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 میان در تجربی ای مطالعه) آن اجتماعی پذیرش و بدن از تصور

 (تهران نور پیام دانشگاه دختر دانشجویان
  غفاری امامی مهدیه

  ملکی امیر

  زاهدی محمدجواد
 

 34/30/49: تاریخ پذیرش                      21/30/49: تاریخ دریافت

 چکیده
 و تنظیم برای ای واسطه و بخش هویت نشانگان جایگذاری برای ای زمینه بدن امروزه

 از که درکی و خود بدن از افراد تصور رو، این از. است اجتماعی های کنش برهم برقراری

. دارد بدنشان با هاآن مواجهة چگونگی در مهمی نقش دارند، شدهپذیرفته و مطلوب بدن

 پذیرش با بدن از تصور پذیری انعطاف رابطة تحلیل و توصیف دنبال به حاضر مطالعة

 دختر دانشجویان شامل آماری آن جامعة و پیمایشی این پژوهش، روش. است آن اجتماعی

 متناسب ای طبقه گیری نمونه روش به جامعه این از نفر 4 5 و است تهران نورپیام دانشگاه

 پذیرش گانة سه ابعاد بین معکوس همبستگی وجود مطالعه، این نتایج. اند شده ینشگز

 سازمانی پذیرش و همسال های گروه در پذیرش ،(عمومی) عام پذیرش شامل بدن اجتماعی

 دو از تر قوی و -0/    عمومی بعد در آن میزان که دهد می نشان را تصور از بدن متغیر با

 متغیر با -0/ 5  همبستگی دارای نیز بدن اجتماعی پذیرش متغیر کلی نمرة. است دیگر بعد

 مقطع سن، متغیرهای معنادار رابطة دهندة نشان ها بررسی همچنین. است تصور از بدن

 ای، زمینه متغیرهای ها یافته مطابق. است تصور از بدن متغیر با اشتغال وضعیت و تحصیلی

 .ارندند نبد اجتماعی پذیرش متغیر با معناداری رابطة

 ی،عموم پذیرش سازمانی، پذیرش بدن، اجتماعی پذیرش بدن، از تصور :کلیدی هایواژه

 .بدن مدیریت
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 m_zahedi@pnu.ac.ir تهران، نورپیام دانشگاه شناسی جامعه گروه دانشیار.   



 

 

 

 

 

 4934، زمستان 4، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 275 

  

 

 مسئله بیانو  مقدمه
 پذیرش که اندنگریسته شده موجوداتی مثابة به اغلب زنان گوناگون، جوامع در امروز تا گذشته از

 سوی از. است بدنشان طبیعی وضعیت زا هاآن گرفتنفاصله و تغییر به منوط ها، آن اجتماعی

 هر در و است جامعه هر اجتماعی و فرهنگی شرایط تابع زنانه، بدن مطلوب وضع دیگر،

 وضع ترسیم مسئولیت که بوده جامعه این درهرحال اما است، شده تغییراتی دستخوش ای زمانه

( 31   اباذری،) اودن که گونه همان دیگر، به سخن. است داشته عهدهبه را زنان بدن از مطلوب

 نشده تلقی مناسب کامالً هست، که طور همان هرگز زنان، بدن از بعدی هیچ تقریباً کند، می تأکید

 .است

 بازار محصوالت بیشتر مصرف سمتبه افراد گرایش مهم عوامل از یکی(  3  ) ملک

 نمادهای و ها برچسب مقام در کاالها این آفرینی نقش را معاصر جوامع در زیبایی صنعت

 افراد برای کاالها این مصرف دیگر، به سخن. داند می اجتماعی منزلت و هویت کنندة تعیین

 معرف آنچه از را خود ظاهر سنگین، چنداننه های گاه هزینه صرف با تا سازد می فراهم مجالی

 طور به حداقل را خود و سازند متمایز هاست، آن فرهنگی وضعیت و اقتصادی اجتماعی، پایگاه

 .دهند جلوه تری مطلوب اقتصادی و اجتماعی پایگاه به متعلق ناآشنا، کنشگران چشم در و موقت

 جمله از فردی زندگی در کامیابی مهم مظاهر بعضی داشت انتظار توان می دیگر، سوی از

 در واقعیت، این(.  00  گاتفرید،) کند پیدا بدن اجتماعی پذیرش با اساسی پیوندی نیز اشتغال

 تنیدگیدرهم نوعی زیبایی، به صنعت بازار جریان به وابسته تبلیغی و ای رسانه های فعالیت رکنا

 مفاهیم و «بدن اجتماعی پذیرش» ،«تصور از بدن» یعنی پژوهش این در نظر مورد هایمقوله بین

 انجام شاهد اخیر های سال در رو، این از. شود می منجر «بدن مدیریت» قبیل از دیگری

 مثال، برای) هستیم موضوعی و مفهومی ارتباط این مختلف ابعاد دربارة مختلفی ایه پژوهش

 و نش ؛10  همکاران، و بابامیری ؛31   همکاران، و راسخ ؛31   اخالصی، و فاتحی

 (.002  همکاران،

 و سنی مرزهای از فراتر که مسائلی از دسته آن ویژه به اجتماعی، مسائل پویایی حال، درعین

 ضروری را اتکا قابل و روشن های دیدگاه و رسیدن به ها آن مطالعة یابند، می انجری جنسی

 میان در آن، اجتماعی پذیرش از افراد درک با بدن از تصور رابطة بررسی براین،عالوه سازد؛ می

 قالب در فردی مداخلة فرهنگ دلیلبه اغلب که دارد نیز دیگری اولویت ما جامعة جوان دختران
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 .شودانجام می جامعه گوناگون های عرصه در آن ترکردن پذیرفتنی هدف با ن است کهبد مدیریت

تصور از  بین که کرد مطرح گونه این را حاضر پژوهش اصلی پرسش توان می اساس،براین

 افراد که تصوری با است فرد عینی درگیری و دغدغه میزان با متناظر که وجوهی آن ویژه به بدن،

 دارد؟ وجود ای رابطه چه دارند، اجتماعی های محیط در شده یرفتهپذ و مطلوب بدن از

 تحقیق پیشینة
 ،در شیراز «بدن اجتماعی پذیرش با آن رابطة و بدن مدیریت»در ( 31  ) اخالصی و فاتحی
 این نتایج. مطالعه کردند شهر گانة هشت مناطق در نفری 500 ای نمونه را با ساله 50 تا 3  زنان

 مراقبت آرایش، جمله از محققان، توجه مورد وجوه همة در بدن به زنانالی با توجه پژوهش،

 و بدن اجتماعی پذیرش ای، رسانه مصرف متغیرهای ها، یافته براساس. است کرده تأیید را ...و
 و دینداری متغیر بین همچنین. دارند مستقیم رابطة بدن مدیریت با اجتماعی، و اقتصادی پایگاه

 .است شده مشاهده معنادار و معکوس ای هرابط بدن، مدیریت
 دربارة( 31  ) اسفجیر عباسی و مهدوی به پژوهش توان می زمینه این در دیگر مطالعات از
 میزان بررسی» عنوان با که کرد اشاره آمل سبز غیرانتفاعی دانشگاه دختر دانشجویان از نفر 00 
. شد انجام پیمایشی به روش «آن بر مؤثر عوامل و اندام کنترل و بدن مدیریت به تمایل

 بعد هشت در سؤال 44 بر مشتمل ساختهمحقق ای پرسشنامه به کمک اطالعات، گردآوری
 و دوستان تأثیر طلبی، تشخص همانندسازی، نوگرایی، طلبی تنوع شامل که گرفت صورت
 و وستاند تأثیر طلبی،تشخص توجه، جلب متغیرهای ترتیب،به ها یافتهبراساس . بود توجه جلب

 مدیریت به تمایل میزان) وابسته متغیر تبیین بر را تأثیر بیشترین نوگرایی، و طلبی تنوع همساالن،
 هایدرجه در را معناداری تأثیر نیز مستقل متغیرهای باقی آنکه ضمن. رنددا( بدن کنترل و

 .دارند وابسته متغیر بر تر پایین
 زندگی، سبک مصرف، زیبایی، بدن، مانند تیموضوعا پیوندزدن با( 31  ) ربانی و همکاران

شده  جراحی های اندام و مصرفی رفتار یک عنوان به زیبایی را های جراحی ماهیت پایگاه، و طبقه
 ای نمونه کمی، پژوهش این. کنند بررسی اجتماعی پایگاه نشانگان و نمادها از یکی عنوان به را

کرده  زیبایی جراحی عمل پزشکی، مشکل یا عضو نقص داشتن بدون که را افرادی از نفری 50 
 زن، اند، کرده زیبایی جراحی افرادی که بیشتر این پژوهش نشان داد های یافته. کرد بررسی بودند،

. دارند باالی بدن مدیریت که اندجامعه پایین و پایینروبه متوسط طبقات به متعلق و غیرمتأهل
 ممتاز طبقة به بخش،منزلت مصرفی رفتار یک ةمثاب به زیبایی جراحی گفت توان می درواقع،
 .است شده فراگیر نیز جامعه پایین اقشار میان در و اختصاص ندارد جامعه
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 برمبنای غیرطبیعی و طبیعی پیری از مسن زنان ادراک بررسی به( 001 ) گریفین و کالرک

 مواد ضدچروک، های کرم از استفاده قبیل از زیبایی، به مربوط هایمداخله انواع با هاآن مواجهة

 این های داده. پرداختند جراحی بدون بخشزیبایی روندهای یا زیبایی جراحی مو، رنگ آرایشی،

 مطالعه، مورد زنان. است آمده دستبه ساله 10 تا 40 زنان با عمیق مصاحبة 55 طریق از مطالعه،

 موجه را هامداخله رو، این این دانستند؛ ازمی مذکور مداخالت فقدان عنوان به را پیری اغلب

 بر حال، درعین و دادند می صورت را بخشزیبایی هایاقدام انواع شوندگان، مصاحبه بیشتر. دانستند می

 بعضی که درحالی همچنین. داشتند تأکید( آرایش این تبع به) خود برای طبیعی ای جلوه تولید اهمیت

 فزایندة هایمداخله ضرورت از دفاع در گراندی ند،بود خود سن افزایش واقعیت پذیرای زنان، از

 .کردند مطرح را هایی استدالل زیبایی،

 در را زیبایی جراحی طریق از بدن اصالح اجتماعی با قشربندی نسبت نیز(   0 ) بریتون

 با پاسخگویان نفس عزت سطح رابطة این پژوهش، نتایج براساس. کرد بررسی پیمایشی پژوهشی

 شاخص باالتر هاینمره. نیست معنادار آرایش فتارهای آنان دربارةر و باورها ها، نگرش

 آرایش، آغاز برای تر پایین سن آرایشی، مصرف باالتر سطوح با تناظر در افراد، خودارزیابی

 احساس و نفس اعتمادبه افزایش در آرایش نقش برای بیشتر اهمیت آرایش، برای بیشتر مهارت

 .است بوده ای حرفه و یشغل های موقعیت در بیشتر راحتی

-مشاهده می بدن مدیریت حوزة در مطالعات از دیگر بعضی نتایج از ای گزیده   جدول در

 .شود

 پژوهش موضوع به مربوط مطالعات نتایج از ای گزیده .2 جدول

 سال/ محقق ها یافته گزیدة روش موضوع یا عنوان

 اجتماعی زندگی و آرایش
 جوان دختران

 کیفی

 کسب برای عقالنی ای شیوه اغلب کردن،آرایش
 دیگر انواع به آن تبدیل حتی و نمادین سرمایة

 .است سرمایه

 موحد و همکاران
(  31) 

 آن ارتباط و بدن مدیریت
 میان در اجتماعی عوامل با

 مازندران دانشگاه دختران

 پیمایش
: از اند عبارت بدن مدیریت بر مؤثر اجتماعی عوامل

 .ای رسانه مصرف و یاجتماع فشار گرایی، مصرف

 رضایی و همکاران
(  31) 
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 پژوهش موضوع به مربوط مطالعات نتایج از ای گزیده .2 دولادامه ج

 سال/ محقق ها یافته گزیدة روش موضوع یا عنوان

 بهنگرش زنان  بررسی
 بدن مدیریت

 پیمایش

مانند  یبدن و عوامل یریتمد بهنگرش زنان  بین
گروه همساالن،  در یرشعام، پذ یرشدرآمد، پذ

 ی،ا مصرف رسانه یی،مدگرا ی،سازمان یرشپذ
 ی،و اجتماع یامکانات اقتصاد ی،انتظارات اجتماع

 سبک و طلبیلذت یت،کسب هو یی،گرا مصرف
 بهنگرش زنان  ینب. ارتباط معنادار وجود دارد زندگی،

 حین اشتغال سن، مانند عواملی و بدن مدیریت
 یتباط معنادارار تحصیلی، مقطع و تأهل تحصیل،

 .شودنمی یدهد

 راسخ و همکاران
(  31) 

و  یاجتماع عوامل
 یزانمؤثر بر م یشناخت روان

توسط  یشیمصرف مواد آرا
 دختر یاندانشجو

 پیمایش

 ی،ا بدن، مصرف رسانه یریتمد رابطة متغیرهای
 یرشو پذ یو اقتصاد یاجتماع یگاهپا ینداری،د

عنادار م یشیمصرف مواد آرا یزانبا م یاجتماع
عامل  آرایشی، مواد مصرف در ینهمچن. است

 های یژگیاز و یرگذارترتر و تأث مهم یاجتماع
 .است شخصیتی

 همکارانو  بابامیری
(  10) 

ظاهر  یشآرا بررسی تأثیر
 اجتماعی پذیرش برزنان 

 آنان

 پیمایش
 اینترنتی

با  ،تر سالم زنان، که شود یم موجب آرایش
 دارایدرآمد باالتر و  یدارا یشتر،نفس ب اعتمادبه

 ترتیب،بدین .شوند یابیارز یشتربا منزلت ب یمشاغل
خود  یابیارز بر آرایش، از طریق شوندموفق میزنان 

 .ندگذارب ریتأث

 همکاران و نش
( 002) 

 و شناختی جامعه متغیرهای از متنوعی طیف تأثیرگذاری بیانگر ها پژوهش درمجموع،

 اجتماعی مختلف های گروه در آن اجتماعی پذیرش بر هم و دنب تصور از بر هم شناختی، روان

 تصور دربارة دغدغه فراگیری. اند بوده جوانان و زنان ها، پژوهش این اغلب آماری جامعة. است

 در را بدن از موجود تصور بر مطلوب تصور غلبة و بدن در مداخله انواع مشروعیت از بدن،

 تصور از پذیری انعطاف های شاخص به اما کرد، مشاهده توان می مطالعات این از بسیاری نتایج

 این در محوری موضوع که -خاص طور به اجتماعی پذیرش مختلف ابعاد با آن رابطة و بدن

 .است شده توجه کمتر -است پژوهش
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 نظری مبانی

 از بدن تصور. 2

 است بدنش ددرمور فرد تخیالت و هااحساس ها، نگرش از ای مجموعه سویی از «تصور از بدن»

 را بدنش از خود تجربیات آموزد می فرد آن، براساس که است ای شیوه معرف دیگر، سوی از و

 (.vii: 110  فیشر،) کند یکپارچه و دهی سازمان

 توجهات و تأییدها. شود می آغاز حیات آغازین های سال از تصور از بدن، رشد فرایند

 خودشان درمورد کودکان تصورات و افکار ماهیت بر آنان، های غفلت یا انتقادها کنار در والدین،

 و ها پدیده از زیادی، حد تا کودکان در تصور از بدن زمان با این مسئله،هم. گذارد می تأثیر

 نیز و تلویزیونی های شخصیت ها، عروسک والدین، فرهنگی مانند و اجتماعی های شخصیت

 در تصور از بدن، همچنین. پذیرد می تأثیر ها فیلم و ها کتاب در تصویرشده های شخصیت

 تغییرات ویژه به خارجی، و داخلی های محرک به پاسخ در مداوم طور به جوانان، و نوجوانان

 دیگران اینکه درمورد ویژه به افراد سنی، بازة این در. یابد می رشد بلوغ، دوران در ها آن فیزیکی

 ارتباط موضوع، این. اندحساس بسیار یشند،اند می چه ها آن دربارة و نگرند می چگونه ها آن به

دارد؛  نفس ارزش و نفس عزت مانند شناختی روان های ویژگی گیری شکل نحوة با نیز مستقیمی

 آبراهام، و زاکرمن) است اهمیت حائز فرد در ها ویژگی این ناپایداری و پایداری میزان ویژهبه

 003 :  0.) 

 تر مهم آن از و مطلوب بدن از تصویرسازی در فرد بر تأثیرگذار مهم متغیرهای از دیگر یکی

 هنرمندان،) مشهور اشخاص میان در مرجع الگوهای آن، به دستیابی برای عملی اقدام

 ویژه افرادیبه هاست؛ آن به فرد گرایش و مندی عالقه شدت و( ...و سیاستمداران ورزشکاران،

 و شده دیده رسانه بحث در ها،پژوهش بعضی در موضوع این. باشد جذاب وی برای بدنشان که

 این از بسیاری درهرحال،. است شده پرداخته آن به مستقل طور به دیگری هایپژوهش در

 و آبراهام ؛ 53:   0  دی، و مالتبی) اندرا نشان داده تأثیرپذیری و تأثیرگذاری این ها،پژوهش

 (. 54:   0  زاکرمن،

 و بود اخیر دهة چند فمینیستی های بحث در توجه مورد های حوزه از یکی تصور از بدن،

؛ داشت قرار هایی بحث چنین کانونی نقطة در زنان، بین در بدن از رضایت بر ها رسانه تأثیرگذاری

 درمعرض قرارگرفتن دلیلبه جوان زنان فمینیست، به اعتقاد گروهی از پژوهشگران برای مثال،
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 و اجتماعی حیث از سفیدپوست، و جذاب زنان از هالیوودی های رسانه گستردة های تصویرسازی

 موفق، و جوان زن مجریان ها رسانه این درواقع،. شوند یل میتبد منفعل کنشگرانی به سیاسی،

 زنان به زنان موفقیت و آزادی جدید مظاهر عنوان به را ها آن مانند و موسیقی های ستاره هنرمندان،

 بدن از تصور زمینة در مشابهی استانداردهای از ها، نمونه این همة تقریباً که درحالی. دارند می عرضه

 این مخاطبان طورکلی به داشت انتظار توان می حال(. 2 2 : 005  گوئندیزی،) کنند می پیروی

 ببینند مذکور استاندارد تصاویر با بدنشان ظاهری هماهنگی در خود برای را مطلوب وضع ها رسانه

 .بردارند قدم اویرتص آن به دستیابی مسیر در و

 جوامع بر حاکم فرهنگ از نوعی به که جوامعی و غربی جوامع در زنان، از بسیاری برای

 ظاهری شکل انطباق دربارة دائم دغدغة و دلهره تجربة با معموالً بودنزن پذیرند، می تأثیر غربی

 معرفی آل ایده های بدن عنوان به اجتماعی، فرهنگی و لحاظبه که تصاویری همراه است با بدن

 است، خورده شکست انطباق این حصول در کند احساس فردی اگر وضعیتی، چنین در. اند شده

 و بدن از نارضایتی این. بود خواهد محتمل ای نتیجه بدنش، موجود وضع از نارضایتی

 مختلفی رفتارهای به را افراد آن، ناشی از اجتماعی و فرهنگی خارجی فشارهای از تأثیرپذیری

 این(. 20:  00  همکاران، و تامسون) دارد می وا شده عرضه آل ایده تصاویر به نزدیکی رجهتد

 انواع به گرایش یا آرایشی مختلف مواد مصرف از وسیعی و متنوع طیف طور طبیعی به رفتارها

 .گیرددربرمی را زیبایی های جراحی به اقدام درنهایت، و غذایی های رژیم

 بدن اجتماعی پذیرش. 1

 وی که است اجتماعی واحد یک در فرد گروهی درون عضویت درجة اجتماعی، پذیرش

 از توان می اساس،براین(. 2 5:  00  ، امپوفو) است درگیر آن در معنادار و ملموس ای گونه به

 ای محله اجتماع در شهروند یک اجتماعی پذیرش یا مدرسه در آموزی دانش اجتماعی پذیرش

 سالمت اصلی های مؤلفه از یکی عنوان به اجتماعی پذیرش براین،عالوه د؛کر یاد( همسایگی یا)

 چگونگی از فرد شناخت و ارزیابی» از است عبارت خود که است شده معرفی اجتماعی

 وی که ای اجتماعی های گروه و نزدیکان دیگر، افراد با روابطش کیفیت و اجتماع در عملکردش

 (. 0 : 10  گنجی و همکاران، ) «هاست آن عضو

 اجتماعی قضاوت همنوایی، اجتماعی، نفوذ از برایندی اجتماعی، پذیرش دیگر، دیدگاهی از

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Mpofu 
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 از ابتدا دهند، بروز را شان واقعی خود آنکه به جای افراد آن، برمبنای که است افراد نگرش و

 پذیرش دیگر، به سخن. یابندمی سازگاری ها آن با سپس و نگرندمی خود به دیگران دید زاویة

 و اجتماع در بودنپسندیده امید به افراد های پاسخ و ها واکنش مجموعة توان می را اجتماعی

 (. 0  -00 : 31   عسگری و همکاران،) دانست اجتماعی مطلوبیت کسب

 از نیز نوین های فناوری ویژه به فناوری به مربوط علمی متون در متفاوت تقریباً برداشتی در

 ناظر اغلب این مفهوم موارد، گونه این در. شود می یاد کلیدی مفهومی نوانع به اجتماعی پذیرش

 سیاستگذاران،)کنندگان  مصرف مختلف شئون در مخاطبان و نفعان ذی مواجهة چگونگی بر

 است( اقتصادی و اجتماعی سیاسی،) گوناگون های عرصه در یا( گذاران سرمایه داران و سهام

 مطلوبیت توان می را اجتماعی پذیرش هرچند(. 232  -235  :001  همکاران، و واستیوهاگن)

 جوانان برای مقوله این رود می انتظار آورد، شمار به جامعه یک آحاد بین فراگیر نیازی حتی و

 در شدنپذیرفته بر داللت که اجتماعی پذیرش از بعدی ویژه به. باشد داشته مضاعف اهمیتی

 (.2:  1   کرمی،) است جوانان هتوج مورد بسیار دارد همسال های گروه

 ظاهری، وضعیت بر مشتمل توان می را بدن اجتماعی پذیرش توضیحات، براساس این

 آن نمایندگان سوی از و اجتماعی نظام مختلف های عرصه در که دانست بدن پوششی و آرایشی

 (.41:  1   زاده و همکاران، عباس) شود می پذیرفته

 گاتفرید مطالعة در توان می را بدن اجتماعی پذیرش زمینة در هتوج شایان های تبیین از یکی

. کرد پیگیری «ژاپن در کار محل در جنسیت گیری شکل:  اغواگر های بدن» عنوان با(  00 )

 تا است بوده آن درپی خود، مطالعة در نکرده، استفاده عبارت این از طور مستقیموی به هرچند

 روند بر نویسنده تمرکز درواقع،. یابد می تجسم ها سازمان در چگونه جنسیت دهد نشان

 ظهور  بر زیباییمبتنی کار نیروی عنوان با که است بوده کار بازار از جدیدی های فرم گیری شکل

 سایر کنار در که افرادی است شامل کار نیروی این(. 41 :  00  گاتفرید،) اند یافته

 ارتقای و بهبود هدف با مختلف، های شرکت درشان لهجه یا ظاهر دلیلبه شغلی، های صالحیت
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« Temp». تاس "Temp(t)ing Bodies: Shaping gender at work in Japan"عنوان این مقاله به زبان انگلیسی.   

 ةواژ. شود یکاریابی به فرد عرضه م یها که از طریق بنگاه است ویژه کاریبه ،در بازرگانی به مفهوم کار موقت

«Tempt »با این  اش،نویسنده با توجه به موضوع مقاله رسد ینظر مبه. کردن یا اغواکردن استمعنای وسوسهنیز به

 .باشد ی کردها دو واژه لفاظی هنرمندانه

2. Aesthetic labor 
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 های فرصت زمرة در اغلب مشاغل، گونه این. شوند می گرفته کاربه ها، شرکت آن از تصور عموم

این  دلیل به حال، درعین. دارند زنان برای ای ویژه جذابیت و شوند می تعریف موقت شغلی

 مطلوب های ویژگی حفظ و احراز دفه با بدن مدیریت افراد در برانگیزانندة اغلب ماهیت،

 (. 1  -10 : همان) هستند شغلی

 های تالش کنار در افراد، این برای وی که آید برمی گونه این گاتفرید های تبیین مجموعه از

 بر ای ویژه اهتمام همسال، های گروه و عموم سطح در بدن از مطلوب تصویر ارائة برای متداول

 شغلی موقعیت کسب و اشتغال درنتیجه، و سازمانی سطح در شدنپذیرفته هدف با بدن مدیریت

 سه به این بدن، اجتماعی پذیرش برای نیز حاضر مطالعة در اساس،براین. قائل است نظر مورد

 .است شده توجه( سازمانی سطح و همسال های گروه عمومی، یا عام سطح) سطح

 شناختی عهجام های نظریه در آن اجتماعی پذیرش و تصور از بدن. 0

 واقعیت، اجتماعی ساخت در خود گرایانةبرساخت رویکرد براساس ،( 1: 14  )الکمن  و برگر

 بررسی به بدن شناسی جامعه. شود می ساخته اجتماعی صورت به که دانند می ای پدیده را بدن

 های تجربه از بدن چراکه پردازد؛ می اجتماعی نیروهای و عوامل از افراد تأثیرپذیری چگونگی

 گیدنز،) پذیرد تأثیر می های آنگروه های ارزش و هنجارها همچنین افراد،  اجتماعی زندگی

 است پیرامون خارجی جهان و فرد میان ای واسطه انسان بدن اساس،براین(.    : 32  

 توجه و تأکید است معتقد بوردیو نوین، جامعة و فرد رابطة بررسی در(.    :  3  محسنی، )

 شودمنتج می بدن با اجتماع اتصال از خود که است آن ظاهر شدنکارکردی از ای شانهن بدن، به

 (.51: 003  فرانکو،)

 نگاه به معنای مفهوم این. شود می یاد  «فرهنگی نقشة» مفهوم از بدن، شناسی جامعه در

 ادافر در شدن،اجتماعی فرایند در معموالً که به بدن است اجتماعی گروه یک اعضای مشترک

 و شان بدنی ساختار چگونگی از کلی درکی افراد به مشترک، برداشت این. شود می درونی گروه

 و بدن آل ایده شکل و اندازه شامل مذکور، برداشت همچنین. دهد می ارائه آن کارکرد نحوة نیز

 ی،فرهنگ نقشة برایناست؛ عالوه جنسی جذابیت و سالمتی تناسب، زیبایی، دربارة هایی ایده نیز

را  هایی قسمت نیز و( نجس) آلوده یا مقدس های قسمت بدن، عمومی یا خصوصی های قسمت

 بدن نیز و( بیمار) ناسالم از سالم بدن افتراق درنهایت،. سازد می معین باشند، ناپیدا یا پیدا باید که
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1. Cultural map 
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: 114  هلمن،) شود می پذیر امکان فرهنگی جامع تعریف همین از طریق معلول بدن از توانا

 1 .) 

 رواج در اجتماعی دامنةپهن و خرددامنه عوامل نقش شد، غافل آن از نباید که موضوعی

 دارای های فرض با پیش نه اساس،براین. است گوناگون اجتماعی های گروه در متفاوت ظاهرهای

 راداف پایین یا باال درآمد برمبنای صرفاً را ظاهر که هایی فرض با پیش نه و اخالقی های سوگیری

 یک در بدنشان را با افراد مواجهة های شیوه در نیز و بدن ظاهر در تنوع تواننمی کنند، می تبیین

 جایگاه بررسی و زندگی سبک مفهوم بر تمرکز درمقابل، با. تحلیل کرد متکثر اجتماعی بستر

 چرایی زمینة در هایی پاسخ توان می جامعه یک در آن مختلف های گونه در بدن ظاهر

 (.   : همان) داد ارائه آن از درکشان تطور چگونگی نیز و بدنشان با افراد گوناگون های ههمواج

 های نظریه در صریح یا ضمنی طور به توان می را آن اجتماعی پذیرش با تصور از بدن ارتباط

 اروینگ «تأثیرگذاری مدیریت» مفهوم. کرد پیگیری بدن شناسی جامعه حوزة متفکران از بسیاری

های  ای ضمنی، اما مهم به کوشش کنشگران برای پذیرش اجتماعی در محیط اشاره( 32  ) نگافم

 و خود بر مداوم نظارت نوعی این مفهوم،. مختلف و در حضور سایر کنشگران اجتماعی دارد

 آن، تبعبه و نظر مورد اجتماعی نقش قدرتمندانة ایفای حضور در اجتماع، با هدف دیگری

 فرایند نظریة اصلی زمینة .دربردارد را کنشگر خواستة و میل با مطابق رفتار به دیگری وادارساختن

 و مند نظام مراقبة نوعی بر ناظر نیز(  3   اسمیت، و 32   ذکایی،) الیاس نوربرت شدنمتمدن

 اجتماعی منزلت از مندی بهره هدف با ها آن خود سوی از اغلب افراد، بدن بر بسیار اجباری

 .است مطلوب

 از بیش دهد، می رخ آنچه فوکو، باور به. دارد تر انتقادی ماهیتی زمینه، این در فوکو دگاهدی

 و مطلوب بدن به دستیابی برای تالش و بدن مطلوب طرح و موجود وضع از آگاهانه درکی آنکه

 و بخشانتظام اجتماعی فرایندهای سیطرة در بدن قرارگرفتن باشد، جامعه در شده پذیرفته

. است داری سرمایه نظام مطلوب و مطیع هایی بدن آن، ماحصل که است ای کننده نترلک شدت به

 اجتماع، شدن از سویپذیرفته برای هوشمندانه و دلخواه های کوشش از گفتنسخن اساس،براین

 (.32   اسمارت، ؛ 3   لش، ؛34   اسکات، و لوپز) ندارد موضوعیت و وجاهت چندان

 و فرهنگی های فعالیت برای مهم ای زمینه بدن مدرن، اجتماعی های نظام در ترنر، به عقیدة

 که هستیم مدرن دنیای در زیبایی گستردة صنعت گیری شکل شاهد رو، این از .است شده سیاسی

 را بدن از هایی شکل بدن، بهسازی درجهت افراد برای ویژه های مهارت و دانش تأمین برعالوه
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 دهد می تر جلوهمهم اند، یافته عام اجتماعی پذیرش تبلیغات، هجمل از مختلف عوامل از طریق که

 عصر فرارسیدن با است معتقد نیز (52 :  3  )گیدنز (.    :  00  بریسون، و ولینگتون)

 ظاهری های ویژگی. یابند می خاص اهمیتی بدنی، کردارهای و ظاهری نماهای بعضی از جدید،

به . روند می کاربه ها کنش تفسیر برای هایی نشانه نوانع به معموالً چراکه اهمیت دارند؛ بدن،

 هویت باشد، فرد شخصی هویت دهندة نشان آنکه از بیش ظاهری، نمای این دیگر، سخن

 روایتی تا کند می کوشش خود بدن منظم کنترل با فرد رو، این از .دهنداو را نشان می اجتماعی

 دیده منسجم مکان در قالب همین روایتا حد تا و دهد دستبه خود شخصی هویت از معین

 (.33 :همان) شود

 و عالیق نظام اجتماعی، های کنش اصلی خاستگاه ،( 5  -3  :  3  )بوردیو  دیدگاه از

 نیز را بدنش با فرد رابطة منظر، این از. دهندرا شکل می طبقه یک منش که است ترجیحاتی

 بدن مدیریت هدف بوردیو. دارد تعلق آن به که دانست ای طبقه منش بنیادین وجوه از یکی توان می

به باور (. 31:  1   دار،جلوه باقریان و ضیاءپور) داند می اجتماعی پایگاه و تمایز منزلت، کسب را

و هم  هایشان سلیقه سازیهمگانی برای الزم توان باالتر، هم امکان اجتماعی از طبقات افراد وی،

 و زیبایی رایج معیارهای بنابراین، تر را دارند؛ پایین اجتماعی طبقات های سلیقه با مخالفت توان

 (.51 -53: 33   فرزانه، و ذکایی) یابدمی فراگیر مقبولیتی آن در جامعه، یک طبقات در تناسب

 روند در چه تصور از بدن، ذهنی ماهیت رغم علی که توان دریافتمی هااین نظریه مجموع از

 این. دید آن در را اجتماعی پدیدة یک های ویژگی توان می آن بروز حین در چه و گیری شکل

 و تغییر در آن، ثانویة یا اولیه مراحل از اعم شدن،اجتماعی فرایند نقش از طریق ویژه به موضوع،

 در که ای جامعه از مؤثر عضوی به فرد تبدیل همچنین. است تحلیل قابل بدنش از فرد تصور تحول

 اجتماعی های موقعیت و ها محیط در او مطلوب فعالیت و حضور آن عتببه و کند می زندگی آن

 متقابل های کنش در ها آن با که است افرادی سایر وی در میان شدن پذیرفته به منوط گوناگون،

 .شود می درگیر

 در آن اجتماعی پذیرش با تصور از بدن رابطة نظری تبیین از مهمی بخش دیگر، سوی از

گرفته  صورت ترنر و بوردیو گیدنز، گافمن، شناسانی مانند جامعه های ظریهن برپایة پژوهش، این

 کنشگران منزلت تبیین به تمایل و دغدغه دانشمندان، این نظری های تحلیل مشترک وجه. است

 چنین از. است زندگی بر حاکم ساختاری عوامل در تأثیر و نفوذ عامالن دارای عنوان به اجتماعی

 اجتماعی پذیرش در کننده تعیین نقشی کارآمد، ابزاری و مهم دارایی یک عنوانبه بدن منظری،
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 از که تصویری پذیری انعطاف میزان و بدنشان از اجتماعی عامالن تصور ماهیت رو، این از. دارد

 .است اهمیت حائز ها آن اجتماعی حیات پیشبرد برای کنند، می ترسیم آن

 پژوهش های فرضیه
تصور از  پذیری انعطاف»: است قرار بدین این پژوهش اصلی رضیةف آنچه گفته شد، براساس

 فرعی فرضیة سه فرضیه، این بررسی برای. «دارد آن اجتماعی پذیرش با معنادار ای رابطه بدن،

. شودمی مطرح نیز سالهم های گروه در پذیرش و عمومی پذیرش سازمانی، پذیرش شامل

 شغلی وضعیت و تحصیلی مقطع تأهل، وضعیت سن، شامل ای زمینه متغیرهای به رابطة همچنین

 .شودمی توجه بدن اجتماعی پذیرش و تصور از بدن متغیر دو با

 پژوهش شناسی روش
( میدانی) تجربی و اسنادی مطالعة بخش دو در کمی صورت به پژوهش، پیمایشی است و این

 علل تبیین و ها پدیده روابط توصیف هدف پیمایشی، اغلب تحقیقات در. است شده انجام

 مقاطع در تهران نورپیام دانشگاه دختر دانشجویان شامل پژوهش، آماری جامعة. هاست آن رخداد

 حدود  1   سال نیمة در دردسترس آمارهای براساس که است ارشد کارشناسی و کارشناسی

 .نفرند 300  

 نظر مورد صفات و ها ویژگی حیث از که هایی نمونه به دستیابی پیمایشی، مطالعات در
 حجم تعیین ای، نمونه چنین به رسیدن در قدم اولین. دارد ضرورت باشند، آماری جامعة معرف

-به 30  رقم و شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین برای پژوهش، این در. است آن

 امعةج از نمونه 4 5 عمل در و شد انتخاب نفری 500 ای نمونه بیشتر، اطمینان برای. آمد دست

 .شد مطالعه آماری

 برحسب نمونه کل ابتدا ترتیب کهبدین. انجام گرفت متناسب ای طبقه به روش گیری نمونه
 نورپیام چهارگانة واحدهای در تحصیلدرحال ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان نسبت

 ها دوبارههنمون مقطع، دو دانشجویان این بین نسبت برحسب نیز واحد هر در .تقسیم شد تهران
 .ندشد بندی تقسیم

 که است ساختهمحقق پرسشنامة پژوهش، این میدانی بخش در اطالعات گردآوری ابزار

 تحقیقات استانداردشدة های پرسشنامه استفاده از با نیز و تحقیق مدل و نظری چارچوب برمبنای
 .توزیع شد آن پایایی و اعتبار بررسی از پس تدوین و مشابه،
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 های مقیاس به اتکا ویژه به و معتبر منابع از گیری بهره ضمن پرسشنامه، اعتبار تأمین برای

 بازبینی اولیه را چند تن از استادان متخصص و کارشناسان، طرح شده، ارزیابی یا استانداردشده

 اعتماد قابلیت بررسی. شد تدوین نهایی پرسشنامة پیشنهادی، اصالحات اعمال از پس. کردند

تصور  مقیاس برای آن نتایج که شد انجام کرونباخ آلفای آمارة از طریق نیز پژوهش رابزا( پایایی)

 .است 13/0 بدن اجتماعی پذیرش مقیاس برای و 31/0 از بدن

. انجام گرفت SPSS ویژه به آماری رایج افزارهای نرم با پرسشنامه، از اطالعات حاصل تحلیل

 از ها فرضیه آزمون منظور به و توصیفی آمار ایه از تکنیک ها، داده توصیف مختلف های بخش در

 .استفاده شد پیرسون همبستگی ویژه به استنباطی آمار های تکنیک

 اصلی مفاهیم تعریف

 تصور از بدن. 2

 فرد احساس و دریافت برپایة که است ذهنی تصوری بر مشتمل تصور از بدن،: مفهومی تعریف

 فرد هر برایتصور از بدن  درواقع،(.   : 33   مقدس، و نوری خواجه) گیرد می شکل بدنش از

 بعد سه آن برای توان می اساسبراین. است( جسمانی) فیزیکی خود از فردی های تجربه حاصل

 شامل و شود می مربوط وی فیزیکی ظاهر از فرد درک به که ادراکی بعد اول :گرفت نظر در

 مربوط که( عاطفی شناختی،) ذهنی بعد دوم. است بدن ظاهری شکل و اندازه وزن، از برآوردی

 که رفتاری بعد درنهایت،. است ظاهر درمورد اضطراب و نگرانی یا رضایت مانند هایی جنبه به

 همکاران، و فریرا) دارداشاره  زاشرایط تنش درمعرض بدن قرارگرفتن از اجتناب برای تالش به

 بعد، دومین بر بیشتر تأکید با تصور از بدن از تعریفی چنین نیز پژوهش این در(. 5  :   0 

 .است گرفته قرار مدنظر

 همکاران و ساندوز ایگویهدوازده مقیاس برمبنای تصور از بدن متغیر سنجش :عملیاتی تعریف

 تصور از بدن پذیری انعطاف برای معرفی مقیاس، این های گویه از هریک. گرفت صورت(   0 )

. انجام شد پنج تا یک از و  ای گزینهپنج لیکرت طیف البق در ها پاسخ گذاری نمره. است پاسخگویان

 -است بیشتر پذیری انعطاف معرف کمتر، نمرة های دارایپاسخ که -ها گویه طرح ماهیت به توجه با

 جمع هم با سپس و معکوس گویه، دوازده هر های پاسخ تصور از بدن، نهایی نمرة محاسبة برای

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .ای بوده است گزینهگذاری پرسشنامة اصلی در قالب طیف لیکرت، هفتنمره.   
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 .اند شده

 بدن اجتماعی پذیرش. 1

 ظاهر، نمایش های شیوه و  اشکال شامل بدن اجتماعی پذیرش کلی، تعریف در :مفهومی ریفتع

 فاتحی) شود می پذیرفته اجتماعی نظام یک در که است پوشش الگوهای از گیری بهره و آرایش

جمله  از .است تصور قابل مختلفی ابعاد و سطوح پذیرشی، چنین برای(. 0 : 31   اخالصی، و

 یا کنشگر به مربوط اجتماعی عامالن فیزیکی یا ذهنی نزدیکی یا دوری برحسب وانت می ها راآن

 اجتماعی، طرد یا پذیرش صورت،دراین .کرد تعریف او های کنش برهم و رفتارها با ارتباط در

 براساس(  1  ) سمیعی و( 31  ) اخالصی و فاتحی. هاست آن ارزیابی و قضاوت به منوط

 در پذیرش عمومی، پذیرش بعد سه ژاپن، در شاغل زنان بارةدر گاتفرید هایدی پژوهش

این  در. اند ساخته مطرح بدن اجتماعی پذیرش را برای سازمانی پذیرش و سالهم های گروه

 .است آن مدنظر ابعاد و بدن اجتماعی پذیرش از تعریفی چنین نیز پژوهش

 برپایة ای،گویهده مقیاسی قالب در بدن اجتماعی پذیرش متغیر سنجش :عملیاتی تعریف

 پذیرش گانة سه ابعاد درنظرداشتن با و(  1  ) سمیعی و( 31  ) اخالصی و فاتحی مقیاس

 صورت بدن، اجتماعی پذیرش برای همسال های گروه در پذیرش و عمومی پذیرش سازمانی،

 لف،مخا مخالف، کامالً شامل ای گزینهپنج لیکرت طیف قالب در ها پاسخ گذاری نمره. گیرد می

. است شده گرفته درنظر ها آن برای پنج تا یک امتیاز ترتیببه که است موافق کامالً و موافق نظر، بی

 .است آمده دستبه نظر مورد گویة ده های نمره جمعحاصل از بدن، اجتماعی پذیرش کلی نمرة

 ها یافته

 پاسخگویان عمومی وضعیت( الف

 5  درصد   /  ساله،    تا    ها آن درصد 1 /5 ساله، 0  تا 3  دانشجویان این درصد 1 /3

. هستند آن از بیش و ساله 0  نیز درصد 4 /1 و ساله 1  تا 1  درصد   /  ساله، 2  تا

 ارشد کارشناسی مقطع در درصد 4 /  و کارشناسی مقطع در پاسخگویان درصد 1/25 همچنین

 علوم و ادبیات گروه های رشته در درصد  5 کارشناسی، دانشجویان میان در. اند تحصیل درحال

 درصد 2/  و پایه علوم های رشته در درصد 4/2 مهندسی، و فنی های رشته در درصد 54 انسانی،

 ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان میان از. اند کرده می تحصیل معماری و هنر گروه های رشته در
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 و فنی گروه در درصد 1 /2 انسانی، علوم و ادبیات مختلف های گرایش در درصد 1/44 نیز

 معماری و هنر گروه های رشته در درصد  /4 و پایه علوم های رشته در درصد 0 /  مهندسی،

 درصد  3 حدود و تهران استان در پاسخگویان درصد  1 حدود درمجموع،. اند تحصیل مشغول

 ددرص 1 /  و مجرد دانشجویان کل درصد 2/21 همچنین. اندساکن تهران شهر در ها آن

 درصد 2  حدود و دانشجو صرفاً ها آن درصد 1/10 نیز اشتغال وضعیت لحاظبه. اند متأهل

 .اند شاغل

 ها فرضیه آزمون و استنباطی های بررسی( ب

 سن با ضعیفی نسبتاً همبستگی تصور از بدن، متغیر دید، توان می   جدول از که گونه همان

 که معناست بدان توزیع این بدن، پذیری انعطاف شاخص نمرة ماهیت به توجه با. دارد پاسخگویان

 اجتماعی پذیرش سن و بین که درحالی. دارند بدنشان ظاهر بیشتری درمورد نگرانی تر، جوان افراد

 .شودنمی مشاهده معناداری رابطة بدن

 و مجرد افراد میان در آن اجتماعی پذیرش و تصور از بدن متغیرهای نمرة ،  جدول براساس

 .ندارد معناداری تفاوت متأهل،

 آن یاجتماع یرشو پذ تصور از بدن یرهایسن با متغ متغیر یهمبستگ معناداری .1جدول 

 بدن یاجتماع یرشپذ تصور از بدن 

 سن

 -0/ 04 24/0  همبستگی

 14/0  0/ 00 معناداری سطح

 14  13  تعداد

 مجرد و متأهل دانشجویان میاندر  آن یتماعاج یرشو پذ تصور از بدن نمرة یانگیناختالف م معناداری .0جدول 

 دانشجویان از بیش ارشد، کارشناسی دانشجویان در میان تصور از بدن یرمتغ نمرة میانگین

 t آمارة میانگین تعداد تأهل یتوضع 
 درجة

 آزادی

 معناداری

 t آزمون

 تصور از بدن
 2 /15  3  مجرد

231/ - 50  01 /0 
 3 /25     متأهل

 بدن اجتماعی پذیرش
   /   30  مجرد

453/0  13 435/0 
   /32 0   متأهل
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. است معنادار آماری لحاظبه اختالف این ،t آزمون نتایج برمبنای. است کارشناسی مقطع

 ندارد معناداری اختالف مذکور، گروه دو در بدن اجتماعی پذیرش متغیر نمرة حال، درعین

 (.5 جدول)

. است غیرشاغل دانشجویان از بیش شاغل افراد در تصور از بدن متغیر نمرة میانگین همچنین

 اجتماعی پذیرش متغیر نمرة اما است، آماری لحاظبه اختالف این معناداری نشانگر هابررسی

 (.4 جدول)ندارد  معنادار فاختال مذکور گروه دو در بدن

 دانشجویان میان آن در یاجتماع یرشو پذ تصور از بدن یرهایمتغ یانگینف ماختال معناداری .9جدول 

 ارشد کارشناسی و کارشناسی

 t آمارة میانگین تعداد تحصیلی مقطع 
 درجة

 آزادی

 معناداری

 t آزمون

 تصور از بدن
 36/47 261 کارشناسی

-2/833 402 0/005 
 39/18 143 ارشد کارشناسی

 بدن اجتماعی پذیرش
 33/03 259 رشناسیکا

-0/460 399 0/646 
 33/33 142 ارشد کارشناسی

شاغل و صرفاً  افراد میان در بدن یاجتماع یرشو پذ تصور از بدن یرهایمتغ یانگیناختالف م معناداری .5جدول 

 دانشجو

 t آمارة میانگین تعداد پاسخگو یشغل یتوضع 
 درجة

 آزادی

 معناداری

 tآزمون 

 تصور از بدن
 2 /0  31  صرفاً دانشجو

5  /5-  10 000/0 
 11/50 04  شاغل

 بدن اجتماعی پذیرش
   /1  34  صرفاً دانشجو

04 /   33  15/0 
   /25 04  شاغل

 پذیرش گانة سه ابعاد به همبستگی ابتدا پژوهش، اصلی متغیرهای رابطة بررسی برای

 یعموم یا عام دهد بعدنشان می (2 جدول) نتایج. شد توجه تصور از بدن متغیر و بدن اجتماعی

 در پذیرش. رددا تصور از بدن متغیر با را( -0/   ) همبستگی بیشترین بدن، اجتماعی پذیرش

( 1/0   و -0/ 1 ترتیب، به) معناداری های همبستگی نیز سازمانی پذیرش و همسال های گروه

 .رنددا تصور از بدن متغیر با
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 بدن یاجتماع یرشپذ ةگان با ابعاد سه تصور از بدن متغیر یهمبستگ معناداری .6جدول 

 همسال یها گروه در یرشپذ یعموم یرشپذ یسازمان یرشپذ 

 تصور از بدن

 -0/ 1  0/    -1/0   پیرسون همبستگی

 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح

  50  50  50 تعداد

( 0/ 5 ) معناداری همبستگی نیز بدن اجتماعی پذیرش کلی نمرة ،(1 جدول) نتایج براساس

 .دارد تصور از بدن یرمتغ با

 بدن یاجتماع یرشبا پذ تصور از بدن یرمتغ یهمبستگ معناداری .7جدول 

 بدن یاجتماع یرشپذ 

 تصور از بدن

 -0/ 5  همبستگی

 000/0 معناداری سطح

  50 تعداد

 گیری نتیجه و بحث

با  آن بطةرا یلو تحل تصور از بدن یریپذ انعطاف یزانم یبررس ،در پژوهش حاضر یاصل ةمسئل

ة نمر معنادار های یهمبستگ ، بیانگراجمالبه نتایج پژوهش. بدن بوده است یاجتماع یرشپذ

 یرمتغ ینا یکل ةنمر یزو ن آن یاجتماع یرشگانة پذ سه ابعاد ةبا نمر تصور از بدن یریپذ انعطاف

تصور از  یریپذ سطح انعطاف ینب معکوس یا که رابطه منفی است ها یهمبستگ ینا یرمقاد. است

 ها یهمبستگ ینا بودنیمنف دیگر، عبارتبه. دهدرا نشان می آن یاجتماع یرشپذ بدن و

 همبدن،  یاجتماع یرشظاهر در پذ یتاهم دربارة یرتر،پذ که افراد انعطاف معناست ینبد

 .ندردای تر انگارانه سهلی ها قضاوت ،آن ةگان از ابعاد سه هریک در همو  یطورکل به

ین ا یج، نتا(32   یی،ذکا ؛ 3   یت،اسم)الیاس  شدنمتمدن فرایند نظریة راستا باهم

آن در  یتباور به اهم باتصور افراد از بدنشان  یریپذ انعطاف یزانم یهماهنگ پژوهش نشانگر

 ،به بدن شدهیدرون یتحساس ینا دیگر، سوی از. است مطلوب بدن در جامعه یاجتماع یرشپذ

 یتماه مورددر(  3   ،اسمارت ؛ 3  ؛ لش، 34  ز و اسکات، لوپ)فوکو  یدهایتأک یادآور

 آن، به بخشیبدن با هدف انتظام یریتهماهنگ مد یاز الگوها یتتبع یآور و فرافرد الزام

 .است مدرن اجتماعی نظام مقتضیات و ها یتمطلوب براساس



 

 

 

 

 

 4934، زمستان 4، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 255 

  

 

 برای ای ینهزم ةمثاب بدن به از(  00  یسون،و بر ینگتونول)که ترنر  یریتصو همچنین

های این یافتهبا  دهد، یم ارائه بیشتر اجتماعی مقبولیت کسبو  یو اجتماع فرهنگی های یتفعال

 .دارد یهمخوان یادیتا حد ز پژوهش

 دهد یم نشان( 003 )زاکرمن و آبراهام  دیدگاه همسو با اخیر، مطالعة نتایج ،طور مشخص به

 پیوند دیگر، سوی از. ترند بدن خود حساس رةدیگران دربا ارزیابی و تصور نگاه، نوع به جوانان

ها  تعامالت آن در اغلب که -اجتماعی های یدهافراد از بدن مطلوبشان با عوامل و پد یذهن تصویر

را ( 14  )برگر و الکمن  مانند گرا برساخت شناسانجامعه نظر یحد تا -ریشه دارد یگراند با

 .شود یم برساخته یصورت اجتماع ه بهک دانند یم ای یدهبدن را پد که کندتأیید می

با  ،پژوهش ینا هاییافته براساس تصور از بدنبا  یاجتماع یرشپذ ةگان سه ابعاد رابطة

و نش و ( 10  ) همکارانو  یری، بابام(31  ) یو ماجد میریراسخ های یافتهاز  یبخش

 مقولةاز  یبازتاب ودیتا حد توان یرابطه را م ینا همچنین. دارد یهمخوان( 002 ) همکاران

با  را افراد بر خود آگاهانة نظارتآورد که  شمار به( 32  )گافمن  ینآرو «تأثیرگذاری مدیریت»

 نسبی ادراک همچنین. کندرا اثبات می یاجتماع یطکنشگران در مح یرسا تأثیرگذاری برهدف 

 یدنزگ هایهیاست که در نظر یموضوع آن، اجتماعی پذیرش در بدن ظاهر اهمیت از کنشگران

 .بیان شده است(  3  ) بوردیو و(  3  )

 یزن تصور از بدن یربا متغ یژهو به ای ینهزم متغیرهای رابطةبه  مربوط های یافته بعضی از

 و خود بدن به مجرد افراد بیشتر توجه جمله از. پیشین استمطالعات  سایر مشابه نتایج وبیش کم

دغدغه  افزایش. کرد مشاهده توانمی( 31  )و همکاران  ربانی مطالعةرا در  آن تغییر به گرایش

با  که استپژوهش  یندر ا شدهمشخصاز موضوعات  یزسن ن یشتبع افزاظاهر بدن به دربارة

 .مشابهت دارد( 001 ) یفینو گر کالرک هاییافته

و  تصور از بدن یعنی یق،تحق یاصل یرهایمتغ ةرابط یینتب بهپژوهش  ینا در ،درمجموع

 توان یم تحلیلی آن های یکو تکن یکردشد که با توجه به رو پرداخته بدن یاجتماع رشیپذ

جوان پسر و دختر و  دانشجویان مقایسة حال، یندرع. حاصل را داشت یجنتا یمامکان تعم یادعا

باالتری در این زمینه  های یینبه تب یابیدر دست مختلف، اقتصادی و اجتماعی یها گروه یسةمقا یزن

 .های آتی قرار دادتوان دستمایة پژوهشرا می
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 منابع
 پژوهش  ةفصلنام، «مناقشات یا بدن و پاره یشناس جامعه»، (31  ) یسهنف ی،و محمد یوسف ی،اباذر

 .20 -1  : 5، شمارة زنان

 ،اختران نشر: تهران یان،و حسن چاوش یجوافشان یالل ة، ترجمفوکو یشلم ،(32  ) بری اسمارت. 

 یها دفتر پژوهش: تهران یان،حسن پوة ، ترجمیفرهنگ یهبر نظر یدرآمد، ( 3  ) یلیپف یت،اسم 

 .ها تمدن یگفتگو یالملل ینمرکز ب یبا همکار یفرهنگ

 یشناخت و روان یعوامل اجتماع»، (10  )محمد  ی،ه و عباسیراض ،زارع ؛داود ی،قاسم ؛محمد ی،ریبابام 

 . 0 - 1 : 5 شمارة ،زیبایی و پوست، «خترد یانتوسط دانشجو یشیمصرف مواد آرا یزانمؤثر بر م

 یشناس در جامعه یا رساله) یتواقع یساخت اجتماع، (14  )توماس  ،کمنآل و ال. یتربرگر، پ 

 .یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم: تهران یدی،مج یبرزفر ة، ترجم(شناخت

 ةفصلنام رزاد،فمحمدرضا  ة، ترجم«یاجتماع یها و کنش یورزش یها کنش»، ( 3  ) یرپ یو،بورد 

 .5 - : 0  ة، شمارارغنون

 شدن؛ مطالعه  یجهان فرایندتصور از بدن و  ینرابطه ب»، (33  ) اصغر یو مقدس، عل یژنب ی،نور خواجه

 .5 - :   شمارة  ،یکاربرد یشناس جامعه فصلنامه، «و استهبان یرازتهران، ش یزنان شهرها یمورد

 نشر آگه: ، تهرانیرانانان اجو یشناس جامعه، (32  ) یدمحمدسع یی،ذکا. 

 ت یرینگرش زنان نسبت به مد یبررس»، (31  )دمسعود یس ی،معصومه و ماجد ی،ریم ؛اله کرامت ،راسخ

: 0 شمارة  ،زن و مطالعات خانواده ،«(رازیش یان دختر دانشگاه آزاد اسالمیدانشجو یمورد ةمطالع)بدن 

 4 - 41. 

 و اصالح بدن یاجتماع یقشربند»، (31  ) یمهد پور، یانمحمود و ژ آرا، یوانک ؛رسول ی،ربان :

 .13 –  1: 51شمارة  ،زنان یمطالعات راهبرد ،«یاجتماع یگاهبه مثابه نماد پا یباییز یجراح

 در  یت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعیریمد»، (31  )محمد  ی،نا و فکریم ،نانلویا ؛احمد یی،رضا

 .10 - 5 : 51، شمارة زنان یطالعات راهبردم، «مازندران ن دختران دانشگاهیب

 ،یندر ب یشیبر مصرف لوازم آرا یهبدن با تک یریتمد یشناخت جامعه بررسی، ( 1  ) یلیل سمیعی 

 .تهران نور یامارشد، دانشگاه پ یکارشناس نامة یانپا ،آهن تهران کارکنان زن شرکت راه

 یانبدن در م یریتمؤثر بر مد یمل اجتماععوا»، ( 1  ) یمصطف جلودار، یانباقر وآرش  یاءپور،ض 

 .03 -11: 4شمارة  ،یرانا یمسائل اجتماع یشناس جامعه ،«یالنغربجوانان گ

 ةمطالع»، ( 1  )فرانک  ی،علمدار اقدسی و بتول ی،کرمان یموالئ محمود محمد؛ ،زاده عباس 

زنان به  یشها بر گرا انهرس یرگذاریثأدر ت یاجتماع یرشپذ یرمتغ یانةگرا نقش مداخله یشناخت جامعه
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 .22-51:  شمارة  ،جامعه و زن فصلنامة ،«یبا عمل جراح یباییز

 ،و نقش  یرش اجتماعیپذ ةرابط»، (31  ) سهیال پیرزمان، و پروین ،زاده احتشام یز؛پرو عسگری

: 4شمارة  ،فرهنگ و زن فصلنامة ،«ان دختریدر دانشجو یروانشناخت یستیبا بهز( یآندروژن) یتیجنس

11-  0 

 بدن  یرش اجتماعیآن با پذ ةت بدن و رابطیریمد»، (31  )م یابراه ی،ابوالقاسم و اخالص ی،فاتح

 . 5-1:  5، شمارة زنان یمطالعات راهبرد، «(رازیش زنان شهر یمطالعه مورد)

 ،در  یاداعت یبرا یبا آمادگ یاجتماع یرشو پذ یفراشناخت یرابطه باورها»، ( 1  ) یرجهانگ کرمی

 .5 - :  شمارة  ،(یو روان شناس یتیعلوم ترب) یشناخت روان دستاوردهای مجله ،«یانجودانش

 تهران کیانپور، مسعود ترجمة ،شده ضایع هویت برای اندیشی چاره ننگ، داغ، (32  ) ینگارو ،گافمن :

 .مرکز نشر

 ،مت و سال هویت یها سبک ةرابط»، (10  ) یتارز یحی،کامران؛ نوابخش، مهرداد و ذب گنجی

 یشناس روان فصلنامة ،«یاضیاتدر ر یدانشگاه یشآموزان پ در دانش یطلب با رفتار کمک یاجتماع

 .   -14:   شمارة  ،یتیترب

 ترجمه ناصر یددر عصر جد یشخص یتجامعه و هو: تجدد و تشخص، ( 3  ) یآنتون یدنز،گ ،

 .ینشر ن: تهران یان،موفق

 ،نی نشر: تهران چاوشیان، حسن ترجمة ،یشناس امعهج، (32  ) کارنو بردسال،  آنتونی  گیدنز. 

  نشر مرکز: تهران یان،حسن چاوش ة، ترجمیسمپست مدرن یشناس جامعه، ( 3  )لش، اسکات. 

 ،ینشر ن: تهران  ان،ین قاضیترجمه حس  ،یساخت اجتماع  ،(34   )خوزه و جان اسکات   لوپز. 

 یانتشارات طهور :، تهرانیپزشک یشناس جامعه، ( 3  )منوچهر  ی،محسن. 

 نور یامدانشگاه پ: ، تهرانیاجتماع های یقشرها و نابرابر یشناس جامعه، ( 3  )حسن  ،ملک. 

 دختران  یاجتماع یش و زندگیآرا»، (31  )م یمر ی،نیار و حسیاسفند ،نسب یغفار ؛دیمج ،موحد

 .04 -11: 3 ، شمارة یاستزن در توسعه و س، «جوان

 ت بدن یریل به مدیزان تمایم یبررس» ،(31  ) اصغر یعل اسفجیر، یدمحمدصادق و عباسیس ی،مهدو

 .55 -   :  ، شمارة مطالعات جوانان یشناس جامعه ةفصلنام، «ثر بر آنؤو کنترل اندام و عوامل م
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