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 چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن پرداخته است. هدؾ اصلی بررسی رابطه میزان دینداری 

های صنعتی و   دانشجویان و میزان مدیریت نمایشی بدن توسط آنها بوده است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه

این ترتیب که ابتدا با  گیری  استفاده شده نیز روش طبقه بندی متناسب بوده است، به ی شاهرود بوده و روش نمونهعلوم پزشک

ها در دانشگاه   نفر( مشخص شد سپس با توجه به جمعیت هر دانشگاه پرسشنامه 763استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه )

و از نوع پیمایش بوده است. در پایان پژوهش وجود رابطه   این پژوهش کمی  مربوطه تکمیل شد. روش تحقیق استفاده شده در

اجتماعی و مدیریت نمایشی بدن  –میان فشار هنجاری و مدیریت نمایشی بدن )نظریه گافمن(، وجود رابطه میان پایگاه اقتصادی 

 ی بدن )نظریه کاشت( به اثبات رسید. )نظریه بوردیو( و وجود رابطه میان میزان مصرؾ رسانه بین المللی و مدیریت نمایش

 : مدیریت نمایشی بدن، دینداری، گرایش به کسب منزلت، فشار هنجاریهاي کلیدي واژه

 

 مقدمه

توان تؽییر  های نوینی از زندگی اجتماعی هستیم. طی این گذار به راحتی می  با گذار از دوران سنتی به دوران مدرن شاهد جلوه

اک و رفتار انسانی را مشاهده کرد. توسعه و پیشرفت جوامع بشری تؽییراتی را در شیوه زندگی در نوع تفکر، نگرش، ادر

هایی که دستخوش تؽییر   آوری نسبت داد. از میان زمینه توان تا حد زیادی به توسعه علم و فن کند که آن را می ها ایجاد می  انسان

گرفت امروزه اشکال جدیدی به خود  ازهای ضروری صورت میشده است مصرؾ است. مصرؾ که در ابتدا به منظور رفع نی

تؽییر شکل  اساسا  ها را   ها را تحت تاثیر قرار داده است. گذار از دوران سنتی، نیازهای انسان  گرفته و تا حد زیادی زندگی انسان

تبدیل به  هکه امروزکی از انواع مصرؾ، مصرؾ بدن است. موضوعی یداده و به مصرؾ رنگ و بویی تازه بخشیده است. 

گیرد تا با تؽییر و بهبود  ای اساسی برای بسیاری از جوانان شده است. در عصر جدید فرد تمام توان خویش را به کار می مساله

 ای برای معرفی خود و هویت توجه به بدن وسیله هدارد. امروز آن خودی را به نمایش بگذارد که مطلوب می ،اهر بدنی خودظ

 سازد.  شده است و همین مساله است که ضرورت توجه به آن را پراهمیت میابی جوانان ی

 

 

 طرح مساله

های   ایده آل که به مصرؾ در مفهوم جدید خود، چیزی بیش از اکتساب و استفاده از کاالهاست. جامعه مصرفی جدید به جای آن

است. شده ها و عملکردهای فردی متمرکز   نهان خواستههای پ  بینی و انگیزه پیشرفت و کارایی توجه کند بر عواقب ؼیرقابل پیش

بنابراین باید اذعان داشت که جامعه مصرفی جدیدی در پیش چشمان ما در حال شکل گیری است که مختص جوامع ؼربی نبوده 

رفع مصرؾ به جای  هخورد. امروز کنند نیز به چشم می هایی که از ؼرب تقلید می  است و به طور روزافزون در فرهنگ
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های زندگی روزمره   تنطیم دوباره اولویتخبري از جامعه مصرفی جدید در نیازهای اساسی، جنبه تجملی به خود گرفته است. 

 های روزمره زندگی است.   کنیم تؽییر شکل ارزش نیست، بلکه آنچه ما امروزه مشاهده می

در فضایی که در اندیشه زیمل در اصل هویت جامعه  یعنی؛ پیوندد این فرایندها و اتفاقات در شهر به وقوع می جالب آنکه همه 

مسئولیت  یعنیشود ؛ شناختی است که به نحوه فضایی شکل گرفته است. در این فضا )شهر( است که انسان واجد خودمختاری می

ست دارد؛ کند تا برای خود هویتی دست و پا کند که دو پذیر در قبال تصمیمات فردی خود. شخص در شهر بزرگ مصرؾ می

ها را در اختیار داشته باشد   خواهد بهترین تمایز خود از دیگران دارد. آنچه مسلم است این است که هر فرد میجهت پس تالش در 

های   کی از زمینهیاری کنند. ی ک زندگی خوب و ایده آلی و متخصصان نیز سعی دارند که شهروندان را برای رسیدن به

 بدن است.  ،مصرؾ جدید

شود، بدنی که با تمام قدرت خود را مشؽول لذایذ کرده است. در واقع، بدن به  وامع جدید اخالقیات توسط بدن تعیین میدر ج

های   شود. پرداختن به شکل ظاهری بدن برای مصرؾ الکل، مواد مخدر، ؼذا، مد و ورزش ک ماشین ارتباط گر تلقی میی عنوان

هاست. در واقع بدن علت   واقع بازی نمادین برای تماس با دیگران و داشتن ارتباط با آن شود در ها دیده می  بدن سازی که در آگهی

بدن . (561: 5721به نقل از خواجه نوری،  Simmonsو معلول ارتباطات و نظم سمبولیک است و نه روح، فکر و اندیشه )

ها تبدیل شده است. فرهنگ مصرفی منابع   وتکند و به مکان اصلی نمایش تفا نقش واسطی را بین مصرؾ و هویت فرد ایفا می

ها اهمیت دارد. )ذکایی،   دهد که بدن برای آن فرهنگی و نمادین بسیاری را برای مدسازی شخصی در اختیار افرادی قرار می

5786 :597) 

یت ظاهر و بدن آنان کنند، حوزه مدیر هایی که افراد در مدرنیته متاخر به اختیار خود در آن دخل و تصرؾ می  از جمله حوزه

گیرند زیرا در مدرنیته متاخر، نوع مدیریت ظاهر به عنوان نماد  است که برای تمایز بخشی بین خود و دیگران، از آن بهره می

گیرد. از زمان ظهور زیبایی به شکل  شود و معنای هویتی آنان از این منظر مورد قضاوت قرار می تمایزبخش افراد درک می

ای برای ارتقای ظاهرشان بلکه به عنوان، ابزاری برای توانمند سازی  به جراحی زیبایی نه تنها به عنوان شیوه مدرن آن، افراد

ا نژادی ی ای که از گروه قومی ، دیگرینگرد ميدهد  ها، آنها را دیگری قرار می  که به اعتقاد آن  ا حذؾ عالئمیی آنان برای کاهش

 . مایز استتر جامعه مت )یا جنسی( مسلط و مطلوب

باشد، اما مردان و پسران نیز به واسطه  موضوعی تاثیرگذار بر زنان و دختران می توجه به بدن عمدتا  كه رسد  گرچه به نظر می

ها در انتشار تصاویر آرمانی و خارج از عرؾ، با نوعی نگرانی و اضطراب روبرو   تبلیؽات گوناگون و همچنین نقش رسانه

تاجایی که  ،های زیبایی هستیم  خیر شاهد مراجعه روزافزون پسران جوان به مراکز زیبایی برای انجام عملهای ا  در سالاند.  شده

 (761شود. )همشهری جوان، شماره  های زیبایی بینی پسران می  میلیارد هزینه انجام جراحی 01ساالنه 

این است که دیگر جوانان  ایران نشان دهنده  جامعهآن هم در  توان گفت روند رو به رشد مصرؾ نمایشي در رابطه با بدن ا میآی

 های سنتی از جمله  دین هویت خود را تعریؾ کنند؟  توانند با جهان بینی نمی

سازماندهی نهادی، مذهب )به  7های ؼیرمعمول جسم را از طریق   همانطور که برایان ترنر اشاره کرده، فرهنگ بشری جنبه

 کنند.  مندی انسان را منطم و اداره می کند. قانون، مذهب و پزشکی بدن می طور عمده(، قانون و پزشکی اداره

 :Tober & Budiani, 2007هاي دین کنترل و نظم بخشیدن به بدن برای اهداؾ فیزیکی و  پاالیش روحی است. )  یكي از  نقش

اند. در اسالم از آنجا که  هم تنیده شدهبیان کرده است در اسالم خداشناسی، مذهب، قانون و پزشکی در  و همانطور که ترنر (6

ای از سوی خداست که باید توسط فردی که در بدن زندگی  شود، و سالمت جسمانی هدیه بدن متعلق به خدا در نظر گرفته می

جا بودن دارد و در همه   ای که داعیه اسالمی کند حفظ شود، صدمه زدن به بدن اجازه داده نشده است. پس چگونه در جامعه می

 سپارند؟ شاهد حضور دین هستیم، هر روز جوانان بیشتری ، به امید زیباتر شدن، خود را به تیػ جراحان می

 

 مبانی نظری

 پیر بوردیو

. فرایند جهانی شدن با گسترش فضای اجتماعی ندمراجع هویت ساز سنتی دیگر پاسخگوی دنیای جدید نیستكه بوردیو معتقد است 

دهد. به گفته بوردیو فضای اجتماعی در  وب مشخص و تعریؾ شده اجتماعی را بسیار کاهش میابی در چارچی امکان هویت

هایی متفاوت از   هایی با میزان  موجب خلق گروه بندی سرمایهترکیب دو گونه فرهنگی و اقتصادی  ،حقیقت مبتنی بر سرمایه است



ها و ذوق و سالیق شبیه   ها واجد نظام ارزشی مشابه و ذائقه  دیشود. بنابر ادعای بوردیو، این گروه بن ها می  هر دو این سرمایه

های خویش به گزینش   عنی بر پایه عادت وارهی ،هستند و در کل، بهتر است که بیان کنیم واجد سبک زندگی مشابهی هستند  مهمی

 پردازند.  های زندگی متمایز از هم می  شیوه

گیرد. بدین معنا که خرید و  انجام می .ها در انتخاب کاالها، اشیا، اجناس و..  ئقهبیان خود با به کارگیری سالیق، قرایح و ذا

با   د )هم کالمینگیر شوند. در این مرحله است که خرید و مصرؾ حالتی نمایشی به خود می ابزارهای بیان خود می ،مصرؾ

از نوعی سازماندهی  های بدنی ما نیز  ژیمابیم ری رود که در می وبلن( در همین جهت، بصری شدن هویت تا بدانجا پیش می

 ند. نک اجتماعی و فرهنگی پیروی می

م بود خوشبین نبود. وکه تولید کننده این عل  توان دریافت او چندان به علوم جدید و نظامی های بوردیو می  گونه که از متن نوشته نآ

 های ؼذایی متعادل  ، با استفاده از جداول قد و وزن، رژیمهای ؼذایی مجهز به اقتدار علم  پزشکان و متخصصان رژیم به نظر او

 کنند.  ا الگوهای کفایت جنسی، تعریؾ خود را از بهنجار بودن به همگان تحمیل میی

بینیم که بوردیو  می اگر به کتاب تمایز که درباره سلیقه و سبک زندگی طبقات اجتماعی گوناگون فرانسه است نگاه کنیم 

ها اعطا   ها و مدل  های دور از دست مانکن  لباس جواز خوش سلیقگی را فقط به پیکرهایی با ابعاد و اندازه نویسد: طراحان می

شمار پدید  های اجباری جدید از بدن برای آنان مجال فراخی جهت هشدارها و تذکرهای بی  کنند، کارشناسان تبلیؽات، که استفاده می

دهند و تکریم  های زنان به مدیران پولدار نمایش می  ها و هفته نامه  خود را در مجلهآورده و روزنامه نگارانی که سبک زندگی 

این  ها فقط به  دهند تا نهضتی را پیش ببرند که خوش خدمتی آن کدیگر، دست به دست هم میی همگی، در عین رقابت با –کنند  می

 (953: 5721اری به خود، باخبر نیستند. )بوردیو، خدمتگز افتد که همیشه از این خدمتگزاری، و ضمنا   دلیل کارساز می

به تمجید زاهدانه متانت و اعتدال  ؼالبا   –یعنی کیش تندرستی  –دؼدؼه پرورش دادن بدن، در شکل اولیه و اساسی آن به نظر او 

به ویژه در میان معلمان و  کند )کارمندان، خدمات پزشکی و خصوصا   در طبقات متوسط ربط پیدا می هو رژیم ؼذایی حساب شد

زنانه(. این طبقات اضطراب و نگرانی خاصی درباره سیمای ظاهری خود و بنابراین درباره  زنان شاؼل در این مشاؼل قویا  

تعریؾ آسوده خیالی و  آموزد که رضایت از نفس )که دقیقا   دیگران خویش دارند. روان شناسی اجتماعی به ما می ،برای ،بدن

های نفسی که در تسخیر نگاه خیره دیگران   توانایی گریختن از وسوسه یعنی ابد،ی ی از خویش افزایش میراحتی است( با بی خبر

این ترتیب قابل درک است که زنان طبقه متوسط گرایش زیادی به صرؾ کردن وقت و تالش فراوان برای دستابی به  است؛ و به

دیگران  ،برای ،که پیش شرط فراموش کردن خویشتن و بدن کنند احساس رعایت هنجارهای اجتماعی در نمایاندن خویش می

 .(929: 5721خویشتن است )نگاه کنید به بوردیو، 

یابد و نگهداري از بدن براي بوردیو یك موجودیت مستقل پایان ناپذیر است كه در اتصال نیروهاي اجتماعي گوناگون توسعه مي  

وم سازي و تصور بوردیو از بدن به مثابه یك شكل از سرمایه فیزیكي است كه كند. در واقع مفهنابرابري اجتماعي را تكمیل مي

برد. در هر دو برداشت یك رابطه بین توسعه بدن و نام مي 5شبیه است با آن چیزي كه الیاس از آن با عنوان بدن متمدن شده

 ,Shilling) دانندساب پایگاه و تمایز ميموقعیت اجتماعي افراد وجود دارد و هر دو نگاه مدیریت بدن را به عنوان مركز اكت

1993: 111). 

گیرد كه  بوردیو بدن را به عنوان یك سرمایه فیزیكي در نظر ميزند.  او تحلیل خود از بدن را به تولید و تبدیل سرمایه پیوند می

بوردیو تولید سرمایه فیزیكي را . سازد شكل و ظاهر بدني مرتبط مي، هاي اجتماعي منطبق با اندازه هاي افراد را با ارزش هویت

تبدیل سرمایه . گردد هاي اجتماعي قلمداد مي بدن حامل ارزش در زمینه، داند كه به موجب آن در گرو توسعه و گسترش بدن مي

فرهنگي( در ، اجتماعي، اقتصادي) به معناي ترجمه و تفسیر حضور بدني بر حسب اشكال گوناگون سرمایه، فیزیكي در واقع

 .((Shilling , 1993: 111 باشد مي... فراؼت و، ارمیدان ك

داند. وی در تحلیل خود از بدن به کاالیی  منزلت، تمایز و پایگاه می بدست آوردنبوردیو، هدؾ مدیریت بدن را به طور کلی 

روژه بودن آن بدن و پ  گردد. همچنین ناتمامی کند که به صورت سرمایه فیزیکی ظاهر می شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می

 باشد.  برای افراد مدرن، از نکات مورد اشاره بوردیو در تحلیل بدن می

 

 اروینگ گافمن

                                                           
5. Civilized 



گافمن از دیدگاهی کامال  متفاوت از اهمیت بدن برای نمایاندن خود در زندگی روزانه و همچنین برای از دست دادن شؤن 

های  انواع کنش  د که کنترل شخص بر حرکات بدن خود در تمامدهاجتماعی و داغ ننگ خوردن آگاه بوده است. گافمن نشان می

ا اهمال در کنترل بدنی خود بپرهیزد. ی اجتماعی باید تا چه حد دقیق و کامل و پایان ناپذیر باشد. او باید از هرگونه فراموشی

برونی است و حاالت چهره و  ای عملی برای کنار آمدن با اوضاع و احوال بنابراین بدن نه فقط موجودیتی ساده بلکه وسیله

هایی است که ارتباطات روزمره ما مشروط به آنهاست و برای آن که بتوانیم با دیگران در  حرکات بدن محتوای اساسی نشانه

 تولید و بازتولید روابط اجتماعی شریک شویم باید بتوانیم نظارتی مداوم و موفق بر چهره و بدن خود اعمال کنیم. 

مادي افراد است، دارایي كه افراد به منظور انجام تعامل،  اي ( بدن دارایي5شود: ن با سه ایده اصلي مطرح ميبحث گافمن از بد

شان را بر اساس فرهنگ لؽات زباني بدني مشترك نمایش داده و مدیریت  هاي( افراد بدن9دهند.  آن را كنترل كرده و نمایش مي

شود، در نتیجه معاني اجتماعي كه به نمایش و عرضه ي و هویت اجتماعي مي( بدن واسطه روابط بین هویت شخص7كنند. مي

 (.Shilling, 1993: 82-3مهم در احساس افراد نسبت به خود و ارزش دروني آنها است ) بدني نسبت داده شده، یك عامل بسیار

بیند که در زندگی روزمره اجرا هایی میشی اجتماعی را تنها نمایها موقعیتی اجتماعی و ها  گافمن با رویکرد نمایشی خود، نقش

کند. گافمن گیرد و معنا پیدا میکنند، شکل می اجرا می ها موقعیتیی که در این ها  " افراد بوسیله نقششوند. به عقیده او "خود  می

ژه چهره   به وی ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازه زیادی به بدن فرد اشاره دارد. تن آدمي به خصوص بخش باالي تن و

شخص، عرصه حضور تعاملي خویشتني است. واحد گافمن در تحلیل، فرد تجسم یافته است و در این بین خود تجسم یافته نیز 

شود. از این رو در عین آن كه بنا داراي قلمرویي است، یعني مكاني كه ملك مطلق آن است كه محترم شمرده یا به آن تجاوز مي

یابد. گافمن براي فهم روال یا تجسم یافته است، با این حال حدود آن به گستره تعامل اجتماعي گسترش ميبه عقیده گافمن خود 

گیرد و یا آن را همچون گیرد: او تعامل را به مثابه اجراي نمایش در نظر ميمناسك زندگاني روزمره دو استعاره را به كار مي

 .(535: 5785یك بازي مي انگارد )جنكینز، 

خواهند كه در نظر دیگران معتبر جلوه كنند، آنها مایلند یا نیاز دارند كه  تؤثیر مساعدي بگذارند. یده گافمن نقش آفرینان ميبه عق

كنند كه خودشان بدان نیاز دارند تا  را به دیگران عرضه مي حداقلياز این رو اؼلب مردم در ؼالب اوقات همان حمایت تعاملي 

 قیت قرین شود. نقش آفریني خودشان با موف

ای از خود را به نمایش بگذارند که مورد پذیرش دیگران کوشند جنبهپنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل میگافمن چنین می

دانند که حضارشان ممکن است در اجرای نقش آنها اختالل ایجاد کنند. به باشد. اما کنشگران حتی در حین انجام این عمل  می

کنند، به ویژه مراقب عناصری هستند که ممکن است اخاللگر باشد. گران نیاز به نظارت بر حضار را احساس میهمین دلیل کنش

ای نیرومند باشد که آنها را به همان سان که خودشان اندازه دهند بهکنشگران امیدوارند که خودی را که به حضار نشان می

که نمایش آنها حضارشان را وادارد تا داوطلبانه به دلخواه آنها عمل کنند. او  خواهند، نمایش دهد. کنشگران همچنین امیدوارند می

 .(929: 5789این عالقه اصلی را به عنوان مدیریت تؤثیرگذاری مطرح کرد )ریتزر، 

ا در واقع اصل مفهوم عرضه و نمایش خود حفظ تصویر مثبت و متقاعد كننده از خود است. گافمن مفهوم مدیریت تؤثیرگذاري ر

كند.   گافمن در توضیح موضوع نمایش دادن خود با بررسی کنش متقابل اجتماعی بر حسب براي حفاظت از خود مطرح مي

پردازد. به عالوه از متناظر با آنها به کندوکاو در جسمانیت می  پشت صحنه و روی صحنه و فضای خصوصی و فضای عمومی

ی عالمت دهی اجتماعی سعی دارند نظر دیگران را ها روشد که با توسل به همه هایی هستن دید او عامالن بدنی نیز رأی جمع کن

توانند توسط دیگر کنشگران مورد تفسیر  های تجسدافته منش و منزلت هستند که میبه خود جلب کنند. این عامالن بدنی معرؾ

 .(599: 5789د )لوپز و اسکات، نقرار بگیر

و  ظاهر که برای خود شخص ،های اولیه مهم هستند  ها تاثیرگذاری  روزمره و رویاروییکه در زندگی  او معتقد است؛ از آنجایی

ای برای تفسیر کنش به کار گرفته شود و در نتیجه " بدن فقط نه  تواند به عنوان نشانه برای دیگران قابل رویت و نمایش است، می

اع و احوال برونی است، و حاالت چهره و حرکات بدن ای عملی برای کنار آمدن با اوض تنها موجودیتی ساده، بلکه وسیله

هایی است که ارتباطات روزمره ما مشروط به آنهاست و برای آنکه بتوانیم با دیگران در تولید و بازتولید   محتوای اساسی نشانه

عمال کنیم" )آزاد روابط اجتماعی و هویت شخصی خود شریک شویم باید بتوانیم نظارتی مداوم و موفق بر چهره و بدن خود ا

 .(5:: 5785ارمکی و چاوشیان، 

های   این است که چگونه مردم قادر هستند در بدن " نمود خود در زندگی روزانه"کانون اصلی عالقه گافمن در اثر معروؾ او 

اهمیت دادن  خود دخالت کنند و آن را در جریان زندگی روزمره متفاوت بسازند. گافمن فرهنگ لؽات مشترک زبان بدن را برای

 .(Shilling , 2005: 8داند ) به مدیریت و ظاهر بدن برای ایجاد خود اجتماعی و برای نگهداری کنش متقابل اجتماعی اساسی می



 

 فمینیسم

میالدی شکل گرفت، در ابتدا جنبشی رادیکال بود که تؽییراتی بنیادین و عمیق را دنبال  61جنبش آزادی زنان که در دهه 

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند تا سروری نژاد سفید، طبقه   به دنبال تؽییراتی بنیادین در عرصه کرد. آنان می

 های جنسیتی را بر هم بزنند  های اجتماعی و تقسیم بندی  بندی

سیتی وی توسط جامعه های جن  گردد، چه مرد و چه زن، نقش ک فرد متولد میی که ها اعالم نمودند، هنگامی  بسیاری از فمنیست

این نکته توجه نمودند که چه چیزی به آنان آموخته شده است تا جایگاه خود را مشخص نمایند. آنچه که  گردد. زنان به تعیین می

جنبش آزادی . (93: 5786ک زن بود، عالقه مردان و لوازم سرمایه ساالری بود )روزنبرگ، ی موجب شکل گیری شخصیت

، استانداردهای رایجی همچون زیبایی و تصویر عروسک باربی )الؼر و بلوند( که برای زنان در موج دوم خویش

 بر هم زد. را ر سفید پوستان( بیشتؼیرسفیدپوستان ؼیرقابل دسترسی بود )و حتی برای 

موج دوم رسد كه هدؾ عمده های گسترده درباره بدن زن بود. به نظر مي  نیسم موج دوم آؼازگر بحثینویسد؛ فم اباذری می

شناسان و متؤهالن هاي دانشمندان، پزشكان، روانكاوان، عالمان اجتماعي، زیستگیري بدن زنانه از دست كنترل فمینیسم بازپس

هاي مردانه از بدن زنانه اختصاص مذكر جوامع ؼربي بوده باشد. بخش بزرگي از این اقدام به انتقاد كردن از باورها و برساخت

شود )اباذری، حمیدی، هاي زنانه ميكه چگونه برساخت مردانه جنسیت موجب كنترل هژمونیك بر بدنداد داشت و نشان مي

5783 :509). 

اند که پزشکی آرایشی بدین دلیل همچنان وجود دارد که  ها با صدایی بلند و پر احساس به جامعه اعالم کرده  نیستیفم

اش  ک زن همواره در مورد چهرهیرتباطی مستحکم دارد و در این میان های جنسی با سرمایه ساالری، ا  گرایی و تبعیض جنسیت

ابد. ی ا به اعتماد به نفس دستی تواند همچنان جذاب باقی بماند، شؽل خود را حفظ کند و این گونه می  که نگران است، چرا

جامعه مردساالر، فرهنگ مصرفی  های مردانه،  های گوناگون آن کانون توجه خود را متوجه ارزش  رویکردهای فمنیستی و نحله

 (591: 5786دانند. )ذکایی،  ای از جنسیت می های کلیشه  و بازنمایی

شود.  نوعی ایدئولوژی مردساالر است که به کاال شدن زن منجر می اساسا  های مارکسیست معتقدند اسطوره زیبایی زن   نیستیفم

زمانه به ما تحمیل کرده است. از دید این دسته متفکرین آرایش و نیاز به زیبا  کنند که نیاز به آرایش و زیبایی را ها استدالل می  آن

ای تنظیم شده که نیاز دختران  ها بازار سرمایه داری به گونه  به نظر رسیدن نمود زندگی ناسالم سرمایه داری است. به نظر آن

ان و کارمندان برای نگه داشتن کار خود و بورژواها جوان به بزرگسال بودن، نیاز مادران بزرگسال به جوان بودن، نیاز کارگر

رسند که سرمایه داری با توسل به تولید  این نتیجه می های خود به  ها در تحلیل  کند. آن برای تفاخر بیشتر، همه و همه را ارضا می

 کند.  احساس نیاز، شرایط تولید انبوه را برای خود دست و پا می

نگرند. آنها زیبایي را به صورت ستم و فشار بر زنان با صنعت زیبایي با چشم انداز انتقادي ميها به درگیري زنان فمینیست

شود. بر این اساس آنها دانند كه بر آنها وارد مياي مياند و زنان را قربانیان هنجارهاي زیبایي و ایدئولوژي زنانهتوصیؾ كرده

كند كه دهند و معتقدند كه رفتار زیبایي به آنها تلقین ميم زیبایي ربط ميهاي زیبایي زنان را به فشارهاي ساختاري سیست رویه

، به :522شان اعمال كنند )دیویسكنترلي بیشتر بر زندگي ،شان هايتوانند توسط رفتارهاي زیبایي و مراقبت پیوسته بر بدنمي

 .(88: 5782نقل از موحد و دیگران، 

 

 ماکس وبر

از سبک زندگی است   و از آنجا که  مدیریت بدن بخش مهمی ،با بحث او از سبک زندگی استبحث وبر درباره مصرؾ همراه  

 پردازیم.  در این بخش به آرائ وبر در خصوص رابطه دین و سبک زندگی می

. او توجه ه استهای فرهنگی درگسترش سرمایه داری مدرن نقش داشت  این سوال پاسخ دهد که چگونه ارزش وبر سعی داشت به

کند که منجر به نوعی مصرؾ پارسامنشانه شده است. وی معتقد بود شیوه زندگی  را به برداشتی خاص از دین جلب می ما

عوامل  زهدگرایانه و مصرؾ پارسامنشانه، مهمترین عامل انباشت سرمایه و ظهور سرمایه داری بوده است، و در ردیابی عامال  

این سبب  های اولیه به  (. "کالوینیست56: 5785کند )باکاک،  شکل کالوینی آن اشاره می آورنده آن، به پیوریتانیسم به ویژه در پدید

: 5789کرد." )وبر،  کردند که الگوهای مصرؾ شان را محدود می ای زندگی می های موفقی شدند که با اصول اخالقی  کارآفرین



خرج نکردن پول زیاد برای لباس، به ویژه پوشاک مردان و ای چون  های پارسایانه  پیوریتانیسم بریتانیا دربرگیرنده ارزش( »02

شدند، ولی نباید  شدند و ساده مبلمان می ها باید به خوبی ساخته می  پسران وا برای صرؾ ؼداهای مفصل و گران قیمت بود. خانه

 (. 53-58: 5785)باکاک، « بودند از نظر طراحی، تجملی و از لحاظ رنگ آمیزی پرزرق و برق می

تحلیل وبر که در کتاب اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری ارائه شد، بهترین نمونه تحلیل عدم تعین رفتار مصرؾ به  این

(. او دریافت که سبک زندگی بیش از آنکه بر تولید استوار باشد، بر 98: 5789)فاضلی، « اقتصادی است صرفا  واسطه عوامل 

وی در نظر داشت که شیوه تولید اقتصادی بر چگونگی مصرؾ موثر است اما شباهت الگوهای مصرؾ استوار است. البته، 

ضرورتا  تعیین کننده آن نیست. در نظر او مصرؾ فرایندی است شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت که بیان کننده 

در نظر وبر افرادی که . (98: 5789های اجتماعی است و فقط ناشی از عوامل اقتصادی نیست )فاضلی،   های میان گروه  تفاوت

کنند. این  سبک زندگی مشابهی دارند نوعی انسجام گروهی را که ناشی از شباهت در رفتار و الگوی مصرؾ است  تجربه می

 تواند به سرمایه اجتماعی نیز تبدیل شود.  انسجام گروهی می

یر وجوه زندگی انسان، وبر نوعی رهیافت اساسا  روان برخی تحلیلگران معتقدند که در مورد دین و تاثیر آن برسبک زندگی و سا

کند که دربرگیرنده  هردو مبنای عقلی و عاطفی آن است و ارتباط تنگاتنگی با عوامل اجتماعی دارد. او  شناختی را مطرح می

کرد )همیلتون،  ا دنبال میهای گوناگون زندگی اجتماعی، به ویژه رفتار اقتصادی ر  های دینی بر جنبه  همچنین تاثیر انواع دیدگاه

5782 :977). 

ها را توجیه کند و در   کوشد تا این ناکامی می های زندگی  و  ها و بی عدالتی  به نظر وبر، دین اساسا  پاسخی است به دشواری

خشد. به نظر وبر، ب کند و در برابر این مشکالت، به آنها اعتماد به نفس می ها را قادر به کنار آمدن با آنها می  نتیجه، انسان

های دینی کم و بیش   های گوناگون دیدگاه  دارند. گروهرا های گوناگون جامعه   رویکردهای دینی، گرایش به پیوستگی با گروه

های تجربی به صورت گوناگون   ها و واقعیت  های میان چشم داشت  کنند که تفاوت متفاوتی دارند، زیرا مسائل متفاوتی را تجربه می

 آورند.  ا به وجود میآنها ر

گوید: در پشت این مفاهیم دینی، همیشه نوعی  های جهانی می  وبر در مورد انواع مفاهیم دینی در کتاب روان شناسی اجتماعی دین

شود. برای همین  ک چیز بی معنا تجربه میی موضع گیری در برابر چیزهایی در جهان واقعی نهفته است، جهانی که به عنوان

باشد.  معنادارباید به نوعی  تواند و می کنند؛ نظم جهانی در کلیتش می بر این نوع درخواست داللت می معموال  ن مفاهیم ای  است که

گیرد. به طور کلی، ذهنیات افراد  می سرچشمهبه طور معمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او  (919: 5782)همیلتون، 

های محیط بوده، مثلث محیط، اخالق و مذهب   گذارد. اخالق و مذهب از زیرمجموعه یگیرد و بر محیط اثر م در محیط شکل می

کند. اثر اخالق و  سازنده ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن، بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می

 ک اقتصاد متفاوت ایجاد کند. ی ی خود،تواند به خود مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می

هاي مربوط به تكالیؾ اخالقي كه بر این نیروها استوار بودند   وبر بر این باور بود که در گذشته نیروهاي جادویي و مذهبي و ایده

نیروي انكار هاي مذهبي با   (. آموزه77: 5789اند. )وبر،  همواره در زمره مهمترین عناصر شكل دهنده رفتار به شمار آمده

روانشناختي، استعداد و قواي انساني را در مجراي تكامل رفتار عقالني اقتصادي انداختند. این    هاي  ناپذیر خود با ایجاد رانه

هیچ گاه  دست كمهاي عقالني اقتصادي ایفا نكرده باشند،   هاي مذهبي دست كم اگر نقشي چنین آشكار به عنوان مشوق رفتار  آموزه

سد راه رشد عقالنیت اقتصادي نشدند.  لذا تاکید بر پیوند میان باورهای مذهبی و « موانع روحي»سرشتشان به مثابه  دلیلبه 

ای از باورها و جزمیات مشخص و معین دینی بستر ظهور  سرمایه داری کوششی است برای تبیین این مساله که چگونه مجموعه

های   ریم که شیوه زندگی پروتستانیک خلق و خوی خاص است که در نتیجه آموزهو رشد سرمایه داری را فراهم آوردند. اگر بپذی

ند منجر به سبک زندگی نتوا های دینی خاص می  توان این نتیجه را گرفت که وبر معتقد بود آموزه می ،دینی آنان شکل گرفته

 د. نخاص و مصرؾ خاص شو

شود، که به  های سبک زندگی محسوب می  کی از شاخصی رل بدن نیزتر اشاره شد از آنجا که مدیریت و کنت که پیش گونه همان

د در نحوه نتوان های آن می  داد که دین و آموزه طتوان نظر وبر را این طور بس گیرد می های خاص شکل می  دنبال عقاید و ایده

بطه با رفتار با بدن و حفظ سالمت و در را موجودهای دینی   این معنا که آموزه د. بهنمدیریت بدن تا حد زیادی تاثیرگذار باش

 د. نن تاثیرگذار باشآند بر نحوه رفتار با بدن و مدیریت نتوا بهداشت آن می

 

 نظریه کاشت



ها از این   کنند. رسانه های جمعی گوناگون می  مردم امروزین وقت زیادی از زندگی روزمره خود را صرؾ استفاده از رسانه

های زندگی را دگرگون   توانند حوزه ها با حضور خود در زندگی روزمره می  دهند. رسانه میطریق به زندگی روزمره ما شکل 

ها در   کنند. به طور کلی برای رسانه را به خصوصی تبدیل می  و عمومی  های خصوصی را به عمومی  ها حوزه  کنند. رسانه

  باشند: اند که به قرار ذیل می زندگی روزمره چهار نقش کلی قائل شده

این   کنند تا درباره هاست که مردم انگیزه پیدا می  از طریق رسانه کنند. عمدتا   ها به فرایند ساخته شدن هویت کمک می  رسانه

ها، محصوالت زیبا شناختی و   کنند. خروجی رسانه يا چه کسی بشوند، فکری خواهند چه کسی باشند موضوع که آنها می

 سازی اهمیت دارند.  فرهنگی، به ویژه برای فرایند هویت

شود و در جایی که حوادث و رخدادهای  تر می کنند. درجهانی که به طور روزافزونی پیچیده ها به فرایند معنایابی کمک می  رسانه

 ایم.  های همگانی متکی شده  به رسانه بیشتر، ما برای معنی کردن جهان ؛شوند دوردست بسیار پراهمیت می

ک رسانه خاص باشد وا ؼیرمستقیم ی محتوایاز از استفاده مستقیم ناشي تواند  بخش هستند. این لذت می ها برای مردم لذت  رسانه

 هنگام گفت و گو با دیگران صورت گیرد. 

ها برای عادت   هاست و از رسانه  کنند. زندگی روزمره مبتنی بر عادت ها به ساختمند شدن زندگی روزمره کمک می  رسانه

 (31-39 :5785شود. )گیبنیز، بوریمر،  ستفاده میبخشیدن به زندگی ا

های جمعی به خصوص تلویزیون روی ادراک ما از جهان واقعی   ای برای تشریح تاثیر رسانه رویکرد کاشت به طور گستردهاز 

 . ه استاستفاده شد

دارد و   رار مطالب نقش مهمیکنند. تک ها و الگوهای مشترک تبعیت می  ها از سبک  نظریه کاشت مدعی است که انواع برنامه

  .(80: 5786به نقل ازرضوی زاده،  5221گریزناپذیر است )گربنر  برای مخاطب دایمی

کنند که تلویزیون اثرات بلند مدت، تدریجی، ؼیر مستقیم اما تراکمی، انباشتی و قابل  نظریه پردازان کاشت بحث  و استدالل می

 مالحظه دارد. 

در فرهنگ وجود دارند.  معموال  دهند که  هایی را پرورش می  ها و ارزش  های جمعی نگرش  رسانه کند که گربنر استدالل می

تر  دهند و مردم را به هم پیوند داده و نزدیک ک فرهنگ حفظ کرده و اشاعه میی ها را در میان اعضای  ها این ارزش  رسانه

 کنند.  می

 

 

 گالک و استارک

 ن پژوهش از نظریه گالک و استارک استفاده شده است. برای بررسی ابعاد دینداری در ای

هایی کلی هستند که دینداری   اند، دارای حوزه که در جزئیات بسیار متفاوت آن با وجودبه نظر گالک و استارک همه ادیان جهانی 

ی در نظر گرفت، عبارتند از: توان آنها را به مثابه ابعاد اصلی دیندار ها که می  شود. این حوزه گر می ها، جلوه  در آن حوزه

 اعتقادی، مناسکی، تجربی، فکری و پیامدی. 

ها اعتقاد داشته باشند. گالک و استارک این   رود پیروان آن دین، بدان گیرد که انتظار می بعد اعتقادی، باورهایی را در بر می -

مسلم که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند و ای  باورها را در هر دین خاص، به سه نوع باور تقسیم کردند: باورهای پایه

این  گرا که هدؾ و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان را در راه نیل به معرفی ذات و صفات اوست، باورهای ؼایت

برای تحقق ای که بشر  ی تامین اهداؾ و خواست خداوند و اصول اخالقیها روشنمایانند، و باورهای زمینه ساز که  هدؾ باز می

 گیرد.  بر می دررا آن اهداؾ باید به آنها توجه کند، 

های   تاکید هریک از ادیان بر این سه عنصر متفاوت از هم است. گالک و استارک همچنین بر ضرورت گسترش سنخ شناسی

 متفاوت اعتقاد دینی به منظور سنجش میزان دینداری تاکید ورزیدند. 



.. که .های مقدس خاص، روزه گرفتن و  عبادت، نماز، شرکت در آیین مانندمال دینی مشخص ا عمل دینی، اعی بعد مناسکی -

 .(61: 5787گیرد )سراج زاده،  در بر میرا ها را به جا آورند،   رود پیروان هر دین آن انتظار می

همچون خدا که واقعیت  ا عواطؾ دینی، در عواطؾ، تصورات و احساسات مربوط به برقراری رابطه با وجودیی بعد تجربی -

 شود.  اقتدار متعالی است، ظاهر می یا ؼایی

رود پیروان آنها را  ا دانش دینی، اطالعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتب مقدس که انتظار میی بعد فکری -

های فرد را در   که گرایش ر اینشود. این بعد، معرؾ مناسبی برای سنجش میزان دینداری فرد نیست، مگ شامل میرا بدانند، 

 (61: 5787سایر ابعاد دینی، به خصوص در بعد اعتقاد دینی در نظر بگیریم. )سراج زاده، 

ا آثار دینی شامل پیامدهای باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد و روابط او با سایرین ی بعد پیامدی -

 است. 

 

 چارچوب نظری

وتي بر مدیریت نمایشی بدن تؤثیر دارند. اندیشمندان گوناگون نظریات گوناگونی درباره عوامل موثر بر این نوع عوامل متفا

 اند.  کرده بیانمصرؾ 

داند. همچنین وي  بدن را نمایاندن خود در زندگي روزمره و همچنین كسب منزلت مي گافمن عوامل مإثر بر مدیریت )نمایشی(

 توان گفت در دنیای كند. همچنین می چهره را عامل موفقیت در تولید و باز تولید اجتماعي بیان مي ویژهكنترل بر بدن و به 

در حوزه بدن هستند. نتیجه این امر تالش افراد ویژه ها ابزاري براي ترویج گرایش به مصرؾ تظاهری به داری رسانه سرمایه

ها است تا بدین وسیله بتوانند منزلت و احترام بیشتری را در بین براي نزدیك كردن خودشان به ایده آل مطرح شده توسط رسانه

 اطرافیان کسب کنند. 

این  شده است. این مفهوم به گرفتههای  گافمن درخصوص مدیریت خود برای کسب منزلت متؽیر گرایش به کسب منزلت   بحث از

دهد استراتژی برای کسب  نمایش دادن خویش انجام می هایی که فرد برای بهتر  تالش تمامگیرد که  معنا مورد استفاده قرار می

هنجاری اطرافیان به معنای تمسخر و کنایه دیگران نیز از مباحث گافمن  پایگاه و منزلتی برتر در دید دیگران است. متؽیر فشار

ایه اقتصادی را شامل اجتماعی فرد نیز برگرفته از نظریات بوردیو است. بوردیو سرم-گرفته شده است. متؽیر پایگاه اقتصادی

 ،کند. در این تحقیق براي ساخت چارچوب تئوریك داند که در قالب مالکیت جلوه نهادی پیدا می درآمد و بقیه انواع منابع مالی می

 شده است.  گرفتهاي از نظریه کاشت  مفهوم مصرؾ رسانه

هایی که   اند. نظریه کاشت معتقد است آن لمداد شدهها و تلویزیون عامل قدرتمند و موثری در دگرگونی ق  در نظریه کاشت رسانه

ای ببینند که بیش  کنند که جهان را به گونه تلویزیون هستند، به مرور گرایش پیدا می بویژهزیاد در مواجهه با وسایل ارتباط جمعی 

باشد  دهند( منطبق می ت ارائه میها از واقعی  ها از واقعیت )چیزی که رسانه  از منطبق شدن با واقعیات بیرونی، با ساخت رسانه

 .(722: 5789)گربنر به نقل از مک کوایل 

شود.( در  به مصرؾ تلویزیون توجه می هاست. )البته در تئوری کاشت عمدتا    ای بیانگر میزان استفاده از رسانه مصرؾ رسانه

لویزیون، رادیو، سینما، مطبوعات، اینترنت های گوناگون ارتباطی همچون ت  ای شامل استفاده از رسانه این تحقیق مصرؾ رسانه

 د. باش و  ماهواره می

های پروتستانی و این   های وبر گرفته شده است. از آنجا که وبر معتقد بود آموزه  بحث تاثیر میزان دینداری بر مصرؾ از بحث 

د بخشی از سبک زندگی است، گذارد، و از آنجا که چگونگی مدیریت بدن خو نوع خاص از دین بر روی سبک زندگی اثر می

گذارد. منفی  توان این طور بیان کرد که براساس نظریات وبر دینداری بر سبک زندگی و بر مدیریت نمایشی بدن تاثیر می می

در مورد نحوه برخورد با بدن و مذمت آسیب رساندن به بدن   های اسالمی  بودن رابطه دینداری و مدیریت نمایشی بدن  از بحث

 ده است. در روایات گوناگون تؽییر در بدن به نحوی که موجب صدمه زدن به بدن شود نفی شده است. گرفته ش

در مورد تاثیر جنس بر مدیریت نمایشی بدن، از نظریات فمینیستی استفاده شده است. این گروه از نظریه پردازان معتقدند  

کنند که نیاز به  ها استدالل می  شود. آن ه کاال شدن زن منجر مینوعی ایدئولوژی مردساالر است که ب اساسا  اسطوره زیبایی زن 

آرایش و زیبایی را زمانه به ما تحمیل کرده است. از دید این دسته متفکرین آرایش و نیاز به زیبا به نظر رسیدن نمود زندگی 



داری با توسل به تولید احساس نیاز، شرایط رسند که سرمایه  این نتیجه می های خود به  ها در تحلیل  داری است. آن ناسالم سرمایه

 کند.  تولید انبوه را برای خود دست و پا می

های وبر، رابطه پایگاه   توان گفت در این پژوهش، رابطه میزان دینداری و مدیریت نمایشی بدن از بحث به طور خالصه می

ای و مدیریت نمایشی بدن از نظریه  رؾ رسانههای بوردیو، رابطه مص  اجتماعی و مدیریت نمایشی بدن از بحث -اقتصادی

مدیریت نمایشی بدن از هنجاری اطرافیان و  و رابطه فشارکاشت، رابطه گرایش به کسب منزلت و مدیریت نمایشی بدن 

 های گافمن و رابطه جنس و مدیریت نمایشی بدن از نظریات مربوط به زنان گرفته شده است.    بحث

 

 فرضیات تحقیق

 رابطه معکوس وجود دارد. مدیریت نمایشی بدن دینداری و بین میزان 

 رابطه  مستقیم وجود  دارد. مدیریت نمایشی بدن بین میزان مصرؾ رسانه داخلی و 

 رابطه مستقیم وجود دارد. مدیریت نمایشی بدن المللی و  بین میزان مصرؾ رسانه بین

 ابطه مستقیم وجود دارد. رمدیریت نمایشی بدن اجتماعی فرد و  -بین پایگاه اقتصادی

 رابطه مستقیم وجود دارد. مدیریت نمایشی بدن بین گرایش به کسب منزلت و 

 رابطه  مستقیم وجود دارد. مدیریت نمایشی بدن هنجاری اطرافیان و  بین فشار

 رابطه مستقیم وجود دارد. مدیریت نمایشی بدن بین جنس و 

 رابطه معکوس وجود دارد. بدن مدیریت نمایشی  بین تصور فرد از بدن خود و

 



 مدل تحلیلی تحقیق  

 

 ای متؽیرهای زمینه            .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای درنظر گرفته شده  اجتماعی به عنوان متؽیر زمینه -در بیشتر تحقیقات انجام شده تا این زمان جنسیت و پایگاه اقتصادی* 

اجتماعی افراد و میزان  –ی از چارچوب نظری ما برگرفته از نظریات بوردیو )رابطه پایگاه اقتصادی است، اما از آنجا که بخش

نیستی )رابطه کاالیی شدن زن و تالش بیشتر انها برای زیباتر به نظر رسیدن( است یریات فمظتوجه آنان به بدن خویش( و ن

 . ای و نه زمینه اند گرفته بنابراین این دو متؽیر به عنوان متؽیرهای اصلی مدنظر قرار

 روش تحقیق

 جامعه آماری

های مورد   که همه اعضا در خاصیت های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم بطوریافتهی ا فرضی که عالقمندیمی همه اعضای واقعی

های دولتی شاهرود   گاهد. دانشجویان دانشنشوتحقیق مشترک باشند و با هدؾ موضوع ارتباط داشته باشند، جامعه آماری نامیده می

اند. کل  شود جامعه آماری این تحقیق را شکل داده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می و که شامل دانشگاه صنعتی شاهرود

 اند.  نفر بوده 993:دانشجویان این دو در زمان اجرای طرح 

 میزان دینداری

 تحصیالت

مدیریت نمایشی 

 بدن

نوع/میزان 

 ایرؾ رسانهمص

تصور از بدن 

 خود

وضعیت 

 تاهل

 فشارهنجاری

 اطرافیان

به کسب  گرایش

 منزلت

رشته 

 تحصیلی

 سن

 جنسیت     

پایگاه اقتصادی 

 اجتماعی –

نوع/میزان 

 ایمصرؾ رسانه



 

 گیری و حجم نمونه روش نمونه

این ترتیب که بعد از مشخص شدن حجم نمونه   سب استفاده شده است. بهدر این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه بندی متنا

با استفاده از فرمول  شد مشخص شد. ای که باید در هر مرکز دانشگاهی تکمیل می متناسب با جمعیت هر دانشگاه تعداد پرسشنامه

پرسشنامه به دانشگاه  799رتیب این ت گرفت بهنمونه باید مورد بررسی قرار می 7:8دانشجو تعداد  211:کوکران از بین 

 افت. ی پرسشنامه به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اختصاص 99 و شاهرودتي صنع

 

 

 

 تعریؾ و نحوه سنجش متؽیرها

این نوع رفتار به  .بدن است های ظاهری و مرئی  به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی مدیریت نمایشی بدن متؽیر وابسته:

شود بلکه، اکنون که گسترش وسایل ارتباطی  و تحرک جمعیت، شخص را در معرض دید  ایعات انجام نمیضا ی دلیل رفع نقص

شود  دهد، جز نمایش دادن کاالهای ارزشمند که بدن نیز امروزه جزئی از این گونه کاالها محسوب می مردم بسیاری قرار می

های زیبایی و اعمالی که روی بدن فرد )بدون وجود   رد. جراحیوسیله دیگری برای داوری کردن درباره اعتبار شخص وجود ندا

 تواند مصداقی برای این نوع مدیریت باشد.  شود تا فرد هرچه زیباتر به نظر برسد می ا بیماری( انجام میی گونه نقص هیچ

شود. از  شود پرداخته می م میاندام مورد نظر فرد انجا اعمالی که برای رسیدن به به تمامالب این متؽیر قتعریؾ عملیاتی: در 

های   های فرم دهنده به بدن، انجام جراحی زیبایی و استفاده از رژیم  های ورزشی، استفاده از دستگاه  این اعمال انجام فعالیت  جمله

 خاص ؼذایی است. 

یاب هرگونه ناهنجاری شود که به منظور بهبود بخشیدن به ظاهر شخص در ؼ هایی اطالق می  جراحی زیبایی به آن دسته عمل

( در این پژوهش جراحی زیبایی به عنوان نوعی مصرؾ بدن در زندگی شهری 58: 5738شود )جورابچی،  عملکردی انجام می

های مورد استفاده برای سنجش این متؽیر عبارتند از: استفاده از بوتکس، تزریق ژل برای   شاخص .مورد توجه قرار گرفته است

رای گونه، کوچک و بزرگ کردن سینه، جراحی زیبایی بینی، کاشت نگین، برداشت لیزری موهای زائد، ها ، تزریق ژل ب  لب

استفاده از داروهای  براي زنان،های ؼذایی الؼری.  های فرم دهنده به بدن، استفاده از رژیم  ، استفاده از دستگاهتاتوکردن ابروها

 . براي مردان پرورش اندام

شاخص تناسب اندام که شامل موارد رژیم گرفتن، پرهیز از خوردن ؼذاهای چاق کننده، استفاده از این متؽیر از ترکیب دو 

های فرم دهنده   اقدامات زیبایی که شامل جراحی زیبایی و دستگاه د و همین طور متؽیروش داروهای الؼری و ورزش کردن می

 ساخته شده است. باشد  ميبدن 

 

 متؽیرهای مستقل 

پایدار نسبت به اعتقادات، اخالقیات و احکام  ها، احساسات و تمایالت نسبتا    ری عبارت است از مجموعه شناخت: دیندادینداری

.. .های فرد و رابطه او با خداوند و با همنوعان و  دینی که در وضعیت عادی اجتماعی و روانی در فرد وجود دارد و در کنش

 . د در این تحقیق از مدل گالک و استارک استفاده شده استبرای سنجش میزان دینداری افراگردد.  آشکار می

این پژوهش بود: بعد اعتقادی،  اند، سه بعد آن مورد استفاده از پنج بعدی که گالک و استارک برای سنجش دینداری استفاده کرده

 عاطفی و بعد مناسکی. ، بعد تجربی

بعد . باشد مي دادن به وجود خداوند و معرفی ذات و صفات اوست ای مسلم که ناظر به شهادت شامل باورهای پایه بعد اعتقادی

 ، عواطؾ، تصورات و احساساتی که  مربوط به برقراری رابطه با وجودی همچون خدا که واقعیت ؼاییا عواطؾ دینیی تجربی



ادت، نماز، شرکت در عب مانندشامل اعمال دینی مشخص  ا عمل دینیی بعد مناسکیگیرد.  ا اقتدار متعالی است را در بر میی

 شود.  ها را به جا آورند، می  رود پیروان هر دین آن را که انتظار می ...های مقدس خاص، روزه گرفتن و  آیین

ای است که انتقال دهنده هاست، رسانه به معنی هر وسیله  ای بیانگر میزان استفاده از رسانه : مصرؾ رسانهای مصرؾ رسانه

ای، ساعات  استفاده از  در میزان مصرؾ رسانه. ( 5783ها و افکار افرادا جامعه باشد )کوثری، ها، اطالعات، ایدهفرهنگ

 شود.  تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره، مجالت از پاسخگو پرسیده می

که از طریق  هاست  جایگاه سلسله مراتبی افراد با توجه به قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی آن: اجتماعی -پایگاه اقتصادی  

 .(5785: 8:شود )آزادارمکی، چاوشیان،  های میزان درآمد، منزلت شؽلی و سطح تحصیالت سنجیده می  معرؾ

ک ارزیابی است که بر پایه معیارهای ارزش اجتماعی معتبر در جامعه از ی منزلت اجتماعی،منزلت اجتماعی: گرایش به کسب  

فضای »ک شخص نسبت به اشخاص دیگر در ی دهد که موقعیت نشان می آید و موقعیت شخص در ذهن دیگران به عمل می

عبارت است از تمایل و تالش فرد برای  گرایش به کسب منزلتبنابراین تعریؾ  .(:8: 5788کجاست )محمدی، « اجتماعی

 .احراز جایگاهی که بتواند مورد ارزیابی مثبت اکثریت جامعه قرار گیرد

کنند. در اینجا دیگران به دو دسته تقسیم  ها مهم است که دیگران درباره آنها چه فکر می  نسانبرای ا فشار هنجاری اطرافیان: 

باشد؛ و دیگری بقیه مردم  که  ميکه نظرات و ارزیابی آنها از ما، برای ما مهم  معنی افراد مهمی  ،که دیگران مهم :شوند می

شرایطی، در خود احساس اجبارا  میل به پیروی از برخی هنجارها را ها تحت   کنند. بنابراین، انسان چگونه درباره ما فکر می

 .(525 : 5789نامند )رفیع پور،  کنند. این حالت را فشار هنجاری می می

 منظور دو جنس زن و مرد است که از لحاظ بیولوژیکی با هم متفاوتند.  جنس:

شود، درک  ز بدن آنطور که برای دیگران ظاهر میک تصویر ذهنی ای تصور از بدن عموما  به عنوانتصور از بدن خود: 

 رود.  این اصطالح به معنی نارضایتی از بدن به کار می معموال  شود.  می

 

 پایایی 

، متؽیر تصور 37/1 برای محاسبه پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر بدست آمده برای متؽیر فشار هنجاری

است. مقدار آلفای  82/1 و متؽیر دینداری 33/1 ، گرایش به کسب منزلت 31/1ای  رؾ رسانه، متؽیر میزان مص31/1ازبدن 

 بدست آمد که همگی در سطح باال و مناسبی قرار دارند.   63/1 = 31/1متؽیر وابسته نیز 

 

 اعتبار  

ث از اعتبار، سوال اساسی این ها وارسی شود. در بح  بایست اعتبار آن وقتی مفاهیم تحقیق مورد شاخص سازی قرار گرفتند می

ا به عبارتی ی سنجند که مورد نظر ماست. بنابراین سنجش اعتبار به تعریؾ ما از مفهوم ها همان مفهوم را می  یا گویهآ  است که

: 5783به نقل از ؼیاثوند،  5731گردد، نه خود گویه )شریفی،  بهتر به کاربرد گویه برای سنجش موضوع مورد بررسی بر می

و متخصصان در این زمینه  انادتاین معنا که  بعد از صحبت با اس اعتبار ابزار این تحقیق از نوع اعتبار صوری است. به. (901

 . رسید انادتپرسشنامه توسط محقق تنظیم شد و به تایید اس

 

 های تحقیق  افتهی

در زیر توزیع  .و  جراحی زیبایی بوده استمتؽیر وابسته در این پژوهش بحث مدیریت نمایشی بدن در در حوزه تناسب اندام 

 فراوانی در هریک از این امور نشان داده شده است. 

: این شاخص از ترکیب دو متؽیر تناسب اندام و انجام اعمال زیبایی ساخته شد. میانگین این متؽیر در بین مدیریت نمایشی بدن

 شد مقدار با اهرود و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود میجامعه آماری این پژوهش که شامل دانشجویان دانشگاه صنعتی ش

 ( است. 97/5)



( و انحراؾ معیار آن برابر با 51/5بینیم که میانگین متؽیر تناسب اندام ) ش میا با تفکیک این شاخص به متؽیرهای سازنده

  ( است.11/1( و انحراؾ معیار آن )97/5( است. همچنین میانگین انجام اعمال زیبایی )73/1)

 های توصیفی متؽیروابسته تحقیق )بعد خدمات زیبایی(  آماره -5جدول   
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 0/1 7/1 0/1 3/7 6/9 5/9 3/7 0/1 8/1 5/9 5/9 0/51 درصد

 های توصیفی متؽیر وابسته تحقیق )بعد تناسب اندام(  آماره -9جدول 

 فروانی نسبی )%( 

به  هیچوقت 

 ندرت

تا 

 حدودی

خیلی  زیاد

 زیاد

 انحراؾ معیار مد میانگین

 28/1 7 72/9 8/1 8/51 3/78 5/96 1/97 ندهپرهیز از ؼذاهای چاق کن

 17/5 1 18/1 0/1 2/9 0 6/55 8/30 های الؼری  استفاده از رژیم

 10/1 1 12/1 0/1 0/1 7/5 2/9 3/21 استفاده از داروهای الؼری

 10/5 1 113/5 9/1 0/0 0/51 1/78 1/73 ورزش کردن

 

  .یمپرداز در این جا به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق می

  معکوس وجود دارد.رابطه  مدیریت نمایشی بدنبین میزان دینداری و :  فرضیه اول

شود  ها تایید می  که معکوس بودن رابطه در این آزمون ( است. بنابراین با وجود این-57/1مقدارآزمون گاما برای این دو متؽیر )

 شود.  شود و این فرضیه رد می ( این رابطه تایید نمی1/:7ی )معنادارها و همچنین میزان   اما با توجه به میزان کم این ارزش

جراحی خدمات زیبایی و توان گفت بین میزان دینداری افراد و رژیم گرفتن، ورزش کردن مبادرت به انجام  به عبارت دیگر می

 ای وجود ندارد.  زیبایی رابطه

  رابطه  مستقیم وجود دارد. مدیریت نمایشی بدن بین میزان مصرؾ رسانه داخلی و: فرضیه دوم 

ی معنادار( است. بنابراین رابطه 88/1:ی )معنادار ( با سطح138/1( و مقدار آزمون گاما )112/1)مقدار آزمون کندال تآوسی 

مدیریت پردازد و  های رادیو می  میان ساعاتی که فرد به تماشای تلویزیون و مطالعه مجالت و روزنامه و گوش کردن به برنامه

 وجود ندارد.  شی بدننمای

 رابطه مستقیم وجود دارد.  مدیریت نمایشی بدنبین میزان مصرؾ رسانه بین المللی و : فرضیه سوم



 ای معنادار میان شود که رابطه ( است. بنابراین مشخص می155/1( با سطح معناداری )182/1مقدار آزمون کندال تآوسی  )

کند وجود  دهد و میزان دخالتی که در بدنش ایجاد می ای اختصاص می های ماهواره  کهساعاتی که فرد به استفاده از اینترنت و شب

 دارد. 

 رابطه مستقیم وجود دارد.  مدیریت نمایشی بدناجتماعی و  –بین پایگاه اقتصادی : فرضیه چهارم

ارقام نشان دهنده این است که  همه این ،( است11/1( است. سطح معناداری برای این آزمون برابر با )78/1میزان آزمون گاما )

اجتماعی دانشجویان و مدیریت نمایشی بدن )رژیم، ورزش و انجام جراحی زیبایی( رابطه مستقیم وجود  –بین پایگاه اقتصادی 

این رابطه   بیشتر است. البتههم اجتماعی دانشجویان باالتر باشد میزان مدیریت نمایشی بدن  –عنی هرچه سطح اقتصادی یدارد. 

 ندان قوی نیست. چ

 رابطه مستقیم وجود دارد.  مدیریت نمایشی بدنبین گرایش به کسب منزلت و  فرضیه پنجم:

های شاهرود و مصرؾ تظاهری در حوزه بهداشت و درمان   رابطه معناداری بین گرایش به کسب منزلت دانشجویان دانشگاه

پس  .( است25/1بطه است. میزان معناداری برای این آزمون )( برای این را-117/1وجود ندارد. ارزش آزمون کندال تآوسی )

های   شود و فرضیه رابطه بین گرایش به کسب منزلت و مدیریت نمایشی بدن در بین دانشجویان دانشگاه این رابطه اثبات نمی

 شود.  شاهرود رد می

 ود دارد. رابطه  مستقیم وج مدیریت نمایشی بدنبین فشارهنجاری اطرافیان و : فرضیه ششم 

این   است اما با مراجعه به آزمون معناداری و مشاهده  ن مقادیر، مقادیر کمیی( است. ا73/1ارزش آزمون گاما برای این رابطه )

بین فشار  یعنیاین رابطه اثبات شده است.  شود که ( است، مشخص می115/1عنی برابر با )ی که عدد بدست آمده معنادار است

شود.  های دولتی شاهرود رابطه معنادار وجود دارد. پس این فرضیه اثبات می  یشی بدن دانشجویان دانشگاههنجاری و مدیریت نما

 شود.  بنابراین با باال رفتن فشار اطرافیان در مورد ظاهر فرد میزان مدیریت نمایشی بدن بیشتر می

 . رابطه مستقیم وجود دارد مدیریت نمایشی بدنبین جنس و : فرضیه هفتم

باشد. سطح معناداری برابر است  ( می123/1های آماری، مقدار آزمون فی وکرامرز )  اساس اطالعات بدست آمده از آزمونبر 

های دولتی شاهرود وجود ندارد.   دهد رابطه معناداری بین جنس و مدیریت نمایشی بدن دانشجویان دانشگاه ( که نشان می1/:5با )

اند.  تقریبا مشابهی این نوع مصرؾ )رژیم، ورزش و انجام جراحی زیبایی( را داشتههر دو جنس زن و مرد به میزان  یعنی

 شود.  می ردهای دولتی شاهرود وجود دارد   بنابراین این فرضیه که بین جنس و مدیریت نمایشی بدن دانشجویان دانشگاه

و پسر از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده  ها در مورد مدیریت نمایشی بدن در بین دو جنس دختر  برای بررسی تفاوت میانگین

 کردیم که نتایج زیر بدست آمد. 

مقدار ( است که تفاوت چندانی با هم ندارند. 92/5( و در بین پسران )95/5میانگین مدیریت نمایشی بدن در میان دختران )

رابطه  مدیریت نمایشی بدننظر از دو جنس  بینیم که بین ( است بنابراین می59/1ی )معنادار( و سطح 88/5برابر با ) Tآزمون 

 ی وجود ندارد. معنادار

 رابطه وجود دارد.  مدیریت نمایشی بدنبین تصور فرد از بدن خود و : فرضیه هشتم

های دولتی شاهرود،   برای بررسی رابطه بین دو متؽیر تصور فرد از بدن خود و مدیریت نمایشی بدن در بین دانشجویان دانشگاه

 زمون کندال تاآوسی و گاما استفاده شد. از دو آ

( بیانگر 93/1( است. سطح معناداری )-1/:59( و مقدار آزمون گاما )-179/1نتایج نشان داد که مقدار آزمون کندال تآوسی )

دن خود بین دو متؽیر تصور فرد از ب وجود رابطه این است که رابطه معناداری بین این دو متؽیر وجود ندارد. بنابراین فرضیه

 شود.  میرد  های دولتی شاهرود  و مدیریت نمایشی بدن در بین دانشجویان دانشگاه

 

 ای  بررسی متؽیرهای زمینه



برای بررسی وجود همبستگی بین سن و متؽیر وابسته از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. بر این اساس مقدار سن: 

است که نشان دهنده عدم  51/1( با سطح معناداری 1/:18ت نمایشی بدن برابر با )آزمون اسپیرمن برای رابطه بین سن و مدیری

 وجود رابطه بین این دو متؽیر است. 

باشد،  ( می592/1مقدار آزمون فی و کرامرز  برای رابطه بین وضعیت تاهل و مدیریت نمایشی بدن برابر با )وضعیت تاهل: 

این نتیجه  ( است به18/1با مراجعه به سطح معناداری که مقدار آن ) .دهد نشان میاین عدد رابطه ضعیفی را بین این دو متؽیر 

این معنی که افراد متاهل مدیریت بدن بیشتری )رژیم  ای معنادار است به رابطه ،ضعیؾ بودن ا وجوداین رابطه ب رسیم که می

 t (t-test) ان دو گروه مجرد و متاهل از آزموناند. برای بررسی تفاوت  می گرفتن، ورزش کردن، انجام جراحی زیبایی( داشته

( است. مقدار آزمون  تی برابر 73/5( و در بین افراد متاهل )95/5استفاده شد. میانگین این نوع مصرؾ در بین افراد مجرد )

 . ای معنادار است شود این رابطه، رابطه ( است بنابراین مشخص می179/1( و سطح معناداری )59/9با )

های علوم پزشکی   ( و در بین رشته97/5های علوم پایه )  میانگین مدیریت نمایشی بدن در بین دانشجویان رشتهصیلی: رشته تح

( است. بنابراین تفاوت معناداری در این نوع مدیریت 06/1( و سطح معناداری )77/1برابر با ) F( است. مقدار آزمون 91/5)

 در بین دانشجویان دو رشته وجود ندارد. 

ی معنادار( در سطح 71/1مقدار آزمون گاما برای رابطه بین مقطع تحصیلی و مدیریت نمایشی بدن برابر با )قطع تحصیلی: م

 شود که بین مقطع تحصیلی و این نوع مصرؾ رابطه وجود دارد.  ( است. بنابراین مشخص می173/1)

ک طرفه ی رشد و دکترا از روش تحلیل واریانسبرای بررسی میانگین سه گروه دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ا

( در دانشجویان 95/5استفاده کردیم. بنابر نتایج بدست آمده میانگین این نوع مصرؾ در بین دانشجویان دوره کارشناسی )

 ( بوده است. 78/5( و در میان دانشجویان دکترا )77/5کارشناسی ارشد )

( است. بنابراین رابطه معناداری بین مقطع تحصیلی دانشجویان شاهرود و 135/1ی )معنادارو سطح F (66/9 ) مقدار آزمون

 مدیریت نمایشی بدن وجود ندارد. 

 

 تحلیل چند متؽیره

به منظور ارزیابی میزان تاثیرگذاری هریک از متؽیرهای مستقل بر روی متؽیر وابسته از رگرسیون چند متؽیره استفاده 

 گردد.  می

ن متؽیرهای مستقل بر روی متؽیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متؽیره استفاده شده است. در این برای مطالعه تاثیر همزما

بیانگر آن است که از میان متؽیرهای دینداری، میزان  بدست آمدهنتایج  ایم. کمک گرفته (Stepwiseتحلیل از روش گام به گام )

 ،اجتماعی و جنسیت –رایش به کسب منزلت، پایگاه اقتصادی مصرؾ رسانه، فشار هنجاری اطرافیان، تصور از بدن خود، گ

  .اند اجتماعی وارد معادله شده –فقط متؽیرهای فشار هنجاری اطرافیان، رسانه خارجی )نوع مصرؾ رسانه( و پایگاه اقتصادی 

 پردازیم:  در زیر به توصیؾ نتایج می

(، متؽیر 57/1رگرسیون متؽیر فشار هنجاری برابر با ) دهد که ضریب (: نتایج به دست آمده نشان میbضریب رگرسیون )

 ( است. 18/1اجتماعی برابر با ) –( و متؽیر پایگاه اقتصادی 18/1رسانه خارجی برابر با )

( و متؽیر پایگاه 50/1(، متؽیر رسانه خارجی )58/1: بتای متؽیر فشار هنجاری )(Beta)ضریب رگرسیون استاندارد شده 

 ( است. 59/1) اقتصادی –اجتماعی 

این معنی است که متؽیرهای وارد شده به معادله تنها  باشد نیافته به ( می13/1ضریب تعیین تعدیل یافته در این مطالعه برابر با )

 درصد از واریانس تؽییرات مربوط به متؽیر وابسته )مدیریت نمایشی بدن( را تبیین نمایند.  3اند  توانسته

 

 یل رگرسیون درباره عوامل موثر بر مدیریت نمایشی بدننتایج آزمون تحل -7جدول 



 Method=Stepwise روش ورود متؽیرها گام به گام

  = R ضریب همبستگی چندگانه

  =R2 ضریب تعیین

 = R2. adj ضریب تعیین تعدیالفته

  = S. E خطای معیار

  = Sig سطح معناداری

 

 مدیریت نمایشی بدنلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر ضرایب آزمون تح -8جدول 

 b B S. E t sig متؽیرهای مستقل

 111/1 77/9 59/1 - 9/1: مقدار ثابت

 115/1 81/7 18/1 58/1 57/1 فشارهنجاری

 1/:11 39/9 15/1 59/1 17/1 رسانه خارجی

 1/:19 97/9 17/1 59/1 18/1 اجتماعی-پایگاه اقتصادی

 

اجتماعی سهم مثبت  –المللی و پایگاه اقتصادی  های بین  شود فشار هنجاری در مقایسه با استفاده از رسانه مالحظه میهمانطور که 

 بیشتری در مدیریت نمایشی بدن دارد. 

ه عنوان مدیریت نمایشی بدن مورد مطالع باعنی تناسب اندام و خدمات زیبایی ی بعد مدیریت بدن، دو بعد آن 1در این پژوهش از 

فرضیه مطرح شده  8دهد که برخی فرضیات تایید و برخی نیز رد شدند. از بین  قرار گرفت. بررسی فرضیات تحقیق نشان می

های اثبات شده، شامل فرضیه رابطه بین فشار هنجاری اطرافیان و مدیریت   فرضیه به اثبات رسید و بقیه رد شدند. فرضیه 7تنها 

 –المللی و مدیریت نمایشی بدن و فرضیه رابطه بین پایگاه اقتصادی  مصرؾ رسانه بیننمایشی بدن، فرضیه رابطه میزان  

ای، گرایش به کسب منزلت،  های مربوط به دینداری، میزان مصرؾ رسانه  باشد. فرضیه اجتماعی فرد و مدیریت نمایشی بدن می

 تصور از بدن خود و جنسیت نیز رد شدند. 

 

 گیری نتیجه

کند. بدن  مثل انسانی و تکثیر سلولی است و همراه با نظام روانی و ذهنی عمل می یستی دارد که حاصل تولیدبدن انسان ماهیتی ز

به همان اندازه که ماهیتی   کند. از این رو تن آدمی از بدو تولد تا مرگ، در بستر زمانی، فضایی و زیست محیطی رشد می

های بدن در تعیین موقعیت اجتماعی افراد نقش دارد و در تولید،   گیزیستی دارد، بنیان اجتماعی نیز دارد. مختصات و ویژ

به باور شیلینگ، فرهنگ مصرفی . (11: به نقل ازجواهری ؟ Krieger & Smithمصرؾ و بازتولید اجتماعی دخیل است )

ا ی شان را به طور مثبتدوخ که مردم دائما   معاصر به رواج مقوله " بدن در حال شدن" در بین مردم کمک نموده است. بدین معنا

گیری نوعی اظطراب  دهند. این ارزیابی مستمر، زمینه ساز شکل منفی در قالب ظواهر بدنی مورد ارزیابی قرار می

که بدنشان، در صورت امتناع از بازرسی و کار دائم روی آن از سوی آنها، از  آگاهندگردد، زیرا افراد بر این حقیقت  می  دائمی

 ، آنها را تنها خواهد گذاشت. ا  و نهایت هم خواهد پاشید

فرضیه براساس نظریات گافمن،  3های صنعتی و علوم پزشکی شاهرود انجام شد   بررسی که در بین دانشجویان دانشگاهاین در 

فرضیه مطرح شده در این پیمایش سه  3توان گفت از  در مجموع می ، كهای کاشت مطرح گردید نظریه رسانه و بوردیو، وبر



اجتماعی، فشار هنجاری اطرافیان و  –فرضیه به اثبات رسید و چهار فرضیه رد شد. فرضیات مربوط به رابطه پایگاه اقتصادی 

ای و گرایش به  ای تایید و فرضیات مربوط به دینداری، تصور فرد از بدن خود، جنس، میزان مصرؾ رسانه نوع مصرؾ رسانه

 کسب منزلت رد شدند. 

های گوناگون   اند. نظریات این رشته با توجه به مکان مندان گوناگون عرصه علوم اجتماعی بارها اعالم داشتهاندیش  همانطور که

ها پاسخگو باشند.   این نظریات در همه جای دنیا و در همه زمان توان و نباید انتظار داشت که بنابراین نمی ،اند فرهنگی تنظیم شده

افراد شرکت کننده در این تحقیق ساکن شهر  بیشتربرا نیست. در وهله اول باید بیان داشت که نتایج این تحقیق نیز از این قانون م

اند. شاهرود شهرستانی است که فضای سنتی خود را تقریبا حفظ کرده )اگرچه با ورود دانشجویان شهرهای بزرگ  شاهرود بوده

و مذهبی آن هستیم اما   های بومی  رهم شکسته شدن سنتو رفت و آمد نسل جدیدتر به شهرهای دیگر کم کم شاهد ضعیؾ شدن و د

نماید( بنابراین هنوز بسیاری از معیارهای زیبایی که مد روز شهرهای بزرگ  سنتی می –سیمای شهر همچنان شهری مذهبی 

  .است در این شهر رواج نیافته است

، میانگین سنی افراد مشارکت کننده در این پژوهش توان در مورد نتایج این تحقیق عنوان کرد این است که مورد دیگری که می

سال بوده است. همانطور که نتایج نشان داده با باال رفتن سن پاسخگویان میزان دخالت در بدن فرد باالتر رفته است. پس  95

 دگان بوده است. کی از دالیل دیگر پایین بودن میزان این نوع مصرؾ تظاهری بدنی، پایین بودن سن مشارکت کننی توان گفت می

ای بخش  های ماهواره  های شبکه  از آنجا که نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان داده است، در حال حاضر تصاویر و برنامه

این نشان از ضعؾ در بخش فرهنگ داخلی کشور دارد. بنابراین   اند که عهده گرفته ای از الگوسازی برای جوانان را بر عمده

 برآیند.  اسالمی  –های ناب ایرانی   ران و مسئوالن فرهنگی درصدد فعالیت جدی و مفید برای معرفی ارزشالزم است مدی

که نیاز به کار بیشتری دارد موضوع فشار هنجاری است که جوانان با آن روبرو هستند. بی شک با باال  يکی از موارد دیگری

توان از شدت این فشار بر جوانان  های فردی می  های درونی و قابلیت  زشبردن اعتماد به نفس جوانان و پر اهمیت جلوه دادن ار

آموزش و  ویژههای آموزشی مفید از سوی نهادهای گوناگون به   ها و دوره  ریزی و برگزاری کارگاه کاست، این امر برنامه

 طلبد.  ها را می  پرورش در سطح دبیرستان

 

 منابع

  .1، دوره ششم، شماره پژوهش زنانای مناقشات،  جامعه شناسی بدن و پاره ،(5783) .نفیسه، حمیدی ؛اباذری، یوسؾ

 .8، شماره جله جامعه شناسي ایرانم، بدن به مثابه رسانه هویت(، 5785) .چاوشیان، حسن ؛آزاد ارمكي، تقي

  .نشر شیرازه :، تهرانمصرؾ، خسرو صبوری(  5785) .باکاک، رابرت

 نشر ثالث، تهران: ، حسن چاوشیان، های ذوقی  قد اجتماعی قضاوتتمایز: ن ،(5721) .بوردیو، پیر

 مجله پژوهش و سنجشتبلیؽات و مصرؾ در دوران پست مدرن ،  .خواجه نوری، نسترن

  .آگهنشر ، تهران: فرهنگ مطالعات جوانان(، 5786)ذکایی، محمد سعید. 

وهشگاه فرهنگ، هنر و ، پژسبک زندگی ساکنان تهرانها بر   بررسی تاثیر مصرؾ رسانه،  (5786. )رضوی زاده، نورالدین

 ارتباطات.

 .05شماره  سیاحت ؼرب، پیروزی ناکام؛ فمنیسم در گذشته و حال، (5786. )روزنبرگ، پل

 .علمی :، محسن ثالثی، تهراننظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،(5780. )ریتزر، جرج

 انتشارات طرح نو. :تهران ،رنیتهمد های دین و  چالش، (5785. )سراج زاده، حسین

 .، نشر صبح صادقمصرؾ و سبک زندگی، (5789. )فاضلی، محمد

 .نشر گام نو :منصور انصاری، تهران :، ترجمهسیاست پست مدرنیته، (5785. )گیبنیز، جان آر و بوریمر



 .يحسین قاضیان، تهران: نشر ن :، ترجمهساخت اجتماعي(، 5789) .لوپز، اسكات و اسكات، جان

، مجله پژوهش زنان ،آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان ،(5782) .حسینی، مریم ؛ؼفاری نسب، اسفندیار؛ موحد، مجید

 .32 ، شماره8 دوره

 :عبدالكریم رشیدیان و پریسا منوچهري كاشاني، تهران :، ترجمهاخالق پروتستاني و روح سرمایه داري، (5789. )، ماكسوبر

 .ينگانتشارات علمي و فره

  .محسن ثالثی، نشر ثالث :، ترجمهجامعه شناسی دین، (5782. )همیلتون، ملکم

 .761(، شماره 5725. )مجله همشهری جوان

- Diane M. Tober and Debra Budiani. (2007). Body and Society. SAGE Publications Vol. 13 (3) 

- Shilling, Chris (1993). The Body and Social Theory. London: Sage 

- Shilling Chris (2005). The Body in Culture, Technology and Society, Sage publications 

 


