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Introduction: Body management is a 
means of continuous monitoring and 
manipulation of the apparent and visible 
features of the body which in this study, 
by using indicators of control of physi-
cal condition, modification-based behav-
ior, health and beauty behavior, nutrition 
style and cover behavior has become an 
essential indicator. The body is not just a 
biological and psychological being, but a 
phenomenon that is socially constructed 
and dealt with. Therefore, in every so-
ciety human body, has a physical real-
ity and a social reality. The shape, size, 
clothing and adornment of the human 
body are a means of communicating with 
and giving information to other members 
of the society. they can provide infor-
mation about age, gender, social status, 
employment, and membership in a par-
ticular group. In general, we can say that 
the body is a culture and it represents the 
basic issues within that culture. In fact, in 
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مقدمه: مدیریت بدن به معنای نظارت و دستكاری 
كه  است  بدن  مرئی  و  ظاهری  ویژگیهای  مستمر 
وضعیت  كنترل  معرفهای  كمك  به  تحقیق  این  در 
تغییر،  و  اصالح  بر  مبتنی  رفتارهای  جسمانی، 
رفتارهای بهداشتی و آرایشی، سبك تغذیه، رفتارهای 
بدن  است.  تبدیل شده  اساسی  به شاخصی  پوششی 
صرف  روان شناختی  و  زیست شناختی  هستی  یك 
اجتماعی  به صورت  كه  است  پدیده ای  بلكه  نیست، 
ساخته و پرداخته می شود. بنابراین، در هر جامعه ای 
واقعیت  یك  و  جسمانی  واقعیت  یك  انسان،  بدن 
بدن  زینت  و  پوشاك  اندازه،  شكل،  دارد.  اجتماعی 
به  اطالعات  انتقال  و  ارتباط  برای  وسیله ای  انسان 
اطالعاتی  می توانند  آنها  است،  جامعه  اعضای  دیگر 
و  اشتغال  اجتماعی،  پایگاه  جنس،  سن،  درباره  را 
در  نمایند.  منتقل  را  خاص  گروه  یك  در  عضویت 
حالت كلی می توان گفت كه بدن یك فرهنگ است 
و موضوعات اساسی درون آن فرهنگ را به نمایش 
می گذارد. در واقع در هر جامعه ای زندگی روزمره آن 
یك فرهنگ خاصی دارد كه با فرهنگ سایر جوامع 
و  متمایز  جامعه  یك  درون  خرده فرهنگهای  حتی  و 
متفاوت است، بدن و چگونگی مدیریت آن در ابعاد 
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every society in its everyday life there is 
a certain culture that is distinct and differ-
ent from the culture of other societies and 
even subcultures within that society. The 
body and how it is managed in different 
dimensions depends on the cultural, so-
cial and religious norms each society has. 
So, it can be said that body management 
is not a personal issue, but a purely social 
and cultural issue, and various factors 
affect it. In sum, the body and how it is 
managed is the transient factor of social 
meaning, the creation of social connec-
tions, the emergence of identity and the 
representation of the inner beliefs and in 
general the sign of the individual and so-
cial personality of each human being.
Method: Among the methods defined by 
the experts of social sciences, the method 
of this research should be considered as 
a survey. The statistical population of the 
study was the total number of 551653 
young people aged 15-29 in Isfahan’s 
14districts. The sampling methodwas 
quota sampling in this research. The 
sample size according to the Cochran’s 
formula was 384. This sample size was 
estimated with a probability of 0.05 er-
ror and 0.95 confidence level. We also 
consider the calculated q and p equally. 
Research hypotheses are based on the 
ideas of Anthony Giddens, Bourdieu, 

و  اجتماعی  فرهنگی،  هنجارهای  به  بستگی  مختلف 
دینی هر جامعه دارد. پس می توان گفت كه مدیریت 
كاماًل  مسئله  بلكه  نبوده  شخصی  مسئله  یك  بدن 
آن  در  مختلف  عوامل  و  است  فرهنگی  و  اجتماعی 
تأثیر دارند. در مجموع، بدن و چگونگی مدیریت آن 
انتقال دهنده  معنای اجتماعی، ایجاد ارتباطات  عامل 
اجتماعی، بروز هویت و نشان دهنده اعتقادات درونی 
و در كل نشانه شخصیت فردی و اجتماعی هر انسان 

است.
طرف  از  شده  تعریف  روشهای  بین  از  روش: 
را  اجتماعی، روش تحقیق حاضر  صاحبنظران علوم 
كلیه  آماری،  جامعه  دانست.  پیمایشی  نوع  از  باید 
جوانان 15 تا 29 ساله مناطق 14 گانه شهر اصفهان 
بالغ بر 551653 نفر بودند. شیوه نمونه گیری در این 
بر  نمونه  حجم  تعداد  است.  بوده  سهمیه ای  تحقیق 
است.  شده  تعیین  نفر   384 كوكران  فرمول  اساس 
و  خطا   0/05 احتمال  به  توجه  با  نمونه  حجم  این 
همچنین  است.  گرفته  انجام  اطمینان  سطح   0/95
مقدار p و q به طور مساوی در نظر گرفته شده است. 
گیدنز،  آنتونی  نظریات  اساس  بر  تحقیق  فرضیات 
گرفته  شكل  فدرستون  و  گربنر  گافمن،  بوردیو، 
است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از ابزار 
پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه تنظیم شده در این 
پژوهش، مشتمل بر 82 سؤال بود كه شامل سؤاالتی 
سؤاالت  و  پاسخگویان  عمومی  ویژگیهای  درباره 
به  تحقیق  متغیرهای  از  یك  هر  درباره  گویه هایی  و 
شكل طیف پنج و شش درجه ای و به صورت پاسخ 
بسته و باز طراحی شده است. داده های تحقیق پس از 
SPSS-  گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری پیشرفته
ver.15 توصیف و تحلیل شده است. یكی از شرایط 
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Gaffman, Grebner and Fredstone. In this 
study, a questionnaire was used to col-
lect data. The adjusted questionnaire in 
this study consisted of 82 questions that 
included questions about general char-
acteristics of respondents and questions 
and statement about each of the variables 
in the form of a five- and six-degree 
spectrum and in the form of closed and 
re-design responses. The research data 
were analyzed using the advanced statis-
tical software spss15. One of the essen-
tial conditions for the interpretation of 
the results is the value and reliability of 
the tools used in the research. Therefore, 
after designing the questionnaire and 
before finalizing it, it was felt necessary 
to examine the questionnaire used in the 
research in terms of reliability and valid-
ity. The validity of the questions related 
to the statement was evaluated through 
determining the content validity and by 
compiling the views of the judges and 
social scientists on the references (for-
mal validity), and by compiling their 
comments, the edits were edited. . The 
reliability of the research is carried out 
in order to obtain the repeatability of the 
measurement instrument. In this study, 
Cronbach’s alpha coefficient, which is 
the most accurate index of internal con-
sistency of questions in a questionnaire, 

اساسی در تفسیر نتایج، ارزش و قابلیت اعتماد ابزار 
خاطر  همین  به  می باشد،  پژوهش  در  استفاده  مورد 
بعد از طراحی پرسشنامه و قبل از اجرای نهایی آن 
استفاده  پرسشنامه  كه  شد  احساس  ضرورت  این 
شده در تحقیق از نظر اعتبار و پایائی سنجیده شود. 
روش  طریق  از  سازه ها،  به  مربوط  سؤاالت  اعتبار 
داوران  نظرات  با گردآوری  اعتبار محتوائی و  تعیین 
معرفها،  خصوص  در  اجتماعی  علوم  متخصصان  و 
مورد ارزیابی جدی قرار گرفته )اعتبار صوری( و با 
جمع بندی نظرات آنها گویه ها ویرایش شدند. پایائی 
ابزار سنجش  تكرارپذیری  منظور حصول  به  تحقیق 
انجام می شود. در پژوهش حاضر جهت برآورد این 
امر از ضریب آلفای كرونباخ كه دقیق ترین شاخص 
پرسشنامه  یك  سؤاالت  درونی  هماهنگی  سنجش 
انجام  تحقیق  اولیه  پرسشنامه   30 تعداد  برای  است، 
گردید كه شاخصهای مورد بررسی دارای پایائی الزم 
بودند، از این رو توصیف و آزمون روابط متغیرها از 
توصیفی  آمار  از  نهایت،  در  است.  معتبر  علمی  نظر 
بین  روابط  آزمون  برای  استنباطی  آمار  همچنین  و 
از  آن  از  فراتر  مرحله  در  و  شد  استفاده  متغیرها 
رگرسیون برای پیش بینی روابط متغیرها استفاده شد.

یافته ها : برای ارزیابی متغیر مدیریت بدن كه متغیر 
اندازه گیری  از 30 گویه در سطح  بود،  وابسته تحقیق 
رتبه ای، به صورت یك طیف پنج قسمتی استفاده شده 
است. نمره 150 نشانگر باالترین سطح مدیریت بدن 
و نمره 30 نشانگر پایین ترین سطح مدیریت بدن بود. 
میانگین مشاهده شده متغیر مدیریت بدن برای جوانان 
دختر مورد مطالعه 101/87 و جوانان پسر مورد مطالعه، 
86/47 بود كه نشان دهنده این است كه دختران جوان 
نسبت به پسران جوان رفتارهای مدیریت بدن باالتری را 
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كسب كرده اند. همچنین، از بین پنج بعد مدیریت بدن، 
دو بعد از آن یعنی بعد رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر 
بدن و رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن در بین دختران 
قابل مالحظه ای  به طور  پسران جوان  به  نسبت  جوان 
متفاوت و باالتر بود و در مورد سه بعد دیگر تفاوت 
چندانی بین دختران و پسران جوان مشاهده نشد. نمره 
25 نشانگر باالترین سطح رفتارهای مبتنی بر اصالح و 
تغییر بدن و نمره 5 نشانگر پایین ترین سطح رفتارهای 
مبتنی بر اصالح و تغییر بدن بود. میانگین مشاهده شده 
رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر بدن در بین دختران 
جوان )14/33( و در بین پسران جوان )7/04( بود. این 
مسئله یعنی وارد آمدن فشار هنجاری، در دختران جوان 
بواسطه انتظاری كه جامعه از آنها برای« زیبا بودن« و 
نمره 40  بیشتری می یابد.  نمود  دارد،  بودن«  »متناسب 
نشانگر باالترین سطح رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن 
و نمره 8 نشانگر پایین ترین سطح رفتارهای بهداشتی 
بهداشتی  رفتارهای  بعد  مورد  در  بود.  بدن  آرایشی  و 
و آرایشی بدن، میانگین مشاهده شده این بعد در بین 
برخوردار  باالیی  سطح  از  و   29/85 جوان،  دختران 
اندازه دختران جوان  از  بیش  توجه  نشان دهنده  بود و 
به رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن است. همچنین، 
میانگین مشاهده شده در بین پسران جوان 22/75 بود 
كه به خاطر توجه كمتر پسران جوان نسبت به برخی از 
رفتارهای آرایشی بدن است. بر اساس نتایج استنباطی 
هویت   ،)r=0/282( اجتماعی  هویت  متغیرهای  بین 
دینی )r=0/158(، هویت جنسیتی )r=0/188(، سرمایه 
فرهنگی )r=0/234(، سطح تحصیالت و مدیریت بدن 
در میان زنان همبستگی وجود داشته و بین متغیرهای 
 ،)r=0/141( هویت دینی ،)r=0/261( هویت اجتماعی
میان  در  بدن  مدیریت  و   )r=0/175(جنسیتی هویت 

was carried out for 30 first questionnaires 
of the research, which were indispens-
able for the required indexes, hence the 
description and testing of relationships 
variables were scientifically valid. In this 
research, descriptive statistics as well as 
inferential statistics were used to test the 
relationships between variables, and in 
the further step regression was used to 
express the relationship of variables.
Findings: In order to evaluate the body 
management variable, which was the 
dependent variable of the research,  30 
items at the level of the rating measure 
as a five-part spectrum was used. The 
score of 150 represents the highest level 
of body management and the score of 30 
represents the lowest level of body man-
agement. The observed mean of body 
management variables for young girls 
was 101.87 and male youths was 86.47. 
which indicates that young girls have had 
higher body management behaviors than 
young boys. Also, among the five di-
mensions of body management, the two 
following dimensions, the behavioral 
changes based on body correction and 
body health among young girls, are sig-
nificantly different and higher than young 
boys. And regarding the three other di-
mensions, there was no significant differ-
ence between young girls and boys. The 
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score of 25 indicates the highest level of 
behavior based on body correction and 
change, and the score of 5 indicates the 
lowest level of behavior based on body 
correction and change. The observed 
mean of behavior based on body cor-
rection and change is among young girls 
(14.33) and among young boys (7.04). 
This implies the emergence of normative 
pressure on young girls through the ex-
pectation that the community from them 
to “become beautiful” and “fit”. A score 
of 40 indicates the highest level of body 
health and body behaviors, and a score 
of 8 indicates the lowest level of body 
health and body behaviors. With regard 
to body health and body treatments, the 
average observed size of this dimension 
among young girls is 29.85 and is of a 
high level, indicating that young girls pay 
more attention to body health and body 
behaviors. And the average observed 
among young boys is 22/75, which is 
due to the little attention of young boys 
to some body cosmetic behaviors. Based 
on the inferential results, there was a cor-
relation among the variables of social 
identity (r = 0.282), religious identity (r = 
0.158), gender identity (r = .188), cultural 
capital (r = 234/0), level of education and 
management of the body among women, 
there was a significant correlation be-

مردان همبستگی وجود داشته است. همچنین، در تحلیل 
اجتماعی،  متغیرهای جنسیت، هویت  بین  رگرسیونی 
سرمایه فرهنگی، جلب توجه و مدیریت بدن در میان 
جوانان همبستگی معنی داری وجود داشته و این متغیرها 
را  بدن  مدیریت  واریانس  از  تا 47 درصد  توانسته اند 

تبیین كنند.
بحث: با توجه به نتایج تحقیق می توان عنوان كرد، 
دختران جوان به ظواهر جسمانی و بدنی خود اهمیت 
و  بدن  مدیریت  حاضر  شرایط  در  می دهند.  ویژه ای 
ظاهر نیز برای پسران از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
كه احتماالً می تواند متأثر از ویژگیهای مدرنیته متأخر 
باشد. زیرا در مدرنیته متأخر، آنچه ما می پوشیم یا آنچه 
كه بدن خود را توسط آنها آراسته می كنیم، نوعی ایده 
و شخصیت  كه خود  می كند  مطرح  را  محوری  بدن 
ما را می سازد. درنتیجه، دختران جوان به آن ظواهری 
دارند  نظارت  آن  بر  و  داده  اهمیت  خود  زندگی  از 
كه تحت كنترل و در حوزه قدرت خود دارند. بدن 
حامل هویت برای آنان است. و به همین دلیل است 
كه اهمیت دادن به ظواهر جسمانی در بین دختران از 
اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اما بر اساس نتایج 
به دست آمده در بین پسران، مدیریت بدن شاید به این 
دلیل مهم باشد كه پسران جوان نیز همچون دختران، 
از این طریق می خواهند هویت شخصی خود را كه تا 
حدودی متمایز از ارزشها و هنجارهای اجتماعی محیط 

اطراف خود است، باز یابند.
کلیدواژه ها : جوانان دختر و پسر، مدیریت بدن، 

هویت اجتماعی
تاریخ دریافت: 96/5/21
تاریخ پذیرش: 96/9/15
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tween social identities (r = 0.261), reli-
gious identity (r = 0.141), gender iden-
tity (r = 0.175) and body management 
among men. There was also a significant 
correlation between regression analysis 
between variables gender, social identity, 
cultural capital, attention and manage-
ment among young people, and these 
variables were able to explain 0.47 of the 
variance in body management.
Discussion: According to the results of 
the research, pay more attention to their 
physical appearance. In the present situ-
ation, the management of body and ap-
pearance is also very important for boys 
which is likely to be influenced by the 
features of modernity because in moder-
nity, how we wear or what we decorate 
our body brings up a kind of central body 
idea that makes us and our personality. 
As a result, young girls care for and con-
trol their lives that are under their control 
and power. The body carrier identity for 
them  and that’s why it’s important to pay 
attention to physical appearances among 
girls. However according to the results 
of the boys, body management may be 
important because young boys like girls 
also want to find their own personal iden-
tity, which is somewhat different from 
the values and social norms of their sur-
roundings. 

مقدمه
و  زیست شناختی  هستی  یك  بدن 
پدیده ای  بلكه  نیست،  صرف  روان شناختی 

و  ساخته  اجتماعی  به صورت  كه  است 
پرداخته می شود )كریگر و اسمیت1، 2004(. 
یك  انسان،  بدن  جامعه ای  هر  در  بنابراین، 
اجتماعی  واقعیت  یك  و  جسمانی  واقعیت 
بدن  زینت  و  پوشاك  اندازه،  شكل،  دارد. 
انتقال  و  ارتباط  برای  وسیله ای  انسان 
اطالعات به دیگر اعضای جامعه است، آنها 
جنس،  سن،  درباره  را  اطالعاتی  می توانند 
پایگاه اجتماعی، اشتغال و عضویت در یك 
كلی  حالت  در  نمایند.  منتقل  خاص  گروه 
می توان گفت كه بدن یك فرهنگ است و 
به  را  فرهنگ  آن  درون  اساسی  موضوعات 
نمایش می گذارد. در واقع در هر جامعه ای 
خاصی  فرهنگ  یك  آن  روزمره  زندگی 
حتی  و  جوامع  سایر  فرهنگ  با  كه  دارد 
متمایز و  خرده فرهنگهای درون یك جامعه 
مدیریت  چگونگی  و  بدن  است،  متفاوت 
هنجارهای  به  بستگی  مختلف  ابعاد  در  آن 
1. Krieger and Smitt
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فرهنگی، اجتماعی و دینی هر جامعه دارد. 
یك  بدن  مدیریت  كه  گفت  می توان  پس 

Keywords: Body management, Social 
identity, Young girls and boys

مسئله شخصی نبوده بلكه مسئله كاماًل اجتماعی و فرهنگی است و عوامل مختلف در آن تأثیر 
انتقال دهنده معنای اجتماعی، ایجاد  دارند. در مجموع، بدن و چگونگی مدیریت آن عامل 
نشانه شخصیت  كل  در  و  درونی  اعتقادات  نشان دهنده  و  بروز هویت  اجتماعی،  ارتباطات 

فردی و اجتماعی هر انسان است. 
در سالهای اخیر در اكثر جوامع و همچنین در ایران، جوانان، نسبت به وضعیت زیبایی 
ظاهر خود دقت نظر و حساسیت بیشتری نشان می دهند. این توجه وافر آنها را وامی دارد تا 
الگوهای فرهنگی  با  بدن خود  دادن وی ژگیهای  منظور مطابقت  به  را  افراطی  رفتارهایی گاه 
زیبایی چهره و اندام كه در رسانه های جمعی و ماهواره و اینترنت و... تبلیغ می شود اتخاذ 
كنند. رژیمهای غذایی برای الغر شدن، جراحیهای زیبایی بی رویه در بدن، استعمال بی رویه 
مواد آرایشی و بهداشتی از جمله رفتارهایی هستند كه افراد مبه ویژه جوانان با وجود مضر 
بودن آنها برای سالمتی شان، انجام می دهند كه بعضًا تبعات سوئی به بار می آورد و در بسیاری 
از موارد سالمت بدن را به مخاطره افكنده و زمینه را برای بیماریهای جدید فراهم می نماید.

امروزه جراحیهای زیبایی یكی از شایع ترین اعمال جراحی در سطح جهان می باشند و 
ایران از نظر نسبت اعمال زیبایی انجام شده به كل جمعیت، در رتبه های اول جهان قرار دارد 
میان  در  بهداشتی  و  آرایشی  مواد  میزان مصرف  افزایش  و همكاران، 1388(.  )موسوی زاده 
ایران را به هفتمین مصرف كننده مواد آرایشی و بهداشتی در جهان تبدیل كرده است  زنان 
)كوهی، 1389(. و همچنین از بین تمامی اعمال زیبایی، جراحی پالستیك بینی كه اصطالحًا 
رینوپالستی نامیده می شود جزء پر طرفدارترین اعمال زیبایی بین ایرانیان محسوب می شود 
به  توجه  با  كه  نامیده اند )صالحی، 1390(.  رینوپالستی  پایتخت  را  ایران  بعضًا  كه  به نحوی 
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موارد ذكر شده بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن را به یك امر مهم و ضروری 
تبدیل كرده است.

تحقیقات انجام شده درباره مدیریت بدن، به صورت محدود و پراكنده هستند. همچنین 

در این مورد، تحقیقات كمتری در خصوص تفاوت بین زنان و مردان صورت گرفته است. 
در پژوهش حاضر برای این منظور، شهر اصفهان انتخاب شد. این انتخاب از آن جهت بود كه 
نخست: اصفهان، شهر در دسترس محقق بود. دوم: در سطح شهر اصفهان از یك طرف تغییر 
در رفتارها و الگوهای جوانان دختر و پسر را داریم مانند: تغییر در انتظارات و خواسته ها، 
باالرفتن سطح توقعات، توجه زیاد به ُمد و آرایش، مقابله با بسیاری از الگوهای سنتی نقش 
جوانان، حضور در عرصه های اجتماعی جدید و مانند آن. همچنین مطالعات پیشین )فرهمند، 
1387( نیز نشان داد كه اصفهان در برخی از ابعاد به شدت تحت تأثیر فرایند جهانی شدن قرار 

دارد. بنابراین توجه به این موضوع می تواند برگرفته شده از این زمینه كلی باشد. 
در فرهنگ ایرانی-اسالمی ما، توجه به بدن تحت عناوینی همچون »حفظ الصحه« مطرح 
بوده، اما به عنوان زیبایی و به عنوان رسانه ای كه بیان كننده هویت فرد باشد، تا كنون مركز 
توجه نبوده است. امید است شناخت وضعیت مدیریت بدن و تبیین جامعه شناختی آن زمینه 
با برنامه ریزیهای  تا  امر را فراهم نماید  این  به  اندركاران حوزه فرهنگ  توجه جدی دست 
مدون و منسجم بتوانند مدیریت بدن در میان جوانان را با ارزشها و هنجارهای فرهنگ ایرانی 
و اسالمی سازگار نمایند. بنابراین هدف این مقاله بررسی جامعه شناختی مدیریت بدن در بین 

نوجوانان و جوانان دختر و پسر 29 تا 15 ساله شهر اصفهان می باشد.
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چارچوب نظری 
از نظر گیدنز1، كنترل منظم بدن یكی از ابزارهای اساسی است كه شخص به وسیله آن 
روایت معینی از هویت شخصی را محفوظ می دارد و در عین حال »خود« نیز به طرزی كم و 
بیش ثابت از ورای همین روایت »در معرض تماشا«ی دیگران قرار می گیرد )گیدنز، 1378(. 
اجتماعی  بیانگر هویت  باشد،  نشان دهنده هویت شخصی  آنكه  از  بیش  فرد  ظاهری  نمای 
است. لباس و هویت اجتماعی حتی امروز هم هنوز به كلی از یكدیگر جدا نشده اند و پوشش 
افراد همچنان به صورت نشانه ای از نوع و موضع طبقاتی یا پایگاه حرفه ای آنان باقی مانده 
امكانات  تجارتی،  آگهیهای  فشار،  گروههای  تحت تأثیر  ما  روزگار  در  لباس  ُمدهای  است. 
هستند  اجباری  استانداردهای  مروج  بیشتر  كه  است  عواملی  دیگر  و  اقتصادی  اجتماعی- 
پویایی  با  تزئین خویشتن  و  خودآرایی  گیدنز،  نظر  از   .)1378 )گیدنز،  فردی  تفاوتهای  تا 
پنهان  ابزار مهمی برای  شخصیت مرتبط است، پوشاك نوعی وسیله خودنمایی است ولی 
سازی یا آشكارسازی وجوه مختلف زندگینامه های شخصی هم هست، زیرا آداب و اصول 
رایج را به وجوه اصلی هویت شخصی پیوند می زند )گیدنز، 1378(. به اعتقاد گیدنز، حاالت 
چهره و دیگر حركات بدن فراهم آورنده محتوای اساسی همان قرائن و نشانه هایی است كه 
ارتباطات روزمره ما مشروط به آنها است. برای اینكه یاد بگیریم عاملی صالحیت دار باشیم، 
یا به عبارت دیگر، برای آنكه بتوانیم به طور مساوی با دیگران در تولید و بازتولید روابط 
اجتماعی شریك شویم، باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقیت آمیز بر چهره و بدن خویش 
از یك نظام  بهرام و همكاران، 1391(. وی معتقد است، بدن جزئی  اعمال كنیم )سلطانی 
كنشی است و نه صرفًا یك شیء منفعل. نظارت بر فرآیندهای جسمانی، جزء ذاتی نوعی 

توجه بازتابی مداوم است كه فاعل باید نسبت به رفتار خویش نشان دهد )گیدنز، 1378(.

1. Giddens. A.
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و  فرهنگی  سرمایه  نمادین،  سرمایه  عادت،  زمینه،  هم چون  مفاهیمی  ارائه  با  بوردیو1، 
سرمایه اجتماعی، به مباحث جامعه شناسی بدن و مصرف نزدیك شده است. بوردیو با استفاده 
از مفهوم سرمایه فیزیكی ارتباط ظاهر و ویژگیهای جسمانی را به عنوان یكی از اشكال سرمایه 
با دیگر صورتهای سرمایه تشریح می كند )ذكائی، 1386(. بوردیو سرمایه بدنی را به مثابه 
یكی از انواع فرعی سرمایه فرهنگی، نوعی منبع فرهنگی می داند كه در بدن سرمایه گذاری 
شده است )ذكائی، 1386(. بدین ترتیب بدن به عنوان یك محصول اجتماعی در ذیل منطق 
اجتماعی سرمایه فیزیكی، درون منش خاصی از طریق ورزش، اوقات فراغت و مصرف گرایی 
شكل می گیرد )جاللی آكردی، 1389(. بوردیو هدف مدیریت بدن را اكتساب منزلت، تمایز و 
پایگاه می داند. وی در تحلیل خود از بدن به كاالیی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می كند 
كه به صورت سرمایه فیزیكی ظاهر می گردد. بوردیو تولید این سرمایه فیزیكی را در گرو رشد 
و گسترش بدن می داند، به گونه ای كه بدن حامل ارزشهای اجتماعی می گردد )جاللی آكردی، 
1389(. در اندیشه بوردیو بدن به عنوان شكلی از سرمایه فیزیكی است كه تغییر گسترده در 
آن تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی رایج در اندازه، شكل و ظاهر بدن قرار دارد )كوهی، 1390(. 
كه خود را در صور متفاوتی از قبیل ابعاد بدن )حجم، ارتفاع و وزن( و شكل بدن )گردی، 
سختی، راست قامتی و خمیدگی آن( متجلی می سازد. این ویژگیهای طبیعی ظاهری بیانگر 
نحوه برخورد با بدن، نحوه مراقبت از آن و نحوه تغذیه، یعنی عمیق ترین تمایالت سرمایه 

فرهنگی روزمره هستند )ذكائی، 1381(.
گافمن2، كانون اصلی عالقه گافمن در اثر معروف او »نمود خود در زندگی روزانه« این 
است كه چگونه مردم قادر هستند در بدنهای خود دخالت كنند و آن را در جریان زندگی 
روزانه متفاوت بسازند )شیلینگ، 2005(. از نظر گافمن، بین »خود اجتماعی« و یا هویت 

1. Buordieu
2. Goffman



عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن ...

243      

اجتماعی با »خودِ واقعی« فاصله وجود دارد. وی برداشت از »خود« را با رهیافت نمایشی 
تشریح می كند. وی با رویكرد نمایشی خود، نقشهای اجتماعی و موقعیتهای اجتماعی را تنها 
نمایشهایی می بیند كه در زندگی روزمره اجرا می شوند. به عقیده او؛ »خودِ« افراد به وسیله 
نقشهایی كه در این موقعیتها اجرا می كنند، شكل می گیرد و معنا می یابد. گافمن ضمن استفاده 
از مفهوم »خود« تا اندازه زیادی به بدن فرد اشاره دارد. از دید او؛ عامالن بدنی یا جسمی نیز 
رأی جمع كنهایی هستند كه با توسل به همه روشهای عالمت دهی اجتماعی، سعی دارند نظر 
دیگران را به خود جلب كنند. این عامالن بدنی، »معرفهای تجسد یافته منش و منزلت اند« كه 

می توانند توسط دیگر كنشگران مورد تفسیر قرار گیرند )لوپز و اسكات، 1385(.
از نظر گربنر1، در مورد تأثیر رسانه ها بر هویت اجتماعی افراد، نظریه كاشت بهتر می تواند 
به تحلیل تأثیرات رسانه ای بپردازد. »نظریه كاشت« حاصل دو دهه مطالعه جرج گربنر درباره 
تأثیر تلویزیون بر مخاطبان است كه از اوایل دهه 1960 آغاز شد و در نهایت به ارائه این 
نظریه از جانب وی انجامید. بر اساس نظریه كاشت، افرادی كه در مواجهه بسیار با وسایل 
كه  می كنند  ادراك  به گونه ای  را  جهان  به مرور  دارند،  قرار  تلویزیون  به ویژه  جمعی  ارتباط 
به جای انطباق با واقعیت بیرونی بیشتر با آنچه رسانه ها درباره واقعیت بیان می كنند، همخوان 
است. گربنر در مطالعات خود، مخاطبان را به دو دسته پرمصرف و كم مصرف تقسیم می كند. 
بینندگان پرمصرف آن دسته از مخاطبان تلویزیون هستند كه چهار ساعت یا بیشتر تلویزیون 
تماشا می كنند و انتخاب برنامه ای كه می بینند برایشان اهمیت ندارد، اما بینندگان كم مصرف، 
تلویزیون تماشا می كنند.  انتخابی  برنامه ریزی شده و  یا كمتر، به صورت  روزانه دو ساعت 
بینندگان  كه  درحالی  است،  واقعیت  ساخت  برای  پرمصرف  گروه  اصلی  منبع  تلویزیون، 
كم مصرف، از سایر رسانه ها نیز به موازات تلویزیون استفاده می كنند )حسینی و همكاران، 
1388(. نظریه پردازان كاشت استدالل می كنند كه تلویزیون آثار درازمدت دارد؛ آثار تدریجی 

1. Gerbner
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آثار  بیشتر  تلویزیون  تماشای  كه  می كنند  تأكید  آنها  اهمیت.  با  و  متراكم  اما  غیرمستقیم،  و 
نگرشی دارد تا رفتاری.

از نظر فدرستون1، امروزه خرید كاالی مصرفی نشانگر هویت فردی و اجتماعی است، 

افراد برای اثبات اینكه به طبقه ای خاص تعلق دارند تحت عنوان مد؛ از پوشش، شكل دادن 
و آرایش، بدن خود را تنظیم می كنند. امروزه در رسانه های جمعی از زنان و مردانی استفاده 
درون  در  هستند.  عضالنی تر  و  ورزیده تر  بلندتر،  مردان  دارند  خاص  بدنهای  كه  می شود 
فرهنگ مصرفی، تبلیغات، فشارهای عمومی، تلویزیون و تصاویر متحرك، تعداد كثیری از 
تصاویر بدنی سبك وار فراهم می كند. به عالوه، رسانه های عمومی مستمراً به مزایای آرایش 
بدن تأكید می كنند. در رسانه ها، برای ارائه تصاویر از بدنهای زیبا، ستارگان، افراد مشهور و 
شكلهایی كه نمونه ای از زندگی خوب را به نمایش می گذارند استفاده می شود. آنها شكلهای 
آخرین  با  شده  احاطه  و  جوانی  انرژی  از  پر  خندان،  آرامش،  در  همیشه  را  بدنی  زیبای 
به  یادماندنی نشان می دهند كه  به  كاالهای مصرفی در مجموعه های لوكس و تجربه لذت 
نظر می رسدكه عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن در فرهنگ مصرفی از دیدگاه فدرستون، 

رسانه ها هستند )كوهی، 1390(.

چارچوب تجربی 
نتایج پژوهشهای پراكنده ای كه درباره مدیریت بدن و هر یك از ابعاد آن در ایران انجام شده، 
با اندكی تفاوت با پژوهشهای خارجی گویای این واقعیت است كه جنس، سن، تحصیالت، 
سرمایه فرهنگی، دیانت و نگرش سنتی به خانواده )آزادارمكی و چاوشیان، 1381(، هویت 
فردی )پرستش و همكاران، 1387(، متغیرهای مقایسه اجتماعی بدن، گروههای مرجع، سرمایه 
فرهنگی، اقتصادی، تحصیالت )كمال كوهی، 1389(، پوشش اندامی، از بین بردن عالئم سنی، 

1. Featherston



عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن ...

245      

جامعه پذیری و تبلیغات رسانه های خارجی )ذكایی و فرزانه، 1387(، مصرف رسانه ای، پذیرش 
)فاتحی و اخالصی، 1387(، دوستان،  اجتماعی و دین داری   – اقتصادی  پایگاه  و  اجتماعی 
خویشاوندان و همكالسیها، مجالت و ژورنالها، شغل، وضعیت تأهل و وسایل ارتباط جمعی 
)موسوی زاده و همكاران، 1388( از جمله عوامل مؤثر در مدیریت بدن هستند. همچنین در 
تحقیقات خارجی مدیریت بدن با اهداف مختلفی انجام می شود و عوامل گوناگونی افراد را 
به سوی چنین رفتارهایی سوق می دهد. نوتاووتیسیت1 )2003( در بررسی وضعیت مدیریت 
بدن در میان دانشجویان به این نتیجه رسیده است كه ملیتهای آسیایی بیشتر از امریكاییهای 
آسیایی تبار نگران وزن و خصوصیات بدنی خود بودند. آسیاییها به عمل سفید كردن پوست 
و امریكاییهای آسیایی تبار به برونزی كردن پوست عالقه مند بودند. اگدن2 )2005( كنترل و 
مدیریت بدن را با نمونه هایی از رژیم غذایی و جراحی زیبایی را مطالعه كرده و مطرح می كند 
كه بسیاری از زنان سعی دارند تا شكل و اندازه بدنشان را از طریق اعمال كنترل بر مصرف 
غذا كنترل كنند. كراسلی3 )2005( در تحقیق خود نشان داد كه در اكثر مقوله ها و معرفهای 
مدیریت بدن، زنان به صورت چشمگیری بیشتر از مردان به فعالیتهای نظارتی بر بدن خود 
می پردازند. گیملین4 )2006( در تحقیقی با عنوان پروژه بدن غایب، جراحی پالستیك را پاسخی 
به چهره های بدمنظر تلقی كرده است. یافته های تحقیق هالیدی و كارنی5 )2007( در تحقیقی با 
عنوان بررسی جراحیهای زیبایی در مردان، حاكی از عاملیت فعال افراد در جریان تصمیم گیری 
برای انجام جراحیهای زیبایی بوده است. یافته های پژوهش لو6 )2008( بر اهمیت ارتباط بین 
مصرف، اشكال هویت و جهانی شدن تأكید داشت و نشان داد كه همه اینها به بازساخت هویت 

زنان مدرن چینی كمك می كند.

1. Nutthawutthisit  2. Ogden   3. Crossley
4. Gimlin   5. Holliday and Cairnie 6. Luo



      246

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، زمستان 97، شماره 67

      246

روش 
از بین روشهای تعریف شده از طرف صاحبنظران علوم اجتماعی، روش تحقیق حاضر را 
باید از نوع پیمایش دانست. جامعه آماری، كلیه جوانان 15 تا 29 ساله مناطق 14 گانه شهر 
اصفهان بالغ بر 551653 نفر بودند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری نظام مند بوده 
است. تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 384 نفر تعیین شده است. این حجم نمونه 
با توجه به احتمال 0/05 خطا و 0/95 سطح اطمینان انجام گرفته است. همچنین مقدار p و 

q به طور مساوی در نظر گرفته شدند. 
پرسشنامه تنظیم شده در این پژوهش، مشتمل بر 82 سؤال بود كه شامل سؤاالتی درباره 
ویژگیهای عمومی پاسخگویان و سؤاالت و گویه هایی درباره هر یك از متغیرهای تحقیق به شكل 
طیف پنج و شش درجه ای و به صورت پاسخ بسته و باز طراحی شده است. سؤاالت پرسشنامه 
بر اساس مباحث نظری تحقیق و تحقیقات پیشین طراحی شده است. یكی از شرایط اساسی در 
تفسیر نتایج؛ ارزش و قابلیت اعتماد ابزار مورد استفاده در پژوهش می باشد، به همین خاطر بعد از 
طراحی پرسشنامه و قبل از اجرای نهایی آن این ضرورت احساس شد كه پرسشنامه استفاده شده 
در تحقیق از نظر اعتبار و پایائی سنجیده شود. اعتبار سؤاالت مربوط به سازه ها، از طریق روش 
تعیین اعتبار محتوائی و با گردآوری نظرات داوران و متخصصان علوم اجتماعی در خصوص 
معرفها، مورد ارزیابی جدی قرار گرفته )اعتبار صوری( و با جمع بندی نظرات آنها گویه ها ویرایش 
شدند. پایائی تحقیق به منظور حصول تكرارپذیری ابزار سنجش انجام می شود. در پژوهش حاضر 
جهت برآورد این امر از ضریب آلفای كرونباخ كه دقیق ترین شاخص سنجش هماهنگی درونی 
سؤاالت یك پرسشنامه است، برای تعداد 30 پرسشنامه اولیه تحقیق انجام گردید. طبق اطالعات 
جدول شماره )1( مالحظه می گردد كه شاخصهای مورد بررسی دارای پایائی الزم هستند، از این رو 

توصیف و آزمون روابط متغیرها از نظر علمی معتبر است.
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جدول )1( ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای تحقیق

αتعداد گویه ها  خرده مقیاسها مقیاسها

مدیریت بدن
1- كنترل وضعیت جسمانی، 2- رفتارهای مبتنی بر اصالح 

و تغییر بدن، 3- رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن، 4- سبك 
تغذیه بدن )تغذیه خطرزا و سالم(، 5- رفتارهای پوششی بدن

300/880

1190/876- هویت دینی 2- هویت جنسیتیهویت اجتماعی

1100/936- اعتقادی، 2- مناسكی، 3- احساسیهویت دینی

هویت جنسیتی
 1- تبعیض جنسیتی، 2- هرم قدرت در خانواده، 3- تقسیم كار

90/755جنسیتی

سرمایه فرهنگی
 بعد عینی و ذهنی با استفاده از تركیبی از مقیاس استاندارد

100/722سالوان، بنت )2001(

مصرف رسانه ای
 این متغیر با میزان استفاده از تلویزیون، رادیوهای داخلی، رادیوهای

60/765خارجی، اینترنت، ماهواره، روزنامه و مجالت در طول هفته به ساعت

160/712- وضعیت ظاهری، 2- آرایشی، 3- پوششیجلب توجه

داده های تحقیق پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSSver.15 تحلیل شده 
است. در این تحقیق از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی برای آزمون روابط بین متغیرها 
استفاده می شود و در مرحله فراتر از آن از رگرسیون برای بیان روابط متغیرها به كار می رود.

سنجه ها 
مدیریت بدن )متغیر وابسته(: مدیریت بدن به معنای نظارت و دستكاری مستمر ویژگیهای 
از دیدگاه رابینسون1 )2003(،  ظاهری و مرئی بدن است )آزاد ارمكی و چاوشیان، 1381(. 

1. Robison
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كایزر1 )1977( و راد ولنون2 )1994( مدیریت بدن مجموعه رفتارها و فعالیتهایی است كه 
در برگیرنده رژیم غذایی، ورزش، كنترل وزن، استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی، انتخاب 
پوشش به منظور ارتقاء ظاهر و همچنین تالش برای تغییر بدن است)به نقل از راش، 2007(. 

در پژوهش حاضر؛ متغیر وابسته مورد بررسی مدیریت بدن می باشد كه از پنج شاخص كلی 
برای عینی سازی آن استفاده شده است. شاخصهای مذكور شامل: كنترل وضعیت جسمانی، 
رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر بدن، رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن، سبك تغذیه بدن 
)تغذیه خطرزا و سالم(، رفتارهای پوششی بدن، می باشد كه به صورت طیفی یا شش گزینه ای 

اندازه گیری شده است.
هویت اجتماعی: تعریفی است كه فرد از خود در رابطه با دیگران می كند و بر اساس 
به  وابسته  افراد  هویت  می گیرد.  اجتماعی شكل  گوناگون  گروههای  و  رده ها  در  عضویت 
برداشت دیگران است و شناسایی دیگران الزمه تثبیت هویت است )جنكینز، 1381(. در این 
تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی )مدیریت بدن(، برای هویت اجتماعی دو بعد در نظر 

گرفته شده است كه شامل هویت دینی و هویت جنسیتی می باشد.
1- هویت دینی: منظور میزان شناخت عقیدتی فرد از تعلق و ارتباطش نسبت به دینی 
خاص و پیامدهای احساسی مثبتی كه فرد از این تعلق و ارتباطش تجربه می كند و باالخره 
میزان ارزشی كه فرد به انجام عملی مناسك فردی و جمعی این دین خاص قائل است گفته 
می شود )عباسی قادی، 1382(. برای سنجش این بعد از هویت اجتماعی سؤاالت زیر مطرح 
شده است:1- من معموالً به انجام فرایض دینی )از قبیل: نماز، روزه و ...( می پردازم. 2- امر 
به معروف و نهی از منكر در جامعه امروزی دیگر جایی ندارد. 3- معموالً در نماز جماعت 
شركت می كنم. 4- در اعیاد مذهبی و عزاداریها در مساجد و حسینیه ها شركت می كنم. 5- در 

1. Kaiser
2. Rudd and Lennon
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همه كارها به خداوند توكل می كنم. 6- به حساب و كتاب و پاداش و كیفر اعمال در آخرت 
باور و اعتقاد دارم. 7- قرآن كالم خداوند بوده و از طریق وحی بر پیامبر اسالم)ص( نازل 
گردیده است. 8- گاهی احساس می كنم كه به خدا نزدیك شده ام. 9- گاهی احساس توبه 
می كنم و از خداوند می خواهم برای جبران گناهانم به من كمك كند. 10- هنگام دعا و راز 

و نیاز با خداوند احساس لذت معنوی می كنم. 
2- هویت جنسیتی: یعنی تصورات، معانی، ارزشها و انتظارات مربوط به یك جنس كه 
از طریق تعامل اجتماعی در عرصه های مختلف به انسان منتقل می شود و ساختار روانی و 
شخصیتی او را می سازد )دانش، 1385(. برای سنجش این بعد از هویت اجتماعی سؤاالت 
زیر مطرح شده است:1- حضور زنان در مشاغل باالی اداری سبب به هم خوردن نظم اداره ها 
می شود.2- برای همه بهتر است كه مردان نان آور خانه و زنان مراقب فرزندان و خانواده 
باشند. 3- انجام دادن كارهایی چون جارو كردن و پخت و پز برای مردان ناپسند است. 4- 
من تقسیم كارهای اجتماع را به كارهای زنانه و مردانه نمی پسندم. 5- در صورت شاغل بودن 
زن، سهم زن و مرد در كارهای خانه باید برابر باشد. 6- زن بودن، با حفظ حریم اسالمی 
مانعی در برقراری ارتباط با مردان نمی باشد. 7- شأن انسان در جامعه نباید به جنسیت آنها 
مربوط باشد. 8- عقل مردان از زنان بیشتر است. 9- در امور خانه برابری زن و مرد تا حدی 

خوب است، اما هیشه حرف آخر را مرد باید بزند. 
سرمایه فرهنگی: دربرگیرنده تمایالت پایدار فرد است كه در خالل اجتماعی شدن در 
وی انباشته می شود. از دیدگاه بوردیو، شاخصهای سرمایه فرهنگی مهارتهای بین شخصی و 
غیررسمی شامل عادات، مدرك تحصیلی، سالیق، سبكهای زندگی و غیره می شود )باكاك، 
1381(. برای سنجش این متغیر سؤاالت زیر مطرح شده است: 1- رفتن به موزه و نمایشگاههای 
هنری و فرهنگی. 2- رفتن به كنسرتهای كالسیك. 3- گوش دادن به موزیك كالسیك و غیر 
كالسیك. 4- رفتن به سخنرانی، كنفرانسها و سمینارها. 5- رفتن به سینما و تئاتر.6- رفتن 
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به برنامه های فرهنگی مساجد. 7- یادگیری زبانهای خارجی. 8- مطالعه روزنامه، نشریه ها و 
مجالت. 9- خواندن كتابهای داستانی و ادبیات. 10- مطالعه كتابهای علمی.

مصرف رسانه ای: وسایل ارتباط جمعی یكی از سرچشمه های گوناگون تعیین هنجارهای 

اجتماعی برای افراد جامعه به شمار می آید و سایر شئون زندگی اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر 
رادیوهای  داخلی،  رادیوهای  تلویزیون،  از  استفاده  میزان  با  متغیر  این  داده اند.  قرار  خود 

خارجی، اینترنت، ماهواره، روزنامه و مجالت در طول هفته اندازه گیری شده است.
از حیث وضعیت  تن  تظاهرات خاص  و  اشكال  توجه،  از جلب  منظور  توجه:  جلب 
ظاهری، آرایشی و پوششی می باشد. برای سنجش این متغیر سؤاالت زیر مطرح شده است: 
1- آدم در هر صحنه ای از زندگی قرار دارد باید تواناییها و ویژگیهایی داشته باشد كه مورد 
توجه دیگران قرار گیرد. 2- اینكه دیگران چه فكری درباره صورت و ظاهر من دارند خیلی 
برایم مهم نیست. 3- جذابیت در پیش دیگران به ویژه جنس مخالف در خرید لباس برایم با 
اهمیت است. 4- آدم باید بتواند در هر جایی كه هست حضور خود را نشان دهد. 5- دختری 
كه آرایش نمی كند، فرصت انتخاب شدنش برای ازدواج را از دست می دهد. 6- نباید فرد 

به گونه ای باشد كه وجود و عدم وجودش در یك جلسه و مجلس فرقی نكند.
پایگاه اقتصادی-اجتماعی: منظور بخشی از جامعه است كه به لحاظ داشتن ارزشهای 
مشترك، منزلت اجتماعی معین، فعالیتهای دسته جمعی، میزان ثروت و دیگر داراییهای شخصی 
و نیز آداب معاشرت با دیگر بخشهای همان جامعه متفاوت باشند )كوئن، 1381(. پایگاه 
اقتصادی-اجتماعی عبارتست از جایگاه سلسله مراتبی كه افراد با توجه به دو عامل قدرت 
اقتصادی و منزلت اجتماعی در جامعه اشغال می كنند. این متغیر به عنوان یك متغیر مستقل 
این  است.  عملیاتی شده  اجتماعی  و  اقتصادی  اصلی  بُعد  دو  برحسب  پژوهش حاضر  در 
متغیر در بُعد اجتماعی برای افراد مجرد بر اساس منزلت شغلی پدر و مادر، تحصیالت پدر 
و مادر و تحصیالت پاسخگو عملیاتی شده است. برای افراد متاهل بر اساس منزلت شغلی و 
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تحصیالت پاسخگو و همسر او و در بُعد اقتصادی نیز بر اساس میزان درآمد ماهیانه خانواده، 
نوع و قیمت منزل مسكونی و ارزش خودرو خانواده برای افراد متاهل و مجرد عملیاتی شده 

است، به متغیری چهار درجه ای، پایین، متوسط، باال و بسیار باال تبدیل شده است.

یافته ها 

توصیف نمونه 
از مجموع 384 مورد مطالعه شده، 50 درصد افراد نمونه آماری مرد و 50 درصد زن 
بوده اند. نتایج به دست آمده در مورد سن افراد نمونه آماری نشان داد كه 32/8 درصد در رده 
سنی 19 -15 سال، 31 درصد در رده سنی 24-20 سال، 33/3 درصد در رده سنی 25-29 

سال و 2/9 درصد بدون پاسخ قراردارند. 
مورد  باز  سؤال  یك  قالب  در  تحقیق،  این  در  مطالعه  مورد  جوانان  تحصیالت  سطح 
 22/1 دیپلمه ها،  را  55/5 درصد  دیپلم،  زیر  را  19/3 درصد  است.  گرفته  قرار  اندازه گیری 
درصد فوق دیپلم و لیسانس، 2/6 درصد كارشناسی ارشد و باالتر و 0/5 درصد بدون پاسخ 
تشكیل داده اند. كه بیشترین تعداد در سطح متوسطه )دیپلم(، قرار داشتند كه این امر به خاطر 

در حال تحصیل بودن اكثر جوانان نمونه آماری می باشد. 
همچنین در خصوص وضعیت شغلی پاسخگویان، 6/5 درصد را شاغلین رسمی، 16/9 
درصد را شاغلین غیررسمی، 7/4 درصد بیكار، 54/9 درصد محصل یا دانشجو و 14/3 درصد 
خانه دار بوده اند. در خصوص درآمد پاسخگویان، 10/9 درصد دارای درآمد كمتر از 400 هزار 
تومان، 18/5 درصد دارای درآمد 1 میلیون و یك هزار تومان تا 2 میلیون تومان، 9/1 درصد 
دارای درآمد باالی 2 میلیون تومان بوده اند. در مورد پایگاه اقتصادی-اجتماعی، 29/9 درصد در 

سطح پایین، 60/2 درصد متوسط، 5/7 درصد باال و 4/2 درصد بدون پاسخ بوده اند.
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توصیف ابعاد مدیریت بدن 
جدول )2( آماره های توصیفی ابعاد مدیدیت بدن به تفکیک جنس

 Mجنسابعاد مدیریت بدن
مفروض

MinMaxM 
مشاهده شده

SD

 1- بعد کنترل وضعیت
جسمانی

مرد
f190

15

52514/983/98
%50/7

زن
f185

52515/754/12
%49/3

 2- بعد رفتارهای مبتنی بر
اصالح و تغییر بدن

مرد
f192

15

2107/042/08
%50/3

زن
f190

62414/333/69
%49/7

 3- بعد رفتارهای بهداشتی و
آرایشی بدن

مرد
f191

24

113422/754/95
%50/5

زن
f187

114029/855/57
%49/5

4- بعد سبک تغذیه بدن

مرد
f189

21

153423/833/24
%50/3

زن
f187

163423/173/26
%49/7
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 Mجنسابعاد مدیریت بدن
مفروض

MinMaxM 
مشاهده شده

SD

 5- بعد رفتارهای پوششی
بدن

مرد
f192

15

92517/953/92
%50/4

زن
f189

92518/653/68
%49/6

مدیریت بدن

مرد
f187

90

6711286/479/21
%52/1

زن
f172

71126101/879/69
%47/9

كلجمع
f359

906712693/812/1
%93/5

برای ارزیابی متغیر مدیریت بدن كه متغیر وابسته تحقیق می باشد از 5 بعد و 30 گویه 
در سطح اندازه گیری رتبه ای، به صورت یك طیف پنج قسمتی استفاده شده است. آماره های 
توصیفی ابعاد مدیریت بدن به تفكیك جنس در جدول شماره )2( آورده شده است. همانطور 
كه در جدول باال نشان داده شده است، از بین پنج بعد مدیریت بدن، دو بعد از آن یعنی بعد 
رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر بدن و رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن در بین دختران 
جوان نسبت به پسران جوان به طور قابل مالحظه ای متفاوت و باالتر است. و در مورد سه 

بعد دیگر تفاوت چندانی بین دختران و پسران جوان مشاهده نشد.
نمره 25 نشانگر باالترین سطح رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر بدن و نمره 5 نشانگر 
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شده  مشاهده  میانگین  می باشد.  بدن  تغییر  و  اصالح  بر  مبتنی  رفتارهای  سطح  پایین ترین 
رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر بدن در بین دختران جوان )14/33( و در بین پسران جوان 
)7/04( می باشد. این مسئله یعنی وارد آمدن فشار هنجاری، در دختران جوان بواسطه انتظاری 

كه جامعه از آنها برای »زیبا بودن« و »متناسب بودن« دارد، نمود بیشتری می یابد. همچنین 
نیازمند دقت و آگاهی  باتوجه به آسیب زا بودن بسیاری از رفتارهای اصالح و تغییر بدن، 

بیشتری نسبت به آن می باشد. 
نشانگر   8 نمره  و  بدن  آرایشی  و  بهداشتی  رفتارهای  سطح  باالترین  نشانگر   40 نمره 
پایین ترین سطح رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن می باشد. در مورد بعد رفتارهای بهداشتی 
و آرایشی بدن، میانگین مشاهده شده این بعد در بین دختران جوان، 29/85 می باشد و از 
سطح باالیی برخوردار می باشد و نشان دهنده توجه بیش از اندازه دختران جوان به رفتارهای 
می تواند  باشد  برنامه ریزی صحیح  بدون  و  بی رویه  اگر  كه  است.  بدن  آرایشی  و  بهداشتی 
بین  در  مشاهده شده  میانگین  و همچنین  نماید.  وارد  آنها  بر سالمت  را  بسیاری  آسیبهای 
از  برخی  به  نسبت  جوان  پسران  كمتر  توجه  خاطر  به  كه  می باشد   22/75 جوان  پسران 
رفتارهای آرایشی بدن است. هر چند می توان این فاصله را تاحدی به خاطر تأثیرات فرهنگی 

– اجتماعی بر درك و تجربه آنها از بدن توجیه كرد. 
سطح  پایین ترین  نشانگر   30 نمره  و  بدن  مدیریت  سطح  باالترین  نشانگر   150 نمره 
برای جوانان دختر مورد  میانگین مشاهده شده متغیر مدیریت بدن  مدیریت بدن می باشد. 
مطالعه 101/87 و جوانان پسر مورد مطالعه، 86/47 می باشد. كه نشان دهنده این است كه 

دختران جوان نسبت به پسران جوان رفتارهای مدیریت بدن باالتری را كسب كرده اند. 
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توصیف متغیرهای مستقل 
جدول )3( آماره های توصیفی برخی متغیرهای مستقل به تفکیک جنس

M متغیر
مفروض

MinMaxمشاهده شده MSD

هویت دینی
زن

30
215041/9315/446

105040/4606/994مرد

هویت جنسیتی
زن

27
214535/7664/871

154328/2235/167مرد

هویت اجتماعی
زن

57
559277/6136/774

408668/6577/538مرد

مصرف رسانه ای
زن

18
13011/2855/614

13014/1514/935مرد

سرمایه فرهنگی
زن

30
12510/4925/371

23412/9785/816مرد

جلب توجه
زن

18
92918/8673/649

83019/6293/953مرد

میانگین  مطالعه،  مورد  پاسخگویان  دینی،  هویت  در خصوص  باال،  به جدول  توجه  با 
نداشته  مردان وجود  زنان و  بین  تفاوت چندانی  و  را كسب كرده اند.  باالیی  مشاهده شده 
است. همچنین در مورد هویت جنسیتی، زنان از نمره باالیی برخوردارند ولی مردان، نمره 

متوسطی را كسب كرده اند. 
همچنین پاسخگویان مورد مطالعه، به لحاظ متغیرهای مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی 

و جلب توجه، میانگین مشاهده شده پایینی را داشته اند )كم تر از میانگین مفروض( و تفاوت 
چندانی بین زنان و مردان مورد مطالعه وجود نداشته است.
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آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و مدیریت بدن
جدول )4( نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل و مدیریت بدن

مرد زن
متغیر

P r p r

>0/001 0/261 >0/001 0/282 هویت اجتماعی و مدیریت بدن

0/054 0/141 0/039 0/158 هویت دینی و مدیریت بدن

0/017 0/175 0/015 0/188  هویت جنسیتی و مدیریت بدن

0/249 0/087 0/002 0/234 سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن

0/750 0/023 0/635 0/037 مصرف رسانه ای و مدیریت بدن

0/736 -0/025 0/325 0/076 جلب توجه و مدیریت بدن

مقیاس  كه  این  به  توجه  با  بدن،  مدیریت  و  مستقل  متغیرهای  بین  رابطه  آزمون  برای 
متغیرها فاصله ای می باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

دینی،  هویت  اجتماعی،  هویت  بین  كه  است  آن  نشان دهنده   )4( شماره  جدول  نتایج 
هویت جنسیتی، سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن زنان رابطه مستقیمی وجود دارد. ولی در 
خصوص دو متغیر مصرف رسانه ای، جلب توجه و مدیریت بدن زنان رابطه معناداری تأیید 

نشده است. 
اجتماعی،  متغیرهای هویت  بین  نتایج نشان داد كه  پاسخگویان مرد  همچنین در مورد 
اما درخصوص متغیرهای  هویت دینی، هویت جنسیتی و مدیریت بدن رابطه وجود دارد. 
سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، جلب توجه و مدیریت بدن رابطه معناداری مشاهده نشده 

است.



عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن ...

257      

دن
ت ب

یری
مد

اد 
ابع

 و 
قل

ست
ی م

رها
تغی

د م
بعا

ن ا
ی بی

تگ
بس

هم
ج 

تای
( ن

5(
ل 

دو
ج

سته
واب

یر 
متغ

اد 
ابع

عی
ما

جت
ت ا

هوی
نی

 دی
ت

هوی
تی

سی
جن

ت 
هوی

زن
رد

م
زن

رد
م

زن
رد

م
r

P
r

P
r

p
r

p
r

p
R

p

نی
ما

جس
ت 

ضعی
ل و

نتر
ک

0/2
38

0/0
01

0/0
96

0/1
93

0/2
03

0/0
06

0/0
36

0/6
20

0/1
02

0/1
74

0/0
88

0/2
33

الح
اص

بر 
ی 

مبتن
ی 

رها
فتا

 ر
دن

ر ب
غیی

و ت
-0

/16
0

0/0
32

0/0
98

0/1
81

-0
/21

8
0/0

03
0/0

76
0/2

93
0/0

27
0/7

22
0/0

52
0/4

80

ی و
شت

هدا
ی ب

رها
فتا

 ر
دن

ی ب
یش

آرا
0/1

50
0/0

46
-0

/04
1

0/5
80

0/0
45

0/5
42

-0
/00

9
0/8

98
0/1

60
0/0

32
-0

/06
1

0/4
05

دن
ه ب

ذی
 تغ

ک
سب

0/2
08

0/0
06

0/2
21

0/0
03

0/1
57

0/0
32

0/0
77

0/2
96

0/1
00

0/1
83

0/2
15

0/0
03

دن
ی ب

شش
 پو

ای
ره

فتا
ر

0/1
51

0/0
44

0/3
53

0/0
00

0/2
03

0/0
05

0/2
20

0/0
02

-0
/06

1
0/4

16
0/2

18
0/0

03

سته
واب

یر 
متغ

اد 
ابع

گی
رهن

ه ف
مای

سر
ای

نه 
سا

ف ر
صر

م
جه

 تو
ب

جل

زن
رد

م
زن

رد
م

زن
رد

م
r

p
r

p
r

p
r

p
r

p
r

p

نی
ما

جس
ت 

ضعی
ل و

نتر
ک

0/2
05

0/0
05

0/1
63

0/0
29

0/0
48

0/5
16

0/0
17

0/8
21

-0
/00

2
0/9

79
0/0

21
0/7

71

الح
اص

بر 
ی 

مبتن
ی 

رها
فتا

 ر
دن

ر ب
غیی

و ت
0/0

53
0/4

70
-0

/00
5

0/9
52

-0
/06

6
0/3

71
0/2

12
0/0

03
0/2

60
0/0

00
0/1

98
0/0

06

ی و
شت

هدا
ی ب

رها
فتا

 ر
دن

ی ب
یش

آرا
0/3

34
0/0

00
0/1

42
0/0

57
0/0

94
0/2

06
0/1

62
0/0

25
0/1

53
0/0

38
0/2

59
>0

/00
1

دن
ه ب

ذی
 تغ

ک
سب

0/0
53

0/4
72

-0
/05

3
0/4

83
0/0

16
0/8

29
-0

/12
7

0/0
82

-0
/04

1
0/5

80
-0

/10
7

0/1
44

دن
ی ب

شش
 پو

ای
ره

فتا
ر

-0
/22

9
0/0

02
-0

/09
6

0/1
99

-0
/09

2
0/2

13
-0

/16
5

0/0
22

-0
/34

9
>0

/00
1

-0
/41

3
>0

/00
1



      258

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، زمستان 97، شماره 67

      258

نكات مهم جدول )5( به شرح زیر می باشد:
وضعیت  كنترل  یعنی  بدن(  )مدیریت  وابسته  متغیر  ابعاد  و  اجتماعی  هویت  بین   -
بهداشتی و آریشی بدن،  تغییر بدن، رفتارهای  بر اصالح و  مبتنی  جسمانی، رفتارهای 

سبك تغذیه بدن، رفتارهای پوششی بدن پاسخگویان زن رابطه معناداری وجود دارد. 
رابطه مذكور برای پاسخگویان مرد درخصوص هویت اجتماعی با سبك تغذیه بدن و 

رفتارهای پوششی بدن تأیید شده است. 
- هویت دینی یكی از ابعاد هویت اجتماعی در این پژوهش بود كه با چهار بعد متغیر 
وابسته )مدیریت بدن( یعنی كنترل وضعیت جسمانی، رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر 
بدن، سبك تغذیه بدن، رفتارهای پوششی بدن پاسخگویان زن رابطه معناداری داشته 
است. اما این آزمون برای مردان نتایج متفاوت تری داشته است و هویت دینی تنها با 

رفتارهای پوششی بدن رابطه معناداری داشته است. 
- هویت جنسیتی یكی دیگر از ابعاد هویت اجتماعی در این پژوهش بود كه رابطه 
آن تنها با یك بعد متغیر وابسته)مدیریت بدن( یعنی رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن 
برای پاسخگویان زن تأیید شده است. همچنین در مورد پاسخگویان مرد رابطه هویت 

جنسیتی با رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن و سبك تغذیه بدن تأیید شده است. 
متغیر  بعد  سه  با  می باشد.  مستقل  متغیرهای  از  دیگر  یكی  كه  فرهنگی  سرمایه   -
وابسته یعنی كنترل وضعیت جسمانی، رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن و رفتارهای 
پوششی بدن در بین زنان رابطه معناداری داشته است. همچنین در خصوص پاسخگویان 
مرد سرمایه فرهنگی رابطه معناداری با كنترل وضعیت جسمانی، رفتارهای بهداشتی و 

آرایشی بدن داشته است. 
- نتایج آزمون رابطه مصرف رسانه ای با ابعاد مدیریت بدن در خصوص پاسخگویان 
زن تأیید نشده است. ولی در مورد پاسخگویان مرد رابطه مصرف رسانه ای با رفتارهای 
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بدن،  تغذیه  سبك  بدن،  آریشی  و  بهداشتی  رفتارهای  بدن،  تغییر  و  اصالح  بر  مبتنی 
رسانه های  اساس  بر  جزئی تر  بررسی  نتایج  است.  شده  تأیید  بدن  پوششی  رفتارهای 

داخلی و خارجی در بخش نتیجه گیری ارائه گردیده است. 

- بین جلب توجه و رفتارهای مبتنی بر اصالح و تغییر بدن، رفتارهای بهداشتی و 
آریشی بدن، رفتارهای پوششی بدن رابطه معناداری در خصوص پاسخگویان زن و مرد 

تأیید گردیده است. 

آزمون تفاوت مدیریت بدن برحسب متغیرهای مستقل
جدول )6( نتایج آزمون تحلیل واریانس 

P df F متغیر

>0/001 4 5/791 وضعیت شغلی و مدیریت بدن

0/299 2 1/212 پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مدیریت بدن

0/003 3 4/830 سطح تحصیالت و مدیریت بدن

برای آزمون تفاوت متغیرهای مدیریت بدن برحسب سه متغیر مستقل وضعیت شغلی، 
از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید و  اقتصادی-اجتماعی و سطح تحصیالت،  پایگاه 

نتایج به این شرح بود:
از   )5/791(  F آزمون  خطای  مقدار  كه  این  به  توجه  با  شغلی،  وضعیت  مورد  در   -
0.05 كوچكتر است، می توان قضاوت كرد كه تفاوت معنی دار آماری بین وضعیت شغلی و 

.)p=0/000 ،F=5/791( مدیریت بدن وجود دارد
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ابعاد مدیریت بدن در جوانان مشاهده  اقتصادی-اجتماعی، تفاوتی در  پایگاه  از نظر   -
.)p=0/299 ،F=1/212( نشد

- در رابطه با سطح تحصیالت، تفاوت معنی داری بین سطح تحصیالت و مدیریت بدن 

وجود دارد )p=0/003 ،F=4/830(. همچنین میانگین مدیریت بدن در افراد تحصیل كرده در 
سطوح فوق لیسانس و باالتر، بیشتر و در سایر سطوح تحصیالتی كمتر می باشد. باتوجه به 
این كه سطح تحصیالت نمودی از سرمایه فرهنگی است پس مدیریت بدن با سطح معلومات 
دارد  بیشتری  آگاهی و معلومات  بنابراین، فردی كه  دارد.  مثبتی  رابطه مستقیم و  آگاهی  و 
درنتیجه مدیریت بدن باالتری را كسب كرده است و فردی كه آگاهی و معلومات كمتری 

دارد از مدیریت بدن پایین تری برخوردار است.
جدول )7( نتایج آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه میانگین مدیریت بدن برحسب وضعیت تأهل 

P t df SD M n تأهل

0/355 -3/790 213/096
12/207 92/337 252 مجرد

11/396 97/429 107 متأهل

برای آزمون تفاوت میانگین مدیریت بدن برحسب وضعیت تأهل نشان داد كه تفاوت 

.)p=0/355 ،t=-3/790( مدیریت بدن در افراد مجرد و متأهل معنی دار نمی باشد
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جدول )8( ضرایب متغیرهای مستقل مربوط در شکل رگرسیونی به روش گام به گام

BSESβtpمتغیرها

0/001<38/0225/9356/406مقدار ثابت

0/001<0/3900/0710/2765/491هویت اجتماعی

0/3030/0870/1433/4670/001سرمایه فرهنگی

0/2450/1330/0781/8450/066جلب توجه

0/001<12/8211/1890/52910/780جنس

نقش متغیرهای مستقل در پیش بینی تغییرات مدیریت بدن
هدف از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره، مشخص كردن سهم و تأثیر متغیرهای مستقل در 
تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته است. برای انجام دادن تحلیل رگرسیون، پیش فرضهای 
آن بررسی شده است. با برآورده شدن پیش فرضها، تحلیل رگرسیونی برای سنجش اندازه اثر 
هر كدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته )مدیریت بدن(، از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره 

بر اساس روش حداقل مربعات1 و از روش گام به گام2 استفاده شده است.
نتایج نشانگر این است كه از میان 10 متغیر مستقل )هویت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، 
اقتصادی- اجتماعی، سن، جنس، سطح تحصیالت،  پایگاه  مصرف رسانه ای، جلب توجه، 
وضعیت تأهل، وضعیت شغلی( كه وارد معادله شده اند، طبق اطالعات جدول شماره )8( 
به  توجه  با  ماندند. در مجموع  باقی  مهم در شكل رگرسیونی  متغیر مستقل  در مجموع 4 
ضرایب بتای موجود مالحظه می گردد كه جنس با ضریب بتای 0/529 بیشترین تأثیر را بر 
متغیر مدیریت بدن دارد و پس از آن هویت اجتماعی با بتای 0/276، سرمایه فرهنگی با بتای 

0/143 و جلب توجه با بتای 0/078 بر متغیر مدیریت بدن تأثیرگذار بوده اند. 

1. OLS
2. stepwise regression
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جدول )9( نتایج ضریب تعیین مدیریت بدن بر اساس رگرسیون گام به گام

SES R2
Adj. R2 R

8/839 0/469 0/476 0/690

با توجه به جدول شماره )9( ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای مستقل با مدیریت 
بدن برابر با 0/690 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0/469 است كه بیانگر آن است كه 
حدود 47 درصد از تغییرات و واریانس متغیر مدیریت بدن توسط چهار متغیر مورد نظر 

مانده در مدل تبیین می گردد.

بحث 
بر اساس یافته های پژوهش، دختران جوان در سطح باالیی بر بدنهایشان نظارت دارند 
و این نشان می دهد كه آنها در حد باالیی، به اقدامات و فعالیتهایی توجه دارند كه ناظر بر 
مدیریت بدنشان است. همچنین، یافته ها نشان داد كه همبستگی مثبت و معنی داری بین هویت 
اجتماعی و مدیریت بدن در بین زنان و مردان وجود دارد. این رابطه در بین زنان متفاوت تر 
پاسخگویان  مورد  در  اما  است  شده  تأیید  بدن  مدیریت  ابعاد  همه  درباره  و  بود  مردان  از 
مرد تنها در دو مورد از ابعاد مدیریت بدن یعنی سبك تغذیه بدن و رفتارهای پوششی بدن 
تأیید گردیده است. از نظر گیدنز )1378( نمای ظاهری فرد بیش از آنكه نشان دهنده هویت 
اجتماعی  هویت  و  بدن  مدیریت  ارتباط  كه  است  اجتماعی  هویت  بیانگر  باشد،  شخصی 
پرستش   ،)1386( ذكائی   ،)1381( چاوشیان  و  ارمكی  آزاد  كه  هم چنان  می شود.  استنباط 
نیز در پژوهش خود هویت  لو )2008(  و همكاران )1387(، هالیدی و كارنی )2007( و 
عبارت  به  كرده اند.  معرفی  بدن  مدیریت  در  مهم  متغیرهای  از  یكی  به عنوان  را  اجتماعی 
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دیگر امروزه افراد كیستی و هویت خودشان را از طریق دستكاری بر بدنهای خود، بازنمایی 
می كنند. یعنی از آنجایی كه هویت افراد از طریق رابطه متقابل فرد و جامعه میسر خواهد 
بود؛ تعامل میان فرد و جامعه به واسطه استفاده از نمادها و نشانه هایی است كه به شیوه های 

مختلف از جمله چگونگی مدیریت بدن در جامعه شكل و به نظام ذهنی فرد منتقل می شود. 
نتایج پژوهش حاضر حاكی از آن است كه، همبستگی مثبت و معنی داری بین هویت دینی 
و مدیریت بدن در بین زنان و مردان وجود دارد. این رابطه در بین زنان متفاوت از مردان 
بود و درباره چهار بعد مدیریت بدن تأیید شد اما در مورد مردان فقط یك بعد آن تأیید شد. 
این یافته را می توان بر اساس این دیدگاه از گیدنز )1386( توضیح داد كه كاهش وابستگی 
جامعه به مذهب و افزایش وابستگی آن به علم، سبب دستكاری فیزیولوژی بدن شده است. 
همچنین وی تصریح می كند كه همزمان با سست شدن مبانی دینی، بدن، جایگاه و اهمیت 
بیشتری در هویت سازی افراد پیدا می كند. آزاد ارمكی و چاوشیان )1381( و كوهی )1390( 
نیز اظهار كرده اند كه دین نقش مهمی در مدیریت بدن در بین جوانان داشته است. با توجه 
به نقش و جایگاه دین در جامعه ایران، این فرضیه می تواند مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
یافته ها هم چنین، نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت بین هویت جنسیتی با مدیریت بدن 
در بین زنان و مردان بود. این رابطه در بین زنان در مورد یك بعد از مدیریت بدن تأیید شده 
است اما در مورد مردان در مورد دو بعد از مدیریت بدن تأیید شده است. از نظر جنكینز، 
جنسیت پیش از آنكه اصلی مربوط به شكل بندی گروه باشد یك هویت جمعی مربوط به 
رده بندی است )جنكینز، 1381: 102(. از آنجایی كه هویت جنسیتی در این تحقیق دارای 
جهت گیری نوگرایانه و برابری گرایانه است، بنابراین با مدیریت بدن ارتباط معناداری داشته 
است. نتایج تحقیق ادیبی سده و جالل آكردی)1392( و خواجه نوری )1393( با نتایج این 

تحقیق همخوانی دارد. 
نتایج پژوهش حاضر حاكی از آن است كه، بین سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در بین 
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زنان و مردان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. این رابطه در بین زنان در مورد سه بعد از 
مدیریت بدن تأیید شده است اما در مورد مردان در مورد دو بعد از مدیریت بدن تأیید شده 
است. این یافته تحقیق به روشنی گویای این مطلب است كه بدن و فرهنگ واقعًا دو امر 

افراد، فرهنگ و جامعه ای را كه در آن زندگی می كنند، در بدن خود »تجسم«  هم بسته اند. 
می نمایند. در فهمی كلی، بدن به مثابه یك فرهنگ بوده و بیانی از موضوعهای اساسی درون 
آن فرهنگ و جامعه است. به عبارت دیگر، بدن انسان در هر زمان می تواند درك عمیق تری از 
فرهنگ و جامعه ای را ارائه دهد كه در آن تجسم یافته است. بوردیو سرمایه بدنی را به مثابه 
یكی از انواع فرعی سرمایه فرهنگی، نوعی منبع فرهنگی می داند كه در بدن سرمایه گذاری 
شده است. نتایج پژوهش آزاد ارمكی و چاوشیان )1381(، ذكائی )1386( و كوهی )1390(، 

همسو با نتایج این تحقیق است.
هم چنین، باید افزود كه نتایج این مطالعه نشان می دهد كه، بین مصرف رسانه ای و ابعاد 
مدیریت بدن بین زنان رابطه معنادار وجود نداشت. اما در بین مردان این رابطه در چهار بعد 
متغیر وابسته)مدیریت بدن( تأیید شده است. نتایج جزئی تر تحقیق نشان داد كه رسانه های 
داخلی و خارجی تأثیر متفاوتی بر ابعاد مدیریت بدن داشته اند. به طوری كه رابطه رسانه های 
خارجی و رفتارهای بهداشتی و آرایشی بدن در بین زنان و مردان مثبت و معنی دار ولی در 
رفتارهای  بر  خارجی  رسانه های  تأثیر  درخصوص  نبود.  معنی دار  داخلی  رسانه های  مورد 
مبتنی بر اصالح و تغییر بدن در بین زنان مثبت و معنی دار و در رسانه های داخلی بین زنان 
و مردان مثبت و معنی دار بود. هم چنین در مورد تأثیر رسانه های خارجی و سبك تغذیه بدن 
در بین مردان معنی دار بود و در رسانه های داخلی معنی دار نبود. رابطه رفتارهای پوششی 
بدن و رسانه های خارجی در بین مردان و زنان تأثیر كاماًل معنی دار و مثبت داشته است. ولی 
در رسانه های داخلی فقط در بین مردان معنی دار بوده است. این یافته مبین این معناست كه 
مدیریت بدن با تولیدات رسانه ای به ویژه تبلیغات ماهواره ای و اینترنت ارتباط مستقیم دارد. 
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الگوپذیری بیشتر جوانان از این نوع رسانه ها، چیزی نیست كه بتوان تأثیرات آن را نادیده 
گرفت. تأثیر مصرف رسانه ای بر مدیریت بدن در پژوهشهای ذكائی )1386(، كوهی)1390( 
بیان  نظریه كاشت  تأیید شده است. همان طوری كه در  نیز  قادرزاده و همكاران )1391(  و 

انتخابی  و  شده  برنامه ریزی  به صورت  كمتر،  یا  ساعت  دو  روزانه  كه  مخاطبینی  گردید، 
به  نیز  از سایر رسانه ها  بینندگان كم مصرف هستند كه  تماشا می كنند جزء گروه  تلویزیون 
موازات تلویزیون استفاده می كنند. هم چنین وضعیت مصرف تلویزیون در میان جوانان نمونه 
آماری، در حد متوسط )میانگین 3/8 از 5( است. در این میان، 2/9 درصد هرگز از تلویزیون 
استفاده نمی كنند. و 15/9 درصد 1 تا 2 ساعت از تلویزیون استفاده می كنند. محتمل است 
ماهواره  كتاب، مجالت،  اینترنت،  كارگیری سایر مصارف رسانه ای )چون  به  دالیلی چون 
و غیره(، عدم دسترسی به تلویزیون و یا عدم گرایش به برنامه های تلویزیون داخلی سبب 
كاهش مصرف تلویزیون در میان جوانان شده باشد. توجه به واقعیت مصرف كم تلویزیون 
در میان جوانان به واسطه رشد فزآینده استفاده از مصارف رسانه های دیگر چون اینترنت و 

ماهواره به عنوان كاالی فرهنگی جهانی، قابل تأمل جدی است. 
یافته ها همچنین، نشان دهنده رابطه معنادار بین جلب توجه با مدیریت بدن در بین زنان 
و مردان بود و بین پاسخگویان زن و مرد تفاوتی وجود نداشته است. گافمن ضمن استفاده 
از مفهوم »خود« تا اندازه زیادی به بدن فرد اشاره دارد. از دید او؛ عامالن بدنی یا جسمی نیز 
رأی جمع كنهایی هستند كه با توسل به همه روشهای عالمت دهی اجتماعی، سعی دارند نظر 
دیگران را به خود جلب كنند. این عامالن بدنی، »معرفهای تجسد یافته منش و منزلت اند« كه 
می توانند توسط دیگر كنشگران مورد تفسیر قرار گیرند )لوپز و اسكات، 1385: 155(. این 
متغیر در تحقیقات پیشین به عنوان یك متغیر اجتماعی كمتر بررسی شده است كه توجه بیشتر 

پژوهشگران اجتماعی را در بررسی ارتباط این متغیر با مدیریت بدن می طلبد.
تحصیالت، یكی دیگر از عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در بین جوانان است كه 
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در میان جوانان با سطح تحصیالت فوق لیسانس و باالتر به طور معنادار در سطح باالیی قرار 
دارد كه نشان دهنده این است كه با باال رفتن سطح تحصیالت گرایش به رفتارهای مدیریت 
بدن افزایش پیدا می كند. در تحقیق آزاد ارمكی و چاوشیان )1381( و كوهی )1390(، نیز 

بین سطح تحصیالت و مدیریت بدن رابطه معنی داری وجود داشته است.
روابط بین متغیرهای موجود در تحقیق با استفاده از تكنیك آماری رگرسیون چند متغیری 
مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد: از میان متغیرهای موجود در معادله به 
ترتیب: تنها هویت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، جلب توجه، جنس، توانسته اند در معادله باقی 
مانده و بر روی هم نزدیك به 47 درصد از تغییرات مدیریت بدن را در میان جوانان دختر و 

پسر شهر اصفهان را تبیین كنند.
در مجموع نتایج پژوهش مؤید این مطلب است كه :

با توجه به نتایج تحقیق، دختران جوان به ظواهر جسمانی و بدنی خود اهمیت ویژه ای 
می دهند. در شرایط حاضر مدیریت بدن و ظاهر نیز برای پسران از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. كه احتماالً می تواند متأثر از ویژگیهای مدرنیته متأخر باشد. زیرا در مدرنیته متأخر، 
آنچه ما می پوشیم یا آنچه كه بدن خود را توسط آنها آراسته می كنیم، نوعی ایده بدن محوری 
را مطرح می كند كه خود و شخصیت ما را می سازد. درنتیجه، دختران جوان به آن ظواهری از 
زندگی خود اهمیت داده و بر آن نظارت دارند كه تحت كنترل و در حوزه قدرت خود دارند. 
بدن حامل هویت برای آنان است. و به همین دلیل است كه اهمیت دادن به ظواهر جسمانی 
در بین دختران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اما بر اساس نتایج به دست آمده در بین 
پسران، مدیریت بدن شاید به این دلیل مهم باشد كه پسران جوان نیز همچون دختران، از 
این طریق می خواهند هویت شخصی خود را كه تا حدودی متمایز از ارزشها و هنجارهای 
اجتماعی محیط اطراف خود است، باز یابند. درنهایت باتوجه به نتایج تحقیقاتی كه در سایر 
كشورها و همچنین در ایران انجام شده، می توان نتیجه گرفت اگر چگونگی مدیریت بدن در 



عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن ...

267      

بین جوانان تحت كنترل عالمانه قرار نگیرد و جوانان را نسبت به آن آگاهی ندهیم، عواقب 
دردناكی را در بین آنها خواهیم یافت، كمااینكه درحال حاضر جراحیهای زیبایی چهره، از 
یك سو هزینه های سنگینی برای خانواده ها به بار آورده و از سوی دیگر به دلیل ناموفق بودن 

بسیاری از این اعمال جراحی، صدمات جبران ناپذیری برای تعدادی از جوانان ایجاد شده 
است. 

بنابراین در راستای نتایج تحقیق، پیشنهادها و راهكارهای چند بُعدی و مرتبط به هم برای 
تناسب مدیریت بدن با فرهنگ جامعه و هنجارهای آن به شرح زیر می باشد:

باتوجه به اینكه در اغلب ابعاد مدیریت بدن مسأله سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی 
مطرح است، بنابراین بهتر است در مرحله اول نهادها و سازمانهای مختلف دست اندركار در 
عرصه سالمت و بهداشت بسته های شناختی و بصری برای جوانان در خصوص چگونگی 
آرایش، رفتارهای سالمت محور، رفتارهای  بهداشت و  ابعاد: كنترل وزن،  مدیریت بدن در 
پوششی، سبك غذایی و تغییر و اصالح بدن تهیه كرده و آنها را به وسیله رسانه های مختلف 
از قبیل: تلویزیون، كتاب، روزنامه، مجالت، رادیو و حتی موبایل و اینترنت در اختیار جوانان 

قرار دهند. 
مختلف  سازمانهای  و  نهادها  كه  است  این  دارد،  ضرورت  پیش  از  بیش  امروزه  آنچه 
بدن  با  مرتبط  كاالهای  برای مصرف  مناسبی  برنامه ریزی  فرهنگ،  عرصه  در  دست اندركار 
و ظاهر جوانان انجام دهند و در این میان هم ذوق و سلیقه جوانان را مدنظر قرار دهند و 
هم اینكه تا حد امكان تالش كنند تا الگوهایی را برای مصرف این كاالها ارائه كنند كه با 
انگاره های هویت بخش ملی و دینی جامعه اصطكاك نداشته باشند. برای دستیابی به این امر 
می توان برنامه های آموزشی مختلفی از طریق سازمان آموزش و پرورش، سازمان ملی جوانان 
و نهادهای مذهبی: نظیر مساجد و حسینیه ها برای مخاطبان گروههای مختلف سنی اجرا كرد.
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ارزشها  به جامعه طبق  از رسالتهای اصلی رسانه ها آگاهی بخشی و دادن شناخت  یكی 
و هنجارهای آن جامعه است. به نظر می رسد كه كاركرد تجاری رسانه ها رسالتهای اصلی 
دیگر رسانه ها را تحت شعاع قرار داده است. رسانه ها )از تلویزیون گرفته تا مجالت و حتی 

به  تبلیغاتی  آگهیهای  در  نمایشی  تصاویر  به وسیله  روز  هر  پزشكی(  تبلیغاتی  بروشورهای 
مخاطبان خود به صورت غیر مستقیم مصرف گرایی را در حوزه مدیریت بدن ترویج می كند. 
بنابراین ضروری است كه رسانه ها، كاركرد آگاهی بخشی و دادن بصیرت الزم به مردم را 
مورد توجه بیشتری قرار داده و از درج مطالب، انعكاس تصاویر و نمایش فیلمهایی كه بر 

چگونگی مدیریت بدن جوانان تأثیر منفی دارد، تا حد امكان اجتناب كنند.
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