمرکز شدن بر ايده آلها و تبليغ

عنوان سرمايه نمادين است .در اين زير مقوله ،زنان و

الگوهايي ،ذهنيات مخاطبان را در رابطه با معيارها و

دختران در اين الگوي رفتاري ميخواهند از طريق بدن
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کسب زيبايي

ابزاري شدن
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هايشان در برقراري روابط اجتماعي ،کسب اعتماد به
نفس و از مزاياي اجتماعي بيشتر و ...برخوردار شوند.

بعد ديگر استخراج شده ،ابزاري شدن با سه مقوله
کسب شغل ،کسب زيبايي و همنوايي است .در رابطه
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بعد ديگري که در اين مطالعه استخراج گرديد،

با مقوله کسب شغل ،نتايج نشان داد ،زمينههايي که

زمينه اجتماعي است که دربردارنده سه مقوله خانواده،

شکل گيري باورهاي خاصي را براي کنشگران ميتواند

جامعه به مانند صحنه تئاتر و خود نمايشي است .به

فراهم کند ،شغل است .از اين جهت که ورود به برخي

سخن ديگر ،ميتوان به نقشي که خانوادهها و عقايد آنه

از مشاغل خاص منجر به شکل گيري نوع خاصي از

از قالب قوميتها بر رفتارهاي زنان دارند ،اشاره کرد.

معناها و باورها و بروز رفتارهاي بدني مشخصي

از جملهي آن ميتوان به اهميت مسئلهي پدرساالري و

ميشود .حتي حمل اين معناها و باورها يعني کسب

نظارتي که از سوي جنس مرد بر رفتارهاي کنشگران

سود و جذب مشتري ،اهميت داشتن اموري از قبيل

جنس زن است ،اشاره کرد .بنابراين ميتوان گفت،

مشاغل را براي زنان ميتوانند به همراه داشته باشند.

زمينهي اصلي رفتارهاي کنشگران در اين سبک،

مقولهي ديگر ،کسب زيبايي است .آنچه در اين سبک

خانواده است .در واقع آنچه زنان و دختران دررفتارها

ميگنجد ،مشتمل بر الگوهاي رفتاري زنان و دختراني

و به ويژه رفتارهاي بدني مورد بروز قرار ميدهند،

است که جنبهي فيزيکي و جسمانيت بدن در آن بسيار

اعتقادات آنها براساس ميزان رسوخ اعتقادات

حائز اهميت است .دست يابي به زيبايي چهره ،تناسب

والدينشان است .براي مثال زماني که خانواده به زيبايي

اندام و ...از جمله ويژگيهاي چنين هدفي است که به

جسمي يا باطني توجه داشته باشد ،از طريق انتقال

گونهاي بر رفتارهاي بدني زنان نيز منعکس شده و

آموزهايش ميتواند فرد (زنان و دختران) را متوجه

آنها را وادار به کاربرد استراتژيهايي از قبيل انواع

يکي از اين ابعاد کند .اطالق جامعه به صحنه تئاتر

وسايل آرايش ،انواع جراحي زيبايي ،ليپوساکشنها و

گوياي آن است که همهي کنشگران در جامعه

باشگاههاي تناسب اندام کرده است .گاه نيز زنان و

نقشهاي اجتماعي را بر عهده دارند و به دنبال آن

دختران دليل رفتارها و انگيزهي رفتاري خود در

هستند تا نقش خود را به بهترين شکل ايفا کنند و خود

محيطهاي عمومي را همنوايي با ديگران و يکي بودن

بهتر و پذيرفته شده تري را به نمايش بگذارند .بنابراين

با ديگران ميدانند .شعار اين افراد چنين است،

بدن و مديريت آن در جهت نيل افراد به اين اهدافشان

«خواهي نشوي رسوا ،همرنگ جماعت شو» .در اين

به کار ميرود .به طوري که نه تنها از طريق پرداختن

سبک اين گونه از افراد به نوعي از جبر اجتماعي،

به صورهايشان بلکه از طريق توجه به اندامشان و يا

جبري ناشي از محيط و در برخورد با ديگران اشاره

نوع پوششان در صدد دستيابي به اهدافشان هستند .از

ميکنند .در حقيقت ،مديريت بدن به مانند نوعي

سوي ديگر ،در زير مقوله خودنمايشي ،مخاطبان و يا

پيروي از نظم حاکم در محيطهاي اجتماعي و

افراد حاضر در اجتماع چنان براي زنان و دختران

هنجارهاي موجود در آن محيط است .به عبارت ديگر،

اهميت مييابند که سعي ميکنند خود بهتر و

در اين سبک بدن مدام مطابق با شرايط و موقعيتهاي

متمايزتري را به نمايش درآورند.از قبيل استفاده از

مختلف وفق مييابد .بدني که از حوزهي اختيار انسان

آرايش ،جراحيهاي زيبايي ،کنترل غذايي ،استفاده از

خارج ميشود و تحت تاثير جبر اجتماعي قرار

ليپوساکشنها و ...ميتواند مورد دست کاري قرار گيرد

ميگيرد.

تا کنشگران از طريق آن بتوانند به معناهاي اجتماعي
دست يابند.

يکي از ابعادي که در اين مطالعه به دست آمد،
هويت يابي است .بدن در چنين سبکي قادر است،
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دادهها و پيامهاي هويتي را حمل کند .در واقع

بيروني و ظاهري رفتارهاي بدني نيست که قصد

هويتهاي مختلفي بدين واسطه امکان بروز پيدا

نمايش ،جلب توجه و ...بلکه اعالم پيامها و به گونهاي

ميکنند .در اين مطالعه هويتهاي جنسيتي ،قومي و

تفکراتي خاص در رابطه با طبقهي زندگي کنشگران نيز

طبقاتي مطرح شده است .نکتهي مهم در تلقي بدن به

است .به طوري که اتحاد اين معناهاي رفتاري به همراه

مثابه ابزار و پيامهاي جنسيتي ،قصد و نيت کنشگر در

نوع بروز رفتارهاي بدني به گونهاي ميتواند به طور

الصاق پيامهاي جنسيتي خاص به رفتارهاي بدني است

واقعي بيانگر هويت طبقاتي آنها نيز باشد.

اجتماعي اين رفتارهاست .به اين معني که کنشگران

اين است که از آنجايي که اين تحقيق جنبهي اکتشافي

دراين رفتارهاي بدني ميخواهند عالوه بر تفاوت

(تحليل محتوا با رويکرد استقرايي) دارد ،از هيچ يک از

جنسيتي ،تفاوت در نوع خاص پيام جنسيتي نهفته در

نظريهها به عنوان چارچوب نظري در مرحله اول

رفتار بدني نيز روشن شود .پيامي که به مخاطبان ،نوع

پژوهش استفاده نشده است و بيان چنين نظريههايي در

خاصي از تلقي جنسيت را در نزد فرد اعالم ميکند .به

حقيقت تنها به منظور راهنمايي موضوع مورد نظر بوده

سخن ديگر ،رفتارهاي بدني در صدد بيان مرزهاي

است تا با بهره گيري از اين امر بتوان به يک چارچوب

هويتي در درون جنسيتها هستند و نه بين آنها .به

مفهومي مناسب دسترسي يافت .هم چنين با توجه به

عالوه ،گاهي رفتارهاي بدني ابزار و رسانهي بيان

نتايج از مرحله دوم چارچوب نظري تنظيم و تدوين

تعلقات قومي افراد هستند .مرزهاي قومي در رفتارهاي

گرديد که پيش تر در مورد آن بحث گرديد.

بدني نيز قابل پي گيري هستند .به اين معنا که افراد با
رفتارهاي بدني خود در صدد به نمايش گذاشتن

نتايج در مرحله پژوهش کمي

قوميت خود به ديگران هستند .هويتهاي قوميتي به

از مجموع  ۳84نفر از شهروندان زن در اين مطالعه

طور ساده تنها بيانگر لر يا ترک بودن فرد نيست ،بلکه

مورد بررسي قرار گرفته اند ،باالترين فراواني گروه

بيانگر اعتقادات و ترحيجات خاصي که از قالب

سني در بين آنان  ۵۰-4۱ساله با  ۳۰.۷درصد و

آموزهها به فرد منتقل ميشود .مثال يک قوميت تاکيد بر

کمترين فراواني در بين اين افراد به گروه سني -۲۰

استفاده از چادر ميکند و قوميت ديگر تاکيد بر آرايش

۳۰ساله با  ۱۶.۹درصد اختصاص يافته است .مسن

خيلي ماليم .در حقيقت رفتارهاي بدني مربوط به يک

ترين شرکت کننده در بين آنان  ۶۰ساله و جوان ترين

قوميت در اين الگو در صدد مشخص کردن انسجام و

در بين آنان  ۲۰ساله با ميانگين سني  4۶.۱سال بوده

وحدت در رفتارهاي بدني است .هر چند به فراخور

است .در رابطه با وضعيت تاهل نتايج نشان داد ،از کل

قوميتهاي مختلف تلقيات مربوط به رفتارهاي بدني و

شهروندان زن مورد مطالعه۵۱ ،درصد مجرد و 4۹

نحوهي بروز آنها نيز متفاوت خواهد بود .هم چنين

درصد نيز متاهل بوده اند .وضعيت وضعيت اشتغال

بخشي از معاني الصاقي بر رفتارهاي بدني طبقاتي

نمونه مورد مظالعه نشان داد ۲۵.8 ،درصد شاغل۳۱.۲ ،

است .به سخن ديگر ،افراد با رفتارهاي بدني خود

درصد بيکار و در جستجوي کار و  4۳درصد از آنان

درصدد معرفي هويت طبقاتي خود بر ميآيند .هويتي

خانه دار بوده اند.

که آن را پذيرفته و با آن بزرگ شده اند و در طي
فرايند جامعه پذيري در خانواده آن را فرا گرفته اند.
اين هويت طبقاتي به طور ساده تنها بيانگر جنبههاي
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که متفاوت از تلقي و يا انتظار رايج از بايدهاي

با توجه به نتايج به دست آمده ،آنچه مهم است،
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جدول :۲توزيع پاسخگويان برحسب متغيرهاي مورد بررسي
متغيرها
گروه سني

تعداد

درصد

نما

۳۰-۲۰سال

۶۵

۱۶.۹

44

4۰-۳۱سال

۱۱۱

۲8.۹

۵۰-4۱سال

۱۱8

۳۰.۷

۵۱سال و بيشتر

۹۰

۲۳.4

مجرد

۱۹۶

۵۱

متاهل

۱88

4۹

شاغل

۹۹

۲۵.8

بيکار و در جستجوي کار

۱۲۰

۳۱.۲

خانه دار

۱۶۵

4۳

وضع تاهل

وضع اشتغال

ميانگين
4۶.۱

-

مجرد

خانه دار

-

جدول : 3نتايج شاخصهاي نيکويي برازش مدل ساختاري
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)x2( CMIN

df

CMIN/df

P.value

RMSEA

NFI

GFI

۲.84

۳۷

۱۰۵.۲۱

0.000

۰.۰۵۱

۰.۹۳۲

۰.۹۱۱

هم چنين در اين قسمت رابطه بين سبکهاي

با توجه به اين که مقدار نسبت کاي اسکوئر بر درجه

مديريت بدن با توجه به رويکردهاي اجتماعي و

آزادي ( )CMIN/dfکمتر از  RMSE ،۳کوچکتر از  ۰.۰8و

فرهنگي که از نتايج مرحله اول استخراج شده بود از

شاخص برازش نرم ( )NFIو شاخص نيکويي برازش ()GFI

ديدگاه شهروندان زن تهراني با استفاده از معادالت

بزرگتر از  ۰.۹است .ميتوان نتيجه گرفت که مدل اندازه گيري

ساختاري مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج به

از برازش مناسبي برخوردار است.

شرح جدول شماره  ۳است.

نمودار :۳سبکهاي مديريت بدن با رويکردهاي اجتماعي-فرهنگي شهروندان زن تهراني

سبکهاي مديريت بدن زنان با رويکردهاي اجتماعي -فرهنگي 15 /...

اجتماعي برسبکهاي مديريت بدن در سطح معني

به عنوان سرمايهي جسماني براي رسيدن به اهداف

داري  %۱تاثير گذار بوده است .ثانيا ،با توجه به ضريب

اقتصادي .اما در کنار اين امر ميتوان به اهداف ديگر

ميتوان اظهار کرد ۱۶.8 ،درصد از واريانس

رفتاري از جمله ،اهداف زيباشناختي و همنوايي نيز

سبکهاي مديريت بدن ناشي از رويکرد اجتماعي

اشاره کرد .در اهداف زيباشناختي که با انگيزههايي از

شهروندان زن تهراني بوده است .هم چنين نتايج نشان

قبيل کسب لذت ،احترام نهادن نسبت به خود و...

داد ،از ميان رويکرد اجتماعي مولفه "بدن به عنوان

همراه است که در طي فرايند جامعه پذيري خاصي به

سرمايه نمادين) بيشترين سهم ( )r=0.45را داشته

زنان منتقل ميشود .در اهداف همنوايي معناها و

است .هم چنين در رابطه با رويکرد فرهنگي ،نتايج

پيامهاي اجتماعي ،موقعيتهاي بروز و مخاطبان

نشان داد ،اين رويکرد نيز بر سبکهاي مديريت بدن

رفتاري بسيار اهميت دارد .در اين شرايط بدن حامل

در سطح معني داري  %۱تاثير گذار بوده است .البته

معناها و پيامهاي اجتماعي از قبيل برتري يابي ،تمايز

ميتوان بيان کرد ۱۶ ،درصد از واريانس سبکهاي

يابي ،زيباتر بودگي ،همنوا بودگي و ...است .اين معناها

مديريت بدن ناشي از اين رويکرد بوده است .به عالوه

در جريان ارتباطات با ديگران حاضر در اجتماع که به

نتايج نشان داد ،از ميان مولفههاي رويکرد فرهنگي،

عنوان ديگران مهم تلقي ميشوند ،معنا مييابند .از اين

خود نمايشي بيشترين سهم ( )r=0.41را داشته است.

رو ،وجود چنين معناهايي منجر به بروز نوعي از

R2

،

رفتارهاي بدني که مربوط به جسمانيت است ،ميشود.
بحث و نتيجه گيري
در رابطه با تبيين سبکهاي مديريت بدن با رويکردهاي

اين امر با حمل چنين معناهايي قرابت نزديکي با
نظريات گافمن ،شيلينگ ،بورديو و وبلن دارد.

اجتماعي و فرهنگي نتايج نشان داد ،با توجه به مقولهها و

هم چنين به سبک ديگر مديريت بدن نيز اشاره

توضيحات مطرح شده ،مفهوم هسته در اين پژوهش

شده است و آن هويت يابي است .به عبارت ديگر،

«سبکهاي مديريت بدن» است .اين مقوله هسته همه

بدن به مثابه هويت است .از اين رو ،هر گونه مداخله

مفاهيم و مقولههاي ذکر شده را پوشش ميدهد .همان

در بدن جايز است و زن در مسير آن خود را مييابد.

طور که ذکر شد ،زمينههاي اجتماعي و فرهنگي در

در نزد وي بدن منشاء تمامي نگرانيها و دغدغه

فرايند به وجود آمدن الگوهاي رفتاري متناسب با

هاست و پرداختن به آن مهم ترين انگيزه براي حرکت

اهداف مختلف در نزد زنان و دختران در شهر تهران

و پويايي است .در ضمن آنچه در اين بعد اهميت دارد

نقش دارند .با توجه به نتايج يکي از سبکهاي

توجه به باورها و معناهاي ذهني کنشگران است که

مديريت بدن ،ابزاري شدن است .در بعد ابزاري شدن،

ازپس هويتهاي مختلف ،راهبري رفتارهاي بدني

بدن براي تحقق اهداف اقتصادي ،اهداف زيبايي

کنشگران را به همراه دارند .چنين امري در مورد زنان

شناختي و اهداف همنوايي اشاره شد که بدن ضمن آن

و از ديدگاه فمينيستي قابل توضيح است .همان طور که

که ميتواند به عنوان سرمايهاي در اختيار کنشگران

در ديدگاههاي فمينيستي مخصوصا ليبرال و راديکال

باشد ،ميتواند به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف فوق

مطرح شده کساني که از هويتهاي خود ناراضي

الذکر نيز به کار رود .اين نکته به گونهاي تداعي گر

هستند و احساس ميکنند ميان توزيع قدرت ،حقوق و

ديدگاه بورديو است .به زعم بورديو بدن به عنوان

اموري ديگر ميان جنسيتهاي مختلف تفاوت است .از

سرمايهاي جسماني ،قابليت تبديل به ديگر اشکال

اين رو مبارزه ميکنند تا از حقوقي برابر با حقوق
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با توجه به نتايج ميتوان بيان کرد ،اوال رويکرد

سرمايه را دارد که از آن جملهي آنها به کارگيري بدن
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مردان برخوردار شوند .يعني نوعي ديدگاه ليبرال و يا

اذهانشان و تعاريفي جديد از زيبايي و تصوراتي مبتني

اين که به دنبال آن هستند تا در جهان جنسيت زده

بر آنها در اذهان اين کنشگران صورت گيرد که مبتني

براي خود قدرت و عامليت دست و پا کنند .ازاين رو

بر زيبايي و توجه به ظواهراست و جامعه همچون

به بوکس و ورزشهاي رزمي و ...روي ميآورند تا به

صحته تئاتر براي فرد حائز اهميت ميگردد .گافمن

اين ترتيب منکر هويتهاي شکل گرفتهي خود در طي

جامعه را به صحنهي تئاتر تشبيه ميکند که هريک از

جريان جامعه پذيري در ساختار خانواده ،قوميت و

کنشگران نقشهايي دارندو ميخواهند نقشهاي خود

طبقاتي خود شوند و به آنچه خود در ذهنشان

را به بهترين شکل ايفا کنند .از اين رو ،از مديريت

ميپرورانند و به آن اعتقادات و باورهايي که در

تاثير گذار استفاده ميکنند .به اعتقاد وي ظاهر که براي

ذهنشان در جريان تجارب اجتماعي حاصل گشته نائل

خود شخص و براي ديگران قابل رويت و نمايش

شوند .از اين رو ،ميتوان گفت بنا به هر باوري رفتاري

است ،به عنوان کانون توجه در برخوردهاي اجتماعي

خاص حاصل ميشود و تنها نبايد اذعان کرد به صرف

قلمداد ميشود و افراد ميتوانند با توجه بدان جنبهاي

جنسيتها ،قوميتها و طبقات رفتارهاي بدني متفاوت

از خود که مطلوب و مقبول ديگران باشد را به نمايش

حاصل ميشود .زيرا افراد مختلف در موقعيتهاي

بگذارند .وبلن معتقد است گاه افرادي از طبقات پايين

مختلف ،عقايدي خاص دارند که آن عقايد ممکن

با انجام اعمالي و تقليد از اعمال طبقهي باال و مرفه

است رفتارهاي کنشگران را به همراه آورد .مردم

ميخواهند از احترام و امتيازات و منزلتي که طبقهي

شناساني مانند کوزر ( )۱۳۷۶و داگالس ( )۱۹۷۰نظم،

مرفه در جامعه برخوردارند ،بهره مند شوند .در واقع

فرهنگ ،خانواده و مرزها در زمينه شکل گيري

افراد هدفشان از پرداختن به پارهاي از رفتارهاي بدني

تکنيکهاي بدني و يا رفتارهاي بدني مطرح ميکنند.

را حفظ نظم ميدانند .به سخن ديگر ،افراد به منظور

در رابطه با تاثير رويکرد اجتماعي در بروز

دست يابي به نوعي تاييد و پذيرش از سوي ديگران و

رفتارهاي بدني کنشگران ،ميتوان به نقش خانواده

برقرار کردن نظم آن مکان خود را با هر آنچه در آن

اشاره کرد .خانواده به دليل جريان جامعه پذيري و

محيط جاري است ،وفق ميدهند تا شخصيتي همنوا

مرجع ارزشي و رفتاري قرار گرفتن اعضاي آن براي

لقب بگيرند .در اين وضعيت بدن به گونهاي از حوزه

فرزندان و نيز با تشويقها و تمجيدهايي که براي

اختيار انسان خارج ميشود و تحت تاثير جبر ناشي از

اعضاي خويش دارد و با انتقال آموزه هايش يا

محيط قرار ميگيرد .از نظر گيدنز خود آرايي و تزيين

کنشگران را به رفتارهاي بدني متناسب با زيبايي و يا

خويشتن با پويايي خويشتن مرتبط است و نوعي

آنها را به مراقبت و نگهداري از خود تشويق ميکند.

وسيلهي خودنمايي نيز محسوب ميشود (اخالصي

اين آموزهها ميتوانند حامل معناهايي از احترام نهادن

 .)۶۷-۶۶ :۱۳8۷از نگاه گيدنز واقعيت اين است که ما

نسبت به خود ،و لذت شخصي و ...ميباشد .اما ،اين

بيش از پيش مسئول طراحي بدن خويش ميشويم و

گونه نيست که همهي کنشگران هر آنچه از طريق

هر چه محيط فعاليتهاي اجتماعي ما از جامعهي

خانواده آموخته اند را حفظ کنند و براساس دروني

سنتي فاصله گرفته باشد ،فشار اين مسئوليت را بيش تر

شدن آنها در خود رفتار کنند .بلکه ،در برههاي از

احساس ميکنيم .بنابراين امروزه بدن زنان نمايانگر

زمان اين کنشگران جنبهاي از استقالل يابي را پيدا

هويت متمايز ميان آنان شده است که زنان از خود به

ميکنند و آن زماني است که وارد محيطهاي اجتماعي

نمايش ميگذارند .يعني زنان با نوع مديريتي که بر بدن

و شغلي ميشوند .از اين رو ،معناهاي جديد در

سبکهاي مديريت بدن زنان با رويکردهاي اجتماعي -فرهنگي 17 /...

خود دارند ،هويت شخصي متمايزي را نيز در معرض
ديد ديگران قرار ميدهند.
در رابطه با رويکرد فرهنگي ميتوان به رسانه اشاره

اباذري ،يوسف و حميدي ،نفيسه ،)1378( .جامعه
شناسي بدن و پارهاي مناقشات ،پژوهش زنان ،دوره
 ،6شماره  ،4صص .160 -127

کرد .رسانه حامل پيامهاي متعدد در زمينه مديريت بدن

ابراهيمي ،قربانعلي و بهنويي گدنه ،عباس،)۱۳88( .

است .وايزمن ( )۱۹۹۲سير تحول جوامع و دگرگوني

سرمايهي فرهنگي و مديريت ظاهر جوانان :مطالعه

هاي آنها را ناشي از تحول ارتباطات و وسايل

موردي دختران و پسران شهر بابلسر ،پژوهش زنان،

ارتباطي ميداند .وي در اين دورهها ،به نقش رسانهها

دوره  ،8شماره  ،3صص .176 -153

در تغيير سنتها و ايجاد شکاف نسلي اشاره کرده

اخالصي ،ابراهيم و فاتحي ،ابوالقاسم (،)1386

است( .رابرتسون .)1374هم چنين زنان و دختران

«مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن»،

بخشي از سبک مديريت بدن خود را از فرهنگ و

(مطالعه موردي زنان شهر شيراز) ،مجلهي تربيت،

باورها و هنجارهاي عمومي رايج در جامعه اخذ

سال هفتم ،شماره  ،4صص .5- ۲۰

تفاوتهايي پيشبينيپذير را در ارتباطات عام و خاص

بدني و لوازم آن با تاکيد بر جامعه ايران ،مجله

ايجاد ميکند و نيز تأثيرات و جذابيت چهره ميتواند

تربيت ،سال هفتم ،شماره  ،۳صص.4۵-۲۵

در ترکيب با ويژگيهاي منزلتي ديگر دچار تغيير و

اينانلو ،مينا ( ،)۱۳۹۵برساخت بدن :جامعه شناسي

تعديل گردد .به عالوه ،بدن به عنوان يک سرمايه

سبکهاي مديريت بدن جوانان ،تهران:جامعه

نمادين است .ترنر معتقد است بدن نقش واسطه را بين

شناسان.

مصرف و هويت فرد ايفا ميکند و به مکان اصلي
نمايش تفاوتها تبديل گرديده است .به زعم ترنر

ايمان ،محمد تقي ( .)1391فلسفه روش تحقيق در
علوم انساني ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

فرهنگ مصرفي منابع فرهنگي و نمادين بسياري را

ترنر ،برايان ،)1381( .شرق شناسي پست مدرنيسم و

براي مدسازي شخصي در اختيار افراد قرار ميدهد که

جهاني شدن ،ترجمه غالم کياني و محمدرضا

بدن براي آنها اهميت دارد.در مجموع ،سبکهاي

تاجيک ،تهران :مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست

مديريت بدن ،ميتواند به عنوان نشانهاي براي تفسير کنش

جمهوري فرهنگ گفتمان.

زنان به کار گرفته شود و براي اين که زنان بتوانند با ديگران در

حميدي ،نفيسه و فرجي ،مهدي ،)1386( .سبک

توليد و بازتوليد روابط اجتماعي و هويت خود ،شريک شوند،

زندگي و پوشش زنان در تهران ،فصلنامهي تحقيقات

بايد نظارتي مداوم و موفق بر چهره و بدن خود اعمال کنند.

فرهنگي ،سال اول ،شماره  ،1صص .92-65
خواجه نوري ،بيژن ،روحاني ،علي و هاشمي ،سميه

منابع و ماخذ

( ،)1390سبک زندگي و مديريت بدن ،فصلنامه

آزاد ارمكي ،تقي و چاوشيان ،حسين .)1381( ،بدن به

علمي پژوهشي زنان ،سال دوم ،شماره چهارم،

مثابه رسانه هويت ،مجله جامعه شناسي ايران ،دوره
چهارم ،شماره .4صص .۷۵-۵۷
آزاد ارمکي ،تقي و غراب ،ناصر الدين ،)1378( .بدن
و هويت ،مجلهي مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،سال
چهارم ،شماره  ،13صص .122 – 101

صص.4۷-۲۱
دانايي فرد ،حسن ( ،)۱۳8۷نظريه پردازي :استراتژي و
نظريه پردازي ،تهران :نشر سمت.
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ميکنند .زيرا مديريت بدن و جذابيت ظاهري

اخالصي ،ابراهيم ( ،)۱۳87بررسي نظري مباني جامعه
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دريفوس ،هيوبرت و رابينو ،پل ،)1382( .ميشل فوکو:
فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيک ،ترجمهي حسين
بشيريه ،تهران :نشر ني.

شماره .4
فوکو ،ميشل )1382( .مراقبت و تنبيه :تولد زندان،

دين پرست ،جواد ( .)۱۳۹۱زيبايي و آرايش و
جراحي ،فصلنامه مطالعات راهبردي زنان ،شماره ،4۰
سال دهم ،تهران :شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.

ترجمهي نيکو سرخوش و افشين جهانديده ،تهران:
نشر ني.
فوکو ،ميشل ( ،)1383اراده به دانستن ،ترجمه نيکو

ذکايي ،محمد سعيد ،)۱۳8۶( .جامعه شناسي جوانان،
تهران :نشر آگه.

سرخوش و افشين جهانديده ،تهران ،ني.
کسل ،فيليپ ( ،)138۱چکيده آثار آنتوني گيدنز،

ذکايي ،محمدسعيد و فرزانه ،حميده ( ،)1388زنان و
فرهنگ بدن :زمينههاي انتخاب جراحيهاي زيبايي
در زنان تهراني ،فصلنامهي انجمن ايراني مطالعات
فرهنگي و ارتباطات ،صص .65-45

ترجمه حسن چاوشيان ،تهران ،ققنوس.
کيويستيو ،پيتر ( ،)138۳انديشههاي بنيادي در جامعه
شناسي ،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران ،ني.
کوزر ،لوئيس و روزنبرگ ،برنارد ( ،)۱۳8۲نظريههاي
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رابرتسون .)1374( ،درآمدي بر جامعه (با تأکيد بر
نظريههاي کارکردگرايي ،ستيز و کنش متقابل نمادي)،
ترجمه ح ،بهروان ،مشهد ،نشر آستان قدس رضوي،
چاپ دوم.

بنيادي جامعهشناختي ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران:
نشر ني.
گافمن ،اروينگ ( ،)1386داغ ننگ :چارهانديشي براي
هويت ضايع شده ،ترجمه مسعود کيانپور؛ تهران،

رفيع پور ،فرامرز .)1379( ،توسعه و تضاد :كوششي در
جهت تحليل انقالب اسالمي و مسائل اجتماعي ايران،
چاپ چهارم .تهران :انتشارات شركت سهامي انتشار.
ع.

دسترسي

مرکز.
گيدنز ،آنتوني ،)1382( .تجدد و تشخص ،جامعه و
هويت شخصي در عصر جديد ،ترجمهي ناصر

زيمل ،گ .)1386( .زن و مد .ترجمه کاظمي ،ع و
ساالروند،

شهر کرج) ،مطالعات توسعه اجتماعي ايران ،دوره ،5

در
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زيمل ،گ .)1387( .لذت و تکرار (مد و زندگي
روزمره از ديدگاه جرج ريمل) ترجمه :قرباني ،س.
تهران خردنامه همشهري مرداد و شهريور 1387
شماره 28
زيمل ،گ 409 :)1902-1950( .به نقل از کرامپ
( .)1384نظريه اجتماعي کالسيک (مقدمهاي بر
انديشه مارکس ،وبر ،دورکهم ،زيمل) ترجمه توسلي،
غ در آينده بنيانگذاران جامعهشناسي ،چاپ اول
تهران :قومس.
قربانعلي پور ،سحر ( ،)1393بررسي عوامل اجتماعي
مؤثر بر گرايش زنان به مديريت بدن در ايران طي سه
دهه اخير (مطالعه موردي :اضافه وزن و چاقي در

موفقيان ،تهران :نشر ني.
گيدنز ،آنتوني ( )1385پيامدهاي مدرنيته .ترجمهي
محسن ثالثي ،تهران  :نشر مرکز.
گيدنز ،آنتوني و بردسال ،کارن ( ،)1387جامعه
شناسي ،با تجديد نظر کامل و به روز شده ،ترجمهي
حسن چاوشيان ،تهران :نشر ني.
اسکات ،بري ( ،)1383جامعهشناسي پستمدرنيسم،
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