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عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در شهر قم
اسداله باباییفرد ،1طاهره یوسفیفر ،2زهرا امجدی
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پذیرش9911/20/02 :

چکیده

ٔ
هدفمقالهحاضربررسیتأثیرعواملاجتماعیمؤثربرمدیری بد زنا درشهرقرم
برهعنوا 
اس .دراینپژوه ازنظریرا گیردنز،گرافمن،نرا لرین،کرولیوهرومنز 
چارچوبنظریاستفادهشدهاس .اینپژوه ازنوعپیمایشیبودهودادههرایمرورد
ٔ
ٔ
.جامعهآماریپژوه شرامل
نیازازطریقپرسشنامهمحققساختهگردآوریشدهاس
ٔ
کلیهزنا 91تا10سالوباالترشهرقمبودهکهازاینتعرداد948نفرربرااسرتفادهاز
ٔ
اند.نرمافزارمورداستفادهجه 


ایانتخابشده
وشیوهنمونهگیریسهمیه
فرمولکوکرا
بودهاس .یافتههاحاکیازآ اس کهبینمتغیرهرای
تجزیهوتحلیلدادهها

فشاراجتماعی،تأییداجتماعی،دستیابیبهموقعیر اجتمراعیبراالتر،جرنبجرن 
مخالفورضای اززنردگیبرامردیری برد ر ٔ
ابمرهمعنرادارومسرتقیموجروددارد.
نستهاند89درصردازتغییررا متغیرر
همچنین،متغیرهایحاضردرمدلرگرسیونی،توا 
مدیری بد راتبییننمایند.دربخ پایانی،داللر هراییافترههراونترایددرزمینرهٔ
سیاس گناریهایاجتماعیموردبحثقرارگرفتهوپیشرنهادهاییبررایرویراروییبرا
گرای افراطیبهمدیری بد ممرحشدهاس .
کلیدواژهها :مدیری بد ،فشاراجتماعی،رضای اززندگی،تناسباندام،زنا 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

(نویسندهمسئول)

جامعهشناسی،گروهعلوماجتماعی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهکاشا ،کاشا ،ایرا 

.1دانشیار


.2کارشناسارشدممالعا فرهنگی،دانشگاهکاشا ،کاشا ،ایرا 


.3کارشناسارشدجامعهشناسی،دانشگاهگیال ،گیال ،ایرا 




 .1مقدمه

جنابی جسمانیازجملهموضوعاتیاس کهدردورا مدر استانداردهایجدیردیپیردا
کردهوازعواملشکل ٔ
طوریکهمدیری بد دردورا 


شود؛به
دهندهروابطافرادمحسوبمی

مدر اهمی بیشتریپیداکردهاس ورفتارهایگوناگو بهداشتینظیربدنسازی،رژیمهای
غناییوتجهیزا ورزشیوآرایشیمختلفبرایمراقب ازبد پدیدارشدهاس (فاضلی،
َ
ٔ
جدیدباتحوال جهانیشرد ،بی ازحردبره
رسددردوره
.)950-981،9948بهنظرمی
ٔ
ایعواملاشارهکرد:سیاسریکرد برد توسرط

مسئلهبد توجهشدهاس کهمیتوا بهپاره
فمنیس ها،عواملجمعی شناسی،رشدفرهنگمصرفی،پیدای تکنولوژیهرایجدیردو
حرک برهسرویمدرنیتره(ابراوریوحمیردی.)999-998،9914،برهمروازا گسرتر 
جامعهشناسیبد » ،مفاهیم تخصصی جدیدی در آ ایجادشد که

نظریههادرخصوص«

ٔ
جامعهشناسی تجسدی»« ،مدیری بد »« ،نظار برر

میتوا به«
ازجمله اینمفاهیم 
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بد »«،ساختن اجتماعی بد »وغیرهاشاره کرد.از میا این مفاهیم«مدیری بد »بره
مسرتمرویژگیهرای ظراهری و آشرکار برد  ،کره در قالرب

هر نوع نظار ودسرتکاری
رویههای آرایشیواعمال جراحیانجاممیپنیرد ،اطرال میشرود(بوردیرو،برهنقرلاز:

جلیلیکهنهشهریوعلیزاده اقدم.)900،9918،

ٔ
درقر بیستم،بهویژهدرچندده هاخیر،برداش هایتازهایاززیباییشکلگرفتهودر
حالشد  یافتناس .دریکرویکردکلی،زیباییامریدنیوی(دربرابرمقدس)،جزئی
(دربرابرکلی)وازهمهمهمترظاهری(دربرابرباطنی)قلمدادشدهودرقالبمؤلفههایی
مانندتناسباندام،آرای ،پوش وجنابی تعریفمیشود.اینرویکردبرجنبههاییاز
زیباییتأکیدداردکهقابلکسبکرد ،پرورندا وخلقکرد بودهوبراساسآ ،تأکیرداز

امریبهدس آوردنیممرح

رویزیباییطبیعیبرداشتهشدهاس .بنابراین،زیباییبهعنوا 
میگ ردد.باوجودرواجفردگراییدرزندگیانسا مدر ،مسئولی کسباینزیبراییویرا

برهعنوا عرصرهایکرههرم
عدمکسبآ ،بهعهد ٔهویگناردهمیشودودراینروندبد  
خصوصیوهمعمومیاس ،شرکلاختصاصریتریمرییابردوهررک سرعیمیکنرد
مدیری بهتریبربد وچهرٔهخوداعمالکند(موحدوحسینی.)91،9919،

کاالییشدنبددن»در

«شیلینگ)3991(1معتقداستبوردیودرتحلیلخودازبدنبه«
ٔ
ٔ
گردد.اوتولیدایرنسررمایه
سرمایهفیزیکیظاهرمی
جوامعمدرناشارهمیکندکهبهصور 

ایکهبد حامرلارز درزمینرههای
گونه 
داند؛به 

فیزیکیرادرگرورشدوگستر بد می
ٔ
اجتماعیگردد.تبدیلسرمایهفیزیکری،درواقر ،برهمعنایترجمرهوتفسریرحرروربردنی
برحسباشکالگوناگو سرمایه(اقتصرادی،اجتمراعیوفرهنگری)درمیردا کراراسر »
،بهنقلاز:باباییفرد،منصوریا راوندیوووالفقاری.)10،9915،

(قادرزاده9919،
ٔ
هادرحکرمنروعیسررمایهاجتماعیانردکره
«شیلینگنیزمانندبوردیودریاف کهبرد 
ّ
ارز شا ازطریقتواناییگروههایمسلطدرمعرفیبد وسبکزندگیخودشرا برهعنوا 
ٔ
ایکپدیده
هایواالتریاارزشمندترتعریفوتعیینمیشود.ویبد ر


هاوسبکزندگی
بد 
ٔ
درنتیجه
ناپنیرمعرفیمیکندومعتقداس کهپیکرجسمانیانسا

زیستیواجتماعیپایا 
مشارک درجامعهپیوستهدرحالدگرگونیاس .ازنظراو،بد ماهیتیاس کهپیوسرتهدر
معرضشد اس .پروژهایکهپیوستهبایدرویآ کارکردوآ راهمچو بخشیازهویر 
(عباسزادهوهمکارا ،9919،بهنقلاز:هما .)14،

فردیانسا تکمیلکرد»
درمجموع،تعدادکمیازآثرارصراحبنظرا کالسریکجامعهشناسریبرد برهعنوا 

ٔ
تغییردرفرهنگعامه،عالقهعلمی
موضوعیبرایممالعهموردتوجهقراردادند.بهموازا
حالحاضربرخیاصمالحا نظریکالسیک،مانند
بهبررسیبد گستر یافتهاس .در 
«ب وارگیفرهنگی»و«ب وارگیکاالها»،درممالعا مربوطبرهبر وارگی،ممالعرا 
بد وجنسی اهمی روزافزونیپیداکردهاند.امروزهبسریاریازدانشرمندا برامسرائلو
ازحوزههرا،و

محورشرد برد دربسریاری
مشکال مربوطبهچگونگیوچراییمسرئله 

بازتابیشد عالیقبهبد مواجهشدهاند(تاتوم.)981-988،8009،2

رژیمهایویژ ٔهبد ساریوتوجهبهآراستگیونظاف جسرمدردورٔهاخیرربرد رادر
برابرگرای هایبازتابیمداوم،بهخصوصدرشرایمیکرهکررر انتخرابوجرودداشرته
ً
بینانهخواهدبوداگراینپدیدهفقطبهعنوا تغییرر

باشد،تأثیرپنیرساختهاس .کامالکوته
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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الگوهایآرمانیظواهرجسمانییابرهمنزلر ٔهترأثیرا بازترابیتبلیغرا تجراریتفسریرو
ازپی مسئولطراحیبد هایخوی مریشرویم.
تحلیلشود.واقعی ایناس مابی  
ٔ
ایطجامعرهایررا ،کرهدرحرالگرناراز
بررسیاینمسئلهبادرنظرگرفتنویژگیهاوشر

ٔ
آماریممالعهشده(شهرقرم)ازسروی

جامعه
جامعهسنتیبهمدرنیتهاس ،ازیکسو،و
ٔ
دیگر،باعثمیشودفشاراینمسئولی رابیشتراحساسکنیم.درفرهنگایرانیراسرالمی
ایکرهمبرینهویر فرردباشرد،
ّ
تنهاسالم وتندرستیبد ممرحبودهوبهعنوا رسانه
چندا توجهنشدهاس .درواق ،توجرهایرنگونرهبرهبرد ،مترأثرازپرنیر ارز هرای
هاییازجامعه،بهخصوصزنرا ،

فرهنگیجوام دیگر،بهویژهجوام غربی،توسطبخ
برهتردرید
اس .پیرویازاینمدلهاجامعهرابهسم زندگیمصرفگرایانهسو دادهو 
باعثایجادتغییرا اساسیفرهنگیدرسبکزندگیشدهودرنتیجه،نوعیبریهرویتیو
ٔ
جامعه
ازخودبیگانگیافرادبافرهنگاصیلخودرادرپیدارد(فاضلی.)9948،بهعالوه،
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اینشهربهسببفاصلهاندکباشرهرتهررا وبره
ٔ
قمباشرایطجدیدیمواجهشدهاس ؛
بزرگراههایکشورموقعی ممتازیدارد.موقعی اینشهر
سببواق شد بررویزنجیرٔه 
ٔ
هاوسبکهایزندگیمتفاو ازسربک

جامعهمنکوربیشتردرمعرضشیوه
باعثشدهتا
ً
زندگیخوی قراربگیرد.شهرقماصوالساختاراجتماعی،فرهنگریوحتریمورفولروژی
شهریسنتی،باف منهبیوشیعی،کن هایاجتماعیگروهریونمایشریسرنتیدارد؛
همچنیناینشهر،اماکنعمومیمنهبیمتعددوبردو سراختارهایاجتمراعیتفریحری

مدر ،وتقابلباسبکهایزندگیجدیددارد.امروزهکاه اهمی پایبندیوتوجرهبره
ّ
شئونا ،شعائرواعتقادا منهبی،آدابورسوم،میراثفرهنگری،اسرمورههرایملریو
منهبیوعالقهبهانتخرابسربکزنردگیالگوهرایمردر نیرزبرهطرورمشرهوددربرین
شهروندا اینشهردیدهمیشود.
وبهعنوا ارکرا 
باتوجهبهایننکتهکهزنا نیمیازجمعی هرجامعهراتشکیلداده 
اصلیخانوادهمحسوبمیشوندوهمچنین مسئولی خمیرتربی فرزندا برعهد ٔهآنرا 

ٔ
درهمهسموحاجتماعیضرور داردوباتوجهبهبرخری
اس ومشارک اجتماعیآنا
ٔ
عمومیجامعهایرا وبهویژهشهرمنهبیقرم،
ازپیامدهایمنفیخودآراییزنا درعرص ٔه

مانندتشدیداختالال هنجاریدرفرهنگرسمیجامعه،اینضرور راایجادمیکندکه
کمیعمیقتربهاینموضوعنگریستهشود.


برد عرصرهای بررای برازآفرینی اجتمراعی اسر و روشرنگر روابرط قردر و نحرو ٔه

یهای اجتمراعی اسر ؛بنرابراینمردیری برد بایرد
تأثیرگناری آ برتفاو ها و نابرابر 
بهعنوا یکمسئل ٔهاجتماعیمهمموردبررسیقرارگرفتهوعوامرلتأثیرگرناربررآ مرورد
توجهقرارگیرد.طیده ٔهگنشته،درمحافلآ کادمیک،بحثهایگوناگو درموردبد در
ایرا صور گرفتهاس ؛اینروندرامیتوا درتعدادپایا نامههراومقراالتیکرهدرایرن
زمینهبهنگار درمیآیندمشاهدهکرد.درهمینراستأ ،
مقالهحاضردرپیپاسخگوییبه
اینسؤالاس کهمتغیرهایاجتماعیموردممالعهدراینپژوه چهرابمهایمیتواندبرا
گرای بهمدیری بد دربینزنا شهرقمداشتهباشند؟
ٔ
 .2پیشینه تجربی پژوهش
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بودند،دریافتندکه88درصداززنرا بررایرنبرراورهررستندکرهزیربرراییمررقولهایفراترراز

).یافتههایهمینتحقیقنشا میدهد

ویژگریهرایجسرمانیاسر (آنتونوچی91،8008،3

زنا ،مفهومزیباییرابهعنوا ویژگیهایجسرمانیواتری،امرریکهنرهومنسروسدانسرتهودر
عوض،موقعی هاوتجربیا رابهعنوا عاملتوانمندسازدراحساسزیباییدرنظرگرفتهانرد.
درصدبرانگراهکرد برهمجرال 

همچنین89،درصداززنا باخریدمحصوال زیباییو91
).ازیافترههایدیگررایرنپرژوه ،شناسراییمیرزا 

مد،زیباییراتجربهمیکننرد(همرا 1،
بهکارگیریمحصوال مختلفآرایشیازسویزنا بهمنظوراحساسجنابی بیشترجسرمانی
بودهاس .برایناساس،دئودوران بابی از48درصدبیشترینومحصروال روشرنکننده
پوس با1درصدکمترینمیزا استفادهرابهخوداختصراصدادهانرد.محصروال مربروطبره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

کننردهها،محصروال مررتبطبرانگهداشر صرور ،
نگهداریمو،عمرروادکلرن،مرطوب 

محصوال رنگیوآرایشی،محرصوال مرتبطبانگرهداریناخن،مرحصوال ضدآفتاببره
ترتیب،%51،%14،%10،%18،%15و%89میزا استفادهرابهخوداختصاصدادهاند.

کهبهخراطرمروانعیچرو طبقرهاجتمراعی،فقرر
برمبنایتحقیقیازواالس،1افرادی 

اقتصادیو...قادربهتأمینچنیناستانداردهایینیستند،دچاربحرا هو یتی،عدمکفایر 
یکندتراپوسر ،
شوند.فرهنگمصرفی،انسا هاراتشرو یقمر 
وضعفاعتمادبهنف م 
ی

ِ
ً
گرونهایتلرقیکننردکهالزماس هرموارهبهمنظورحفاظر 
مخرصوصاپوس زنانهرابه 
نترتیرب،پوسر بتوانردو یژگری
دربرابرگنرزما رویآ کارمداومصور پنیردتابدی 
تفاو جنسیتیخودراحفظنماید(احمد.)99،8009،امروزهبد نق واسرمیرابرین
یکندوبهمکا اصلینمای تفاو هاتبدیلگردیردهاسر .
مصرفوهو ی فردایفاءم 
فرهنگمصرفی،مناب فرهنگیونمادینبسیاریرابرایمدسازیشخصیدراختیارافرراد
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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یدهدکهبد برایآنهااهمی دارد(ترنر9111،؛بهنقلازوکایی.)989،9941،
قرارم 
رادولنو )9118(2درتحقیقدیگرریبراعنروا «ر ٔ
ابمرهبرین نگرر بره نق هرای
جنسیتی ،رضای ازبد  ،عز نف

و مدیری ظاهر در زنا »بهبررسیاینموضوعدر

بیندانشجویا دانشگاهپرداختند.یافتههایتحقیقنشا میدهدکهزنا خیلیسری یراد
میگیرندکهظاهرخودراجه رسید بهایدئالهایفرهنگیمدیری نماینردکرهشرامل
تنظیموز وتمیزنگهداشتنبد جه بررآورد هنجارهرایمروردانتظراراسر ؛ ٔ
نحروه
نگر به نق جنسی و رضای از بد ر ٔ
ابمهمربتی با عز نف دارد؛رضای از بد
همبستگی بیشتری با عز نف
دارای عز نف

دارد تا نگر های سنتی به نق های جنسیتی؛زنانی که

باالیی هستند ،نسب بهزنانی که عز نف

پرایینترری دارنرد ،کمترر

درگیر فرایندمدیری ظاهرمیشوند؛زنا داراینگر سنتیونگر مدر بهنق هرای
جنسیتی،بهیکمیزا ،بهمدیری ظاهرتوجهدارند؛همچنرین،توجرهزیرادبرهمردیری 
ظاهرباعز نف ر ٔ
ابمهمعکوسدارد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ٔ
درحوزهمدیری بد پژوهشیتحر 
هایتجربیانجامشدهدرایرا

درمیا پژوه 
عواملاجتماعیرفرهنگیمؤثردرمدیری بد درمیا زنا شهرکاشرا »توسرط

عنوا «
ییفردوهمکارا وی()9915درسال9918انجامشدهاس .دراینپژوه 
اسدالهبابا 
بااستفادهازنظریا بوردیو،گافمنوفدرستو ،فرضیا پژوه تدو ینشردهوبرارو 
شردهاسر .
پیمایشیوابزارپرسشنامه980نفرازگرای زنا بهمردیری برد بررسری 
افتههایحاصلازآزمو فرضیا نشانگرآ اس کهبهموازا افزای میزا اسرتفادهاز
ی 
رسانههایارتباطجمعی،سرمای ٔهاجتماعی،سرمایهفرهنگی،باورهایمرنهبیوپرنیر 

میکند.نتایدتحلیلرگرسیو نیزبیرانگر
اجتماعی،توجهزنا بهمدیری بد افزای پیدا 
،رسرانههایارتبراطجمعریوپرنیر اجتمراعی

آ اس کهمتغیرهایباورهایمرنهبی
توانستهاندحدود81درصدازتغییرا مدیری بد دربینزنا راتبیرینکنرد.همچنرین،

واسرتفادهازرسرانهها

میدهردکرهمتغیرهرایباورهرایمرنهبی
نتایدتحلیلمسیرنشا  
بیشترینتأثیرمستقیممرب رادرتوجهزنا بهمدیری بد داشتهاسر .بررایرناسراس،
یشودکهزنا شهرکاشا ،گنشتهازگرای فکریومرنهبیخرود،برهسرم 
مالحظهم 
داکردهاند.

مدیری بد گرای پی
تبیرینجامعهشرناختیمردیری 

ادیبیسدهوهمکارا ()9910پژوهشیتح عنوا «

بد درمیا زنا » رابهانجامرساندندکهبرارو پیمایشریدرسرال9941انجرامشرده
ٔ
.جامعهآماریاینپژوه زنا 95سالهوباالترشهرتبریزبودهاس .برایگردآوری
اس
دادههاازابزارپرسشنامهاستفادهشدهاس .یافتههانشا میدهندکهمدیری بد درمیا 

زنا 95سالهوباالترتبریزازسمحمتوسطبهپایینبرخورداراس وبینمتغیرهایمقایسهٔ

ٔ
،سرمایهفرهنگیواقتصادی،تحصیال ومردیری برد 
گروههایمرج
اجتماعیبد  ،
داروجودداشتهواینمتغیرهاتوانستهاند91درصدازواریان 

درمیا زنا همبستگیمعنا
مدیری بد راتبیینکنند.
ربانیوهمکارا ()9941درمقالهایباعنوا «قشرربندیاجتمراعیواصرالحبرد :
جراحیزیباییبه ٔ
مرابهنمادپایگاهاجتماعی»بررویافرادیکهدرزمرا ممالعره(دومراه
پایانیسال)درشهراصفها بهیکیازمراکزجراحیزیباییجه انجاماینعملمراجعه
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کردهاند،انجامدادهاند.یافتههایاینتحقیقنشا میدهداکرری افرادیکرهبرهجراحری
برهپرایینو
متوسرطرو 

زیباییاقدامکردهاندز ،غیرمتأهل،ومتعلقبهطبقا وپایگاههای
پایینجامعهبودهولیواجدسمحمتوسطباالوباالییازمدیری بد هستند.برراسراس
نظرا راهنماونتایداینتحقیقمیتوا گف کهانجامجراحیزیباییبهعنوا یکرفترار
مصرفیمنزل بخ مختصبهاقشارممتازجامعهنیس ودرمیا اقشارپایینترجامعره
نیزفراگیرشدهاس ؛اکرری یافتناقشارپرایینتررازمتوسرطدربرینمتقاضریا زیبرایی
کلینیکیمیتواندبیانگراهمی اجتماعیزیباییوتمایلاینافرادجه کسربموقعیر 
باالترودستیابیبهاحترامبیشترباشد؛رفتارهایمعموفبهزیباییوجنابی بدنیبهعنوا 
بخشیازیکسبکزندگیمیتواندتمایزبخ اقشارمختلفیباشدکهواجدتعلقطبقاتی
وپایگاهیواحدیهستند.
رضاییوهمکارا (،)9941پژوهشیتح عنوا «مدیری بد وارتباطآ باعوامل
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اجتماعیدربیندخترا دانشگاهمازندرا »رابهانجامرساندند.دراینپژوه آمدهاس 
یشرد هو یر بردنیافررادازپیامردهایاساسری
کهاهمی یافتنبد ومتعاقبآ بازتاب 
ٔ
جامعهمصرفی1اس کهدرآ افرادباتغییرو یژگیهرایظراهریبرد خرودمبرادر بره
ساخ بد اجتماعییعنیبدنیکهازنظروضعی ظاهری،آرایشیوپوششیمقبولنظام
اجتماعیاس ،مینمایند.دراینپژوه عواملاجتماعیمؤثردراینپدیدهبررسیشده
وبااستفادهازرو پیمایشیازمجموع1000دانشجویدختردانشگاهمازندرا برمبنای
دگاههای
فرمولکوکرا 800نمونهبهرو خوشهایچندمرحلهایانتخابشدهاس .دیر 
نظریفمینیسمسوسیالیستی،2نظری ٔهفوکو،3گیردنزوگرافمن4راهنمرایآزمرو فرضریا 
افتههایتحقیقنشا میدهدعوامرلمسرتقیممرؤثردرمردیری برد 
تحقیقبودهاس .ی 
ومصرفرسانهای؛اینسهعامرل49درصرد

مصرفگرایی،فشاراجتماعی

عبار انداز:
یکننند 
تغییرا متغیروابستهراتبیینم 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

فاتحیواخالصی()9941درپژوهشیباعنوا «مدیری بد ورابم ٔهآ براپرنیر 
اجتماعیبد (ممالع ٔهموردیزنا شرهرشریراز)»،براهردفبررسرینروعارتبراطمیرا 

پنیر اجتماعیبد ومدیری بد ،رابم ٔهمعنادارمیا ایندومتغیرررابرهکمرکرو 
ٔ
اند.حجمنمونهتحقیق800نفرراززنرا 94ترا80سرال ٔه
پیمایشیموردبررسیقرارداده
ساکندرمناطقهش گان ٔهشیرازبودهاندکهبارو نمونهگیریخوشهایچندمرحلرهایو

تصادفیسادهانتخابشدهاند.نتایدتحقیقنشا میدهدکهمیانگینمدیری برد برابرر
با18/4درصداس کهحاکیازمیزا باالیتوجهزنا بهبد درهم ٔهوجروهآ ،اعرماز
آرایشی،مراقب و...اس .همچنرین،نترایدنشرا دهند ٔهرابمر ٔهمسرتقیمومعنراداربرین

متغیرهایمصرفرسانهای،پنیر اجتماعیبد وپایگاهاقتصادیواجتماعیبامدیری 
بد اس وبینمتغیرهایدینداریومدیری بد رابم ٔهمعکوسومعناداروجوددارد.
بینعواملاجتماعیرفرهنگیو

میرساردووهمکارا ()9941پژوهشیباعنوا «رابم ٔه
ٔ
،باحجمنمونه984نفرازبینزنانی
گرای زنا بهجراحیزیباییدربینزنا شهرکرج»

کهدرسالهای41-41دربیمارستا هایشهرکرجاقدامبهعملجراحینمودهاند،انجام
آوریدادههادرآ پرسشرنامهبرودهاسر .نتراید

دادهاند.اینتحقیقپیمایشیوابزارجم
آمارتوصیفینشا میدهدکهمیانگینسنیپاسخگویا 90سال88/8،درصدخانهدارو
اغلبمتأهلبودهاند.همجنین،نتایدنشا میدهندکهبینعواملاجتمراعیچرو یرافتن

همسرمناسب،تأییداجتماعیتوسطدیگرا ویافتنشغلبهترباگررای برهانجرامعمرل
زیباییرابم ٔه معناداروجوددارد.نتایدتحلیلرگرسیونینشا دادکهمتغیرهایاجتماعیو
هایماهوارهای50،درصدتغییررا واریران متغیررگررای بره

فرهنگیوتماشایبرنامه
عملزیباییراتبیینمیکنند.

 .3چارچوب نظری پژوهش

بد یکیازمفاهیممهمدرعلوماجتماعیوانسانیاس ودیدگاههاونظریرا مختلفری
درموردجنبههایمختلفاینمفهومممرحشدهاس ؛براساسآنچهدرپیشین ٔهنظرریو

لرینبرهعنوا چرارچوب

تجربیاشارهشد،تئوریهایکولی،گافمن،گیدنز،هومنز،ونا 
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نظریپژوه حاضردرنظرگرفتهشدهاند.چارلزهورتو کولی،جامعهشناسآمریکاییاز
رویکردیخردنگروباتوجهبهتعاملرابم ٔهبینعاملی انسانیوسراختارهایاجتمراعی،

آیینهسا موردبحثوبررسیقراردادهاسر .
خود 
موضوعمدیری بد رادرقالبنظری ٔه 
آیینهسا چارلزهورتو کولیمبتنیبراینفرضاس کهافرادبرای
خود 
طورکلی،نظری ٔه 
به 
ظاهرشا اهمی قائلاند؛چراکهبهآنهاتعلقدارد.بههمیندلیل،اگرظاهرفردموردپسند
ً
ودلخواهاوباشد،ازظاهر خشنودودرغیرآ صور ناخشنودمیشود.اساساانسا ها
دربارهظاهروخصوصیا شا پیمیبرندوازآ متأثرمیشوند.
ٔ
بهبرداش وهنیدیگرا
خودآیینهسا کولیعبار انرداز.9:تصرورظاهرمرا درنظرر

سهاصلکلیدینظری ٔه
ٔ
دربارهظاهرما ؛.9احسراسنهراییمراازخرود،مررل
دیگرا ؛.8تصورقراو دیگرا
غروریاشرمندگی؛بنابراین،تصوروهنیافرادازخودمرنعک کننرد ٔهتصرورآنهاسر از
واکن دیگرا درقبالظاهر،حال ورفتارشا .مابایددیگرا راآیینههاییبردانیمکرهبرا
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نگاهبهآنهاگوییخودرامیبینیم.خالصه،ماخودراچنا میبینیمکهدیگرا ماراآ طور
).باتکیهبردیدگاهکولیدرموردخودآیینهسا اینگونرهمریتروا 

میبینند(کوزر9918،
ٔ
جامعهکنونیانسا هادرصدد
موضوعمدیری بد راموردبررسیوتحلیلقراردادکهدر
هستندبهتریننمودرادردیدگاهدیگرا داشتهباشند.ازاینرو،آنهاتال مریکننردبرد و
دراینزمینهنهتنهابراساس

ظاهرخودرابراساسارزیابیهایدیگرا مدیری کنند.آنها
برداش دیگرا کهبرزبا شا میآید،بلکهحتیبراساسبرداشتیکهازنگرر دیگررا 
درموردخودشا دارنددس بهمدیری بد خودمیزنند.
مکتبکن متقابلنمادینازجملهمکاتبیاس کههویر وشرکلگیریهویر را
موضوعمباحثخودقراردادهاس .ایندیردگاهدارایایرنپی فررضبنیرادیاسر کره
انسا هاباتوجهبهقابلی هاییمانندقدر تفکرر،انتخراب،تصرمیمگیری،نمادسرازیو
نمادپردازی،بادیگرا درکن متقابرلقررارمیگیرنرد.دردیردگاهکرن متقابرلنمرادین
انسا  هادارایقدر عاملی بودهوبرمبنایادراکخرودازمحریطوشررایطپیرامرونیو
بهویژهکن هاوواکن هایدیگرا ،دس بهکن وواکن میزنند(جعفریوهمکارا ،
.) 9914دیدگاهدیگریکهبههمرینسرن نزدیرکاسر ودرچرارچوبجامعهشناسری

پدیدرشناختیقرارمیگیرددیردگاهبرگرروالکمرناسر .آنهرابراطررحمفهرومسراخ 

میخواهنرردنشررا دهنرردکررهانسررا هادرسرراختهوپرداختررهکرررد 
اجتمرراعیواقعی ر  1
واقعی  هایاجتماعی،وهمچنینهوی وفرهنگخود،نقشریبنیرادیدارنرد(کالهری،
ً
.)9914مسلمامدیری بد دراشکالگونراگو آ ،ضرمنآ کرهمترأثرازسراخ های
ً
اجتماعیوفرهنگیاس ،ازعاملی انسانینیزعمیقامتأثراس .
گافمن،ازسرشناستریناعرایمکتبکن متقابلنمادین،برایننکتهتأکیدمیکند

کهمیا خوداجتماعییاهوی اجتماعیباخودواقعیفاصلهوجوددارد.ویبرداش از
شریحمیکنرد.گرافمنبرارویکرردنمایشریخرود،نق هرای

خودرابارهیاف نمایشیت
اجتماعیوموقعی هایاجتماعیرافقطنمای هاییمیبیندکهدرزنردگیروزمررهاجررا
میشوند.بهباوروی،خودافرادازطریقنق هاییکهدراینموقعیر هرااجررامیکننرد
گیردومعنامییابد.گافمنضمناستفادهازمفهومخودتااندازٔهزیرادیبرهبرد 

شکلمی
کنهاییهستندکهباتوسرلبره
اشارددارد.ازدیداو،عامال بدنییاجسمینیزرأیجم  
هم ٔهرو هایعالم دهیاجتماعیمیکوشندنظردیگرا رابهخرودجلربکننرد.ایرن
هایتجسدیافت ٔهمن ومنزل اندکهازطریقدیگرکن گررا تفسریر
ّ
عامال بدنیمعرف

گافمنچنینمیپنداردکهافراددرهنگامکرن 

میشوند(لوپزواسکا .)955،9945،2
کوشندجنبهایازخودرانمای دهندکهدیگرا آ رامیپنیرنرد.اومردیری 


متقابل،می
ً
تأثیرگناری3راازشگردهاییمیداندکهکنشگرا برایحرلمسرائلیکرهاحتمراالممکرن
استفادهمیکنند(ریتزر.)818،9911،

اس دراینزمینهباآ روبهروشوندازآنها
ً
ٔ
مسلماهرانسانیبهدنبالآ اس کهبهگفتهگرافمن،بیشرترینترأثیررابرردیگررا و
ٔ
جامعهپیرامو خودداشتهباشد.انسا امرروزیدرصردداسر درصرحنه
طورکلی،بر
به 
ّ
موجرهوموردقبرولباشرد.اوازهرگونرهرفتراریرا
گونهایظاهرشودکهازدیدگاهدیگرا
به 
ظاهریکهباعثطردویازدیدگاهدیگرا شروداجتنرابمریکنرد.درنتیجره،ازدیردگاه
گافمن،جلبتوجهدیگرا ،درسمحخردوکال ،موضروعیمهرمبررایانسرا امرروزی

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اس وشیوه هایگوناگو مدیری بد ،همچو استفادهازلوازمآرایر ،انجرامجراحری
زیبایی،ازمهمترینابزارهایامروزیبرایاثرگرناریبیشرتربرردیگررا وکسربجایگراه

اجتماعیبیشتردرجامعهاس .

ٔ
هرایویدربرارهمدرنیترهو
مباحثگیدنزدرمروردمردیری برد رامریتروا ازدیردگاه
ٔ
ٔ
خوددرحوزه
اجکرد.گیدنزبانگاهیتلفیقینظریه
شکلگیریهوی دردنیایمدر استخر


ٔ
ایمیدانردکرهانسرا هرابایرددرمفراهیم،

.اودورهمردر رادوره
بد راممرحکردهاسر
ً
بازاندیشیداشتهباشند«.گیدنزبد راصرفانوعیموجودی فیزیولوژیکنمیدانردومعتقرد
ً
اس کهبد عمیقاتح تأثیربازتابندگیعصرتجددقرارگرفتهاس »(گیردنز،برهنقرلاز:
اعتمادیفردوامانی.)1،9918،ازنظروی،دردنیایجدید،ر ٔ
ابمهمابامحیطاطرافما با

تغییرا تکنولوژیکمرتبطاس واینمسئلهرابایددربد آگاه ٔ
شدهفردمردر بازتابیشرده

جس وجوکرد.بهتعبیرگیدنز،دردنیایمدر ،بد آگاهی،موجبتغییراتیمهرمدرنقر 
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انسا هاشدهاس .درایندورا دیگرنقشهایثاب وجودندارد؛بد آگاهیموقعیر هرای
ٔ
ایمرال،ابرژهزیباییشرناختیاهمیر اجتمراعی
گوناگونیبرایبد وافرادفراهممیکند.بر
پیچیدهایمییابدکهمیتواندرنگآمیزیشود،پوشیدهشرود،تراشریدهشرود،تیرهزدهشرود،
سوراسشود،نقاشییاتاتوشود،موهاکشیدهشودیاموهاییکاشتهشود(سعیدی،بهنقلاز:
هما .)1-4،ازنظرگیدنز،برایاینکهبادیگرا درتولیدوبازتولیدروابطاجتماعیبرهیرک
اندازهشریکشویم،بایدقادرباشیمنظارتیمداوموموفقی آمیرزبررچهررهوبرد خروی 
ٔ
ترینجنبهچیزیاس کهنمیتوانیمآ راباکلما بیا کنیم
اعمالکنیم.کنترلبد اساسی
(گیدنز،بهنقلاز:هما .)4،
گیدنزموضوعمدیری بد رادرچارچوبکلیموضوعسبکزندگیموردبررسیوتبیرین
دهد.درحالیکهسبکزندگیدرجوام توسعهنیافته،هنوزبراساسموقعی طبقراتیو

قرارمی
ً
ٔ
پایگاهیآنهاتبیینمیشود.الگوهایسبکزندگیدرجامعهمدر الگوهاییکامالفردیاس 
ِ
(صمیم.)951-955،9919،گیدنز،معتقداس بد ،همانندشخصی ،مکانیبرایتعامل،
تخصیصوتخصیصمجدداس (خوزهلوپزودیگرا ،بهنقلازفاتحیواخالصری،9941،
ٔ
هادرجامعهمصرفیبهکامجوییحاصلازبرد مدیری شرده
.)11-11ازنظرگیدنز،انسا 

ٔ
درهمهشئو آ تشویقمیشوند.تأکیدفرهنگمعاصربرزیبراییوجروانی،حقیقر مررگرا
موردنفیقراردادهاس .ویمعتقداس ،بهدنبالتمایزمنحصربهفردجوام مدر ،مرگبرای
بهمعرلیهستیشناختیشدهاس (گیدنز،بهنقلاز:هما .)10،گیردنزبررایرن

افرادتبدیل
باوراس کهرشدعالقهبهمراقب ازبد ودس کاریوکنترلآ ناشیازبحرا هویتیاس 
کهمدرنیتهبرایجوام کنونیبهارمغا آوردهاس .بهباوروی،خوددردرو بد جرایداردو
آگرراهینسررب بررهخرروی بیشررترناشرریازتغییراترریاس ر کررهدربررد احسرراسمیشررود
نوری،بهنقلاز:وکاییوامنپور.)949،9918،


(خواجه
بهنظرگیدنز،بد فقطابزاریبرایمن وواکن هایموضعینیس ،بلکهدستگاهی
طبیعیاس کهصاحب بایدبهدق ازآ مراقب کند(حیدرخانیوهمکرارا ،9918،
ٔ
).بهگفتهگیدنز،مدیری بد بهمعنایدستکاریظاهریبد اس کهبراظهرور
10-19
ٔ
عصرجدیدجامعهمصرفی،نماوصور ظاهریبد برایافرادجامعهازاهمیر بسریار

زیادیبرخوردارشدهاس .امروزهبد بهصرور جزئریازبازتابنردگی1درآمردهاسر و
ٔ
ٔ
جسمدردورهاخیر،تجددبد رادر
هایویژهبدنسازیوتوجهبهآراستگیونظاف

رژیم
برابرگرای هایبازتابیمداوم،بهویژهدرشرایمیکهکرر انتخرابوجرودداشرتهباشرد،
نرههایاجتمراعیو
تأثیرپنیرساختهاس (گیدنز.)981،9914،بهطورکلی،یکریاززمی 
فرهنگیجهانیکهدرگستر توجهبهبد ،بهویژهگستر جراحیزیبایی،نقر داشرته
یشرد 
درجامعهمدر ،بهویژهدروضعی جهان 
ٔ
دهفردگرایی2
اس ،ظهوروگستر پدی ٔ
).
بودهاس (گیدنزوبردسال 19،9910،
ٔ
،پاسخهایفردبرحسرباصرلپرادا ومجرازا صرور 

بنابرنظریهمبادل ٔههومنز
یدهردواز
یگیرد؛یعنریفرردبرهآ جنبرههاییکرهپرادا دربرردارد،پاسرخمسراعدم 
م
یورزد(ادیبریوانصراری.)858،9949،
یانجامد،اجتنابم 
جنبههاییکهبهمجازا م 

یکیازاصولکلیدرنظریهمبادله،وجودسوددرانجامکن اس .درایرنمعنرا،کرن 
یگیردچیزیبایدبدهد.هز ینرهنیرز
یگیردوهرکسیدرازایآنچهم 
فرددرخألصور نم 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1
1

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

921
عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش زنان به ...

نوکنارگناشتنانتخابهایدیگررازدسر 

کوششیاس کهدرنتیج ٔهیکانتخابمعی
بالقوهشدهاس (اسکیدمور،
رفته،وبهعبار دیگرصرفحصولرضای وپادا های ّ
11،9915؛بهنقلازهما ).
یتوانردوجرهاشرتراکهمره
درنظری ٔهمبادله،تأییداجتماعیعنوانیکلریاسر کرهم 
یشوند.مردمدرزنردگیخروددرجسر وجوی
پادا هاییباشدکهازیککن ناشیم 
یتوانرد
یبرنرد.تأییردم 
مملوبواق شد هستندوازآ درروابطاجتماعیخرودلرن م 
صور هایملموسزیادیبهخودبگیرد(هما .)41،بهعبار دیگر،موجودا درهرر
یدهندکهبیشترینپادا هاوکمترینمجازا هارادربر
وضعیتی،رفتاریازخودبروزم 
داشتهباشد(ادیبیوانصاری.)819،9949،بحثهومنزدرنظری ٔهمبادله،نشا میدهد
افراددرزندگیخودبهدنبالمملوبواق شد هستنددرهروضعیتی،رفتراریراازخرود
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بروزمیدهندکهکمترینضرروبیشترینپادا راداشتهباشد.
ٔ
طبقنظرلین،سرمایهاجتماعیابزاریاس بررایتحکریمودفراعدربرابررازدسر داد 
احتمالیمناب .ویسهنوعبازدهیدرایننوعروابطرامترنکرمریشرود:سرالم جسرمانی،
سالم روانیورضای اززندگیکهنشا  ٔ
دهندهخو بینیورضای ازعرصههرایمختلرف
زندگی،مانندخانواده،ازدواج،کار،بد ،جامعهومحیطاس .رضرای اززنردگیبسریاریاز
حیمههاازجملهوضعی سالم ،توا انجامفعالی هایروزمره،وجرودفرصر هاییبررای

دنبالکرد عالیق،عملکرداجتماعیدردوستیهاوروابطبادیگرا ،دسترسیبهمناب مراقبر 

ازسالمتیوبهمراتباقدامدرجه توجهومدیری بد ازسویکنشگرا رادربرمیگیرد.
برمبناینظریههایباال،وهمچنین،بااتکاءبررنترایدپژوه هرایتجربریپیشرین،

فرضیههای ٔ
مقالهحاضر،تدوینشدهودربخ تجربیموردآزمو قررارگرفتنرد)9:برین
احساسفشاراجتماعیوگرای زنا بهمدیری بد رابمهوجوددارد؛)8بیندستیابیبه
موقعی اجتماعیوگرای زنا بهمدیری برد رابمرهوجروددارد؛)9برینمیرزا تأییرد
اجتماعیوگرای زنا بهمدیری بد رابمرهوجروددارد؛)8برینرضرای اززنردگیو
گرای زنا بهمدیری بد رابمهوجوددارد؛)5بینجنبجن مخالفوگرای زنرا 
بهمدیری بد رابمهوجوددارد.

 .4روش پژوهش

ممالعهحاضرازنوعپیمایشیبودهوابزارالزمجه گردآوریاطالعا پرسشرنامه
ٔ
رو 
ٔ
ممالعهاسنادیوکتابخانهایهرماسرتفادهشردهاسر .ایرن
بودهاس .بهعالوه،ازرو
نمونهگیریسرهمیهای،کره
پژوه ازلحاظهدفکاربردیاس .دراینپژوه ازشیو ٔه 

یکیدیگرازتکنیکهایغیراحتمالیرایداس ،استفادهشدهاسر .هردفدرایرننروع
نمونهگیریار ٔ
ائهنمون ٔهمعرفبدو انتخابتصرادفیافرراداسر .ازپرسشرگرا خواسرته

میشودباافرادیکهخصوصیا معینیدارندمصاحبهکنند؛بهآنهاسهمی ٔهانواعخاصیاز

ٔ
شودکهنمونره

ایتعیینمی
افراددادهمیشودکهبایدباآنهامصاحبهکنند.سهمیههابهگونه
نهاییمعرفخصوصیاتیباشدکهسهمیهبندیبراساسآنهاانجرامگرفترهاسر (دواس،

.)45،9918براساساهدافتحقیقزنا خانهدارموردنظرازمیا زنانیکهعروسرالن
ٔ
ٔ
آماریشاملکلیهزنرا واقر 
.جامعه
هایبدنسازیوایروبیکهستند،انتخابشدهاس
درسنین91تا18سالشهرقم،بهتعداد899841نفر،برودهاسر کرهازایرنتعردادبرر
نفربهعنوا حجمنمونهوبهشیو ٔهنمونهگیریسهمیهایانتخاب
اساسفرمولکوکرا  948
بودهاسر .همچنرین،

شدند.نرمافزارمورداستفادهجه تجزیهوتحلیلدادهها


برایسنج اعتبارابزاراندازهگیریازاعتبارصوریاسرتفادهشردهاسر ؛یعنریایرنکره
اعتبارپرسشنامهباتوجهبهنظراساتیدومتخصصینتأمینگردید.برایسنج پایایینیز،
تکنیکآلفایکرونباسمرورداسرتفادهقررارگرفر .ضرریبپایراییحاصرلبررایتمرامی
متغیرهایموردبررسیباالی0/1بودهوازنظرآماریموردتأییدبودهاس .

جدول شماره ( .)3نتایج ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب پایایی

مدیری بد

0/15

احساسفشاراجتماعی

0/48

دستیابیبهموقعی اجتماعیباال

0/11

تأییداجتماعی

0/14

رضای اززندگی

0/14

جنبجن مخالف

0/40
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 .5تعاریف متغیرهای پژوهش
 .5-1تعاریف نظری متغیرها

مدیریت بدن .فدرستو بر این باور اس که مدیری بد به فهرس بلندی از اعمالی
نظیرتاتو،پیرسینگ،برید بخشیازبرد تراژیمیناسرتیک،بدنسرازی،ورژیرمگررفتنو...
اطال میشود.به باور وی ،آنچه که موجب مدیری بد میشود ،احساس کنترل بر بد و
ساختن ژستی برخالف بد طبیعی و عادا هر روزهای اس که بر زندگی چیره اس .فررد
با مدیری بد علیه زندگی روزمره موض میگیرد(فدرستو .)9111-8000،
فشار اجتماعی.درمعنایکلیعبار اس ازنیروهایبالفعلیابالقوهاجتمراعیدر
جه کنترلاندیشه،رفتاریاعملانسا هاویاهردای آ درمسریریخراص.درمعنرای
شود.بسیاریدرایرناندیشرهاندکره

محدودتر،فشاراجتماعیبرافکارعمومیاطال می
ایرنرو،
سرازد.از 

گاهفشاراجتماعیموجبا تأثیربرجها احساسانسرا هارافرراهممی
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برخیمجموعاثرا نها وآشکار،مستقیموغیرمستقیمیکهمحیطاجتماعیبررافررادی
کننداعمالمیدارد،رافشاراجتماعیمیدانند؛یعنرینیرویریکرهدر

کهدرآ زندگیمی
نفسهبهچشممیخوردواعرارابهپرنیر رفتراروسرلوکیمنمبرقبرا


جامعهیاگروهفی
لط،اندیشههایمکتسب،گروهوعادا پنیرفتهوامیدارد(بیرو،9940،

الگوهایکلیمس
ٔ
تربهوهننحوهفشاریرامیرساندکه

ترونزدیک

فشاراجتماعیدرمعناییملموس
 )998
یکگروهاجتماعیبراتباع،کارمندا یامسئولینکلیاعمالمیداردتراآنرا رابرهانجرام
احتراماتیمتناسببانیازهاومنافع وادارد.ممبوعا ،تظاهرا جمعیواعتصابا ،در
اینمعنابهعنوا وسایلاعمالفشرار،مرورداسرتفادهقررارمیگیرنرد.بنرابراین،گروههرای

اجتماعیبرایحفظوحد گروهواجرایهنجارها،اقدامبرهکنتررلونظرار اجتمراعی
میکنندکهنوعیفشاربهافرادواردمیآورد(هما  )919-918،

موقعیت اجتماعی.مقاموموضعیاس کهیکفرددریکجامعهودرزمانیمعرین
اشغالمیکند(بیرو .)919،9940،موقعی اجتماعییکریازموضروعا ومحورهرای

موردتوجهدرارزیابیپایگاهاجتماعیاس .موقعی اجتمراعیعبرار اسر ازاعمرای
مقامیدرسلسلهمراتبکیفیکلجامعهبههرفردبهاستنادمجموعارزیابیهاازهریکاز


پایگاههاییکهاحرازکردهوپادا هاییکهازهریکازآنهاعایرد شردهاسر (کروزر،
.)85،9919
تأیید اجتماعی .یکمفهومروا شناختیاس کهبهنفوواطرافیا یکفرددرتصمیمگیریهرا
ٔ
ونحوهانجامکاراوگفتهمیشود.زمانیکهدرشرایطتصمیمگیریبرایانتخابقرارداریمونمری
دانیمکهکدامانتخابدرس اس ،بهاطرافیا نگاهمریکنریمکرهدرشررایطیکسرا برامراچره
تصمیمیگرفتهاند.زمانیکهاکرری اطرافیا ما یکانتخابراداشتهاند،ماهمفکرمیکنریمکره
آ بهترینتصمیمممکناس (یانگوهمکارا .)899،8098،
رضایت از زندگی:بازتابتواز میا آرزوهایشخصووضرعی فعلریاوسر .بره
بیا دیگر،هرچهشکافمیا آرزوهایفردووضعی عینیویبیشترگردد،رضای اواز
ییابد(اینگلهار .)9،9919،
زندگیکاه م 
جذب جنس مخالف.وقتیحرفاززیباییزنا بهمیا میآیدمردا برهعنوا دیگرری
هایپراهمی دراینکرداربسیارپررنگنمایرا مریشروند.ایرناهمیر برهصرور هرای
متفاوتیدرآرای زنا تأثیرگناراس .برخیباآرای کرد خواها برقراریارتباطبیشرتربرا
جن مخالفهستند(نوری.)19،9919،زنا درجامعهایمانندایرا ،باآرای کررد بره
دنبالمدیری روابطاجتماعیخودشا هسرتندوایرنامررازطریرقمردیری نگراهمردانره
سازما میدهند.زنا دراینموردبادورویکردمتفاو عملمیکننرد:رویکررداولنروعی
ٔ
ها)ازاینکهابرژه
رویکردمقاومتیاس ؛یعنیزنا بااستتارآرای دربرابرمردا (غیرخودی
ً
میزنند.ولیرویکرددومکامالمتفاو بااولیاس ؛زنرا در
نگاههایجنسیشوندسرباز 

اینرویکردباکردارآرای درپیجلبتوجهونگاهمردانهاندواینامرراباگرهزد آرایر و
امرجنسینزدمردا تفسیرمیکنند.دراینجامدیری نگاهازطریقآرایر درجلربتوجره
مردمیتواندشریکجنسیز باشدویاهرمرددیگرریکرهز 

مردا نهفتهاس ؛حالاین
خواستهیاناخواستهباآرای زنا بهنگاهراغبمیشود(هما .)19،
 .5-2تعاریف عملیاتی متغیرها

برایسنج متغیرهایپژوه گویرههرایدرسرمحسرنج رتبرهایودرقالربطیرف
برهطورکلی،درایرنپرژوه ،از
لیکر بهصور جدولشماره()8تدوینشدهاسر  .
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ً
شاخصهاییعمدتاابداعیجه سرنج متغیرهرایپرژوه بهررهگرفترهشردهاسر .

ٔ
گو یههایانتخابی،پ ازانجامپی آزمو (بانمونه95نفر)،اجرایآزمو قابلی اعتماد
یاپایایی،اجرایآزمو تحلیلعامل،واطمینا یافتنازکاراییآنهادرسنج متغیرهراو
ً
لشاخصهای پژوه ،نهایتابهعنوا ابزارهایسنج متغیرهرایپرژوه برهکرار

تشکی
ٔ
هایهمره
گرفتهشدند.دراینزمینهدرپی آزمو مقادیرآلفایکرونبراسمجموعر ٔه 
گویره
متغیرهایاصلیپژوه برآوردشدهاس .

جدول شماره ( .)2شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای شاخصها
مدیریت بدن
.9استقادهازعمر،ادکلنیادئودوران ؛.8استفادهازرژگونرهورژلرب؛.9اپیالسریو برد ؛.8اسرتفادهازخرطچشرم،
ٔ
ریمل،سایهچشمومدادابرو؛.5استفادهازناخنمنصنوعیوالکناخن؛.1استفادهازکرمهایمرطروبکننردهوروشرن
کننده؛.1استفادهازلنزهایرنگی؛.4استفادهازماسکهایصور ؛.1استفادهازرژیمهایالغریوتناسربانردام؛.90
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استفادهازوسایلتناسباندامبرایکنترلوز ،ورز هایهوازی(ایروبیک)؛.99استفادهازلبراسهرایانردامیوکوتراه؛
.استفادهازلباسهایبد نمادرمهمانیها؛.99نشا داد جنابی هرایزنانره؛.98گررای برهانجرامعمرلجراحری

98
زیبایی؛.95برداش لیزریموهایزائدبد ؛.91پیادهروی؛.91لیپوساکشن؛.94ارتودنسی؛.91بوتاک .
احساس فشار اجتماعی
.مسخرهشد بهعل چاقیباعثاضمرابمنمیشود؛.8ازاینکهبهخاطرلباسوسرووض ظراهریمروردتمسرخر

9
.همیشهسعیمیکنملباسوظاهرمنمتناسرببرافرراومکرانیکرهدرآ جراحرروردارم

دیگرا قراربگیرم،بیزارم؛9
ٔ
جامعهکنونیما،یکدس شدگیدرظاهر،لبراسوانرداماسر ؛.5دوسر دارملباسریکره
باشد؛.8یکیازاقترائا
هامیشود.
میپوشمچاقیمنرانشا ندهد؛.1زیادشد عملهایجراحیزیباییباعثترغیبمنبهانجاماینعمل 

دستیابی به موقعیت اجتماعی باال
.9برایبهدس آورد موقعی اجتماعیباالترسعیمیکنمظاهرخوبیداشتهباشرم؛.8امرروزهبررایخیلریازمشراغل
دولتیوخصوصیداشتنشرایطفیزیکیمتناسبباروزجامعه،جزواولوی هاشدهاس ؛.9وقتریظراهرآرایر کررده،
لباسشیکوانداممتناسبدارمبیشترمورداحترامهستم؛.8برایاینکهموردتأییداطرافیرا باشرمسرعیمریکنمظراهر
هاباعثمیشودبیشتربهمنتوجهکننرد؛.1اگرربخرواهمدرجامعره


.داشتنظاهرخوبدرمهمانی
خوبیداشتهباشم؛5
پیشرف کنمچارهایندارمجزاینکهظاهریزیباوآراستهداشتهباشم.
تأیید اجتماعی
.9اینکهچهرهوانداممنازنظردیگرا خوببهنظربرسد،برایمنخیلیمهماس ؛.8همیشهتال میکرنمبرهقردری
آراستهومرتبباشمکهتوجهدیگرا راجلبکنم؛.9ازاینکرهدرمکرا هرایعمرومیمروردتحسریندیگررا قرراربگیررم
احساسخوبیدارم؛.8آراستهبود درمحیطکاروزندگیباعثمحبوبی بیشتراس ،برایهمینسعیمریکنمهمیشره
آراستهباشم؛.5تأییددیگرا ازظاهرمننق زیادیدرموفقیتمدرزمینههایگوناگو دارد.

رضایت از زندگی
.اززندگیامراضیهسرتم؛

.9زندگیمندراکررمواق بهآرما هایمنزدیكبودهاس ؛.8شرایطزندگیمنعالیاس ؛9
ً
.اگررمیتوانسرتمزنردگیدوبرارهداشرتهباشرمتقریبرا

.8تاکنو هرآ چهراکهدرزندگیمیخواسرتمبرهدسر آوردهام؛5
نمیدادم؛.1دراکررمواق زندگیمنایدئالبودهاس ؛.1منهموارهبهدلیلداشرتنایرنزنردگیعرالی،
هیچچیزراتغییر 

خداراشاکرم.
جذب جنس مخالف
.9اینکهازنظرجن مخالفزیبابهنظربرسمبرایمبسیاراهمی دارد؛.8اینکهشریکجنسیمرنانردامچرا یراالغرر،
.همیشهسعیمیکنمطوریلباسبپوشمیراآرایر کرنم

مدلمویاآرای خاصیرادوس داردازنظرمناهمی دارد؛9
کهشریکجنسیمندوس داشتهباشد؛.8برایجنبشریکجنسیاماگرنیازداشتهباشمومجبورشومعمرلجراحری
زیباییانجاممیدهم؛.5بهنظرمنزیبایییکمالکمهمبرایانتخابشد یکز ازطرفجن مخالفاس .


 .6یافتههای پژوهش
 .6-1ویژگیهای عمومی پاسخگویان

براساسدادههایاینپژوه 989،نفرازپاسرخگویا (98درصرد)مجرردو819نفرر

(14درصد)ازآنهامتأهرلهسرتند98.نفرر(9/1درصرد)دارایتحصریال راهنمرایی،
919نفر(50/9درصد)ازآنهرا،دارایتحصریال دیرپلم85،نفرر(99/1درصرد)دارای
تحصیال فو دیپلم900،نفر(81درصرد)دارایتحصریال لیسران 88،نفرر(1/9
درصد)دارایتحصیال فو لیسان وباالترو4نفر(8/9درصد)نیزدارایتحصریال 
حوزویهستند.درمجموع،بیشترینپاسخگویا دارایتحصیال دیرپلمهسرتند.تعرداد
49نفر(89/1درصد)شاغلو909نفر(14/8درصد)غیرشاغلهستند.تعرداد88نفرر
(90/1درصد)درگروهسنیزیر80سال995،نفر(95/8درصد)درگروهسنی80-81
سال901،نفر(81/1درصد)درگروهسنی90-91سال94،نفر(1/1درصد)درگروه
سنی80-81سال91،نفر(1/1درصد)درگرروهسرنی50-51سرال،و85نفرر(1/5
درصد)نیزدرگروهسنی10سالوباالترقراردارند.
 .6-2یافتههای استنباطی

جه آزمو همبستگیبینمتغیرهایمسرتقلبرامتغیرروابسرت ٔهمردیری برد ازآزمرو 
همبستگیپیرسرو اسرتفادهشردهاسر .نترایدحاصرلازآزمرو مرنکورنشرا دادکره
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ٔ
ٔ
متغیرهایمستقلومتغیروابستهپژوه معناداراس .درمجموع،برا
همبستگیبینهمه
ٔ
دربیننمونهآماریمروردممالعره
افزای احساسفشاراجتماعی،گرای بهمدیری بد
نیزافزای مییابد.ر ٔ
ابمهخمیبیندومتغیردستیابیبهموقعی باالترومدیری بد نیرز

باتوجهبهسمحمعناداریبهدس آمده(،) =0/000بهلحظآماریموردتأییداس .نوع
رابمه،مستقیمبرآوردشدهاس .ممابقیافتهها،همبستگیبینمتغییررتأییرداجتمراعیو
مدیری بد زنا براساسسمحمعناداریحاصل(،) =0/000معناداربروده،همچنرین
نوعرابمهبیندومتغیرمسرتقیماسر .ر ٔ
ابمرهخمریبریندومتغیرررضرای اززنردگیو
مدیری بد باضریبهمبستگی0/501وباسمحمعناداری(،) =0/000ازنظرآماری
موردتأییداس .همبستگیبینمتغیرجنبجن مخالفومدیری بد نیزباتوجرهبره
سمحمعناداریبهدس آمده(،) =0/000معنادارومروردتأییرداسر .نروعر ٔ
ابمرهبرین
شماره.)9
متغیرهایمنکورنیزمستقیمبودهاس (جدول ٔ
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ٔ
وابسته پژوهش
جدول شماره ( .)1نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و
متغیر مستقل

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

زندگی

مخالف

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ضریب همبستگی

0/915

0/918

0/919

0/501

0/959

متغیر وابسته
مدیریت بدن

فشار

دستیابی به موقعیت

تأیید

رضایت از جذب جنس

 .6-3تحلیل رگرسیونی چندمتغیره و تحلیل مسیر

جه برآوردتأثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیرمدیری بد ازتحلیلرگرسیونیچنردمتغیره
استفادهشدهاس .دربینمتغیرهرایمسرتقلدرمردلرگرسریونیمتغیرهرایرضرای از
زندگی،فشاراجتماعیوتأییداجتماعیبهترتیببیشترینتأثیررابرمتغیررمردیری برد 
زنا داشتهاند،کهتنهاتأثیردومتغیرررضرای اززنردگیواحسراسفشراراجتمراعیبرر
مدیری بد ازنظرآماریمعناداربودهاس .نوعتأثیرتمامیمتغیرهایمستقلبررمتغیرر
مدیری بد نیزمعکوسبودهاس .همچنینمتغیرهایمنکور،توانستهانرد89درصرداز
تغییرا متغیروابستهمدیری بد راتبییننمایند(جدولشماره.)8

جدول شماره  .4تحلیل رگرسیونی مدیر یت بدن
همبستگی

ضریب

ضریب تبیین

چندگانه

تبیین

اصالح شده











89/15

0/000

0/585

0/891

0/890

متغیرهای مستقل
رضایت از زندگی 4/418 0/898

0/000

فشار اجتماعی

9/898 0/954

0/000

تأیید اجتماعی

0/011 0/088

0/819


درپژوه حاضرجه تعیینمیزا تأثیرپنیریمستقیم،غیرمسرتقیموترأثیرکرلبرر
دبهدس آمدهنشا داد
متغیروابستهمدیری بد ،ازتحلیلمسیر،استفادهشدهاس .نتای 
کهاثرمستقیممتغیررضای اززندگیبرمتغیرمدیری بد برابر0/898ومستقیماس ؛
معنا کهبهازاییکواحدافزای درمیزا رضای اززندگی،میرزا مردیری برد در
بدین 

بینزنا 0/950واحدافزای مییابد.تأثیرمستقیممتغیراحساسفشاراجتماعیبرمتغیر
مدیری بد زنا 0/954برآوردشدهاس .همچنیناینمتغیرازطریقمتغیررضرای از
ً
زندگی0/911واحدتأثیرغیرمستقیمبرمتغیرمدیری بد داشتهاس وجمعااینمتغیرر
0/955برمدیری بد تأثیرداشتهاس .
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جدول شماره ( .)5تحلیل مسیر میزان مدیریت بدن زنان براساس متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

رضای اززندگی

0/898

-

0/898

فشاراجتماعی

0/954

0/911

0/955

جنبجن مخالف

-

0/809

0/809

دستیابیبهموقعی اجتماعی

-

0/919

0/919

تأییداجتماعی

-

0/951

0/951

اثرغیرمستقیممتغیرجنبجن مخالفبرمتغیرمدیری بد زنا ازطریرقمتغیرر
رضای اززندگی0/809،اس واینتأثیر،مرب ومستقیمبودهاس .متغیرمنکور،اثرر
مستقیمبرمتغیروابستهنداشتهاس .متغیردستیابیبهموقعی اجتمراعی0/919،واحرد

اثر غیرمستقیمازطریقمتغیررضای اززندگیبرمتغیروابستهمدیری برد زنرا داشرته
اس .اینمتغیر،تأثیرمستقیمبرمتغیروابستهنداشتهاس .اثررغیرمسرتقیممتغیررتأییرد
اجتماعیبرمتغیرمدیری بد زنا ازطریقمتغیررضای اززندگ،برابر0/951اسر .
اینمتغیرتأثیرمستقیمبرمتغیروابستهنداشتهاس .

جنبجن 

مخالف

فشاراجتماعی
46

15



مدیر یت بدن



45
44

43

36
تأییداجتماعی
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رضای از
زندگی
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دستیابیبهموقعی 
باالاجتماعی
باالتر

 .7بحث و نتیجهگیری

امروزهدرجوام گوناگو ،گرای بهکنترلبد بهگون ٔهروزافزونریدرمیرا زنرا درحرال

گستر اس .اینپدیدهبهعل گسرتر جهرانیونترایدفرردیواجتمراعیآ ،مرورد
ممالع ٔهپژوهشگرا قرارگرفتهاس .اینممالعهباهردفبررسریعلرلگررای زنرا بره
مدیری بد تح تأثیرعواملاجتماعیوفرهنگیدربینزنا شرهرقرمپرداخترهاسر .
برایاینهدفابترداممالعرا انجرامشردهدرداخرلایررا وخرارجازآ مررورگردیرد.
بهطورکلی،درایرا تحقیقا صور گرفتهدرموردتصوربد بی ازمردیری آ برودهو
حالیاس کههردویاینمقولههابسیارکمترازآنچهکهالزماسر ،مروردتوجره
ایندر 

قرارگرفتهاس .همچنینممالعا انجامشدهابعادگوناگو مردیری برد وکنتررلآ را
کمترموردبررسیقراردادهاند.درپژوه هایخارجیمدیری بد بهگونهایژرفمورد
ممالعهقرارگرفته،اماعواملمرتبطباآ کمترموردتوجهقرارگرفتهاس .پ ازبررسری
ممالعا تجربیونظریپیشینچارچوبنظریپژوه ارائهشد.برراسراسچرارچوب



ً
ٔ
نونظریهمبادلهبود،مدیری برد 
اتخاوشدهکهعمدتامبتنیبرنظری ٔهگیدنز،کولی،نا لی
تح تأثیرعواملاجتماعیموردبررسیقرارگرف .
درمجموع،یافتهها نشا دادکهبینمتغیرهایفشاراجتماعی،تأییداجتماعی،دستیابی
بهموقعی اجتماعیباالتر،جنبجن مخالفورضای اززندگیبامدیری بد ر ٔ
ابمه
معنادارومستقیم وجوددارد،وایننتایددرراستایمبانیوچارچوبنظریپژوه قررار
دارند .بهبیا دیگر،وجودفشارهایاجتماعی،ضرور تأییداجتماعی،نیاز به دستیابیبه
موقعی اجتماعیباالتر،جنبجن مخالفورضای اززندگی،همگری،درمردیری 
ٔ
ارتباطیبهایرنموضروعنرداردکرهجامعره
بد زنا نق مهمبازیمیکندواینواقعی
آماریپژوه (شهرقم)شهریمنهبیاس ودرنگاهمنهبی،ظاهرآراییبرایدیگررا ،
ً
شمارمیآید.

بهویژهبیگانگا ،اساساامرینادرس به
براساسنظری ٔهکولیونیزتحقیقرضاییوهمکارا (،)9941بینفشراراجتمراعیو
گرای بهمدیری بد ارتباطوجوددارد.برایناساسفرضیهایبهاینشکلارائهشردکره
بینفشاراجتماعیوگرای زنا بهمدیری بد ،رابمر ٔهمسرتقیموجروددارد.برراسراس

نظری ٔهمبادل ٔههومنزونیزتحقیقمیرساردلو(،)9941بینجنبجن مخرالفوگررای 
بهمدیری بد ارتباطوجوددارد.براساسنظری ٔهنا لین،بینرضای اززندگیوگرای 
بهمدیری بد ارتباطوجوددارد.بنابراین،فرضیهایبهاینشکلارائهشدکهبینرضای 
اززندگیوگرای زنا بهمدیری بد ،رابم ٔهمستقیموجوددارد.در ٔ
مقالهحاضرفرضری ٔه

ٔ
جامعهآماریمروردممالعره
منکورتأییدشد؛پ میتوا اینبخ ازنظری ٔهنا لینرادر
ٔ
براساسنظریرهگرافمن،تحقیقرا کیروا آراوهمکرارا ()9941و
قابلکاربرددانس .
میرساردلو(،)9941بیندستیابیبهموقعی اجتماعیباالتروگررای برهمردیری برد 
مقالهحاضرفرضری ٔهدادهشردهتأییردشرد.درایرنپرژوه فرضری ٔه
ارتباطوجوددارد.در ٔ

ارائه شدهدرموردنگاهابزاریبهبد ومدیری بد نیزتأییدشد.پ میتوا نظری ٔههومنز
ٔ
جامعهآماریموردممالعهقابلکاربرددانس .براساس
ونیزنتایدتحقیقمیرساردورادر
نظری ٔهگیدنزونیزتحقیقا رادولنو (،)9118فاتحیواخالصی()9941ومیرساردوو
همکارا (،) 9941بینتأییداجتماعیوگرای برهمردیری برد ارتبراطوجروددارد.در
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دادهشدهتأییدشد.پ میتوا اینبخ ازنظری ٔهگیدنزونیزتحقیرق
مقا ٔلهحاضرفرضی ٔه 
ٔ
جامعهآماریموردممالعهقابلکاربرددانس .
رادولنو ومیرساردووهمکارا رادر
درمجموع،باتوجهبرهنظریرا گیردنزدرمروردموضروعاتیهمچرو مدرنیتره،هویر ،
اجتماعی،جهانیشد وسبكزندگی،میتوا اینگونهاستداللکررد

عاملی انسانی،ساختار
ٔ
ایطجامعهمدر قدر وتوا بیشتردرشکلداد بههوی خرودپیردا
کهانسا امروزیدرشر
تنها،برخالفگنشته،اسیرهنجارها،عرفهاوسن هایجامعره

کردهاس .انسا امروزی،نه
ٔ
واسمهآگاهیودانشیکهنسب بهخود،محیط،جامعهوجهرا پیرامرونیپیردا
نیس ،بلکهبه
کردهاس ،لحظهبهلحظهدرصدداس خود ،بهتنهایی،هویر خرودراسراختهوپرداختره
ٔ
یابیگیدنز،میتوا گف اموریهمچو تکوینسبكزنردگی،یرا

کند.براساسنظریهساخ 

ساختهوپرداختهکرد هوی ،پدیدههاییهستندکهدرفرایندر ٔ
ابمهمتقابرلعاملیر انسرانیو

همینرو،دربحثازموضوعمروردبررسری
گیرند.از 


ساختاریاساختارهایاجتماعیشکلمی
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اینپژوه ،یعنیگرای بهمدیری ،نیزمیتوا گف کههمکنشرگرا انسرانی،براتکیرهبرر
قدر اندیشه،انگیزهها،قدر انتخابوتصمیمگیریخود،درایرنفراینردنقر فعرالبرازی
میکنند؛وهماینکه،دراینزمینه،متأثرازشرایطمحیمی،اجتماعیوجهرانیهسرتند.نتراید

یافتههایپژوه هایتجربینشا میدهندکهازیكطررف،انسرا امرروزیدرصردداسر 

مندتلقیمیکند،ساختهوپرداخترهکنرد؛واز

هوی خودرابراساسمعیارهاییکهآنهاارز 
ایندتکوینهوی جسمانیمتأثرازعواملیهمچو تبلیغا رسانهایدر
سویدیگر،دراینفر ِ
سمحملی،منمقهایوجهانیاس .

دراینپژوه نیزمالحظهشدکهزنرا مروردبررسریدرشرهرقرم،برهعنوا شرهری
منهبیکهانتظارمیروددرآ مدیری بد چندا نمرودنداشرتهباشرد،امراایرنپدیرده،

هماننددیگرشهرهایایرا ،به خوبیدربیرو ازخانهوانظارهمگانینمایا اس .نتاید
ییفرردوهمکرارا وی()9915همسروییدارد.درایرن
اینپژوه بانتایدپژوه بابرا 
پژوه نیزمالحظهشدکهزنا شهرکاشا ،باوجودمنهبیبود اینشهردرمقایسهبرا
دیگرشهرهایایرا ،گرای باالییبهمدیری بد دارند.اینپدیدهنشا میدهدکهمتغیر
گرای بهتشخصونمایا کرد عالیقوهوی شخصیبرمتغیرسنتیبرود ومرنهبی

بود غلبهیافتهاس .البتهاینواقعی بهآ معنانیس کهمنهبیبود تحلیلرفته،بلکه
بهاینمعناس کهبهتعبیرگیدنزکنشگرا انسانی،ودراینجازنا شرهرقرم،درفراینرد
ایمحلری،منمقرهایوجهرانی،درصردد

مدرنیته،جهانیشد ،وبهویژهتبلیغا رسرانه
هستندازطریقمدیری بد ،خودوهوی شخصیشا رابهشرکلیآزادانرهوبرهدوراز
فشارهایسن ها،بهویژهسن هایدینی،ساختهونشا دهند.
باتوجهبهر ٔ
ابمهمعنادارفشاراجتماعیباگرای بهمدیری بد ،عواملیمانندبراالبرد 
پرستیژاجتماعی،تال بررایدستیابیبهفرص هایاجتماعی،مرلازدواج،اشتغال،کسب
هایسنتی،جلبتوجهجررن 


خواستگاری
موفقی ،ازدسر داد موقعیر هرایازدواجدر
مخرالف،ناکرامیدرجرنبجرن مخرالف،ترال بررایدسرتیابیبرهموقعیر شررغلی
مناسرب،فرراوجرواجتمراعیدانشگاهها،فشاروفرایاجتماعیمحریطکرار،فرهنرگ،
ّ
فراوجواجتماعیحاکمبررجامعره،منشرأایجادانگیزهبرایگرای افراطریبرهمردیری 
بد اس .وهنیر زنرا ازبرد وزیبرایی،برراتوجررهبررهموقعی هرایافرراد،تح ترأثیر
عواملفرهنگی،اجتماعیمتفاو اس ،وتازمانیکهچهره،اولینعاملانتخابمحسروب
شود،طبیعیاس کهفردازباب ظاهر نگرا باشد.

بنابهچنیندالیلی،پیشنهادمیشودباکاربس فرهنگیدراینباره،نحو ٔهروای زنرا 

ازخودبهگونهایباشدکهدرگزین هاوتفسریرهایکنشرگرا ،آگاهانرهعمرلکننرد.برر

برهطورکلی،
اساسچنینرویهایمیتوا برایبهبودمدیری صحیحبد زنا تال کرد .

تازمرانیکرهشرررایطاجتمرراعی،همچررو تعرراریفومعیارهررایزیبراییدرجامعره،
ایوشربکههایاجتمراعیمجرازی


هایمراهواره
رسانههاییهمچرو تلویزیو 
تح تأثیر 
ایجرادشردهاسر ،وهمچنرین،تعریفمردا اززیباییتغییرنکند،نمیتروا ازگررای 
اینرو،بایدتعریفازبد وزیباییبد ممابقبرا
افراطیبهمدیری بد جلوگیریکرد.از 
ٔ
آموزههایدینیوفرهنگایرانیدچاردگرگونیهایاساسیشودتازنا جامعهمابهشکلی
ً
افراطیوبیمارگونهبهسم اشکالمدیری بد گرای پیدانکنند.مسرلمادرایرنزمینره
نهادهاودس اندرکارا فرهنگی،مانندخانواده،آموز وپرور ،آموز عالی،نهاددیرن
هایارتباطجمعی،میتوانندنق هایمهمیبازیکنند.


مچنینرسانه
وه
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