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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،119-145 ،)4(13 ،پیاپی  ،52زمستان 1399
باباییفرد ،اسداله؛ یوسفیفر ،طاهره؛ و امجدی ،زهرا ( .)1399عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زناا باه مادیری باد در
شهر قم .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.119-145 ،)4(13 ،
شاپا2008-1847 :
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آزاد اس .

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در شهر قم
اسداله باباییفرد ،1طاهره یوسفیفر ،2زهرا امجدی
دریافت1399/02/19 :؛

3

پذیرش1399/05/24 :

چکیده

هدف ٔ
مقاله حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیری بد زنا در شهر قاام
اس  .در این پژوهش از نظریات گیاادنز ،گااافمن ،نااا لااین ،کااولی و هااومنز بااهعنوا
چارچوب نظری استفاده شده اس  .این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و دادههااای مااورد
ٔ
ٔ
جامعه آماری پژوهش شااامل
پرسشنامه محققساخته گردآوری شده اس .
نیاز از طریق
ٔ
کلیه زنا  16تا  60سال و باالتر شهر قم بوده که از این تعااداد  384نفاار بااا اسااتفاده از
فرمول کوکرا و ٔ
شیوه نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدهاند .نرمافزار مورد استفاده جه
بوده اس  .یافتهها حاکی از آ اس که بین متغیرهااای
تجزیهوتحلیل دادهها
فشار اجتماعی ،تأیید اجتماعی ،دستیابی به موقعیا اجتماااعی باااالتر ،جا ب جاان
مخالف و رضای از زناادگی بااا ماادیری بااد رابدا ٔاه معنااادار و مسااتقیم وجااود دارد.
همچنین ،متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی ،توانستهاند 41درصااد از تغییارات متغیاار
مدیری بد را تبیین نمایند .در بخش پایانی ،داللا هااای یافتااههااا و نتااای در زمینا ٔاه
سیاس گ اری های اجتماعی موردبحث قرار گرفته و پیشاانهادهایی بارای رویااارویی بااا
گرایش افراطی به مدیری بد مدرح شده اس .
کلیدواژهها :مدیری بد  ،فشار اجتماعی ،رضای از زندگی ،تناسب اندام ،زنا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشا  ،کاشا  ،ایرا (نویسنده مسئول)

 .2گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشا  ،کاشا  ،ایرا
 .3گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیال  ،گیال  ،ایرا

 .1مقدمه

ج ابی جسمانی از جمله موضوعاتی اس که در دورا مدر استانداردهای جدیاادی پیاادا
کرده و از عوامل شکل ٔ
دهنده روابط افراد محسوب میشود؛ بهطوریکه مدیری بد در دورا
مدر اهمی بیشتری پیدا کرده اس و رفتارهای گوناگو بهداشتی نظیر بدنسازی ،رژیمهای
غ ایی و تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف برای مراقب از بد پدیدار شده اس (فاضلی،
دوره جدید با َ
 .)149-150 ،1382به نظر میرسد در ٔ
تحوالت جهانیشااد  ،بیشازحااد بااه
ٔ
مسئله بد توجه شده اس که میتوا به پارهای عوامل اشاره کرد :سیاساایکرد بااد توسااط
فمنیس ها ،عوامل جمعی شناسی ،رشد فرهنگ مصرفی ،پیدایش تکنولوژیهااای جدیااد و
حرک بااه سااوی مدرنیتااه (ابااایری و حمیاادی .)131-132 ،1378 ،بااه مااوازات گسااتر
نظریهها درخصوص «جامعهشناسی بد » ،مفاهیم تخصصی جدیدی در آ ایجاد شد که
ٔ
جمله این مفاهیم میتوا به «جامعهشناسی تجسدی»« ،مدیری بد »« ،نظارت باار
از
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بد »« ،ساختن اجتماعی بد » و غیره اشاره کرد .از میا این مفاهیم «مدیری بد »بااه
هر نوع نظارت و دسااتکاری مسااتمر ویژگیهااای ظاااهری و آشااکار بااد  ،کااه در قالااب
رویههای آرایشی و اعمال جراحی انجام میپ یرد ،اطااالم میشااود (بوردیاو ،بااه نقاال از:
جلیلی کهنهشهری و علیزاده اقدم.)100 ،1394 ،
در قر بیستم ،بهویژه در چند ده ٔه اخیر ،برداش های تازهای از زیبایی شکل گرفته و در
حال شدت یافتن اس  .در یک رویکرد کلی ،زیبایی امری دنیوی (در برابر مقدس) ،جزئی
(در برابر کلی) و از همه مهمتر ظاهری (در برابر باطنی) قلمداد شده و در قالب مؤلفههایی
مانند تناسب اندام ،آرایش ،پوشش و ج ابی تعریف میشود .این رویکرد بر جنبههایی از
زیبایی تأکید دارد که قابل کسبکرد  ،پرورندا و خلقکرد بوده و بر اساس آ  ،تأکیااد از
روی زیبایی طبیعی برداشته شده اس  .بنابراین ،زیبایی بهعنوا امری بهدس آوردنی مدرح
می گردد .با وجود رواج فردگرایی در زندگی انسا مدر  ،مسئولی کسب این زیبااایی و یااا
عدم کسب آ  ،به عهد ٔه وی گ ارده میشود و در این روند بد بااهعنوا عرصااهای کااه هاام
خصوصی و هم عمومی اس  ،شااکل اختصاصاایتری مااییابااد و هاارک سااعی میکنااد
مدیری بهتری بر بد و چهرٔه خود اعمال کند (موحد و حسینی.)19 ،1391 ،

«شیلینگ )1993( 1معتقد است بوردیو در تحلیل خود از بدن به «کاالییشدن بدددند در
سرمایه فیزیکی ظاهر میگردد .او تولید ایاان سا ٔ
ٔ
ارمایه
جوامع مدرن اشاره میکند که بهصورت
فیزیکی را در گرو رشد و گستر بد میداند؛ بهگونهایکه بد حاماال ارز در زمینااههای
ٔ
سرمایه فیزیکاای ،در واقااه ،بااهمعنای ترجمااه و تفساایر حبااور باادنی
اجتماعی گردد .تبدیل
برحسب اشکال گوناگو سرمایه (اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای) در میاادا کااار اسا »
(قادرزاده ،1391 ،به نقل از :بابایی فرد ،منصوریا راوندی و یوالفقاری.)60 ،1395 ،
«شیلینگ نیز مانند بوردیو دریاف که بااد ها در حکاام نااوعی سا ٔ
ارمایه اجتماعیانااد کااه
ّ
ارز شا از طریق توانایی گروههای مسلط در معرفی بد و سبک زندگی خودشا بااهعنوا
بد ها و سبک زندگیهای واالتر یا ارزشمندتر تعریف و تعیین میشود .وی بد را یک ٔ
پدیده
زیستی و اجتماعی پایا ناپ یر معرفی میکند و معتقد اس که پیکر جسمانی انسا در ٔ
نتیجه
مشارک در جامعه پیوسته در حال دگرگونی اس  .از نظر او ،بد ماهیتی اس که پیوسااته در
معرض شد اس  .پروژهای که پیوسته باید روی آ کارکرد و آ را همچو بخشی از هویا
فردی انسا تکمیل کرد» (عباسزاده و همکارا  ،1391 ،به نقل از :هما .)68 ،
در مجموع ،تعداد کمی از آثااار صاااحبنظرا کالساایک جامعهشناساای بااد بااهعنوا
ٔ
عالقه علمی
موضوعی برای مدالعه مورد توجه قرار دادند .به موازات تغییر در فرهنگ عامه،
به بررسی بد گستر یافته اس  .درحالحاضر برخی اصدالحات نظری کالسیک ،مانند
«ب وارگی فرهنگی» و «ب وارگی کاالها» ،در مدالعات مربوط بااه با وارگی ،مدالعااات
بد و جنسی اهمی روزافزونی پیدا کردهاند .امروزه بساایاری از دانشاامندا بااا مسااائل و
مشکالت مربوط به چگونگی و چرایاای مسئلهمحورشااد بااد در بساایاری از حوزههااا ،و

بازتابیشد عالیق به بد مواجه شدهاند (تاتوم.)124-126، 2001 ،2
رژیمهای ویژ ٔه بد ساری و توجه به آراستگی و نظاف جساام در دورٔه اخیاار بااد را در
برابر گرایشهای بازتابی مداوم ،بهخصوص در شرایدی کااه کتاارت انتخاااب وجااود داشااته
ً
باشد ،تأثیرپ یر ساخته اس  .کامال کوتهبینانه خواهد بود اگر این پدیده فقط بهعنوا تغییاار
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

121
عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش زنان به ...

الگوهای آرمانی ظواهر جسمانی یا بااه منزلا ٔه تااأثیرات بازتااابی تبلیغااات تجاااری تفساایر و
تحلیل شود .واقعی این اس ما بیشازپیش مسئول طراحی بد های خویش ماایشااویم.
بررسی این مسئله با در نظر گرفتن ویژگیها و شرایط جامعا ٔاه ایارا  ،کااه در حااال گا ار از

ٔ
ٔ
جامعه آماری مدالعهشده (شهر قاام) از سااوی
جامعه سنتی به مدرنیته اس  ،از یک سو ،و
دیگر ،باعث میشود فشار این مسئولی را بیشتر احساس کنیم .در فرهنگ ایرانی ااسالمی
تنها سالم و تندرستی بد مدرح بوده و بهعنوا رسانهای کااه مبا ّاین هویا فاارد باشااد،
چندا توجه نشده اس  .در واقه ،توجه ایاانگونااه بااه بااد  ،متااأثر از پا یر ارز هااای
فرهنگی جوامه دیگر ،بهویژه جوامه غربی ،توسط بخشهایی از جامعه ،بهخصوص زنااا ،
اس  .پیروی از این مدلها جامعه را به سم زندگی مصرفگرایانه سااوم داده و بهتاادری
باعث ایجاد تغییرات اساسی فرهنگی در سبک زندگی شده و در نتیجه ،نوعی باایهااویتی و
ٔ
جامعه
از خودبیگانگی افراد با فرهنگ اصیل خود را در پی دارد (فاضلی .)1382 ،بهعالوه،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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قم با شرایط جدیدی مواجه شده اس ؛ این شهر به سبب فاص ٔله اندک با شااهر تهارا و بااه
سبب واقهشد بر روی زنجیرٔه بزرگراههای کشور موقعی ممتازی دارد .موقعی این شهر
ٔ
جامعه م کور بیشتر در معرض شیوهها و سبکهای زندگی متفاوت از ساابک
باعث شده تا
ً
زندگی خویش قرار بگیرد .شهر قم اصوال ساختار اجتماعی ،فرهنگاای و حتاای مورفولااوژی
شهری سنتی ،باف م هبی و شیعی ،کنشهای اجتماعی گروهاای و نمایشاای ساانتی دارد؛
همچنین این شهر ،اماکن عمومی م هبی متعدد و باادو ساااختارهای اجتماااعی تفریحاای
مدر  ،و تقابل با سبکهای زندگی جدید دارد .امروزه کاهش اهمی پایبندی و توجااه بااه
ّ
شئونات ،شعائر و اعتقادات م هبی ،آداب و رسوم ،میراث فرهنگاای ،اساادورههااای ملای و
م هبی و عالقه بااه انتخاااب ساابک زناادگی الگوهااای ماادر نیااز بااهطور مشااهود در بااین
شهروندا این شهر دیده میشود.

با توجه به این نکته که زنا نیمی از جمعی هر جامعه را تشکیل داده و بهعنوا ارکااا
اصلی خانواده محسوب میشوند و همچنین مسئولی خدیر تربی فرزندا بر عهد ٔه آنااا
اس و مشارک اجتماعی آنا در ٔ
همه سدوح اجتماعی ضرورت دارد و با توجه به برخاای
ٔ
جامعه ایرا و بهویژه شهر م هبی قاام،
از پیامدهای منفی خودآرایی زنا در عرص ٔه عمومی

مانند تشدید اختالالت هنجاری در فرهنگ رسمی جامعه ،این ضرورت را ایجاد میکند که
کمی عمیقتر به این موضوع نگریسته شود.

بااد عرصااهای بارای بااازآفرینی اجتماااعی اسا و روشاانگر روابااط قاادرت و نحااو ٔه

تأثیرگ اری آ بر تفاوتها و نابرابریهای اجتماااعی اسا ؛ بنااابراین ماادیری بااد بایااد
بهعنوا یک مسئل ٔه اجتماعی مهم مورد بررسی قرار گرفته و عواماال تأثیرگا ار باار آ مااورد
توجه قرار گیرد .طی ده ٔه گ شته ،در محافل آ کادمیک ،بحثهای گوناگو در مورد بد در
ایرا صورت گرفته اس ؛ این روند را میتوا در تعداد پایا نامههااا و مقاااالتی کااه در ایاان
زمینه به نگار درمیآیند مشاهده کرد .در همین راستأ ،
مقاله حاضر در پی پاسخگویی به
این سؤال اس که متغیرهای اجتماعی موردمدالعه در این پژوهش چه رابدهای میتواند با
گرایش به مدیری بد در بین زنا شهر قم داشته باشند؟
ٔ
 .2پیشینه تجربی پژوهش

گروه تحقیقاتی داو 1در سال  2004در پژوهشی با عنوا «زیبایی نقادانه »2طاای بررساای 3200
ز از  10کشور جها در گروه سنی  18تا  64سال که بهصورت پیمایش تلفناای انتخاااب شااده
بودند ،دریافتند که  44درصد از زنااا باار ایاان بااااور هاااستند کااه زیاباااایی ماااقولهای فراتاار از
ویژگایهاای جسامانی اسا (آنتونوچی .)19 ،2004 ،3یافتههای همین تحقیق نشا میدهد
زنا  ،مفهوم زیبایی را بهعنوا ویژگیهای جساامانی یاتاای ،امااری کهنااه و منسااو دانسااته و در
عوض ،موقعی ها و تجربیات را بهعنوا عامل توانمندساز در احساس زیبایی در نظر گرفتهانااد.
همچنین 21 ،درصد از زنا با خرید محصوالت زیبایی و  17درصد بااا نگاااهکرد بااه مجااالت
مد ،زیبایی را تجربه میکننااد (همااا  .)9 ،از یافتااههای دیگاار ایاان پااژوهش ،شناسااایی میازا
بهکارگیری محصوالت مختلف آرایشی از سوی زنا بهمنظور احساس ج ابی بیشتر جساامانی
بوده اس  .بر این اساس ،دئودوران با بیش از  82درصد بیشترین و محصااوالت روشاانکننده
پوس با 9درصد کمترین میزا استفاده را به خود اختصاااص دادهانااد .محصااوالت مربااوط بااه
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نگهداری مو ،عداار و ادکلاان ،مرطوبکنناادهها ،محصااوالت ماارتبط بااا نگهداشا صااورت،
محصوالت رنگی و آرایشی ،محاصوالت مرتبط با نگاهداری ناخن ،ماحصوالت ضدآفتاب بااه
ترتیب  ،%57 ،%68 ،%70 ،%74 ،%75و  %21میزا استفاده را به خود اختصاص دادهاند.

بر مبنای تحقیقی از واالس ،1افرادی که بااهخاطر مااوانعی چااو طبقااه اجتماااعی ،فقاار

اقتصادی و ...قادر به تأمین چنین استانداردهایی نیستند ،دچار بحرا هو یتی ،عدم کفایا
فرهنگ مصرفی ،انسا ها را تشاو یق مایکند تااا پوسا ،
میشوند.
ِ

و ضعف اعتمادبهنف
ً
مخاصوصا پوس زنانه را بهگاونهای تلاقی کنناد که الزم اس هامواره بهمنظور حفاظا

در برابر گ ر زما روی آ کار مداوم صورت پ یرد تا باادینترتیب ،پوسا بتوانااد و یژگای
تفاوت جنسیتی خود را حفظ نماید (احمد .)11 ،2001 ،امروزه بد نقش واساادی را باین
مصرف و هو ی فرد ایفاء میکند و به مکا اصلی نمایش تفاوتها تبدیل گردیاده اسا .
فرهنگ مصرفی ،منابه فرهنگی و نمادین بسیاری را برای مدسازی شخصی در اختیار افاراد
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قرار میدهد که بد برای آنها اهمی دارد (ترنر1996 ،؛ به نقل از یکایی.)123 ،1386 ،
راد و لنو  )1994( 2در تحقیق دیگااری بااا عنااوا «رابدا ٔاه باین نگاار بااه نقشهااای
جنسیتی ،رضای از بد  ،عزت نف

و مدیری ظاهر در زنا » به بررسی این موضوع در

بین دانشجویا دانشگاه پرداختند .یافتههای تحقیق نشا میدهد که زنا خیلی سریه یاااد
میگیرند که ظاهر خود را جه رسید به ایدئالهای فرهنگی مدیری نماینااد کااه شااامل
تنظیم وز و تمیز نگه داشتن بد جه باارآورد هنجارهااای مااورد انتظااار اسا ؛ نحا ٔ
اوه
نگر به نقش جنسی و رضای از بد ر ٔ
ابده متبتی با عزت نف دارد؛ رضای از بد
همبستگی بیشتری با عزت نف
دارای عزت نف

دارد تا نگر های سنتی به نقشهای جنسیتی؛ زنانی که

باالیی هستند ،نسب به زنانی که عزت نف

پااایینتااری دارنااد ،کمتاار

درگیر فرایند مدیری ظاهر میشوند؛ زنا دارای نگر سنتی و نگر مدر به نقشهااای
جنسیتی ،به یک میزا  ،به مدیری ظاهر توجه دارند؛ همچناین ،توجااه زیااد بااه ماادیری
ظاهر با عزت نف ر ٔ
ابده معکوس دارد.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در میا پژوهشهای تجربی انجامشده در ایرا در ٔ
حوزه مدیری بد پژوهشی تحا
عنوا «عوامل اجتماعیافرهنگی مؤثر در مدیری بد در میا زنا شهر کاشااا » توسااط
اسداله باباییفرد و همکارا وی ( )1395در سال  1394انجام شده اس  .در این پژوهش
با استفاده از نظریات بوردیو ،گافمن و فدرستو  ،فرضیات پژوهش تدو ین شااده و بااا رو
پیمایشی و ابزار پرسشنامه  320نفر از گرایش زنا به ماادیری بااد بررسای شااده اسا .
یافتههای حاصل از آزمو فرضیات نشانگر آ اس که به موازات افزایش میزا اسااتفاده از
رسانههای ارتباط جمعی ،سرمای ٔه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،باورهااای ما هبی و پا یر
اجتماعی ،توجه زنا به مدیری بد افزایش پیدا میکند .نتای تحلیل رگرسیو نیز بیانگر
آ اس که متغیرهای باورهای ما هبی ،رسااانههای ارتباااط جمعای و پا یر اجتماااعی
توانستهاند حدود  49درصد از تغییرات مدیری بد در بین زنا را تبیااین کنااد .همچناین،
نتای تحلیل مسیر نشا میدهااد کااه متغیرهااای باورهااای ما هبی و اسااتفاده از رسااانهها
بیشترین تأثیر مستقیم متب را در توجه زنا به مدیری بد داشته اسا  .باار ایان اساااس،
مالحظه میشود که زنا شهر کاشا  ،گ شته از گرایش فکری و ما هبی خااود ،بااه ساام
مدیری بد گرایش پیدا کردهاند.
ادیبیسده و همکارا ( )1390پژوهشی تح عنوا «تبیااین جامعهشااناختی ماادیری
بد در میا زنا » را به انجام رساندند که بااا رو پیمایشاای در سااال  1389انجااام شااده
ٔ
جامعه آماری این پژوهش زنا 15ساله و باالتر شهر تبریز بوده اس  .برای گردآوری
اس .
دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده اس  .یافتهها نشا میدهند که مدیری بد در میا
زنا 15ساله و باالتر تبریز از سدح متوسط به پایین برخوردار اس و بین متغیرهای مقایسهٔ
ٔ
سرمایه فرهنگی و اقتصادی ،تحصیالت و ماادیری بااد
اجتماعی بد  ،گروههای مرجه،
در میا زنا همبستگی معنادار وجود داشته و این متغیرها توانستهاند  37درصد از واریان
مدیری بد را تبیین کنند.
ربانی و همکارا ( )1389در مقالهای با عنوا «قشااربندی اجتماااعی و اصااالح بااد :
جراحی زیبایی به ٔ
متابه نماد پایگاه اجتماعی» بر روی افرادی که در زمااا مدالعااه (دو ماااه
پایانی سال) در شهر اصفها به یکی از مراکز جراحی زیبایی جه انجام این عمل مراجعه
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کردهاند ،انجام دادهاند .یافتههای این تحقیق نشا میدهد اکتری افرادی کااه بااه جراحای
زیبایی اقدام کردهاند ز  ،غیرمتأهل ،و متعلق به طبقات و پایگاههااای متوسااط روبااهپایین و
پایین جامعه بوده ولی واجد سدح متوسط باال و باالیی از مدیری بد هستند .باار اساااس
نظرات راهنما و نتای این تحقیق میتوا گف که انجام جراحی زیبایی بهعنوا یک رفتااار
مصرفی منزل بخش مختص به اقشار ممتاز جامعه نیس و در میا اقشار پایینتر جامعااه
نیز فراگیر شده اس ؛ اکتری یافتن اقشار پااایینتاار از متوسااط در باین متقاضایا زیبااایی
کلینیکی میتواند بیانگر اهمی اجتماعی زیبایی و تمایل این افراد جه کسااب موقعیا
باالتر و دستیابی به احترام بیشتر باشد؛ رفتارهای معدوف به زیبایی و ج ابی بدنی بهعنوا
بخشی از یک سبک زندگی میتواند تمایزبخش اقشار مختلفی باشد که واجد تعلق طبقاتی
و پایگاهی واحدی هستند.
رضایی و همکارا ( ،)1389پژوهشی تح عنوا «مدیری بد و ارتباط آ با عوامل
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اجتماعی در بی ن دخترا دانشگاه مازندرا » را به انجام رساندند .در این پژوهش آمده اس
که اهمی یافتن بد و متعاقب آ بازتابیشااد هو یا باادنی افاراد از پیاماادهای اساسای
ٔ
جامعه مصرفی 1اس که در آ افراد با تغییر و یژگیهااای ظاااهری بااد خااود مبااادرت بااه
ساخ بد اجتماعی یعنی بدنی که از نظر وضعی ظاهری ،آرایشی و پوششی مقبول نظام
اجتماعی اس  ،مینمایند .در این پژوهش عوامل اجتماعی مؤثر در این پدیده بررسی شده
و با استفاده از رو پیمایشی از مجموع  6000دانشجوی دختر دانشگاه مازندرا بر مبنای
فرمول کوکرا  400نمونه به رو خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده اس  .دیادگاههای
نظری فمینیسم سوسیالیستی ،2نظری ٔه فوکو ،3گیادنز و گااافمن 4راهنمااای آزمااو فرضایات
تحقیق بوده اس  .یافتههای تحقیق نشا میدهد عواماال مسااتقیم مااؤثر در ماادیری بااد
عبارتاند از :مصرفگرایی ،فشار اجتماعی و مصرف رسانهای؛ این سه عاماال  83درصااد
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکننند
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فاتحی و اخالصی ( )1387در پژوهشی با عنوا «مدیری بد و رابد ٔه آ بااا پا یر
اجتماعی بد (مدالع ٔه موردی زنا شهر شیراز )» ،با هدف بررسی نوع ارتباط میا پ یر

اجتماعی بد و مدیری بد  ،رابد ٔه معنادار میا این دو متغیر را به کمااک رو پیمایشاای
مورد بررسی قرار دادهاند .حجم ٔ
نمونه تحقیق  400نفر از زنا  18تااا  40سااال ٔه ساااکن در

مناطق هش گان ٔه شیراز بودهاند که با رو نمونهگیری خوشهای چندمرحلااهای و تصااادفی
ساده انتخاب شدهاند .نتای تحقیق نشا میدهد که میانگین مدیری بد براباار بااا 62/8
درصد اس که حاکی از میزا باالی توجه زنا به بد در هم ٔه وجوه آ  ،اعاام از آرایشاای،
مراقب و  ...اس  .همچنین ،نتای نشااا دهند ٔه رابدا ٔه مسااتقیم و معنااادار بااین متغیرهااای

مصرف رسانهای ،پ یر اجتماعی بد و پایگاه اقتصااادی و اجتماااعی بااا ماادیری بااد
اس و بین متغیرهای دینداری و مدیری بد رابد ٔه معکوس و معنادار وجود دارد.
میرساردو و همکارا ( )1389پژوهشی با عنوا «رابد ٔه بین عوامل اجتماعیافرهنگی و

گرایش زنا به جراحی زیبایی در بین زنا شهر کرج» ،با حجم ٔ
نمونه  148نفر از بین زنانی
که در سالهای  89-86در بیمارستا های شهر کرج اقدام به عمل جراحی نمودهاند ،انجام
دادهاند .این تحقیق پیمایشی و ابزار جمهآوری دادهها در آ پرسشاانامه بااوده اسا  .نتااای
آمار توصیفی نشا میدهد که میانگین سنی پاسخگویا  30سال 24/2 ،درصد خانهدار و
اغلب متأهل بودهاند .همجنین ،نتای نشا میدهند که بین عوامل اجتماااعی چااو یااافتن
همسر مناسب ،تأیید اجتماعی توسط دیگرا و یافتن شغل بهتر با گارایش بااه انجااام عماال
زیبایی رابد ٔه معنادار وجود دارد .نتای تحلیل رگرسیونی نشا داد که متغیرهای اجتماعی و
فرهنگی و تماشای برنامههای ماهوارهای 50 ،درصد تغییارات واریااان متغیاار گارایش بااه
عمل زیبایی را تبیین میکنند.
 .3چارچوب نظری پژوهش

بد یکی از مفاهیم مهم در علوم اجتماعی و انسانی اس و دیدگاهها و نظریااات مختلفاای
در مورد جنبه های مختلف این مفهوم مدرح شده اس ؛ بر اساس آنچه در پیشین ٔه نظااری و
تجربی اشاره شد ،تئوریهای کولی ،گافمن ،گیدنز ،هومنز ،و نااا لین بااهعنوا چااارچوب

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

127
عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش زنان به ...

نظری پژوهش حاضر درنظر گرفته شدهاند .چارلز هورتو کولی ،جامعهشناس آمریکایی از
رویکردی خردنگر و با توجه به تعامل رابد ٔه بین عاملی انسانی و ساااختارهای اجتماااعی،

موضوع مدیری بد را در قالب نظری ٔه خودآیینهسا مورد بحث و بررسی قرار داده اسا .
بهطورکلی ،نظری ٔه خودآیینه سا چارلز هورتو کولی مبتنی بر این فرض اس که افراد برای
ظاهرشا اهمی قائلاند؛ چرا که به آنها تعلق دارد .به همین دلیل ،اگر ظاهر فرد موردپسند
ً
و دلخواه او باشد ،از ظاهر خشنود و در غیر آ صورت ناخشنود میشود .اساسا انسا ها
ٔ
درباره ظاهر و خصوصیاتشا پی میبرند و از آ متأثر میشوند.
به برداش یهنی دیگرا
سه اصل کلیدی نظری ٔه خود آیینهسا کولی عبارتانااد از .1 :تصااور ظاهرمااا در نظاار
ٔ
درباره ظاهرما ؛  .3احساااس نهااایی مااا از خااود ،متاال
دیگرا ؛  .2تصور قباوت دیگرا
غرور یا شرمندگی؛ بنابراین ،تصور یهنی افراد از خود ماانعک کننااد ٔه تصااور آنهاسا از
واکنش دیگرا در قبال ظاهر ،حال و رفتارشا  .ما باید دیگرا را آیینههایی باادانیم کااه بااا
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نگاه به آنها گویی خود را میبینیم .خالصه ،ما خود را چنا میبینیم که دیگرا ما را آ طور
میبینند (کوزر .) 1372 ،با تکیه بر دیدگاه کولی در مورد خود آیینهسا اینگونااه ماایتااوا
ٔ
جامعه کنونی انسا ها درصدد
موضوع مدیری بد را مورد بررسی و تحلیل قرار داد که در
هستند بهترین نمود را در دیدگاه دیگرا داشته باشند .ازاینرو ،آنها تال ماایکننااد بااد و
ظاهر خود را بر اساس ارزیابیهای دیگرا مدیری کنند .آنها در این زمینه نهتنها بر اساس
برداش دیگرا که بر زبا شا میآید ،بلکه حتی بر اساس برداشتی که از نگاار دیگارا
در مورد خودشا دارند دس به مدیری بد خود میزنند.
مکتب کنش متقابل نمادین از جمله مکاتبی اس کااه هویا و شااکلگیری هویا را
موضوع مباحث خود قرار داده اس  .این دیاادگاه دارای ایاان پیشفاارض بنیااادی اسا کااه
انسا ها با توجه به قابلی هایی مانند قدرت تفکاار ،انتخاااب ،تصاامیمگیری ،نمادسااازی و
نمادپردازی ،با دیگرا در کنش متقاباال قارار میگیرنااد .در دیاادگاه کاانش متقاباال نمااادین
انسا ها دارای قدرت عاملی بوده و بر مبنای ادراک خااود از محاایط و شارایط پیرامااونی و
بهویژه کنشها و واکنشهای دیگرا  ،دس به کنش و واکنش میزنند (جعفری و همکارا ،
 .) 1398دیدگاه دیگری که به همااین ساان نزدیااک اسا و در چااارچوب جامعهشناساای

پدیدرشناختی قرار میگیرد دیاادگاه برگاار و الکماان اسا  .آنهااا بااا طاارح مفهااوم ساااخ

اجتماااعی واقعی ا  1میخواهنااد نشااا دهنااد کااه انسااا ها در ساااخته و پرداختااه کاارد
واقعی های اجتماعی ،و همچنین هوی و فرهنگ خود ،نقشاای بنیااادی دارنااد (کالهاای،
ً
 .)1398مسلما مدیری بد در اشکال گوناااگو آ  ،ضاامن آ کااه متااأثر از ساااخ های
ً
اجتماعی و فرهنگی اس  ،از عاملی انسانی نیز عمیقا متأثر اس .
گافمن ،از سرشناسترین اعبای مکتب کنش متقابل نمادین ،بر این نکته تأکید میکند
که میا خود اجتماعی یا هوی اجتماعی با خود واقعی فاصله وجود دارد .وی برداش از
خود را با رهیاف نمایشی تشریح میکنااد .گااافمن بااا رویکاارد نمایشاای خااود ،نقشهااای
اجتماعی و موقعی های اجتماعی را فقط نمایشهایی میبیند که در زناادگی روزمااره اجارا
میشوند .به باور وی ،خود افراد از طریق نقشهایی که در این موقعیا هااا اجارا میکننااد
شکل میگیرد و معنا مییابد .گافمن ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازٔه زیااادی بااه بااد
اشارد دارد .از دید او ،عامال بدنی یا جسمی نیز رأیجمهکنهایی هستند که با توساال بااه
هم ٔه رو های عالم دهی اجتماعی میکوشند نظر دیگرا را به خااود جلااب کننااد .ایاان
عامال بدنی معرفهای ّ
تجسدیافت ٔه منش و منزل اند که از طریق دیگر کنشگارا تفساایر

میشوند (لوپز و اسکات .)155 ،1385 ،2گافمن چنین میپندارد که افراد در هنگام کاانش
متقابل ،میکوشند جنبهای از خود را نمایش دهند که دیگرا آ را میپ یرنااد .او ماادیری
ً
تأثیرگ اری 3را از شگردهایی میداند که کنشگرا برای حاال مسااائلی کااه احتماااال ممکاان
اس در این زمینه با آ روبهرو شوند از آنها استفاده میکنند (ریتزر.)292 ،1377 ،
ً
مسلما هر انسانی به دنبال آ اس که به گفت ٔه گااافمن ،بیشااترین تااأثیر را باار دیگارا و
ٔ
جامعه پیرامو خود داشته باشد .انسا امااروزی درصاادد اسا در صااحنه
بهطورکلی ،بر
ّ
موجاه و موردقباول باشااد .او از هرگونااه رفتااار یااا
بهگونهای ظاهر شود که از دیدگاه دیگرا
ظاهری که باعث طرد وی از دیدگاه دیگرا شااود اجتناااب ماایکنااد .در نتیجااه ،از دیاادگاه
گافمن ،جلب توجه دیگرا  ،در سدح خرد و کال  ،موضااوعی مهاام بارای انسااا امااروزی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اس و شیوه های گوناگو مدیری بد  ،همچو استفاده از لوازم آرایااش ،انجااام جراحاای
زیبایی ،از مهمترین ابزارهای امروزی برای اثرگا اری بیشااتر باار دیگارا و کسااب جایگاااه
اجتماعی بیشتر در جامعه اس .

مباحث گیدنز در مااورد ماادیری بااد را ماایتااوا از دیاادگاههااای وی دربا ٔ
ااره مدرنیتااه و
شکلگیری هوی در دنیای مدر استخراج کرد .گیدنز با نگاهی تلفیقی ٔ
نظریه خود در ٔ
حوزه

بد را مدرح کرده اسا  .او ٔ
دوره ماادر را دورهای میدانااد کااه انسااا هااا بایااد در مفاااهیم،
ً
بازاندیشی داشته باشند« .گیدنز بد را صرفا نوعی موجودی فیزیولوژیک نمیدانااد و معتقااد
ً
اس که بد عمیقا تح تأثیر بازتابندگی عصر تجدد قرار گرفته اس » (گیاادنز ،بااه نقاال از:
اعتمادیفرد و امانی .)7 ،1392 ،از نظر وی ،در دنیای جدید ،ر ٔ
ابده ما با محیط اطرافما با
تغییرات تکنولوژیک مرتبط اس و این مسئله را باید در بد آگاه ٔ
شده فرد ماادر بازتابیشااده

جس وجو کرد .به تعبیر گیدنز ،در دنیای مدر  ،بد آگاهی ،موجب تغییراتی مهاام در نقااش
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انسا ها شده اس  .در این دورا دیگر نقشهای ثاب وجود ندارد؛ بد آگاهی موقعیا هااای
گوناگونی برای بد و افراد فراهم میکند .برای متال ،ابا ٔ
اژه زیباییشااناختی اهمیا اجتماااعی
پیچیدهای مییابد که میتواند رنگآمیزی شود ،پوشیده شود ،تراشاایده شااود ،تیا زده شااود،
سورا شود ،نقاشی یا تاتو شود ،موها کشیده شود یا موهایی کاشته شود (سعیدی ،به نقل از:
هما  .)7-8 ،از نظر گیدنز ،برای اینکه با دیگرا در تولید و بازتولید روابط اجتماعی بااه یااک
اندازه شریک شویم ،باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقی آمیااز باار چهااره و بااد خااویش
اعمال کنیم .کنترل بد اساسیترین ٔ
جنبه چیزی اس که نمیتوانیم آ را با کلمات بیا کنیم
(گیدنز ،به نقل از :هما .)8 ،
گیدنز موضوع مدیری بد را در چارچوب کلی موضوع سبک زندگی مورد بررسی و تبیااین
قرار میدهد .درحالیکه سبک زندگی در جوامه توسعهنیافته ،هنوز بر اساس موقعی طبقاااتی و
ً
ٔ
جامعه مدر الگوهایی کامال فردی اس
پایگاهی آنها تبیین میشود .الگوهای سبک زندگی در
ِ
(صمیم .)156-155 ،1393 ،گیدنز ،معتقد اس بد  ،همانند شخصی  ،مکانی برای تعامل،
تخصیص و تخصیص مجدد اس (خوزه لوپز و دیگرا  ،به نقل از فاتحی و اخالصاای،1389 ،
ٔ
جامعه مصرفی به کامجویی حاصل از بااد م مدیری شااده
 .)67-66از نظر گیدنز ،انسا ها در

در ٔ
همه شئو آ تشویق میشوند .تأکید فرهنگ معاصر بر زیبااایی و جااوانی ،حقیقا ماارگ را
مورد نفی قرار داده اس  .وی معتقد اس  ،به دنبال تمایز منحصربهفرد جوامه مدر  ،مرگ برای
افراد تبدیل به معبلی هستیشناختی شده اس (گیدنز ،به نقل از :هما  .)70 ،گیاادنز باار ایاان
باور اس که رشد عالقه به مراقب از بد و دس کاری و کنترل آ ناشی از بحرا هویتی اس
که مدرنیته برای جوامه کنونی به ارمغا آورده اس  .به باور وی ،خود در درو بد جاای دارد و
آگاااهی نسااب بااه خااویش بیشااتر ناشاای از تغییراتاای اس ا کااه در بااد احساااس میشااود
(خواجهنوری ،به نقل از :یکایی و امنپور.)381 ،1392 ،
به نظر گیدنز ،بد فقط ابزاری برای منش و واکنشهای موضعی نیس  ،بلکه دستگاهی
طبیعی اس که صاحبش باید به دق از آ مراقب کند (حیدرخانی و همکااارا ،1392 ،
 .)61-60به ٔ
گفته گیدنز ،مدیری بد بهمعنای دستکاری ظاهری بد اس که بااا ظهااور
ٔ
جامعه مصرفی ،نما و صورت ظاهری بد برای افراد جامعه از اهمیا بساایار
عصر جدید

زیادی برخوردار شده اس  .امروزه بد بهصااورت جزئاای از بازتابناادگی 1درآمااده اسا و
ویژه بدنسازی و توجه به آراستگی و نظاف جسم در ٔ
رژیمهای ٔ
دوره اخیر ،تجدد بد را در
برابر گرایشهای بازتابی مداوم ،بهویژه در شرایدی که کترت انتخاب وجااود داشااته باشااد،
تأثیرپ یر ساخته اس (گیدنز .)149 ،1378 ،بهطورکلی ،یکای از زمینااههای اجتماااعی و
فرهنگی جهانی که در گستر توجه به بد  ،بهویژه گستر جراحی زیبایی ،نقااش داشااته
ٔ
اس  ،ظهور و گستر پدی ٔ
جامعه مدر  ،بهویژه در وضعی جهانیشااد
ده فردگرایی 2در
بوده اس (گیدنز و بردسال.)91 ،1390 ،
ٔ
نظریه مبادل ٔه هومنز ،پاسخهای فرد بر حسااب اصاال پااادا و مجااازات صااورت
بنا بر
میگیرد؛ یعنای فاارد بااه آ جنبااههایی کااه پااادا دربااردارد ،پاسااخ مساااعد میدهااد و از
جنبههایی که به مجازات میانجامد ،اجتناب میورزد (ادیبای و انصاااری.)254 ،1383 ،
یکی از اصول کلی در نظری ه مبادله ،وجود سود در انجام کنش اس  .در ایان معنااا ،کاانش
فرد در خأل صورت نمیگیرد و هرکسی در ازای آنچه میگیرد چیزی باید بدهد .هزینااه نیاز
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کوششی اس که در نتیج ٔه یک انتخاب معین و کنار گ اشتن انتخابهای دیگاار از دسا
رفته ،و به عبارت دیگر صرف حصول رضای و پادا های ّ
بالقوه شده اس (اسکید مور،
79 ،1375؛ به نقل از هما ).
در نظری ٔه مبادله ،تأیید اجتماعی عنوانی کلای اسا کااه میتوانااد وجااه اشااتراک همااه
پادا هایی باشد که از یک کنش ناشی میشوند .مردم در زناادگی خااود در جسا وجوی
مدلوب واقهشد هستند و از آ در روابط اجتماعی خااود لا ت میبرنااد .تأییاد میتوانااد
صورتهای ملموس زیادی به خود بگیرد (هما  .)86 ،به عبارت دیگر ،موجودات در هاار
وضعیتی ،رفتاری از خود بروز میدهند که بیشترین پادا ها و کمترین مجازاتها را در باار
داشته باشد (ادیبی و انصاری .)263 ،1383 ،بحث هومنز در نظری ٔه مبادله ،نشا میدهااد
افراد در زندگی خود به دنبال مدلوب واقهشد هستند در هر وضعیتی ،رفتاااری را از خااود
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بروز میدهند که کمترین ضرر و بیشترین پادا را داشته باشد.
ٔ
سرمایه اجتماعی ابزاری اس بارای تحکاایم و دفاااع در براباار از دسا داد
طبق نظر لین،
احتمالی منابه .وی سه نوع بازدهی در این نوع روابط را متا کر ماایشااود :سااالم جساامانی،
ٔ
دهنده خو بینی و رضای از عرصههااای مختلااف
سالم روانی و رضای از زندگی که نشا
زندگی ،مانند خانواده ،ازدواج ،کار ،بد  ،جامعه و محیط اس  .رضای از زناادگی بساایاری از
حیدهها از جمله وضعی سالم  ،توا انجام فعالی های روزمره ،وجااود فرصا هایی بارای
دنبالکرد عالیق ،عملکرد اجتماعی در دوستیها و روابط با دیگرا  ،دسترسی به منابه مراقبا
از سالمتی و به مراتب اقدام در جه توجه و مدیری بد از سوی کنشگرا را در بر میگیرد.
بر مبنای نظریههای باال ،و همچنین ،با اتکاء باار نتااای پژوهشهااای تجرباای پیشااین،
فرضیههای ٔ
مقاله حاضر ،تدوین شده و در بخش تجربی مورد آزمو قارار گرفتنااد )1 :بااین
احساس فشار اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بد رابده وجود دارد؛  )2بین دستیابی به
موقعی اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بااد رابدااه وجااود دارد؛  )3بااین میازا تأییااد
اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بد رابدااه وجااود دارد؛  )4بااین رضااای از زناادگی و
گرایش زنا به مدیری بد رابده وجود دارد؛  )5بین ج ب جن مخالف و گرایش زنااا
به مدیری بد رابده وجود دارد.

 .4روش پژوهش

ٔ
مدالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده و ابزار الزم جه گردآوری اطالعات پرسشاانامه
رو
ٔ
مدالعه اسنادی و کتابخانهای هاام اسااتفاده شااده اسا  .ایاان
بوده اس  .بهعالوه ،از رو
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی اس  .در این پژوهش از شیو ٔه نمونهگیری سااهمیهای ،کااه

یکی دیگر از تکنیکهای غیراحتمالی رای اس  ،استفاده شده اسا  .هاادف در ایاان نااوع
نمونهگیری ار ٔ
ائه نمون ٔه معرف بدو انتخاب تصااادفی افاراد اسا  .از پرسشااگرا خواسااته

میشود با افرادی که خصوصیات معینی دارند مصاحبه کنند؛ به آنها سهمی ٔه انواع خاصی از
افراد داده میشود که باید با آنها مصاحبه کنند .سهمیهها بهگونهای تعیین میشود که نمونا ٔاه
نهایی معرف خصوصیاتی باشد که سهمیهبندی بر اساس آنها انجااام گرفتااه اسا (دواس،
 .)85 ،1392بر اساس اهداف تحقیق زنا خانااهدار مااورد نظاار از میااا زنااانی کااه عبااو
جامعه آماری شامل ٔ
ٔ
کلیه زنااا
سالنهای بدنسازی و ایروبیک هستند ،انتخاب شده اس .
واقه در سنین 16تا  64سال شهر قم ،به تعداد  411287نفر ،بوده اس که از این تعداد بر
اساس فرمول کوکرا  384نفر بهعنوا حجم نمونه و به شیو ٔه نمونهگیری سهمیهای انتخاب
بوده اسا  .همچنااین،

شدند .نرمافزار مورد استفاده جه تجزیهوتحلیل دادهها

برای سنجش اعتبار ابزار اندازهگیری از اعتبار صوری اسااتفاده شااده اسا ؛ یعناای ایاان کااه
اعتبار پرسشنامه با توجه به نظر اساتید و متخصصین تأمین گردید .برای سنجش پایایی نیز،
تکنیک آلفای کرونبا مااورد اسااتفاده قارار گرفا  .ضااریب پایااایی حاصاال بارای تمااامی
متغیرهای مورد بررسی باالی  0/6بوده و از نظر آماری مورد تأیید بوده اس .
جدول  .1نتایج ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب پایایی

مدیری بد

0/95

احساس فشار اجتماعی

0/84

دستیابی به موقعی اجتماعی باال

0/77

تأیید اجتماعی

0/68

رضای از زندگی

0/68

ج ب جن مخالف

0/80
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 .5تعاریف متغیرهای پژوهش
 .1-5تعاریف نظری متغیرها

مدیریت بدن .فدرستو بر این باور اس که مدیری بد به فهرس بلندی از اعمالی
نظیر تاتو ،پیرسینگ ،برید بخشی از بااد تااا ژیمیناسااتیک ،بدنسااازی ،و رژیاامگاارفتن و ...
اطالم میشود .به باور وی ،آنچه که موجب مدیری بد میشود ،احساس کنترل بر بد و
ساختن ژستی برخالف بد طبیعی و عادات هر روزهای اس که بر زندگی چیره اس  .فرد
با مدیری بد علیه زندگی روزمره موضه میگیرد ( فدرستو .)1999-2000 ،
فشار اجتماعی .در معنای کلی عبارت اس از نیروهای بالفعل یا بالقوه اجتماااعی در
جه کنترل اندیشه ،رفتار یا عمل انسا ها و یا هاادای آ در مساایری خاااص .در معنااای
محدودتر ،فشار اجتماعی بر افکار عمومی اطالم میشود .بسیاری در ایاان اندیشااهاند کااه
گاه فشار اجتماعی موجبات تأثیر بر جها احساس انسااا ها را فاراهم میسااازد .ازایاانرو،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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برخی مجموع اثرات نها و آشکار ،مستقیم و غیرمستقیمی که محیط اجتماعی باار افارادی
که در آ زندگی میکنند اعمال میدارد ،را فشار اجتماعی میدانند؛ یعناای نیرویاای کااه در
جامعه یا گروه فینفسه به چشم میخورد و اعبا را به پا یر رفتااار و ساالوکی مندبااق بااا
الگوهای کلی مسلط ،اندیشههای مکتسب ،گروه و عادات پ یرفته وامیدارد (بیرو،1380 ،
 )312فشار اجتماعی در معنایی ملموستر و نزدیکتر به یهن ٔ
نحوه فشاری را میرساند که
یک گروه اجتماعی بر اتباع ،کارمندا یا مسئولین کلی اعمال میدارد تااا آنااا را بااه انجااام
احتراماتی متناسب با نیازها و منافعش وادارد .مدبوعات ،تظاهرات جمعی و اعتصابات ،در
این معنا بهعنوا وسایل اعمال فشااار ،مااورد اسااتفاده قارار میگیرنااد .بنااابراین ،گروههااای
اجتماعی برای حفظ وحدت گروه و اجرای هنجارها ،اقدام بااه کنتاارل و نظااارت اجتماااعی
میکنند که نوعی فشار به افراد وارد میآورد (هما )371-372 ،
موقعیت اجتماعی .مقام و موضعی اس که یک فرد در یک جامعه و در زمانی معااین
اشغال میکند (بیرو .)371 ،1380 ،موقعی اجتماعی یکاای از موضااوعات و محورهااای
مورد توجه در ارزیابی پایگاه اجتماعی اس  .موقعی اجتماعی عبااارت اسا از اعدااای
مقامی در سلسلهمراتب کیفی کل جامعه به هر فرد به استناد مجموع ارزیابیها از هر یک از

پایگاههایی که احراز کرده و پادا هایی که از هر یک از آنها عایااد شااده اسا (کااوزر،
.)45 ،1373
تأیید اجتماعی .یک مفهوم روا شناختی اس که به نفوی اطرافیا یک فرد در تصمیمگیریها
و ٔ
نحوه انجام کار او گفته میشود .زمانی که در شارایط تصاامیمگیری بارای انتخاااب قارار داریاام و
نمیدانیم که کدام انتخاب درس اس  ،به اطرافیا نگاه میکنیم که در شرایط یکسااا بااا مااا چااه
تصمیمی گرفتهاند .زمانی که اکتری اطرافیا ما یک انتخاب را داشتهاند ،ما هم فکر میکناایم کااه
آ بهترین تصمیم ممکن اس (یانگ و همکارا .)213 ،2014 ،
رضایت از زندگی :بازتاب تواز میا آرزوهای شخص و وضااعی فعلای اوسا  .بااه
بیا دیگر ،هرچه شکاف میا آرزوهای فرد و وضعی عینی وی بیشتر گردد ،رضای او از
زندگی کاهش مییابد (اینگلهارت.)1 ،1373 ،
جذب جنس مخالف .وقتی حاارف از زیبااایی زنااا بااه میااا ماایآیااد مااردا بااهعنوا
دیگریهای پراهمی در این کردار بسیار پررنگ نمایا میشوند .این اهمی به صورتهااای
متفاوتی در آرایش زنا تأثیرگ ار اس  .برخی با آرایشکرد خواها برقراری ارتباط بیشااتر بااا
جن مخالف هستند (نوری .)91 ،1393 ،زنا در جامعهای مانند ایرا  ،با آرایشکاارد بااه
دنبال مدیری روابط اجتماعی خودشا هسااتند و ایاان اماار از طریااق ماادیری نگاااه مردانااه
سازما میدهند .زنا در این مورد با دو رویکرد متفاوت عمل میکننااد :رویکاارد اول نااوعی
رویکرد مقاومتی اس ؛ یعنی زنا با استتار آرایش در برابر مردا (غیرخودیها) از اینکه ابا ٔ
اژه
ً
نگاههای جنسی شوند سرباز میزنند .ولی رویکرد دوم کامال متفاوت با اولی اس ؛ زنااا در
این رویکرد با کردار آرایش در پی جلب توجه و نگاه مردانهاند و این امر را با گرهزد آرایااش و
امر جنسی نزد مردا تفسیر میکنند .در اینجا مدیری نگاه از طریق آرایااش در جلااب توجااه
مردا نهفته اس ؛ حال این مرد میتواند شریک جنسی ز باشد و یا هر مرد دیگااری کااه ز
خواسته یا ناخواسته با آرایش زنا به نگاه راغب میشود (هما .)93 ،
 .2-5تعاریف عملیاتی متغیرها

برای سنجش متغیرهای پژوهش گویااههااای در ساادح ساانجش رتبااهای و در قالااب طیااف
لیکرت به صورت جدول شماره ( )2تدوین شده اسا  .بااهطورکلی ،در ایان پااژوهش ،از
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ً
شاخصهایی عمدتا ابداعی جه سنجش متغیرهااای پااژوهش بهااره گرفتااه شااده اسا .
گو یههای انتخابی ،پ از انجام پیشآزمو (با نمون ٔه  35نفر) ،اجرای آزمو قابلی اعتماد
یا پایایی ،اجرای آزمو تحلیل عامل ،و اطمینا یافتن از کارایی آنها در سنجش متغیرهااا و
ً
تشکیل شاخصهای پژوهش ،نهایتا بهعنوا ابزارهای ساانجش متغیرهااای پااژوهش بااهکار
گرفته شدند .در این زمینه در پیشآزمو مقادیر آلفای کرونبااا مجموعا ٔه گویااههای هما ٔاه
متغیرهای اصلی پژوهش برآورد شده اس .
جدول  .2شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای شاخصها
مدیر یت بدن
 .1استقاده از عدر ،ادکلن یا دئودوران ؛  .2استفاده از رژ گوناه و رژ لاب؛  .3اپیالسایو باد ؛  .4اساتفاده از خاط چشام،
ریملٔ ،
سایه چشم و مداد ابارو؛  .5اساتفاده از نااخن منصانوعی و الک نااخن؛  .6اساتفاده از کارمهاای مرطاوبکنناده و
روشنکننده؛  .7استفاده از لنزهای رنگی؛  .8استفاده از ماسکهاای صاورت؛  .9اساتفاده از رژیامهاای الغاری و تناساب
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اندام؛  .10استفاده از وسایل تناسب اندام برای کنترل وز  ،ورز های هوازی (ایروبیک)؛  .11استفاده از لباسهای انادامی
و کوتاه؛  .12استفاده از لباسهای بد نما در مهمانیها؛  .13نشا داد ج ابی هاای زناناه؛  .14گارایش باه انجاام عمال
جراحی زیبایی؛  .15برداش لیزری موهای زائد بد ؛  .16پیادهروی؛  .17لیپوساکشن؛  .18ارتودنسی؛  .19بوتاک .
احساس فشار اجتماعی
 .1مسخرهشد به عل چاقی باعث اضدراب من میشود؛  .2از اینکه به خاطر لباس و سر و وضه ظااهری ماورد تمساخر
دیگرا قرار بگیرم ،بیزارم؛  .3همیشه سعی میکنم لباس و ظاهر من متناساب باا فباا و مکاانی کاه در آ جاا حباور دارم
ٔ
جامعه کنونی ما ،یکدس شدگی در ظاهر ،لبااس و انادام اسا ؛  .5دوسا دارم لباسای کاه
باشد؛  .4یکی از اقتبائات
میپوشم چاقی من را نشا ندهد؛  .6زیاد شد عملهای جراحی زیبایی باعث ترغیب من به انجام این عملها میشود.
دستیابی به موقعیت اجتماعی بال
 .1برای به دس آورد موقعی اجتماعی باالتر سعی میکنم ظاهر خوبی داشته باشام؛  .2اماروزه بارای خیلای از مشااغل
دولتی و خصوصی داشتن شرایط فیزیکی متناسب با روز جامعه ،جزو اولوی ها شده اس ؛  .3وقتای ظااهر آرایاش کارده،
لباس شیک و اندام متناسب دارم بیشتر مورد احترام هستم؛  .4برای این که مورد تأییاد اطرافیاا باشام ساعی مایکنم ظااهر
خوبی داشته باشم؛  .5داشتن ظاهر خوب در مهمانیها باعث میشود بیشتر به من توجه کنناد؛  .6اگار بخاواهم در جامعاه
پیشرف کنم چارهای ندارم جز این که ظاهری زیبا و آراسته داشته باشم.
تأیید اجتماعی
 .1اینکه چهره و اندام من از نظر دیگرا خوب به نظر برسد ،برای من خیلی مهم اس ؛  .2همیشه تال مایکانم باه قادری
آراسته و مرتب باشم که توجه دیگرا را جلب کنم؛  .3از اینکاه در مکاا هاای عماومی ماورد تحساین دیگارا قارار بگیارم
احساس خوبی دارم؛  .4آراسته بود در محیط کار و زندگی باعث محبوبی بیشتر اس  ،برای همین سعی مایکنم همیشاه
آراسته باشم؛  .5تأیید دیگرا از ظاهر من نقش زیادی در موفقیتم در زمینههای گوناگو دارد.

رضایت از زندگی
 .1زندگی من در اکتر مواقه به آرما هایم نزدیك بوده اس ؛  .2شرایط زندگی من عالی اس ؛  .3از زندگیام راضی هساتم؛
ً
 .4تاکنو هرآ چه را که در زندگی میخواستم باه دسا آوردهام؛  .5اگار میتوانساتم زنادگی دوبااره داشاته باشام تقریباا
هیچچیز را تغییر نمیدادم؛  .6در اکتر مواقه زندگی من ایدئال بوده اس ؛  .7من همواره به دلیل داشاتن ایان زنادگی عاالی،
خدا را شاکرم.
جذب جنس مخالف
 .1اینکه از نظر جن مخالف زیبا به نظر برسم برایم بسیار اهمی دارد؛  .2اینکه شریک جنسی مان انادام چاام یاا الغار،
مدل مو یا آرایش خاصی را دوس دارد از نظر من اهمی دارد؛  .3همیشه سعی میکنم طوری لباس بپوشم یاا آرایاش کانم
که شریک جنسی من دوس داشته باشد؛  .4برای ج ب شریک جنسیام اگر نیاز داشته باشم و مجبور شوم عمال جراحای
زیبایی انجام میدهم؛  .5به نظر من زیبایی یک مالک مهم برای انتخابشد یک ز از طرف جن مخالف اس .

 .6یافتههای پژوهش
 .1-6ویژگیهای عمومی پاسخگویان

بر اساس دادههای این پژوهش 123 ،نفر از پاسااخگویا ( 32درصااد) مجاارد و  261نفاار
( 68درصد) از آنها متأهاال هسااتند 14 .نفاار ( 3/6درصااد) دارای تحصاایالت راهنمااایی،
193نفر ( 50/3درصااد) از آنهااا ،دارای تحصاایالت دیااپلم45 ،نفاار ( 11/7درصااد) دارای
تحصیالت فوم دیپلم 100 ،نفر ( 26درصااد) دارای تحصاایالت لیسااان  24 ،نفاار (6/3
درصد) دارای تحصیالت فوملیسان و باالتر و  8نفر ( 2/1درصد) نیز دارای تحصاایالت
حوزوی هستند .در مجموع ،بیشترین پاسخگویا دارای تحصیالت دیااپلم هسااتند .تعااداد
 83نفر ( 21/6درصد) شاغل و  301نفر ( 78/4درصد) غیرشاغل هستند .تعداد  42نفاار
( 10/9درصد) در گروه سنی زیر  20سال 135 ،نفر (35/2درصد) در گروه سنی 20-29
سال 107 ،نفر ( 27/9درصد) در گروه سنی  30-39سال 38 ،نفر ( 9/9درصد) در گروه
سنی  40-49سال 37 ،نفر ( 9/6درصد) در گااروه ساانی  50-59سااال ،و  25نفاار (6/5
درصد) نیز در گروه سنی  60سال و باالتر قرار دارند.
 .2-6یافتههای استنباطی

جه آزمو همبستگی بین متغیرهای مسااتقل بااا متغیاار وابساات ٔه ماادیری بااد از آزمااو
همبستگی پیرسااو اسااتفاده شااده اسا  .نتااای حاصاال از آزمااو ما کور نشااا داد کااه
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ٔ
همبستگی بین ٔ
وابسته پژوهش معنادار اس  .در مجموع ،بااا
همه متغیرهای مستقل و متغیر
افزایش احساس فشار اجتماعی ،گرایش به مدیری بد در بین ٔ
نمونه آماری مااورد مدالعااه
نیز افزایش مییابد .ر ٔ
ابده خدی بین دو متغیر دستیابی به موقعی باالتر و مدیری بد نیااز
با توجه به سدح معناداری بهدس آمده ( ،) =0/000به لحظ آماری مورد تأیید اس  .نوع
رابده ،مستقیم برآورد شده اس  .مدابق یافتهها ،همبستگی بین متغییاار تأییااد اجتماااعی و
مدیری بد زنا براساس سدح معناداری حاصل ( ،) =0/000معنادار بااوده ،همچنااین
نوع رابده بین دو متغیر مسااتقیم اسا  .رابدا ٔاه خداای بااین دو متغیاار رضااای از زناادگی و
مدیری بد با ضریب همبستگی  0/506و با سدح معناداری ( ،) =0/000از نظر آماری
مورد تأیید اس  .همبستگی بین متغیر ج ب جن مخالف و مدیری بد نیز با توجااه بااه
سدح معناداری بهدس آمده ( ،) =0/000معنادار و مااورد تأییااد اسا  .نااوع رابدا ٔاه بااین
ٔ
شماره .)3
متغیرهای م کور نیز مستقیم بوده اس (جدول
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ٔ
وابسته پژوهش
جدول  .3نتایج 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

ضر یب همبستگی

0/365

0/362

0/363

0/506

0/351

متغیر وابسته
مدیر یت بدن

فشار

دستیابی به موقعیت

تأیید

رضایت از جذب جنس

 .3-6تحلیل رگرسیونی چندمتغیره و تحلیل مسیر

جه برآورد تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر مدیری بد از تحلیل رگرسیونی چناادمتغیره
استفاده شده اس  .در بین متغیرهااای مسااتقل در ماادل رگرساایونی متغیرهااای رضااای از
زندگی ،فشار اجتماعی و تأیید اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیاار ماادیری بااد
زنا داشتهاند ،که تنها تأثیر دو متغیاار رضااای از زناادگی و احساااس فشااار اجتماااعی باار
مدیری بد از نظر آماری معنادار بوده اس  .نوع تأثیر تمامی متغیرهای مستقل باار متغیاار
مدیری بد نیز معکوس بوده اس  .همچنین متغیرهای م کور ،توانستهانااد  41درصااد از
تغییرات متغیر وابسته مدیری بد را تبیین نمایند (جدول شماره .)4

جدول  .4تحلیل رگرسیونی مدیر یت بدن
متغیرهای مستقل
رضایت از زندگی 8/864 0/434

0/000

فشار اجتماعی

3/232 0/158

0/000

تأیید اجتماعی

0/067 0/044

0/493

41/95

همبستگی

ضر یب

ضر یب تبیین

چندگانه

تبیین

اصالح شده

0/525

0/000

0/416

0/410

در پژوهش حاضر جه تعیین میزا تأثیرپ یری مستقیم ،غیرمسااتقیم و تااأثیر کاال باار
متغیر وابسته مدیری بد  ،از تحلیل مسیر ،استفاده شده اس  .نتای بهدس آمده نشا داد
که اثر مستقیم متغیر رضای از زندگی بر متغیر مدیری بد برابر  0/434و مستقیم اس ؛
بدینمعنا که به ازای یک واحد افزایش در میزا رضای از زندگی ،میازا ماادیری بااد در
بین زنا  0/150واحد افزایش مییابد .تأثیر مستقیم متغیر احساس فشار اجتماعی بر متغیر
مدیری بد زنا  0/158برآورد شده اس  .همچنین این متغیر از طریق متغیر رضااای از
ً
زندگی  0/197واحد تأثیر غیرمستقیم بر متغیر مدیری بد داشته اس و جمعا این متغیاار
 0/355بر مدیری بد تأثیر داشته اس .
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جدول  .5تحلیل مسیر میزان مدیریت بدن زنان براساس متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

رضای از زندگی

0/434

-

0/434

فشار اجتماعی

0/158

0/197

0/355

ج ب جن مخالف

-

0/201

0/201

دستیابی به موقعی اجتماعی

-

0/193

0/193

تأیید اجتماعی

-

0/157

0/157

اثر غیرمستقیم متغیر ج ب جن
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اثر کل

مخالف بر متغیر مدیری بد زنا از طریااق متغیاار

رضای از زندگی 0/201 ،اس و این تأثیر ،متب و مستقیم بوده اس  .متغیر م کور ،اثاار
مستقیم بر متغیر وابسته نداشته اس  .متغیر دستیابی به موقعی اجتماااعی 0/193 ،واحااد

اثر غیرمستقیم از طریق متغیر رضای از زندگی بر متغیر وابسته مدیری بد زنااا داشااته
اس  .این متغیر ،تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته نداشته اس  .اثاار غیرمسااتقیم متغیاار تأییااد
اجتماعی بر متغیر مدیری بد زنا از طریق متغیر رضای از زندگ ،برابر  0/157اسا .
این متغیر تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته نداشته اس .
ج ب جن
مخالف

فشار اجتماعی
46
/5

15
/8
45
/6

مدی ریت بدن
43
/4
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رضای از

زندگی

44
/7

36
/3

دستیابی به موقعی
باال اجتماعی باالتر

تأیید اجتماعی

 .7بحث و نتیجهگیری

امروزه در جوامه گوناگو  ،گرایش به کنترل بد به گون ٔه روزافزوناای در میااا زنااا درحااال

گستر اس  .این پدیده به عل گسااتر جهااانی و نتااای فااردی و اجتماااعی آ  ،مااورد
مدالع ٔه پژوهشگرا قرار گرفته اس  .این مدالعه با هاادف بررساای علاال گارایش زنااا بااه
مدیری بد تح تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در بین زنا شااهر قاام پرداختااه اسا .
برای این هدف ابتاادا مدالعااات انجامشااده در داخاال ایارا و خااارج از آ ماارور گردیااد.
بهطورکلی ،در ایرا تحقیقات صورتگرفته در مورد تصور بد بیش از ماادیری آ بااوده و
این درحالیاس که هر دوی این مقولهها بسیار کمتر از آنچه که الزم اسا  ،مااورد توجااه
قرار گرفته اس  .همچنین مدالعات انجامشده ابعاد گوناگو ماادیری بااد و کنتاارل آ را
کمتر مورد بررسی قرار دادهاند .در پژوهشهای خارجی مدیری بد بهگونهای ژرف مورد
مدالعه قرار گرفته ،اما عوامل مرتبط با آ کمتر مورد توجه قرار گرفته اس  .پ از بررساای
مدالعات تجربی و نظری پیشین چارچوب نظری پژوهش ارائه شد .باار اساااس چااارچوب

ً
ٔ
نظریه مبادله بود ،مدیری بااد
اتخایشده که عمدتا مبتنی بر نظری ٔه گیدنز ،کولی ،نا لین و
تح تأثیر عوامل اجتماعی مورد بررسی قرار گرف .
در مجموع ،یافتهها نشا داد که بین متغیرهای فشار اجتماعی ،تأیید اجتماعی ،دستیابی
به موقعی اجتماعی باالتر ،ج ب جن مخالف و رضای از زندگی با مدیری بد ر ٔ
ابده
م عنادار و مستقیم وجود دارد ،و این نتای در راستای مبانی و چارچوب نظری پژوهش قارار
دارند .به بیا دیگر ،وجود فشارهای اجتماعی ،ضرورت تأیید اجتماعی ،نیاز به دستیابی به
موقعی اجتماعی باالتر ،ج ب جن مخالف و رضای از زندگی ،همگاای ،در ماادیری

بد زنا نقش مهم بازی میکند و این واقعی ارتباطی به ایاان موضااوع ناادارد کااه جامعا ٔاه
آماری پژوهش (شهر قم) شهری م هبی اس و در نگاه م هبی ،ظاهرآرایی برای دیگارا ،
ً
بهویژه بیگانگا  ،اساسا امری نادرس بهشمار میآید.
بر اساس نظری ٔه کولی و نیز تحقیق رضایی و همکارا ( ،)1389بین فشااار اجتماااعی و
گرایش به مدیری بد ارتباط وجود دارد .براین اساس فرضیهای به این شکل ارائه شااد کااه
بین فشار اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بد  ،رابدا ٔه مسااتقیم وجااود دارد .باار اساااس

نظری ٔه مبادل ٔه هومنز و نیز تحقیق میرساردلو ( ،)1389بین ج ب جن مخالف و گرایش به
مدیری بد ارتباط وجود دارد .بر اساس نظری ٔه نا لین ،بین رضای از زندگی و گرایش به
مدیری بد ارتباط وجود دارد .بنابراین ،فرضیهای به این شکل ارائه شد که بین رضای از
زندگی و گرایش زنا به مدیری بد  ،رابد ٔه مستقیم وجااود دارد .در مقالا ٔاه حاضاار فرضاای ٔه

ٔ
جامعه آماری مااورد مدالعااه
م کور تأیید شد؛ پ میتوا این بخش از نظری ٔه نا لین را در
قابل کاربرد دانس  .بر اساس نظریا ٔاه گااافمن ،تحقیقااات کیااوا آرا و همکااارا ( )1389و
میرساردلو ( ،)1389بین دستیابی به موقعی اجتماعی باالتر و گارایش بااه ماادیری بااد
ارتباط وجود دارد .در ٔ
مقاله حاضر فرضاای ٔه داده شااده تأییااد شااد .در ایاان پااژوهش فرضاای ٔه

ارائه شده در مورد نگاه ابزاری به بد و مدیری بد نیز تأیید شد .پ میتوا نظری ٔه هومنز
ٔ
جامعه آماری موردمدالعه قابل کاربرد دانس  .بر اساس
و نیز نتای تحقیق میرساردو را در
نظری ٔه گیدنز و نیز تحقیقات راد و لنو ( ،)1994فاتحی و اخالصی ( )1387و میرساردو و
همکارا ( ،) 1389بین تأیید اجتماعی و گرایش بااه ماادیری بااد ارتباااط وجااود دارد .در
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مقا ٔله حاضر فرضی ٔه دادهشده تأیید شد .پ میتوا این بخش از نظری ٔه گیدنز و نیز تحقیااق
ٔ
جامعه آماری موردمدالعه قابل کاربرد دانس .
راد و لنو و میرساردو و همکارا را در
در مجموع ،با توجه بااه نظریااات گیاادنز در مااورد موضااوعاتی همچااو مدرنیتااه ،هویا ،
عاملی انسانی ،ساختار اجتماعی ،جهانیشد و سبك زندگی ،میتوا اینگونه استدالل کاارد
ٔ
جامعه مدر قدرت و توا بیشتر در شکلداد به هوی خااود پیاادا
که انسا امروزی در شرایط
کرده اس  .انسا امروزی ،نهتنها ،برخالف گ شته ،اسیر هنجارها ،عرفها و سن های جامعااه
ٔ
واسده آگاهی و دانشی که نسب به خود ،محیط ،جامعه و جهااا پیرامااونی پیاادا
نیس  ،بلکه به
کرده اس  ،لحظهبهلحظه درصدد اس خود  ،بهتنهایی ،هویا خااود را ساااخته و پرداختااه
کند .بر اساس ٔ
نظریه ساخ یابی گیدنز ،میتوا گف اموری همچو تکوین سبك زناادگی ،یااا

ساخته و پرداختهکرد هوی  ،پدیدههایی هستند که در فرایند ر ٔ
ابده متقاباال عاملیا انسااانی و
ساختار یا ساختارهای اجتماعی شکل میگیرند .ازهمینرو ،در بحث از موضوع مااورد بررساای
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این پژوهش ،یعنی گرایش به مدیری  ،نیز میتوا گف که هم کنشااگرا انسااانی ،بااا تکیااه باار
قدرت اندیشه ،انگیزهها ،قدرت انتخاب و تصمیمگیری خود ،در ایاان فراینااد نقااش فعااال بااازی
میکنند؛ و هم اینکه ،در این زمینه ،متأثر از شرایط محیدی ،اجتماعی و جهااانی هسااتند .نتااای
یافتههای پژوهشهای تجربی نشا میدهند که از یك طاارف ،انسااا امااروزی درصاادد اسا
هوی خود را بر اساس معیارهایی که آنها ارز مند تلقی میکند ،ساخته و پرداختااه کنااد؛ و از
ایند تکوین هوی جسمانی متأثر از عواملی همچو تبلیغات رسانهای در
سوی دیگر ،در این فر ِ

سدح ملی ،مندقهای و جهانی اس .

در این پژوهش نیز مالحظه شد که زنااا مااورد بررساای در شااهر قاام ،بااهعنوا شااهری
م هبی که انتظار میرود در آ مدیری بد چندا نمااود نداشااته باشااد ،امااا ایاان پدیااده،
همانند دیگر شهرهای ایرا  ،به خوبی در بیرو از خانه و انظار همگانی نمایا اس  .نتای
این پژوهش با نتای پااژوهش باباااییفرد و همکااارا وی ( )1395همسااویی دارد .در ایاان
پژوهش نیز مالحظه شد که زنا شهر کاشا  ،با وجود م هبی بود این شهر در مقایسه بااا
دیگر شهرهای ایرا  ،گرایش باالیی به مدیری بد دارند .این پدیده نشا میدهد که متغیر
گرایش به تشخص و نمایا کرد عالیق و هوی شخصی بر متغیر سنتی بااود و ما هبی

بود غلبه یافته اس  .البته این واقعی به آ معنا نیس که م هبی بود تحلیل رفته ،بلکه
به این معناس که به تعبیر گیدنز کنشگرا انسانی ،و در این جا زنا شااهر قاام ،در فراینااد
مدرنیته ،جهانی شد  ،و بهویژه تبلیغات رسااانهای محلاای ،مندقااهای و جهااانی ،در صاادد
هستند از طریق مدیری بد  ،خود و هوی شخصیشا را به شااکلی آزادانااه و بااه دور از
فشارهای سن ها ،بهویژه سن های دینی ،ساخته و نشا دهند.
با توجه به ر ٔ
ابده معنادار فشار اجتماعی با گرایش به مدیری بد  ،عواملی مانند باااالبرد
پرستیژ اجتماعی ،تال بارای دستیابی به فرص های اجتماعی ،متل ازدواج ،اشتغال ،کسب
موفقی  ،ازدسا داد موقعیا هاای ازدواج در خواستگاریهای سنتی ،جلبتوجه جااان
مخاالف ،ناکاامی در جا ب جان مخااالف ،تااال بارای دسااتیابی بااه موقعیا شاااغلی
مناساب ،فباا و جاو اجتمااعی دانشگاهها ،فشار و فبای اجتماعی محاایط کااار ،فرهنااگ،
فبا و ّ
جو اجتماعی حاکم بار جامعاه ،منشاأ ایجاد انگیزه برای گرایش افراطاای بااه ماادیری
بد اس  .یهنیا زناا از باد و زیباایی ،باااا توجاااه باااه موقعی هااای افاراد ،تح تااأثیر
عوامل فرهنگی ،اجتماعی متفاوت اس  ،و تا زمانی که چهره ،اولین عامل انتخاب محسااوب
شود ،طبیعی اس که فرد از باب ظاهر نگرا باشد.

بنا به چنین دالیلی ،پیشنهاد میشود با کاربس فرهنگی در این باره ،نحو ٔه روای زنااا

از خود بهگونهای باشد که در گزینشها و تفساایرهای کنشااگرا  ،آگاهانااه عماال کننااد .باار
اساس چنین رویهای میتوا برای بهبود مدیری صحیح بد زنا تال کرد .بااهطورکلی،
تا زمااانی کااه شااارایط اجتمااااعی ،همچاااو تعااااریف و معیارهاااای زیبااایی در جامعااه،
تح تأثیر رسانههایی همچاو تلویزیو های مااهوارهای و شاابکههای اجتماااعی مجااازی
ایجااد شاده اسا  ،و همچناین ،تعریف مردا از زیبایی تغییر نکند ،نمیتااوا از گارایش
افراطی به مدیری بد جلوگیری کرد .ازاینرو ،باید تعریف از بد و زیبایی بد مدابق بااا
ٔ
جامعه ما به شکلی
آموزههای دینی و فرهنگ ایرانی دچار دگرگونیهای اساسی شود تا زنا
ً
افراطی و بیمارگونه به سم اشکال مدیری بد گرایش پیدا نکنند .مساالما در ایاان زمینااه
نهادها و دس اندرکارا فرهنگی ،مانند خانواده ،آموز وپرور  ،آموز عالی ،نهاد دیاان
و همچنین رسانههای ارتباط جمعی ،میتوانند نقشهای مهمی بازی کنند.
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جعفری ،قاسم؛ صدیقیا بیدگلی ،آمنه؛ و ودادهیر ،ابوعلی ( .)1398مدالعا ٔاه جامعهشااناختی فراینااد تکااوین
پ
ٔ
فصلنامه مطالعات میانرشللاهای
دوره دکترای علوم اجتماعی در ایرا .
هوی حرفهای در میا دانشجویا
نر لوم ا سا ی.65-101 ،)2(11 ،
جلیلی کهنهشهری ،خسرو؛ و علیزاده اقدم ،محمدباقر ( .)1394از نساایا حااافظ تااا سااونامی جراحاای بیناای.
فصلنامه مطالعات میانرشاهای نر لوم ا سا ی.118-99 ،)1(8 ،
ٔ
حیدرخانی ،هابیل؛ حاجیآقایی ،لیال؛ و رحمانی ،غالمعباس ( .)1392ر ٔ
سرمایه فرهنگی و مدیری
ابده ابعاد
بد در زنا  .فصلنامه ن ز فرهنگ.55-69 ،)18( 5 ،
دواس ،دیِ .ای .)1390( .پیمایش در تحقیقات اجتماعی (مترجم :هوشنگ نایبی) .تهرا  :نشر نی.
یکایی ،محمدسعید؛ و امنپور ،مریم ( .)1392درآمدی بر تاریخ فرهنگی بد در ایرا  .تهرا  :انتشارات تیسا.
یکایی ،محمدسعید؛ و فرزانه ،حمیده ( .)1387زنا و فرهنگ بد  :زمینههای انتخاب جراحیهای زیبااایی در
زنا تهرانی .فصلنامهی ا جعن ایرا ی مطالعات فرهنگی ز ارتداطات.43-59 ،)11(4 ،
رضایی ،احمد؛ اینانلو ،مینا؛ و فکری ،محمد ( .)1389مدیری بد و ارتباط آ با عواماال اجتماااعی در بااین
دخترا دانشگاه مازندرا  .فصلنامه مطالعات راهدرنی ان.141-170 ،)47(12 ،
ریتزر ،جورج ( .)1377نظریه جامعهشناسی در دورا معاصر (مترجم :محسن ثالثی) .تهرا  :انتشارات علمی.

صمیم ،رضا ( .)1393نگاهی انتقادی بااه پیشااینه داخلاای مدالعااات جامعهشااناختی باار روی ساابک زناادگی.
فصلنامه تحقیقات فرهنگي ایران.145-166 ،)1(7 ،
فاتحی ،ابوالقاسم؛ و اخالصی ،ابراهیم ( .)1387مدیرب بد و رابده آ با پا یر اجتماااعی بااد  :مدالعااه
موردی زنا شهر شیراز .فصلنامه مطالعات راهدرنی ان9-42 ،)41(11 ،
فاتحی ،ابوالقاسم؛ و اخالصی ،ابراهیم ( .)1389گفتما جامعهشناسی بد و نقد آ بر مبنااای نظریااه حیااات
معقول و جها بینی اسالمی .فصلنامه معرفت فرهنگی اماعا ی.57-82 ،)2(1 ،
فاضلی ،محمد ( .)1382مصرف و سبک زندگی .قم :انتشارات صبح صادم.
کالهی ،محمدرضا ( .)1398ساخته شد «خود» در زیس جها دانشآموزی .فصلنامه تحقیقللات فرهنگللی
ایران.209-239 ،)3(12 ،
کوزر ،لوئی ( .)1372زندگی و اندیشه بزرگا جامعهشناسی (مترجم :محسن ثالثی) .تهرا  :انتشارات علمی.
کیوا آرا ،محمود؛ ربانی ،رسول؛ و ژیا پور ،مهدی ( .)1389قشااربندی اجتماااعی و اصااالح بااد (جراحاای
زیبایی به متابه نماد پایگاه اجتماعی) .فصلنامه مطالعات راهدرنی ان.73-98 ،)47(12 ،
گیدنز ،آنتونی ( .)1378تجدن ز تشخص :مامعه ز هویت شخصی نر صر مدید (مترجم :ناصاار موفقیااا ).
تهرا  :نشر نی.
گیدنز ،آنتوني؛ و بردسال ،کار ( .)1390جامعهشناسي ،با تجدید نظر کامل و روزآمد شااده (متاارجم :حساان
چاوشیا ) .تهرا  :نشر ني.
لوپز ،خوزه؛ و اسکات ،جا ( .)1385ساخ اجتماعی (مترجم :حسن قاضیا ) .تهرا  :نشر نی.
موحد ،مجید؛ حسینی ،مریم ( .)1391مطالعه وامل اماعا ی ز فرهنگی مللرتدب للا مللدیریت رهللر نر للین
نیاران موان .فصلنامه مامعهشناسی ان.17-38 .)2(3 ،
میرساردو ،طاهره؛ کلدی ،علیرضا؛ و عدائی ،بهناز ( .)1389رابده بااین عواماال اجتماعی افرهنگی و گارایش
زنا به جراحی زیبایی در بین زنا شهر کرج .فصلنامه ن ز مطالعات یا وان .145-164 ،)10(3 ،
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