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تاریخ پذیرش49/30/34 :

چکیده
امروزه بدن زمینهای برای جایگذاری نشانگان هویتبخش و واسطهای برای تنظیم و
برقراری برهمکنشهای اجتماعی است .از اینرو ،تصور افراد از بدن خود و درکی که از
بدن مطلوب و پذیرفتهشده دارند ،نقش مهمی در چگونگی مواجهة آنها با بدنشان دارد.
مطالعة حاضر به دنبال توصیف و تحلیل رابطة انعطافپذیری تصور از بدن با پذیرش
اجتماعی آن است .روش این پژوهش ،پیمایشی و جامعة آماری آن شامل دانشجویان دختر
دانشگاه پیامنور تهران است و  5 4نفر از این جامعه به روش نمونهگیری طبقهای متناسب
گزینش شدهاند .نتایج این مطالعه ،وجود همبستگی معکوس بین ابعاد سهگانة پذیرش
اجتماعی بدن شامل پذیرش عام (عمومی) ،پذیرش در گروههای همسال و پذیرش سازمانی
با متغیر تصور از بدن را نشان میدهد که میزان آن در بعد عمومی

 -0/و قویتر از دو

بعد دیگر است .نمرة کلی متغیر پذیرش اجتماعی بدن نیز دارای همبستگی  -0/ 5با متغیر
تصور از بدن است .همچنین بررسیها نشاندهندة رابطة معنادار متغیرهای سن ،مقطع
تحصیلی و وضعیت اشتغال با متغیر تصور از بدن است .مطابق یافتهها متغیرهای زمینهای،
رابطة معناداری با متغیر پذیرش اجتماعی بدن ندارند.

واژههای کلیدی :تصور از بدن ،پذیرش اجتماعی بدن ،پذیرش سازمانی ،پذیرش عمومی،
مدیریت بدن.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .کارشناس ارشد جامعهشناسیegmahdiyeh@gmail.com ،
 .دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه پیامنور تهران (نویسندة مسئول)m_maleki@pnu.ac.ir ،
 .دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه پیامنور تهرانm_zahedi@pnu.ac.ir ،
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مقدمه و بیان مسئله
از گذشته تا امروز در جوامع گوناگون ،زنان اغلب بهمثابة موجوداتی نگریسته شدهاند که پذیرش
اجتماعی آنها ،منوط به تغییر و فاصلهگرفتن آنها از وضعیت طبیعی بدنشان است .از سوی
دیگر ،وضع مطلوب بدن زنانه ،تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است و در هر
زمانهای دستخوش تغییراتی شده است ،اما درهرحال این جامعه بوده که مسئولیت ترسیم وضع
مطلوب از بدن زنان را بهعهده داشته است .به سخن دیگر ،همانگونه که اودن (اباذری) 31 ،
تأکید میکند ،تقریباً هیچ بعدی از بدن زنان ،هرگز همانطور که هست ،کامالً مناسب تلقی نشده
است.
ملک (  ) 3یکی از عوامل مهم گرایش افراد بهسمت مصرف بیشتر محصوالت بازار
صنعت زیبایی در جوامع معاصر را نقشآفرینی این کاالها در مقام برچسبها و نمادهای
تعیینکنندة هویت و منزلت اجتماعی میداند .به سخن دیگر ،مصرف این کاالها برای افراد
مجالی فراهم میسازد تا با صرف هزینههای گاه نهچندان سنگین ،ظاهر خود را از آنچه معرف
پایگاه اجتماعی ،اقتصادی و وضعیت فرهنگی آنهاست ،متمایز سازند و خود را حداقل بهطور
موقت و در چشم کنشگران ناآشنا ،متعلق به پایگاه اجتماعی و اقتصادی مطلوبتری جلوه دهند.
از سوی دیگر ،میتوان انتظار داشت بعضی مظاهر مهم کامیابی در زندگی فردی از جمله
اشتغال نیز پیوندی اساسی با پذیرش اجتماعی بدن پیدا کند (گاتفرید .) 00 ،این واقعیت ،در
کنار فعالیتهای رسانهای و تبلیغی وابسته به جریان بازار صنعت زیبایی ،به نوعی درهمتنیدگی
بین مقولههای مورد نظر در این پژوهش یعنی «تصور از بدن»« ،پذیرش اجتماعی بدن» و مفاهیم
دیگری از قبیل «مدیریت بدن» منجر میشود .از اینرو ،در سالهای اخیر شاهد انجام
پژوهشهای مختلفی دربارة ابعاد مختلف این ارتباط مفهومی و موضوعی هستیم (برای مثال،
فاتحی و اخالصی 31 ،؛ راسخ و همکاران 31 ،؛ بابامیری و همکاران 10،؛ نش و
همکاران.) 002 ،
درعینحال ،پویایی مسائل اجتماعی ،بهویژه آن دسته از مسائلی که فراتر از مرزهای سنی و
جنسی جریان مییابند ،مطالعة آنها و رسیدن به دیدگاههای روشن و قابلاتکا را ضروری
میسازد؛ عالوهبراین ،بررسی رابطة تصور از بدن با درک افراد از پذیرش اجتماعی آن ،در میان
دختران جوان جامعة ما اولویت دیگری نیز دارد که اغلب بهدلیل فرهنگ مداخلة فردی در قالب

تصور از بدن و پذیرش اجتماعي آن (مطالعهاي تجربي در ميان 279 ...

مدیریت بدن است که با هدف پذیرفتنیترکردن آن در عرصههای گوناگون جامعه انجام میشود.
برایناساس ،میتوان پرسش اصلی پژوهش حاضر را اینگونه مطرح کرد که بین تصور از
بدن ،بهویژه آن وجوهی که متناظر با میزان دغدغه و درگیری عینی فرد است با تصوری که افراد
از بدن مطلوب و پذیرفتهشده در محیطهای اجتماعی دارند ،چه رابطهای وجود دارد؟

پیشینة تحقیق
فاتحی و اخالصی ( ) 31در «مدیریت بدن و رابطة آن با پذیرش اجتماعی بدن» در شیراز،
زنان  3تا  50ساله را با نمونهای  500نفری در مناطق هشتگانة شهر مطالعه کردند .نتایج این
پژوهش ،توجه باالی زنان به بدن در همة وجوه مورد توجه محققان ،از جمله آرایش ،مراقبت
و ...را تأیید کرده است .براساس یافتهها ،متغیرهای مصرف رسانهای ،پذیرش اجتماعی بدن و
پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،با مدیریت بدن رابطة مستقیم دارند .همچنین بین متغیر دینداری و
مدیریت بدن ،رابطهای معکوس و معنادار مشاهده شده است.
از مطالعات دیگر در این زمینه میتوان به پژوهش مهدوی و عباسی اسفجیر ( ) 31دربارة
 00نفر از دانشجویان دختر دانشگاه غیرانتفاعی سبز آمل اشاره کرد که با عنوان «بررسی میزان
تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل مؤثر بر آن» به روش پیمایشی انجام شد.
گردآوری اطالعات ،به کمک پرسشنامهای محققساخته مشتمل بر  44سؤال در هشت بعد
صورت گرفت که شامل تنوعطلبی نوگرایی ،همانندسازی ،تشخصطلبی ،تأثیر دوستان و
جلبتوجه بود .براساس یافتهها بهترتیب ،متغیرهای جلبتوجه ،تشخصطلبی ،تأثیر دوستان و
همساالن ،تنوعطلبی و نوگرایی ،بیشترین تأثیر را بر تبیین متغیر وابسته (میزان تمایل به مدیریت
و کنترل بدن) دارند .ضمن آنکه باقی متغیرهای مستقل نیز تأثیر معناداری را در درجههای
پایینتر بر متغیر وابسته دارند.
ربانی و همکاران ( ) 31با پیوندزدن موضوعاتی مانند بدن ،زیبایی ،مصرف ،سبک زندگی،
طبقه و پایگاه ،ماهیت جراحیهای زیبایی را بهعنوان یک رفتار مصرفی و اندامهای جراحیشده
را بهعنوان یکی از نمادها و نشانگان پایگاه اجتماعی بررسی کنند .این پژوهش کمی ،نمونهای
 50نفری از افرادی را که بدون داشتن نقص عضو یا مشکل پزشکی ،عمل جراحی زیبایی کرده
بودند ،بررسی کرد .یافتههای این پژوهش نشان داد بیشتر افرادی که جراحی زیبایی کردهاند ،زن،
غیرمتأهل و متعلق به طبقات متوسط روبهپایین و پایین جامعهاند که مدیریت باالی بدن دارند.
درواقع ،میتوان گفت جراحی زیبایی بهمثابة یک رفتار مصرفی منزلتبخش ،به طبقة ممتاز
جامعه اختصاص ندارد و در میان اقشار پایین جامعه نیز فراگیر شده است.
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کالرک و گریفین ( ) 001به بررسی ادراک زنان مسن از پیری طبیعی و غیرطبیعی برمبنای
مواجهة آنها با انواع مداخلههای مربوط به زیبایی ،از قبیل استفاده از کرمهای ضدچروک ،مواد
آرایشی ،رنگ مو ،جراحی زیبایی یا روندهای زیباییبخش بدون جراحی پرداختند .دادههای این
مطالعه ،از طریق  55مصاحبة عمیق با زنان  40تا  10ساله بهدست آمده است .زنان مورد مطالعه،
اغلب پیری را به عنوان فقدان مداخالت مذکور میدانستند؛ از اینرو ،این مداخلهها را موجه
میدانستند .بیشتر مصاحبهشوندگان ،انواع اقدامهای زیباییبخش را صورت میدادند و درعینحال ،بر
اهمیت تولید جلوهای طبیعی برای خود (بهتبع این آرایش) تأکید داشتند .همچنین درحالیکه بعضی
از زنان ،پذیرای واقعیت افزایش سن خود بودند ،دیگران در دفاع از ضرورت مداخلههای فزایندة
زیبایی ،استداللهایی را مطرح کردند.
بریتون (  ) 0نیز نسبت قشربندی اجتماعی با اصالح بدن از طریق جراحی زیبایی را در
پژوهشی پیمایشی بررسی کرد .براساس نتایج این پژوهش ،رابطة سطح عزتنفس پاسخگویان با
نگرشها ،باورها و رفتارهای آنان دربارة آرایش معنادار نیست .نمرههای باالتر شاخص
خودارزیابی افراد ،در تناظر با سطوح باالتر مصرف آرایشی ،سن پایینتر برای آغاز آرایش،
مهارت بیشتر برای آرایش ،اهمیت بیشتر برای نقش آرایش در افزایش اعتمادبهنفس و احساس
راحتی بیشتر در موقعیتهای شغلی و حرفهای بوده است.
در جدول گزیدهای از نتایج بعضی دیگر از مطالعات در حوزة مدیریت بدن مشاهده می-
شود.
جدول  .2گزیدهای از نتایج مطالعات مربوط به موضوع پژوهش
عنوان یا موضوع
آرایش و زندگی اجتماعی
دختران جوان

روش

آرایشکردن ،اغلب شیوهای عقالنی برای کسب
کیفی

دختران دانشگاه مازندران

سرمایة نمادین و حتی تبدیل آن به انواع دیگر
سرمایه است.

مدیریت بدن و ارتباط آن
با عوامل اجتماعی در میان

گزیدة یافتهها

پیمایش

محقق /سال
موحد و همکاران
() 31

عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن عبارتاند از :رضایی و همکاران
مصرفگرایی ،فشار اجتماعی و مصرف رسانهای.

() 31
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ادامه جدول  .2گزیدهای از نتایج مطالعات مربوط به موضوع پژوهش
عنوان یا موضوع

گزیدة یافتهها

روش

محقق /سال

بین نگرش زنان به مدیریت بدن و عواملی مانند
درآمد ،پذیرش عام ،پذیرش در گروه همساالن،
پذیرش سازمانی ،مدگرایی ،مصرف رسانهای،
بررسی نگرش زنان به
مدیریت بدن

انتظارات اجتماعی ،امکانات اقتصادی و اجتماعی،
مصرفگرایی ،کسب هویت ،لذتطلبی و سبک

پیمایش

زندگی ،ارتباط معنادار وجود دارد .بین نگرش زنان به

راسخ و همکاران
() 31

مدیریت بدن و عواملی مانند سن ،اشتغال حین
تحصیل ،تأهل و مقطع تحصیلی ،ارتباط معناداری
دیده نمیشود.
رابطة متغیرهای مدیریت بدن ،مصرف رسانهای،
عوامل اجتماعی و
روانشناختی مؤثر بر میزان
مصرف مواد آرایشی توسط

دینداری ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی و پذیرش
پیمایش

اجتماعی با میزان مصرف مواد آرایشی معنادار

بابامیری و همکاران

است .همچنین در مصرف مواد آرایشی ،عامل

() 10

اجتماعی مهمتر و تأثیرگذارتر از ویژگیهای

دانشجویان دختر

شخصیتی است.
آرایش موجب میشود که زنان ،سالمتر ،با
بررسی تأثیر آرایش ظاهر
زنان بر پذیرش اجتماعی
آنان

پیمایش
اینترنتی

اعتمادبهنفس بیشتر ،دارای درآمد باالتر و دارای
مشاغلی با منزلت بیشتر ارزیابی شوند .بدینترتیب،
زنان موفق میشوند از طریق آرایش ،بر ارزیابی خود

نش و همکاران
() 002

تأثیر بگذارند.

درمجموع ،پژوهشها بیانگر تأثیرگذاری طیف متنوعی از متغیرهای جامعهشناختی و
روانشناختی ،هم بر تصور از بدن و هم بر پذیرش اجتماعی آن در گروههای مختلف اجتماعی
است .جامعة آماری اغلب این پژوهشها ،زنان و جوانان بودهاند .فراگیری دغدغه دربارة تصور
از بدن ،مشروعیت انواع مداخله در بدن و غلبة تصور مطلوب بر تصور موجود از بدن را در
نتایج بسیاری از این مطالعات میتوان مشاهده کرد ،اما به شاخصهای انعطافپذیری تصور از
بدن و رابطة آن با ابعاد مختلف پذیرش اجتماعی بهطور خاص -که موضوع محوری در این
پژوهش است -کمتر توجه شده است.
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مبانی نظری
 .2تصور از بدن
«تصور از بدن» از سویی مجموعهای از نگرشها ،احساسها و تخیالت فرد درمورد بدنش است
و از سوی دیگر ،معرف شیوهای است که براساس آن ،فرد میآموزد تجربیات خود از بدنش را
سازماندهی و یکپارچه کند (فیشر.)vii : 110 ،
فرایند رشد تصور از بدن ،از سالهای آغازین حیات آغاز میشود .تأییدها و توجهات
والدین ،در کنار انتقادها یا غفلتهای آنان ،بر ماهیت افکار و تصورات کودکان درمورد خودشان
تأثیر میگذارد .همزمان با این مسئله ،تصور از بدن در کودکان تا حد زیادی ،از پدیدهها و
شخصیتهای اجتماعی و فرهنگی مانند والدین ،عروسکها ،شخصیتهای تلویزیونی و نیز
شخصیتهای تصویرشده در کتابها و فیلمها تأثیر میپذیرد .همچنین تصور از بدن ،در
نوجوانان و جوانان ،بهطور مداوم در پاسخ به محرکهای داخلی و خارجی ،بهویژه تغییرات
فیزیکی آنها در دوران بلوغ ،رشد مییابد .در این بازة سنی ،افراد بهویژه درمورد اینکه دیگران
به آنها چگونه مینگرند و دربارة آنها چه میاندیشند ،بسیار حساساند .این موضوع ،ارتباط
مستقیمی نیز با نحوة شکلگیری ویژگیهای روانشناختی مانند عزتنفس و ارزش نفس دارد؛
بهویژه میزان پایداری و ناپایداری این ویژگیها در فرد حائز اهمیت است (زاکرمن و آبراهام،
.) 0 : 003
یکی دیگر از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فرد در تصویرسازی از بدن مطلوب و از آن مهمتر
اقدام عملی برای دستیابی به آن ،الگوهای مرجع در میان اشخاص مشهور (هنرمندان،
ورزشکاران ،سیاستمداران و )...و شدت عالقهمندی و گرایش فرد به آنهاست؛ بهویژه افرادی
که بدنشان برای وی جذاب باشد .این موضوع در بعضی پژوهشها ،در بحث رسانه دیده شده و
در پژوهشهای دیگری بهطور مستقل به آن پرداخته شده است .درهرحال ،بسیاری از این
پژوهشها ،این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان دادهاند (مالتبی و دی،
زاکرمن،

53 : 0؛ آبراهام و

.)54 : 0

تصور از بدن ،یکی از حوزههای مورد توجه در بحثهای فمینیستی چند دهة اخیر بود و
تأثیرگذاری رسانهها بر رضایت از بدن در بین زنان ،در نقطة کانونی چنین بحثهایی قرار داشت؛
برای مثال ،به اعتقاد گروهی از پژوهشگران فمینیست ،زنان جوان بهدلیل قرارگرفتن درمعرض
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تصویرسازیهای گستردة رسانههای هالیوودی از زنان جذاب و سفیدپوست ،از حیث اجتماعی و
سیاسی ،به کنشگرانی منفعل تبدیل میشوند .درواقع ،این رسانهها مجریان زن جوان و موفق،
هنرمندان ،ستارههای موسیقی و مانند آنها را بهعنوان مظاهر جدید آزادی و موفقیت زنان به زنان
عرضه میدارند .درحالیکه تقریباً همة این نمونهها ،از استانداردهای مشابهی در زمینة تصور از بدن
پیروی میکنند (گوئندیزی .) 2 2 : 005 ،حال میتوان انتظار داشت بهطورکلی مخاطبان این
رسانهها وضع مطلوب را برای خود در هماهنگی ظاهری بدنشان با تصاویر استاندارد مذکور ببینند
و در مسیر دستیابی به آن تصاویر قدم بردارند.
برای بسیاری از زنان ،در جوامع غربی و جوامعی که بهنوعی از فرهنگ حاکم بر جوامع
غربی تأثیر میپذیرند ،زنبودن معموالً با تجربة دلهره و دغدغة دائم دربارة انطباق شکل ظاهری
بدن با تصاویری همراه است که بهلحاظ فرهنگی و اجتماعی ،بهعنوان بدنهای ایدهآل معرفی
شدهاند .در چنین وضعیتی ،اگر فردی احساس کند در حصول این انطباق شکست خورده است،
نارضایتی از وضع موجود بدنش ،نتیجهای محتمل خواهد بود .این نارضایتی از بدن و
تأثیرپذیری از فشارهای خارجی فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن ،افراد را به رفتارهای مختلفی
درجهت نزدیکی به تصاویر ایدهآل عرضهشده وامیدارد (تامسون و همکاران .)20 : 00 ،این
رفتارها بهطور طبیعی طیف متنوع و وسیعی از مصرف مواد مختلف آرایشی یا گرایش به انواع
رژیمهای غذایی و درنهایت ،اقدام به جراحیهای زیبایی را دربرمیگیرد.
 .1پذیرش اجتماعی بدن
پذیرش اجتماعی ،درجة عضویت درونگروهی فرد در یک واحد اجتماعی است که وی
بهگونهای ملموس و معنادار در آن درگیر است (امپوفو  .)5 2 : 00 ،برایناساس ،میتوان از
پذیرش اجتماعی دانشآموزی در مدرسه یا پذیرش اجتماعی یک شهروند در اجتماع محلهای
(یا همسایگی) یاد کرد؛ عالوهبراین ،پذیرش اجتماعی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی سالمت
اجتماعی معرفی شده است که خود عبارت است از «ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی
عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر ،نزدیکان و گروههای اجتماعیای که وی
عضو آنهاست» (گنجی و همکاران.) 0 : 10 ،
از دیدگاهی دیگر ،پذیرش اجتماعی ،برایندی از نفوذ اجتماعی ،همنوایی ،قضاوت اجتماعی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Mpofu
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و نگرش افراد است که برمبنای آن ،افراد به جای آنکه خود واقعیشان را بروز دهند ،ابتدا از
زاویة دید دیگران به خود مینگرند و سپس با آنها سازگاری مییابند .به سخن دیگر ،پذیرش
اجتماعی را میتوان مجموعة واکنشها و پاسخهای افراد به امید پسندیدهبودن در اجتماع و
کسب مطلوبیت اجتماعی دانست (عسگری و همکاران.) 0 - 00 : 31 ،
در برداشتی تقریباً متفاوت در متون علمی مربوط به فناوری بهویژه فناوریهای نوین نیز از
پذیرش اجتماعی بهعنوان مفهومی کلیدی یاد میشود .در اینگونه موارد ،این مفهوم اغلب ناظر
بر چگونگی مواجهة ذینفعان و مخاطبان در شئون مختلف مصرفکنندگان (سیاستگذاران،
سهامداران و سرمایهگذاران) یا در عرصههای گوناگون (سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی) است
(واستیوهاگن و همکاران .) 232 - 235 : 001 ،هرچند پذیرش اجتماعی را میتوان مطلوبیت
و حتی نیازی فراگیر بین آحاد یک جامعه بهشمار آورد ،انتظار میرود این مقوله برای جوانان
اهمیتی مضاعف داشته باشد .بهویژه بعدی از پذیرش اجتماعی که داللت بر پذیرفتهشدن در
گروههای همسال دارد بسیار مورد توجه جوانان است (کرمی.)2 : 1 ،
براساس این توضیحات ،پذیرش اجتماعی بدن را میتوان مشتمل بر وضعیت ظاهری،
آرایشی و پوششی بدن دانست که در عرصههای مختلف نظام اجتماعی و از سوی نمایندگان آن
پذیرفته میشود (عباسزاده و همکاران.)41 : 1 ،
یکی از تبیینهای شایانتوجه در زمینة پذیرش اجتماعی بدن را میتوان در مطالعة گاتفرید
(  ) 00با عنوان «بدنهای اغواگر  :شکلگیری جنسیت در محل کار در ژاپن» پیگیری کرد.
هرچند وی بهطور مستقیم از این عبارت استفاده نکرده ،در مطالعة خود ،درپی آن بوده است تا
نشان دهد جنسیت چگونه در سازمانها تجسم مییابد .درواقع ،تمرکز نویسنده بر روند
شکلگیری فرمهای جدیدی از بازار کار بوده است که با عنوان نیروی کار مبتنیبر زیبایی ظهور
یافتهاند (گاتفرید،

 .) 41 : 00این نیروی کار شامل افرادی است که در کنار سایر

صالحیتهای شغلی ،بهدلیل ظاهر یا لهجهشان در شرکتهای مختلف ،با هدف بهبود و ارتقای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .عنوان این مقاله به زبان انگلیسی" "Temp(t)ing Bodies: Shaping gender at work in Japanاست»Temp« .
در بازرگانی به مفهوم کار موقت ،بهویژه کاری است که از طریق بنگاههای کاریابی به فرد عرضه میشود .واژة
« »Temptنیز بهمعنای وسوسهکردن یا اغواکردن است .بهنظر میرسد نویسنده با توجه به موضوع مقالهاش ،با این
دو واژه لفاظی هنرمندانهای کرده باشد.
2. Aesthetic labor
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تصور عموم از آن شرکتها ،بهکار گرفته میشوند .اینگونه مشاغل ،اغلب در زمرة فرصتهای
شغلی موقت تعریف میشوند و جذابیت ویژهای برای زنان دارند .درعینحال ،بهدلیل این
ماهیت ،اغلب برانگیزانندة افراد در مدیریت بدن با هدف احراز و حفظ ویژگیهای مطلوب
شغلی هستند (همان.) 1 - 10 :
از مجموعه تبیینهای گاتفرید اینگونه برمیآید که وی برای این افراد ،در کنار تالشهای
متداول برای ارائة تصویر مطلوب از بدن در سطح عموم و گروههای همسال ،اهتمام ویژهای بر
مدیریت بدن با هدف پذیرفتهشدن در سطح سازمانی و درنتیجه ،اشتغال و کسب موقعیت شغلی
مورد نظر قائل است .برایناساس ،در مطالعة حاضر نیز برای پذیرش اجتماعی بدن ،به این سه
سطح (سطح عام یا عمومی ،گروههای همسال و سطح سازمانی) توجه شده است.
 .0تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن در نظریههای جامعهشناختی

برگر و الکمن ( ،)1 : 14براساس رویکرد برساختگرایانة خود در ساخت اجتماعی واقعیت،
بدن را پدیدهای میدانند که بهصورت اجتماعی ساخته میشود .جامعهشناسی بدن به بررسی
چگونگی تأثیرپذیری افراد از عوامل و نیروهای اجتماعی میپردازد؛ چراکه بدن از تجربههای
زندگی اجتماعی افراد ،همچنین هنجارها و ارزشهای گروهی آنها تأثیر میپذیرد (گیدنز،
: 32

) .برایناساس ،بدن انسان واسطهای میان فرد و جهان خارجی پیرامون است

(محسنی: 3 ،

) .در بررسی رابطة فرد و جامعة نوین ،بوردیو معتقد است تأکید و توجه

به بدن ،نشانهای از کارکردیشدن ظاهر آن است که خود از اتصال اجتماع با بدن منتج میشود
(فرانکو.)51 : 003 ،
در جامعهشناسی بدن ،از مفهوم «نقشة فرهنگی» یاد میشود .این مفهوم به معنای نگاه
مشترک اعضای یک گروه اجتماعی به بدن است که معموالً در فرایند اجتماعیشدن ،در افراد
گروه درونی میشود .این برداشت مشترک ،به افراد درکی کلی از چگونگی ساختار بدنیشان و
نیز نحوة کارکرد آن ارائه میدهد .همچنین برداشت مذکور ،شامل اندازه و شکل ایدهآل بدن و
نیز ایدههایی دربارة زیبایی ،تناسب ،سالمتی و جذابیت جنسی است؛ عالوهبراین نقشة فرهنگی،
قسمتهای خصوصی یا عمومی بدن ،قسمتهای مقدس یا آلوده (نجس) و نیز قسمتهایی را
که باید پیدا یا ناپیدا باشند ،معین میسازد .درنهایت ،افتراق بدن سالم از ناسالم (بیمار) و نیز بدن
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Cultural map
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توانا از بدن معلول از طریق همین تعریف جامع فرهنگی امکانپذیر میشود (هلمن: 114 ،
.) 1
موضوعی که نباید از آن غافل شد ،نقش عوامل خرددامنه و پهندامنة اجتماعی در رواج
ظاهرهای متفاوت در گروههای اجتماعی گوناگون است .برایناساس ،نه با پیشفرضهای دارای
سوگیریهای اخالقی و نه با پیشفرضهایی که ظاهر را صرفاً برمبنای درآمد باال یا پایین افراد
تبیین میکنند ،نمیتوان تنوع در ظاهر بدن و نیز در شیوههای مواجهة افراد با بدنشان را در یک
بستر اجتماعی متکثر تحلیل کرد .درمقابل ،با تمرکز بر مفهوم سبک زندگی و بررسی جایگاه
ظاهر بدن در گونههای مختلف آن در یک جامعه میتوان پاسخهایی در زمینة چرایی
مواجهههای گوناگون افراد با بدنشان و نیز چگونگی تطور درکشان از آن ارائه داد (همان:

).

ارتباط تصور از بدن با پذیرش اجتماعی آن را میتوان بهطور ضمنی یا صریح در نظریههای
بسیاری از متفکران حوزة جامعهشناسی بدن پیگیری کرد .مفهوم «مدیریت تأثیرگذاری» اروینگ
گافمن ( ) 32اشارهای ضمنی ،اما مهم به کوشش کنشگران برای پذیرش اجتماعی در محیطهای
مختلف و در حضور سایر کنشگران اجتماعی دارد .این مفهوم ،نوعی نظارت مداوم بر خود و
دیگری با هدف حضور در اجتماع ،ایفای قدرتمندانة نقش اجتماعی مورد نظر و بهتبع آن،
وادارساختن دیگری به رفتار مطابق با میل و خواستة کنشگر را دربردارد .زمینة اصلی نظریة فرایند
متمدنشدن نوربرت الیاس (ذکایی32 ،

و اسمیت ) 3 ،نیز ناظر بر نوعی مراقبة نظاممند و

بسیار اجباری بر بدن افراد ،اغلب از سوی خود آنها با هدف بهرهمندی از منزلت اجتماعی
مطلوب است.
دیدگاه فوکو در این زمینه ،ماهیتی انتقادیتر دارد .به باور فوکو ،آنچه رخ میدهد ،بیش از
آنکه درکی آگاهانه از وضع موجود و طرح مطلوب بدن و تالش برای دستیابی به بدن مطلوب و
پذیرفتهشده در جامعه باشد ،قرارگرفتن بدن در سیطرة فرایندهای اجتماعی انتظامبخش و
بهشدت کنترلکنندهای است که ماحصل آن ،بدنهایی مطیع و مطلوب نظام سرمایهداری است.
برایناساس ،سخنگفتن از کوششهای دلخواه و هوشمندانه برای پذیرفتهشدن از سوی اجتماع،
چندان وجاهت و موضوعیت ندارد (لوپز و اسکات 34 ،؛ لش 3 ،؛ اسمارت.) 32 ،
به عقیدة ترنر ،در نظامهای اجتماعی مدرن ،بدن زمینهای مهم برای فعالیتهای فرهنگی و
سیاسی شده است .از اینرو ،شاهد شکلگیری صنعت گستردة زیبایی در دنیای مدرن هستیم که
عالوهبر تأمین دانش و مهارتهای ویژه برای افراد درجهت بهسازی بدن ،شکلهایی از بدن را
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که از طریق عوامل مختلف از جمله تبلیغات ،پذیرش اجتماعی عام یافتهاند ،مهمتر جلوه میدهد
(ولینگتون و بریسون: 00 ،

) .گیدنز (  ) 52 : 3نیز معتقد است با فرارسیدن عصر

جدید ،بعضی از نماهای ظاهری و کردارهای بدنی ،اهمیتی خاص مییابند .ویژگیهای ظاهری
بدن ،اهمیت دارند؛ چراکه معموالً بهعنوان نشانههایی برای تفسیر کنشها بهکار میروند .به
سخن دیگر ،این نمای ظاهری ،بیش از آنکه نشاندهندة هویت شخصی فرد باشد ،هویت
اجتماعی او را نشان میدهند .از اینرو ،فرد با کنترل منظم بدن خود کوشش میکند تا روایتی
معین از هویت شخصی خود بهدست دهد و تا حد امکان در قالب همین روایت منسجم دیده
شود (همان.)33 :
از دیدگاه بوردیو (  ،) 5 - 3 : 3خاستگاه اصلی کنشهای اجتماعی ،نظام عالیق و
ترجیحاتی است که منش یک طبقه را شکل میدهند .از این منظر ،رابطة فرد با بدنش را نیز
میتوان یکی از وجوه بنیادین منش طبقهای دانست که به آن تعلق دارد .بوردیو هدف مدیریت بدن
را کسب منزلت ،تمایز و پایگاه اجتماعی میداند (ضیاءپور و باقریان جلوهدار .)31 : 1 ،به باور
وی ،افراد از طبقات اجتماعی باالتر ،هم امکان توان الزم برای همگانیسازی سلیقههایشان و هم
توان مخالفت با سلیقههای طبقات اجتماعی پایینتر را دارند؛ بنابراین ،معیارهای رایج زیبایی و
تناسب در طبقات یک جامعه ،در آن مقبولیتی فراگیر مییابد (ذکایی و فرزانه.)51 -53 : 33 ،
از مجموع این نظریهها میتوان دریافت که علیرغم ماهیت ذهنی تصور از بدن ،چه در روند
شکلگیری و چه در حین بروز آن میتوان ویژگیهای یک پدیدة اجتماعی را در آن دید .این
موضوع ،بهویژه از طریق نقش فرایند اجتماعیشدن ،اعم از مراحل اولیه یا ثانویة آن ،در تغییر و
تحول تصور فرد از بدنش قابلتحلیل است .همچنین تبدیل فرد به عضوی مؤثر از جامعهای که در
آن زندگی میکند و بهتبع آن حضور و فعالیت مطلوب او در محیطها و موقعیتهای اجتماعی
گوناگون ،منوط به پذیرفتهشدن وی در میان سایر افرادی است که با آنها در کنشهای متقابل
درگیر میشود.
از سوی دیگر ،بخش مهمی از تبیین نظری رابطة تصور از بدن با پذیرش اجتماعی آن در
این پژوهش ،برپایة نظریههای جامعهشناسانی مانند گافمن ،گیدنز ،بوردیو و ترنر صورت گرفته
است .وجه مشترک تحلیلهای نظری این دانشمندان ،دغدغه و تمایل به تبیین منزلت کنشگران
اجتماعی بهعنوان عامالن دارای نفوذ و تأثیر در عوامل ساختاری حاکم بر زندگی است .از چنین
منظری ،بدن بهعنوان یک دارایی مهم و ابزاری کارآمد ،نقشی تعیینکننده در پذیرش اجتماعی
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دارد .از اینرو ،ماهیت تصور عامالن اجتماعی از بدنشان و میزان انعطافپذیری تصویری که از
آن ترسیم میکنند ،برای پیشبرد حیات اجتماعی آنها حائز اهمیت است.

فرضیههای پژوهش
براساس آنچه گفته شد ،فرضیة اصلی این پژوهش بدین قرار است« :انعطافپذیری تصور از
بدن ،رابطهای معنادار با پذیرش اجتماعی آن دارد» .برای بررسی این فرضیه ،سه فرضیة فرعی
شامل پذیرش سازمانی ،پذیرش عمومی و پذیرش در گروههای همسال نیز مطرح میشود.
همچنین به رابطة متغیرهای زمینهای شامل سن ،وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی و وضعیت شغلی
با دو متغیر تصور از بدن و پذیرش اجتماعی بدن توجه میشود.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ،پیمایشی است و بهصورت کمی در دو بخش مطالعة اسنادی و تجربی (میدانی)
انجام شده است .در اغلب تحقیقات پیمایشی ،هدف توصیف روابط پدیدهها و تبیین علل
رخداد آنهاست .جامعة آماری پژوهش ،شامل دانشجویان دختر دانشگاه پیامنور تهران در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد است که براساس آمارهای دردسترس در نیمة سال 1
300

حدود

نفرند.

در مطالعات پیمایشی ،دستیابی به نمونههایی که از حیث ویژگیها و صفات مورد نظر
معرف جامعة آماری باشند ،ضرورت دارد .اولین قدم در رسیدن به چنین نمونهای ،تعیین حجم
آن است .در این پژوهش ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و رقم  30به-
دست آمد .برای اطمینان بیشتر ،نمونهای  500نفری انتخاب شد و در عمل  5 4نمونه از جامعة
آماری مطالعه شد.
نمونهگیری به روش طبقهای متناسب انجام گرفت .بدینترتیب که ابتدا کل نمونه برحسب
نسبت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد درحالتحصیل در واحدهای چهارگانة پیامنور
تهران تقسیم شد .در هر واحد نیز برحسب نسبت بین دانشجویان این دو مقطع ،نمونهها دوباره
تقسیمبندی شدند.
ابزار گردآوری اطالعات در بخش میدانی این پژوهش ،پرسشنامة محققساخته است که
برمبنای چارچوب نظری و مدل تحقیق و نیز با استفاده از پرسشنامههای استانداردشدة تحقیقات
مشابه ،تدوین و پس از بررسی اعتبار و پایایی آن توزیع شد.

تصور از بدن و پذیرش اجتماعي آن (مطالعهاي تجربي در ميان 259 ...

برای تأمین اعتبار پرسشنامه ،ضمن بهرهگیری از منابع معتبر و بهویژه اتکا به مقیاسهای
استانداردشده یا ارزیابیشده ،چند تن از استادان متخصص و کارشناسان ،طرح اولیه را بازبینی
کردند .پس از اعمال اصالحات پیشنهادی ،پرسشنامة نهایی تدوین شد .بررسی قابلیت اعتماد
(پایایی) ابزار پژوهش نیز از طریق آمارة آلفای کرونباخ انجام شد که نتایج آن برای مقیاس تصور
از بدن  0/31و برای مقیاس پذیرش اجتماعی بدن  0/13است.
تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه ،با نرمافزارهای رایج آماری بهویژه  SPSSانجام گرفت.
در بخشهای مختلف توصیف دادهها ،از تکنیکهای آمار توصیفی و بهمنظور آزمون فرضیهها از
تکنیکهای آمار استنباطی بهویژه همبستگی پیرسون استفاده شد.

تعریف مفاهیم اصلی
 .2تصور از بدن
تعریف مفهومی :تصور از بدن ،مشتمل بر تصوری ذهنی است که برپایة دریافت و احساس فرد
از بدنش شکل میگیرد (خواجهنوری و مقدس: 33 ،

) .درواقع ،تصور از بدن برای هر فرد

حاصل تجربههای فردی از خود فیزیکی (جسمانی) است .برایناساس میتوان برای آن سه بعد
در نظر گرفت :اول بعد ادراکی که به درک فرد از ظاهر فیزیکی وی مربوط میشود و شامل
برآوردی از وزن ،اندازه و شکل ظاهری بدن است .دوم بعد ذهنی (شناختی ،عاطفی) که مربوط
به جنبههایی مانند رضایت یا نگرانی و اضطراب درمورد ظاهر است .درنهایت ،بعد رفتاری که
به تالش برای اجتناب از قرارگرفتن بدن درمعرض شرایط تنشزا اشاره دارد (فریرا و همکاران،
 .) 5 : 0در این پژوهش نیز چنین تعریفی از تصور از بدن با تأکید بیشتر بر دومین بعد،
مدنظر قرار گرفته است.
تعریف عملیاتی :سنجش متغیر تصور از بدن برمبنای مقیاس دوازدهگویهای ساندوز و همکاران
(  ) 0صورت گرفت .هریک از گویههای این مقیاس ،معرفی برای انعطافپذیری تصور از بدن
پاسخگویان است .نمرهگذاری پاسخها در قالب طیف لیکرت پنجگزینهای و از یک تا پنج انجام شد.
با توجه به ماهیت طرح گویهها -که پاسخهای دارای نمرة کمتر ،معرف انعطافپذیری بیشتر است-
برای محاسبة نمرة نهایی تصور از بدن ،پاسخهای هر دوازده گویه ،معکوس و سپس با هم جمع
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .نمرهگذاری پرسشنامة اصلی در قالب طیف لیکرت ،هفتگزینهای بوده است.

 254مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 4934

شدهاند.
 .1پذیرش اجتماعی بدن
تعریف مفهومی :در تعریف کلی ،پذیرش اجتماعی بدن شامل اشکال و شیوههای نمایش ظاهر،
آرایش و بهرهگیری از الگوهای پوشش است که در یک نظام اجتماعی پذیرفته میشود (فاتحی
و اخالصی .) 0 : 31 ،برای چنین پذیرشی ،سطوح و ابعاد مختلفی قابلتصور است .از جمله
آنها را میتوان برحسب دوری یا نزدیکی ذهنی یا فیزیکی عامالن اجتماعی مربوط به کنشگر یا
در ارتباط با رفتارها و برهمکنشهای او تعریف کرد .دراینصورت ،پذیرش یا طرد اجتماعی،
منوط به قضاوت و ارزیابی آنهاست .فاتحی و اخالصی ( ) 31و سمیعی (  ) 1براساس
پژوهش هایدی گاتفرید دربارة زنان شاغل در ژاپن ،سه بعد پذیرش عمومی ،پذیرش در
گروههای همسال و پذیرش سازمانی را برای پذیرش اجتماعی بدن مطرح ساختهاند .در این
پژوهش نیز چنین تعریفی از پذیرش اجتماعی بدن و ابعاد آن مدنظر است.
تعریف عملیاتی :سنجش متغیر پذیرش اجتماعی بدن در قالب مقیاسی دهگویهای ،برپایة
مقیاس فاتحی و اخالصی ( ) 31و سمیعی (  ) 1و با درنظرداشتن ابعاد سهگانة پذیرش
سازمانی ،پذیرش عمومی و پذیرش در گروههای همسال برای پذیرش اجتماعی بدن ،صورت
میگیرد .نمرهگذاری پاسخها در قالب طیف لیکرت پنجگزینهای شامل کامالً مخالف ،مخالف،
بینظر ،موافق و کامالً موافق است که بهترتیب امتیاز یک تا پنج برای آنها درنظر گرفته شده است.
نمرة کلی پذیرش اجتماعی بدن ،از حاصلجمع نمرههای ده گویة مورد نظر بهدست آمده است.

یافتهها
الف) وضعیت عمومی پاسخگویان
 1/3درصد این دانشجویان  3تا  0ساله 1/5 ،درصد آنها
تا  2ساله/ ،

تا

ساله/ ،

درصد 5

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

همچنین  25/1درصد پاسخگویان در مقطع کارشناسی و  4/درصد در مقطع کارشناسی ارشد
درحال تحصیلاند .در میان دانشجویان کارشناسی 5 ،درصد در رشتههای گروه ادبیات و علوم
انسانی 54 ،درصد در رشتههای فنی و مهندسی 2/4 ،درصد در رشتههای علوم پایه و  2/درصد
در رشتههای گروه هنر و معماری تحصیل میکردهاند .از میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تصور از بدن و پذیرش اجتماعي آن (مطالعهاي تجربي در ميان 252 ...

نیز  44/1درصد در گرایشهای مختلف ادبیات و علوم انسانی 1/2 ،درصد در گروه فنی و
مهندسی 0/ ،درصد در رشتههای علوم پایه و  /4درصد در رشتههای گروه هنر و معماری
مشغول تحصیلاند .درمجموع ،حدود  1درصد پاسخگویان در استان تهران و حدود  3درصد
آنها در شهر تهران ساکناند .همچنین  21/2درصد کل دانشجویان مجرد و  1/درصد
متأهلاند .بهلحاظ وضعیت اشتغال نیز  10/1درصد آنها صرفاً دانشجو و حدود  2درصد
شاغلاند.
ب) بررسیهای استنباطی و آزمون فرضیهها
همانگونه که از جدول

میتوان دید ،متغیر تصور از بدن ،همبستگی نسبتاً ضعیفی با سن

پاسخگویان دارد .با توجه به ماهیت نمرة شاخص انعطافپذیری بدن ،این توزیع بدان معناست که
افراد جوانتر ،نگرانی بیشتری درمورد ظاهر بدنشان دارند .درحالیکه بین سن و پذیرش اجتماعی
بدن رابطة معناداری مشاهده نمیشود.
براساس جدول  ،نمرة متغیرهای تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن در میان افراد مجرد و
متأهل ،تفاوت معناداری ندارد.
جدول  .1معناداری همبستگی متغیر سن با متغیرهای تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن

سن

تصور از بدن

پذیرش اجتماعی بدن

همبستگی

0/ 24

-0/04

سطح معناداری

0/00

0/ 14

تعداد

14

13

جدول  .0معناداری اختالف میانگین نمرة تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن در میان دانشجویان مجرد و متأهل

تصور از بدن
پذیرش اجتماعی بدن

وضعیت تأهل

تعداد

میانگین

مجرد

3

2/15
3/25

متأهل
مجرد

30

متأهل

0

/
/32

آمارة

t

- /231
0/453

درجة

معناداری

آزادی

آزمون

50
13

t

0/01
0/435

میانگین نمرة متغیر تصور از بدن در میان دانشجویان کارشناسی ارشد ،بیش از دانشجویان
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مقطع کارشناسی است .برمبنای نتایج آزمون  ،tاین اختالف بهلحاظ آماری معنادار است.
درعینحال ،نمرة متغیر پذیرش اجتماعی بدن در دو گروه مذکور ،اختالف معناداری ندارد
(جدول .)5
همچنین میانگین نمرة متغیر تصور از بدن در افراد شاغل بیش از دانشجویان غیرشاغل است.
بررسیها نشانگر معناداری این اختالف بهلحاظ آماری است ،اما نمرة متغیر پذیرش اجتماعی
بدن در دو گروه مذکور اختالف معنادار ندارد (جدول .)4
جدول  .9معناداری اختالف میانگین متغیرهای تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن در میان دانشجویان
کارشناسی و کارشناسی ارشد

تصور از بدن
پذیرش اجتماعی بدن

مقطع تحصیلی

تعداد

میانگین

کارشناسی

261

36/47

کارشناسی ارشد

143

39/18

کارشناسی

259

33/03

کارشناسی ارشد

142

33/33

آمارة

t

درجة

معناداری

آزادی

آزمون

-2/833

402

0/005

-0/460

399

0/646

t

جدول  .5معناداری اختالف میانگین متغیرهای تصور از بدن و پذیرش اجتماعی بدن در میان افراد شاغل و صرفاً
دانشجو

تصور از بدن
پذیرش اجتماعی بدن

وضعیت شغلی پاسخگو

تعداد میانگین آمارة

صرفاً دانشجو

31

2/ 0

شاغل

04

50/11

صرفاً دانشجو

34

/ 1

شاغل

04

/25

t

درجة معناداری
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برای بررسی رابطة متغیرهای اصلی پژوهش ،ابتدا به همبستگی ابعاد سهگانة پذیرش
اجتماعی بدن و متغیر تصور از بدن توجه شد .نتایج (جدول  )2نشان میدهد بعد عام یا عمومی
پذیرش اجتماعی بدن ،بیشترین همبستگی (

 )-0/را با متغیر تصور از بدن دارد .پذیرش در

گروههای همسال و پذیرش سازمانی نیز همبستگیهای معناداری (بهترتیب -0/ 1 ،و )0/ 1
با متغیر تصور از بدن دارند.
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جدول  .6معناداری همبستگی متغیر تصور از بدن با ابعاد سهگانة پذیرش اجتماعی بدن
پذیرش سازمانی
تصور از بدن

پذیرش عمومی

پذیرش در گروههای همسال

همبستگی پیرسون

- 0/ 1

0/

- 0/ 1

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

تعداد

50

50

50

براساس نتایج (جدول  ،)1نمرة کلی پذیرش اجتماعی بدن نیز همبستگی معناداری ( )0/ 5
با متغیر تصور از بدن دارد.
جدول  .7معناداری همبستگی متغیر تصور از بدن با پذیرش اجتماعی بدن
پذیرش اجتماعی بدن
تصور از بدن

همبستگی

- 0/ 5

سطح معناداری

0/000

تعداد

50

بحث و نتیجهگیری
مسئلة اصلی در پژوهش حاضر ،بررسی میزان انعطافپذیری تصور از بدن و تحلیل رابطة آن با
پذیرش اجتماعی بدن بوده است .نتایج پژوهش بهاجمال ،بیانگر همبستگیهای معنادار نمرة
انعطافپذیری تصور از بدن با نمرة ابعاد سهگانة پذیرش اجتماعی آن و نیز نمرة کلی این متغیر
است .مقادیر این همبستگیها منفی است که رابطهای معکوس بین سطح انعطافپذیری تصور از
بدن و پذیرش اجتماعی آن را نشان میدهد .بهعبارت دیگر ،منفیبودن این همبستگیها
بدینمعناست که افراد انعطافپذیرتر ،دربارة اهمیت ظاهر در پذیرش اجتماعی بدن ،هم
بهطورکلی و هم در هریک از ابعاد سهگانة آن ،قضاوتهای سهلانگارانهتری دارند.
همراستا با نظریة فرایند متمدنشدن الیاس (اسمیت 3 ،؛ ذکایی ،) 32 ،نتایج این
پژوهش نشانگر هماهنگی میزان انعطافپذیری تصور افراد از بدنشان با باور به اهمیت آن در
پذیرش اجتماعی مطلوب بدن در جامعه است .از سوی دیگر ،این حساسیت درونیشده به بدن،
یادآور تأکیدهای فوکو (لوپز و اسکات 34 ،؛ لش 3 ،؛ اسمارت ) 3 ،درمورد ماهیت
الزامآور و فرافردی تبعیت از الگوهای هماهنگ مدیریت بدن با هدف انتظامبخشی به آن،
براساس مطلوبیتها و مقتضیات نظام اجتماعی مدرن است.
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همچنین تصویری که ترنر (ولینگتون و بریسون ) 00 ،از بدن بهمثابة زمینهای برای
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و کسب مقبولیت اجتماعی بیشتر ارائه میدهد ،با یافتههای این
پژوهش تا حد زیادی همخوانی دارد.
بهطور مشخص ،نتایج مطالعة اخیر ،همسو با دیدگاه زاکرمن و آبراهام ( ) 003نشان میدهد
جوانان به نوع نگاه ،تصور و ارزیابی دیگران دربارة بدن خود حساسترند .از سوی دیگر ،پیوند
تصویر ذهنی افراد از بدن مطلوبشان با عوامل و پدیدههای اجتماعی -که اغلب در تعامالت آنها
با دیگران ریشه دارد -تا حدی نظر جامعهشناسان برساختگرا مانند برگر و الکمن ( ) 14را
تأیید میکند که بدن را پدیدهای میدانند که بهصورت اجتماعی برساخته میشود.
رابطة ابعاد سهگانة پذیرش اجتماعی با تصور از بدن براساس یافتههای این پژوهش ،با
بخشی از یافتههای راسخمیری و ماجدی ( ،) 31بابامیری و همکاران ( ) 10و نش و
همکاران ( ) 002همخوانی دارد .همچنین این رابطه را میتوان تا حدودی بازتابی از مقولة
«مدیریت تأثیرگذاری» آروین گافمن ( ) 32بهشمار آورد که نظارت آگاهانة افراد بر خود را با
هدف تأثیرگذاری بر سایر کنشگران در محیط اجتماعی را اثبات میکند .همچنین ادراک نسبی
کنشگران از اهمیت ظاهر بدن در پذیرش اجتماعی آن ،موضوعی است که در نظریههای گیدنز
(  ) 3و بوردیو (  ) 3بیان شده است.
بعضی از یافتههای مربوط به رابطة متغیرهای زمینهای بهویژه با متغیر تصور از بدن نیز
کموبیش مشابه نتایج سایر مطالعات پیشین است .از جمله توجه بیشتر افراد مجرد به بدن خود و
گرایش به تغییر آن را در مطالعة ربانی و همکاران ( ) 31میتوان مشاهده کرد .افزایش دغدغه
دربارة ظاهر بدن بهتبع افزایش سن نیز از موضوعات مشخصشده در این پژوهش است که با
یافتههای کالرک و گریفین ( ) 001مشابهت دارد.
درمجموع ،در این پژوهش به تبیین رابطة متغیرهای اصلی تحقیق ،یعنی تصور از بدن و
پذیرش اجتماعی بدن پرداخته شد که با توجه به رویکرد و تکنیکهای تحلیلی آن میتوان
ادعای امکان تعمیم نتایج حاصل را داشت .درعینحال ،مقایسة دانشجویان جوان پسر و دختر و
نیز مقایسة گروههای اجتماعی و اقتصادی مختلف ،در دستیابی به تبیینهای باالتری در این زمینه
را میتوان دستمایة پژوهشهای آتی قرار داد.
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