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  چكيده
در  اين مقاله به مطالعه نحوه بازنمايي فرهنگ بدن درمجالت عامه پسند زنان مي پـردازد. 

ها در گسترش توجه و عالقه مردم  بدن و چگونگي مديريت آن نقش محوري رسانه بحث
هـاي   تحقيق شناسايي ابعاد و مؤلفـه توجه است. بنابراين هدف از اين  شان قابل هاي به بدن

پسند زنان است. با استفاده از  ي بازنمايي فرهنگ بدن در مجالت عامه فرهنگ بدن و نحوه
مجله زندگي ايده آل بـه روش تحليـل    1393هاي سال  گيري تصادفي شماره روش نمونه

د هـاي تحقيـق نشـان داد كـه فرهنـگ بـدن داراي چهـار بعـ         محتوا بررسي شدند. يافتـه 
است كه از » اي خودآرايي و تزئين، خودمراقبتي يا كنترل بدن، بدن فناورانه و بدن سرمايه«

 از بيشترين حجم و فراواني مطالب برخوردارند.» بعد خودمراقبتي و كنترل بدن« ميان آنها

  مطالعات فرهنگي  پسند، فرهنگ بدن، بازنمايي، مجالت عامه :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
اساسـي در زنـدگي اجتمـاعي افـراد، از      ي مؤلفـه فرهنگ و مـديريت بـدن، بـه عنـوان دو     

در اين ديدگاه، بـدن يـك   . روند ميمطالعات فرهنگي به شمار  ي حوزه موضوعات مهم در
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گـذارد و از ايـن رو    فرهنگ است و موضوعات اساسي درون يك فرهنگ را به نمايش مي
سـت   اي انساني، موقعيت بدني اسـت. بـدن، مـاده   شايسته مطالعه و پژوهش است. موقعيت 

ساز، چه در سطح فردي و چه در سطح جمعي؛ فضايي كه خود را در معرض ديد و  هويت
ي هويتي انسان است. فنون بـدني بـراي    دهد. بدن، ريشه خوانش و ارزيابي ديگران قرار مي

كـوبي، از حركـات    هاي حسي گرفته تا نمادهاي ملموس نظير خال بيان عواطف، از دريافت
هـاي خوابيـدن، از اشـكال معرفـي      بهداشتي گرفته تا تغذيه، از آداب سفره گرفته تـا شـيوه  

اي اسـت پايـان نايـافتني بـراي      خويشتن گرفته تا مديريت سالمت يـا بيمـاري، بـدن مـاده    
ها و خيال. از خالل بدن اسـت كـه فـرد جـوهر هسـتي و       عملكردهاي اجتماعي، بازنمايي

گيـرد   در اختيار مي - بنا بر شرايط اجتماعي و فرهنگي، سن، و جنسيت -  شخصيت خود را
  )8- 7: 1392كند. (لوبروتون،  و آن را به ديگران منتقل مي

هـا و كارآمـدترين وسـايل     ترين ابزارها براي طرح و رواج انديشـه  ها قوي امروزه رسانه
هـا در تصويرسـازي و    ها به قلب جوامع هستند. نقش رسـانه  ها و نگرش براي نفوذ فرهنگ

ها بـه   اي برخوردار است. همچنين رسانه بازنمايي فرهنگي جامعه از اهميت و اولويت ويژه
تواننـد باعـث تغييـر نگـرش و باورهـاي       عنوان ابزارهاي قدرتمند توليد معنا در جامعه مـي 

ي هاي خاص در زندگي فردي، اجتماع ها و سبك مخاطبان خود شده و آنها را به اتخاذ شيوه
وادارند. در ميان ابزارهاي ارتباط جمعي، مجالت يكي از منـابع اصـلي   شان  و حتي سياسي
ها و تصاوير مربوط به رويدادها و موضوعات روزمره و اجتماعي ما هسـتند.   اطالعات، ايده

هايي كه براي مخاطبان خود دارند، از اولويت  پسند به دليل جاذبه در اين ميان، مجالت عامه
كننـد.   تري در تأثيرگذاري فرهنگي پيـدا مـي   رخوردارند و نقش و جايگاه برجستهبيشتري ب

هاي مكتوب  دهد در كشور ما، تاكنون چندان توجهي به نقشرسانه ها نشان مي مرور پژوهش
، فـيلم، موسـيقي،    در ترويج فرهنگ بدن نشده است و در مقايسه با تـوجهي كـه بـه رمـان    

پسند به داليل مختلفي كمتر  تلويزيوني شده، مجالت عامههاي  هاي بازرگاني و سريال آگهي
  اند. مورد توجه و مطالعه قرار گرفته

  
  له و سؤاالت تحقيقئبيان مس. 2

اي بــه يــك موضــوع عمــومي  طــور فزاينــده هــاي جمعــي بــه امــروزه بــدن بــراي رســانه
زيبـايي   ي رژيم غذايي، جراحي است كه با متون و نمايشمطالب گوناگون درباره شده  تبديل

كنند. در كشـور   هاي مشابه بر اهميت زيبايي بدن و حفظ جواني آن تأكيد مي ديگر برنامه و
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ايران نيز همزمان با تغييرات اجتماعي معمول، بـدن واجـد اهميـت زيـادي شـده و توجـه       
ها به خود معطوف ساخته است. بدن به جايگاه ابراز، اظهار  بسياري را ازسوي افراد و رسانه

بـه  «هاي متنوع مديريت و كنترل بـدن بـراي    خود تبديل شده و در اين ميان شيوه و نمايش
اند. زنان جامعه در مقايسه بـا مـردان تمايـل بيشـتري بـه       مطرح شده» نمايش گذاشتن خود

بـدن خـود دارد و اقـداماتي كـه     نمايش بدن خود دارند. با ايـن وجـود نگـاهي كـه زن از     
دهد، در جامعه پيامدهايي به همـراه دارد كـه    انجام ميرسيدن به رضايت از بدن خود   براي

ي آنها خواهد داشت چرا كـه   تأثيري عميق در سالمت خانواده و جامعه و در نهايت توسعه
كند، در توانايي وي در برقراري ارتبـاط بـا    كه فرد چگونه آن را درك مي تصوير بدني و اين

  ديگران مؤثر است. 
توجه به فرهنگ بـدن و مـديريت آن در ميـان زنـان      شواهد متعددي بر رشد چشمگير

هـاي   ايراني وجود دارد: كشور ايران از نظر نسبت تعداد عمل زيبايي به جمعيـت، در رتبـه  
)؛ افـزايش ميـزان مصـرف مـواد     1388زاده و همكـاران،   نخست جهان قرار دارد (موسـوي 

ي مواد آرايشي و  كننده صرفآرايشي و بهداشتي در ميان زنان ايراني كه آنان را به هفتمين م
سـاز   )؛ و افزايش وزن و چاقي زنان كه زمينه1388بهداشتي درجهان تبديل نموده (صمدي،

). اين شواهد و 1387هاست (صادقي و همكاران،  عروقي و ساير بيماري - هاي قلبي بيماري
تحليل علل آنها، انجام اين پـژوهش را جهـت شـناخت نحـوه بازنمـايي فرهنـگ بـدن در        

توانـد حـاوي    نمايانـد، زيــرا چنـين پژوهشـي مــي      پسنـد زنان ضروري مـي  جالت عامهم
ها، باورها و هنجارهاي اجتماعي و نيـز نـوع    اطالعاتـي در مـورد تغييرات فرهنـگي، ارزش

هاي فرهنگي  ريزي ها و باورها باشد كه از اهميت خاصي در برنامه نگرش زنان به اين ارزش
ظر داشتن اين مقدمات، پژوهش حاضـر بـا هـدف شـناخت نحـوه      برخوردار است. با در ن

  پسند زنان، به دنبال پاسخ به اين دو پرسش است: بازنمايي فرهنگ بدن در مجالت عامه
  چيست؟  هاي مفهوم فرهنگ بدن ابعاد و مؤلفه - پرسش يك
هـايي از فرهنـگ بـدن را     پسند زنان چه ابعـاد و مؤلفـه   مجالت عامه  متون - پرسش دو

  كنند؟ مايي ميبازن
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  چهارچوب نظري پژوهش. 3
  شناسي رويكرد جامعه 1.3

گيرند كه  ها تحت تأثير تغييرات اجتماعي قرار مي معتقد است بدن )Elias, N( نوربرت الياس
هاسـت. وي در يكـي از آثـارش بـا عنـوان       ي مـدرن، فـردي شـدن بـدن     نمود آن در دوره

سـلوك، آداب معاشـرت، الگوهـاي رفتـار،     تغييـرات جزئـي در   » فرايندهاي متمدن شـدن «
هـاي تغييـر در مـورد شرمسـاري و      هاي خواب و خوردن، و ايـده  هاي پوشش، شيوه شيوه

ها را بررسي نمود و اين تغييرات در كنترل بـدن را قسـمتي از فراينـد     نجابت مرتبط با بدن
، پـذيري  هـاي متمـدن را جامعـه    متمدن شدن بدن ناميد. وي سه خصوصـيت اصـلي بـدن   

) كـانون  93، 1386آرا،  دانـد. (كيـوان   شدن بدن مـي  ) و فرديRationalization( شدن عقالني
اين است » نمود خود در زندگي روزانه«) در اثر معروف او Gaffman( ي گافمن اصلي عالقه

ريـان زنـدگي   هـاي خـود دخالـت كننـد و آن را در ج     كه چگونه مردم قادر هستند در بدن
از نظر ) 1390:63ل از اديبي سده وديگران،؛ به نق2005:8.(شيلينگ، سازندروزمره، متفاوت 

)، خودآرايي و تزيين بدن با پويايي خويشتن مرتبط است. در اين Giddens A( آنتوني گيدنز
سازي يا آشكارسازي وجوه مختلف  ي مهمي براي پنهان معنا، پوشاك عالوه برآن كه وسيله
شود؛ چرا كه لباس، آداب  خودنمايي نيز محسوب مي ي زندگي شخصي است، نوعي وسيله

دارد  گيـدنز اذعـان مـي    )95، 1385زند. (گيدنز، و اصول رايج را به هويت شخص پيوند مي
ي  هايي است كه ارتباطات روزمره ي نشانه آورنده  حاالت چهره و ديگر حركات بدن فراهم

انيم همـراه بـا ديگـران در توليـد و     هاست. به عبارتي ديگر، براي اينكه بتو ما مشروط به آن
آميـز بـر    بازتوليد روابط اجتماعي شريك شويم، بايد قادر باشيم نظارتي مـداوم و موفقيـت  

  )87- 86چهره و بدن خويش اعمال كنيم. (همان:
بدن، تصوير و تأثير آن در فرهنـگ  «اي با عنوان  ) در مقالهFeatherston( مايك فدرستون

 كند. تصور از بدن و تأثيرات آن در فرهنگ مصرفي را بررسي مي يميان بدن، رابطه» مصرفي
شود كه مـردم تصـور از بـدن خـود را بـا وضـعيت و        در فرهنگ مصرفي اغلب فرض مي

). از نظر او فرهنگ مصرفي 52، 1390كنند (كوهي،  مقبوليت اجتماعي خويش هماهنگ مي
كنـد تـا از    د و او را تشويق ميسپار مسئوليت حفاظت و نگهداري از بدن را به خود فرد مي

راهكارهاي ابزاري براي مبارزه با افول و فساد بدن خويش استفاده كند و اين ايدئولوژي را 
 ). ژان بودريـار 1389كند كـه بـدن، ناقـل لـذت و خـودابرازي اسـت (رضـائي،         ترويج مي

)Baudrillard ي  شده اشباع كنيم قرن كه ما در آن زندگي مي ) معتقد است قرن بيست و يكمي



 205   پسند زنان فرهنگ بدن در مجالت عامه ييبازنما

كـوالك  «) اسـت. مسـلماً چيـزي كـه بودريـار      publicity saturated culture( تبليغ فرهنگـي 
هـاي درون   ها اشاره داشته نه ارجـاع بـه واقعيـت. مـتن     نامد به تصاوير و پيام مي» اطالعات

كننـد. تقويـت    هاي جمعي از يك الگوي تكراري نمـايش شـكل بـدن حمايـت مـي      رسانه
هايي درباره ستارگانِ سينما، تلويزيون، تعقيب اخبار در  متقابالً با انتشار داستان هاي بدني پيام

گيـرد.   ها و شبكه جهاني وب، راديو و مطالب چاپ شده درباره مشاهير صورت مي روزنامه
  )1387(جواهري، 

  
  شناسي رويكرد انسان 2.3

پيونـد ميـان   » بـدن هـاي   تكنيـك «ي  شناس فرانسوي در مقاله ) انسانMauss( مارسل موس
» واره عـادت «هاي اجتمـاعي را نشـان داده و بـا اسـتفاده از مفهـوم       هاي بدن و نظام تكنيك

)Natural symbolsهاي بدني و جسماني مختص بـه يـك فرهنـگ و     دهد فعاليت ) نشان مي
تـاريخي، مردمـان يـك فرهنـگ و     ي خـاص هسـتند. زيـرا هماننـد يـك دسـتاورد        جامعه
ي  وسـيله  هـا بـه   شـان اسـتفاده كننـد. ايـن اسـتفاده      هـاي  چگونه از بدن آموزند كه مي  جامعه

ي ابزارهـاي تعلـيم و    وسـيله  گيرنـد و بـه   ها شكل مـي  ي خاصي از حركات يا فرم مجموعه
). داگالس، 1387دهند (ذكائي، آيند و هدف يا وظيفه معيني را انجام مي آموزش به دست مي

دانـد كـه    شناسي، بدن را يك متن فرهنگي مي مردمي سنت  شناس انگليسي نيز بر پايه انسان
هاي يك فرهنگ خاص، تجلـي   ها و اضطراب هاي فرهنگي و اشتغال ضمن انعكاس ارزش

بخشد. داگالس در اثر كالسيك خود موسوم به خطر و خلوص بـه تشـريح    عيني به آن مي
تواند  كند و مي ميي نمادي از جامعه عمل  پردازد كه براساس آن بدن به منزله هايي مي شيوه

  )1386،122(ذكايي،  اي مشخص از نظام اجتماعي باشد. بيانگر گونه
  
  رويكرد مطالعات فرهنگي 3.3

هاي جسماني در متن فرهنگي  ي كنش مطالعات فرهنگي بدن به شرح، تحليل و گاه مقايسه
اي  زهپردازد و رفتارهاي بدني را عالوه بر وجـه زيسـتي و عينـي آن، سـا     و اجتماعي آن مي

ي  داند. اين مطالعـات، در برگيرنـده   زباني، گفتماني، تاريخي و البته اجتماعي و فرهنگي مي
توان به مطالعـات ورزش،   ي آنها مي طيف وسيعي از موضوعات مطالعاتي است كه از جمله

هاي رفتاري، پوشش و  بازي و تفريح، سالمت و بهداشت، اصالح وتغيير بدن، آداب و منش
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مكان و فضا، ارتباطات غيركالمي، مد وزيبايي، روابط جنسي، بيماري و مرگ، و تزيين بدن، 
). 12، 1392پـور،  الطبيعـه اشـاره كـرد (ذكـايي و امـن      ي ميان بدن و نيروهـاي مـاوراء   رابطه

شوند، درك افراد  هاي انساني چگونه فهميده مي دهد كه بدن مطالعات فرهنگي بدن نشان مي
ه ايـن بـدن بـراي جامعـه دارد     ف خـود دارنـد و نيـز معنـايي كـ     از بدني كه آن را در تصرّ

رسـيدگي، درمـان يـا     هـاي خـود را مـديريت،    است، عامالن انساني چگونـه بـدن    چگونه
  )40، 1392پور،  (ذكايي و امن كنند. مي  متحول

توان در مطالعات فرهنگي بريتانيـايي ديـد. يكـي از     ي اوليه به موضوع بدن را مي عالقه
اثر معروف ديـك هبـدايج   »خرده فرهنگ، معناي سبك«آثار در اين خصوصكتاب ترين  مهم

)Hebdigeبـاني نظيـر پانـك، تـدي بـويز و      هـاي خيا  فرهنگ ) است. وي كه به تحليل خرده
شمارد و معتقد است آنها  پردازد، بدن را به عنوان نخستين محمل هويت آنان بر مي مي  غيره

كنند چرا كه بدن يكي از  به عنوان ابزار تجلّي تكيه ميشان  هاي به جاي امر مصرف، بر بدن«
رابـي   ). آنجـال مـك  15، 1382(ديورينـگ، » معدود مصـالحي اسـت كـه در اختيـار دارنـد     

)AngelaMcRobbieنظران مطالعـات فرهنگـي بـا اسـتفاده از عقايـد آلتوسـر و        ) از صاحب
ي بـه تـرويج   شـناخت  گرامشي در خصـوص رواج ايـدئولوژي حـاكم و نيـز تحليـل نشـانه      

ايدئولوژي حاكم و نيز بازتوليد آن در ميان دختران جـوان اشـاره دارد. او بـا رمزگشـايي از     
كنـد: رمزگـان    چهار رمزگان را مشخص مـي  - اي براي دختران نوجوان مجله –مجله جكي 

(مشـكالت زنـدگي   » زنـدگي شخصـي  «(يافتن مـرد دلخـواه)، رمزگـان    » ماجراي عاشقانه«
آموزد چگونه لباس بپوشند، چگونه بـه   كه به خوانندگان مي» د و زيباييم«واقعي)، رمزگان 

گرايي زنان قدم بگذارند، و  ي مصرف نيازهاي اين ايدئولوژي پاسخ دهند و چگونه به حيطه
  ).269، 1380ها و طرفداران آنها. (استريناتي، ه با ستار» موسيقي پاپ«باالخره رمزگان 

  
  رويكرد فمينيسم 4.3

نگرند. آنها زيبـايي   اندازي انتقادي به درگيري زنان با صنعت زيبايي مي ا با چشمه فمينيست
كنند و زنان را قربانيان هنجارهاي زيبايي و  را به مثابهعامل ستم و فشار بر زنان توصيف مي

هـاي مـوج دوم بـيش از     شـود. فمينيسـت   دانند كه بر آنها تحميل مي اي مي ايدئولوژي زنانه
داننـد. اينـان معتقدنـد تمـام      ي و متعلقات آن رادليل اصلي ستم بر زنان مـي گذشتگان، زيباي

هاي زنان، تبليغـات، و صـنعت مـد و زيبـايي آرزوهـا و       ابزارهاي فرهنگ عامه يعني مجله
دهنـد.   هاي محدودكننده به عنوان مادر و همسر جهت مـي  اهداف زنان را براي كسب نقش
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آرايش زنانه بايد تغيير كند؛ زيـرا از سـوي مـردان     هاي راديكال نيز معتقدند حتي فمينيست
 ).1389 كند (موحد، ي جنسي دارد و به بازتوليد ستم جنسي كمك مي شود، جنبه تحميل مي
پذيري متفاوت دختران وپسران اشاره دارند و زنانگي را امري  هاي ليبرال به جامعه فمينيست

هـاي رايـج زنـانگي نـدارد و      رهايي از كليشهدانند. به زعم آنان، يك زن توان  اجتماعي مي
آموزد كه  جامعه و فرهنگ حاكم بر يك جامعه، به يك دختر از همان آغاز سنين كودكي مي

نسبت به ظاهر و زيبايي خود حساس بوده، خود را به معيارهـاي زيبـايي نزديـك سـازد و     
 نمايـد.  اش تعريـف  تـرين ويژگـي و خصيصـه زنـانگي     ظاهر خـود را، بـه عنـوان اساسـي    

داري و فرهنـگ مصـرفي را عامـل     هاي ماركسيست و سوسياليست، نظام سـرمايه  فمينيست
دانند، چرا كه معتقدند ايـن نظـام، زنـان را     اصلي عدم رضايت زنان از ظاهر و بدن خود مي

  گرايي خود قرار داده است. هدف اصلي مصرف
  

  فرهنگ بدن هاي مؤلفه و مدل مفهومي تحقيق: ابعاد. 4
شـده،تالش شـد    جه به چهارچوب و مفاهيم نظري مرتبط با تحقيق و نيز تعاريف ارائهبا تو

بنـدي شـوند.    هاي متناسب با ابعاد فرهنگ بدن (موضوع تحقيق) استخراج و دسته شاخص
ي مـرتبط بـا ابعـاد فرهنـگ      ؤلفـه حاصل اين فرايند، شناسايي چهار بعد اصـلي و هشـت م  

هـاي ذيـل هـر يـك از ابعـاد       شوند. مؤلفه ارائه مي 1ي  شماره  است كه در قالب شكل  بدن
براي سنجش آن بعد در تحليـل محتـواي كيفـي مجـالت     » شاخص عملياتي«عنوان يك  به

  شوند. كار گرفته مي پسند زنان به عامه
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  هاي فرهنگ بدن (استخراج و تدوين از نويسندگان) مدل مفهومي تحقيق: ابعاد و مؤلفه .1شكل 

  

 هايابعاد و مؤلفه
 فرهنگ بدن

بدن فناورانه

رفتارهاي  
تغيير بدن

  دستكاري هاي
پزشكي

بدن 
سرمايه اي

بدن و هويت 
متمايز

و روابط   بدن
اجتماعي

خودمراقبتي  
يا كنترل وزن

سالمت 
جسم و روان كنترل وزن 

خودآرايي و 
تزئين 

مراقبت هاي 
آرايشي وبهداشتي

مد و 
پوشاك 
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  ها در اين مدل عبارت است از: تعاريف نمونه از ابعاد و مؤلفه
هـاي مختلـف    يعني تغييرات در بدن فيزيولوژيك با ياري فناوري»بدن فناورانه«بعد 

زيبايي و پالستيك، دندانپزشكي زيبايي و مانند آن كـه بـه   هاي  پزشكي ازطريق جراحي
انجامد.بدن فناورانهدر اين تحقيـق شـامل دو مؤلفه/شـاخص     نوعي از بازآفريني بدن مي

  است. » رفتارهاي تغيير بدن«و » يهاي پزشك دستكاري«
مبتني بر ديدگاه بورديو است كه ظهور بدن را در جوامع مدرن » اي بدن سرمايه«بعد 

اي كه  انگارد. بدن سرمايه هاي اجتماعي مي ي فيزيكيو حامل ارزش صورت يك سرمايه هب
متمـايز اسـتدر ايـن تحقيـق شـامل       ي منزلت اجتماعي و اشكال نمـادين و  دربرگيرنده

  است.» بدن و هويت متمايز«و » بدن و روابط اجتماعي«مؤلفه/شاخص   دو
  

  روش تحقيق و ابزار گردآوري اطالعات. 5
پسـند) از روش   پژوهـي در مجـالت عامـه    پژوهش با توجه به ماهيت آن (مـتن  در اين

هاي مهـم و   تحليل محتواي كيفي و كمي استفاده شده است.تحليل محتوا يكي از روش
اي اسـت كـه بـا كمـك      رسـانه  - اطي كارآمد در مطالعات اجتمـاعي و مطالعـات ارتبـ   

هاي آن پرداخـت (ويمـر و    مؤلفهها و  ي فرهنگ و شناخت ويژگي توان به مطالعه مي  آن
شود يكي از  در اين تحقيق نيز با استفاده از اين روش تالش مي ).217، 1384دومينيك، 
ي زنـان يعنـي    رين مسائل فرهنگي موجـود در ايـران در حـوزه   ت يرين و واقعت ملموس
 فرهنگ، از طريق يكي از ابزارهاي مؤثر انتقال و ترويج اين خرده» فرهنگ بدن« موضوع

بررسي شود.براساس اين  - مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان - ي مكتوب يعني رسانه
شوند. بـراي   روش، متغيرهاي مرتبط با سؤاالت، كدگذاري و سپس تجزيه و تحليل مي

پسند زنان شناسايي و پرتيراژترين آنها يعني  ي آماري،فهرست مجالت عامه تعيين جامعه
گزيده شد.جهت اجراي روش تحقيق در روش تحليل بر 1»آل ايدهزندگي «ي  نامه دوهفته

عنوان  به 1393آل در سال  هاي مجله زندگي ايده ي شماره محتواي كمي مورداشاره، كليه
ي  هاي نمونـه در ايـن مجـالت، شـيوه     نمونه لحاظ شدند و براي انتخاب و تحليل متن

ها در  آوري داده جمع كار گرفته شد.ابزارهاي اصلي گيري احتمالي ازنوع تصادفي به نمونه
گذاري متغيرها  بندي و رمز شوند، مقوله هايي كه با روش تحليل محتوا انجام مي پژوهش

توان از آن به فهرست وارسي ياد كرد. به اين منظـور ابتـدا    و خرده متغيرها است كه مي
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هـاي محـدودتر    متغيرها و مقولـه  تمامي مفاهيم اصلي موردنظر، تعريف شده و به خرده
  ها با رمزهاي عددي مشخص، كدگذاري شدند. سيم شده و سپس هريك از اين مقولهتق

ــق     ــي تواف ــار صــوري يعن ــق از روش اعتب ــي تحقي ــار و رواي ــراي ســنجش اعتب ب
ي اعتبـار نتـايج    ) دربـاره نظران (سه نفـر از اسـاتيد مـرتبط بـا اجـراي تحقيـق       صاحب
ها باشد. پايايي و اعتماد تحقيق  فتهي يا كننده ي نتايج و تضمين شده تا تأييدكننده  استفاده

درصـد از  20شده ارزيابي گرديد. به اين منظور  هاي تحليل نيز ازطريق آزمون مجدد داده
شده مجدداً توسط فرد ديگري كدگذاري شد و ضريب قابليت اعتماد  هاي كدگذاري داده

  درصد محاسبه شد كه نشانگر پايايي بااليي است.95معادل 
  

 وتحليل آنها حقيق و تجزيهي تها يافته. 6

 پسند در مجالت عامه» فرهنگ بدن ابعاد چهارگانة«فراواني و درصد  1.6جدول 

  درصد  فراواني  ابعاد فرهنگ بدن
  10.75  538  خودآرايي و تزئين

  17.25  863  خودمراقبتي يا كنترل بدن

  2.41  121  بدن فناورانه

  4.95  248  اي بدن سرمايه
  64.61  3223  ساير
  100  5001  جمع

  
» خـودمراقبتي يـا كنتـرل بـدن    «شود مفهوم  مشاهده مي 1- 6طور كه درجدول  همان

تصـاص داده و در جايگـاه نخسـت    درصد را به خـود اخ 17.25بيشترين فراواني يعني 
بـدن  «يـدوم، بعـد    درصد مطالب در مرتبـه 10.75با » خودآرايي و تزئين«بعد  دارد.  قرار

درصـد  2.41ي سوم را داراست و كمترين فراواني نيز بـا   رتبهدرصد 4.95با » اي سرمايه
  است.» بدن فناورانه«مربوط به بعد چهارم يعني 
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  پسند در مجالت عامه» هاي فرهنگ بدن ها و شاخص مؤلفه«فراواني و درصد  2.6جدول 
  درصد  فراواني  هاي فرهنگ بدن مؤلفه

  4.21  211  مد و پوشاك
  6.53  327  بهداشتيهاي آرايشي و  مراقبت

  4.73  237  كنترل وزن
  12.49  625  سالمت جسم و روان

  1.05  53  هاي پزشكي دستكاري
  1.35  68  رفتارهاي تغيير بدن
  1.11  56  بدن و روابط اجتماعي
  3.83  192  بدن و هويت متمايز

  64.62  3232  ساير

  100  5001  جمع

  
مطلـب   5001از جمـع  دهـد در كـل مجـالت     نشان مـي  2- 6طور كه جدول  همان

» سـالمت جسـم و روان  «ي  درصد مطالب به مؤلفه12.49مرتبط، بيشترين فراواني يعني 
(از بعـد  » هـاي پزشـكي   دسـتكاري «ي  (از بعد خودمراقبتي) و كمترين فراواني به مؤلفه

» هاي آرايشي و بهداشتي مراقبت«هاي  درصد اختصاص دارد. مؤلفه1.05فناورانه) با   بدن
  هاي بعدي قرار دارند. درصد در رتبه4.73با » كنترل وزن«رصد و د6.53با 

با مدل مفهـومي تحقيـق (شـكل     2- 6و  1- 6ّهاي دو جدول  درمجموع تطبيق يافته
فرهنـگ بـدن را مطـابق شـكل      هـاي  ها/مؤلفـه  ) پراكنـدگي متنـي شـاخص   1ي  شماره
  نماياند: مي 2  ي شماره
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  پسند زنانه هاي فرهنگ بدن در نمونه مجالت عامه پراكندگي (درصد) متني ابعاد و مؤلفه .2شكل 

  

 هايابعاد و مؤلفه
 فرهنگ بدن

خودآرايي و تزئين 
10.75٪  

مراقبت آرايشي و 
٪6.5بهداشتي 

مد و پوشاك 
4.2٪ 

خودمراقبتي يا كنترل  
٪17.25وزن 

سالمت جسم  
٪12.5و روان 

كنترل وزن 
4.73٪ 

بدن سرمايه اي 
4.95٪

بدن و هويت 
٪3.83متمايز 

و روابط   بدن
٪1.1اجتماعي 

بدن فناورانه  
2.41٪

رفتارهاي تغيير 
٪1.35بدن 

  دستكاري هاي
٪1پزشكي 
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  تحليل كيفي 1.6
 هاي ظاهري و قابـل رؤيـت، شناسـايي كـرده     ها در دنياي امروزخويشتن را با ويژگي انسان

ي درونـي و   شناسانند زيرا بدن به يك عنصر كـامالً فرهنگـي تبـديل شـده كـه جنبـه       مي  و
دهند و فرهنگ  راد در فرهنگ مدرن اهميت زيادي به ظواهر ميخودماني پيدا كرده است.اف

بدن دائماً در حال نمايش اين پويايي و تغيير سطوح ظاهري بدن است. نتايج تحقيق نشـان  
دهند و البتـه در ايـن ميـان، برخـي      پسند به فرهنگ بدن مي ست كه محالت عامه از اهميتي

ي  تربرخوردارنـد. نكتـه   ها از اهميتـي فـزون   ههاي فرهنگ بدن در مقايسه با ساير مؤلف مؤلفه
هاي مهم اين تحقيق آن است كه اگرچه در يك نگاه مقدماتي و  جالب و شايد يكي از يافته

بـه خـود   » خـودآرايي و تـزيين  «رسد كه بيشترين توجه را بايد بعد  نظر مي گونه به كلّي اين
بـيش از سـاير ابعـاد    » وزنخـودمراقبتي و كنتـرل   «اختصاص دهد ولي چنين نيست و بعد 

  قرار دارد. - گونه مجالت و تبعاً مخاطبان اين- پسند  فرهنگ بدن موردتوجه مجالت عامه

  هاي بعد نخست: خودآرايي و تزئين تحليل يافته 1.1.6
گردد كه نمـود ظـاهري آن در    مي خودآرايي وتزئين يكي از ابعاد اساسيِ فرهنگ بدن تلقي

ظهور دارد. مطالعه ايـن بعـد از   »هاي آرايشي وبهداشتي مراقبت«و » مد و پوشاك«بخش   دو
هاي آرايشي و  مراقبت«دهد كه مؤلفه/شاخص فرهنگ بدن در مجالت مورد بررسي نشان مي

از فراواني باالتري برخوردار است.اين يافتـه نشـان از   » مد و پوشاك«درمقايسه با » بهداشتي
عنـوان   آل بـه  ي زنـدگي ايـده   در مجلـه » داشـتي هاي آرايشـي و به  مراقبت«ي  اهميت مؤلفه

پسند زنان دارد. همچنين ساختار و محتواي مجـالت بـه صـورتي     ي عامه پرتيراژترين مجله
كنند  را بازنمايي مي» هاي آرايشي و بهداشتي مراقبت«ي  ي مؤلفه گانه هاي هفت توأمان مقوله

هـايي   صرفاً به نمونه 3- 6ي  رهي ديگري است. جدول شما كننده اي كه هريك تداعي گونه به
  كند. ها درقالب متون و مطالب اشاره مي از اين مقوله
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در » بهداشتي هاي آرايشي و مراقبت« ها و مضامين مؤلفه/شاخص فراواني و درصد مقوله 3.6ول جد
  مجالت

  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله
 مو، رنگ( مو آرايش
مو  فر مو، صافي مش،

 )...و

موهايي به درخشش الماس حاوي روغن گياهي آرگان و 
 )174مجله  103عصاره گل هميشه بهار (ص

89 27.21 

 ناخن آرايش
ريز و ظريف  هاي طبيعي از سوهان دانه براي سوهان ناخن

هاي مصنوعي سوهان زمخت  استفاده كنيد ولي براي ناخن
 )174مجله  207الزم است. (ص

11 3.36  

 آرايشي لوازم خريد
 9دهندگي  هايي حجيم و صددرصد مشكي با حجم مژه«

 )165مجله  8(ص» برابر
21  6.42  

 شوينده مواد
 53(ص» احساس سبكي موهاي خود را با داو تجربه كنيد«

 )174مجله 
45  13.76  

 ادوكلن و ازعطر استفاده
عطر مناسب براي روزهاي تابستاني عطري است كه به شما «

مجله  43(ص» همراه با حس تازگي القا كنداحساس خنكي 
174( 

33  10.09  

 ها كرم از استفاده
مجله  117(ص» كرم ضد افتاب سان سيف ضد چروك«

165( 
88  26.91  

  100 327 مجموع  

  
ي  گانـه  هاي هفـت  شود از ميان مقوله مشاهده مي 3- 6ي  طور كه در جدول شماره همان

درصـد از بيشـترين    27.21ي آرايش مو بـا   ، مقوله»بهداشتيهاي آرايشي و  مراقبت«ي مؤلفه
درصد از كمترين فراوانـي برخـوردار اسـت. ايـن      3.36ي آرايش ناخن با  فراواني؛ و مقوله

گيرد.  سرشت بشري است كه آرايش را براي برخورداري از زيبايي و زيباتر شدن به كار مي
، بلكـه ظـاهراً يـك احتيـاج     ك خواسـته امروز ديگر استفاده از لوازم آرايش نـه بـرآورد يـ   

  است و به يك واقعيت در دنياي معاصر تبديل شده است.  اجتماعي
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  در مجالت» مدوپوشاك« ها و مضامين مؤلفه/شاخص فراواني و درصد مقوله 4.6 جدول
  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله

 ها لباس بودن  ست
قابليت هماهنگ شدن با مانتو و اين روسري ابريشمي «

 )165مجله  37(ص» هاي مشكي را دارد. لباس
46 21.8 

 سنتي هاي مدل از استفاده
» هاي لباس من ايراني است. اسلوب و بنيان تمام طراحي«

 )161مجله  105(ص 
39 18.48  

 هاي كفش از استفاده
 بلند  پاشنه

به هاي مشابه آن را  تيز و نمونه هاي نوك اين كفش«
دهند حتي در  كنيم كه ترجيح مي هايي توصيه مي خانم

را شان  يز و زمستان هم ظاهر كالسيكسردترين روزهاي پاي
 )171مجله  33(ص» حفظ كنند.

19  9  

 و ساده هاي ازلباس استفاده
 راحت

هاي تنگ خودتان را كنار بگذاريد و از  ها و تاپ شرت تي«
 )165مجله  33(ص »هاي رها و آزاد استقبال كنيد. لباس

26  12.32  

 لباس رنگ از استفاده
 مشكي و سفيد

رنگ سفيد و مشكي هميشه همنشيني خوبي باهم دارند و «
» آيند. درتمام فصول تركيب رنگي مناسبي به حساب مي

 )174مجله 72(ص
22  10.42  

 راحت پوشيدن كفش
يك كفش كالسيك و راحت چيزي نيست كه شما براي «

 )171مجله 32(ص  »داريد.تكميل اين ست احتياج 
18  8.53  

  100 211 مجموع  

  
ــه در جــدول مالحظــه مــي  همــان ــه طــور ك ــان مقول ــه هــاي هفــت شــود از مي ي  گان

درصد بيشترين فراواني را 21.8با » ها بودن لباس ست«ي ، مقوله»مد و پوشاك«مؤلفه/شاخص
بـا  » استفاده از كفش راحت«ي مقولهبه خود اختصاص داده و كمترين فراواني نيز مربوط به 

خاطر پيروي از  ي پوشاك، به اي از استفاده امروزه بخش قابل مالحظه باشد. درصد مي 8.53
پوشي است تا رفع نياز و حتي راحتـي. اگرچـه پوشـاك از نيازهـاي اساسـي و       مد و شيك
نيز يـك   شود، ولي همزمان به يك نياز و ضرورت اجتماعي و ها محسوب مي طبيعي انسان

پديده فرهنگي نيز بدل شده است. از ديدگاه انديشمندان علـوم اجتمـاعي، لبـاس اولـين و     
ترين وسيله برقراري ارتباطات اجتماعي است كـه از طريـق آن عـالوه بـر جنسـيت،       عيني

) سـطح اقتصـاد؛   2ضـعيت اجتمـاعي؛   ) و1شود: هفت پيام به ديگران انتقال داده مي حداقل
هـاي اخالقـي؛    ) ويژگـي 6موفقيـت؛  ) سـطح 5) سـطح تحصـيالت؛  4 اعتقادات مذهبي؛  )3
ي فرهنگي جمعي كـه افـراد آن را    عنوان يك پديده سطح پيچيدگي شخصيتي. مد هم به  )7

د، از   دهند، اهميت زيادي در زندگي معاصر، به شكل مي ويژه براي فرهنگ مصرفي دارد. مـ
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، افـزايش توليـد انبـوه و قـدرت     داري طريق ايجاد مصرف كاذب، آشكارا به نظـام سـرمايه  
ي متقابل است.بنابراين نقش مجـالت   ي مد و توليد انبوه، رابطه ها وابسته است. رابطه رسانه

پوشي كامالً مشهود اسـت و   هاي ست و شيك ي مردم به استفاده از لباس در گسترش عالقه
و پرمخاطب، نشان  ي پرتيراژ در اين مجله»آل شناسي ايده ست«اختصاص صفحاتي با عنوان 

  از اهميت اين مؤلفه از فرهنگ بدن در ميان مخاطبان اين مجالت دارد.

  خودمراقبتي يا كنترل وزن هاي بعد دوم: تحليل يافته 2.1.6
ــه  ــدن، مؤلف ــاد فرهنــگ ب ــرل وزن«هــاي  بعــد دوم از ابع  »ســالمت جســم وروان«و » كنت

پسند نشانگر توجـه بيشـتر بـه شـاخص      عامهتحليل محتواي متون مجالت  گيرد. دربرمي  را
درصد است.  4.73با » كنترل وزن«درصد نسبت به شاخص  12.5با » سالمت جسم و روان«

تواند  اندام در ميان زنان، مي مثابه تناسب به 1اين يافته باوجود شيوع نگرش ترجيح الغراندامي
زنان باشد كـه آنهـا را   هاي خانوادگي و اجتماعي درخصوص  حاكي از ساير فشارها و تنش

  نيازمند توجه بيشتر به سالمت توأمان جسم و روان كرده است. 
از طريق رژيم غذايي، از طريق «شاخص  در اين تحقيق شاخص كنترل وزن با سه خرده

مورد سنجش قـرار گرفـت كـه نتـايج آن     » ورزش و از طريق دارو(كاهش / افزايش اشتها)
دهد كنترل وزن از طريق رژيم غذايي در مجـالت بـا    نشان مي 5- 6ي  مطابق جدول شماره

  درصد از اهميت بااليي برخوردار است.75.52فراواني 

 در مجالت» كنترل وزن«شاخص  ها و مضامين مؤلفه/ فراواني و درصد مقوله 5.6جدول 

  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله

كنترل وزن از طريق رژيم 
 غذايي

خواهيد بود بدون تحمل سرگيجه و حالت تهوع  شما قادر«
و از دست دادن قواي بدني به تدريج به كاهش وزن ادمه 

 )165مجله  142(ص» دهيد.
179 75.72 

 كنترل وزن از طريق ورزش
وكارهاي پررونق مربوط به كاهش  يكي ديگر از كسب«

هاي ورزشي خانگي  ورزش با انواع و اقسام دستگاه وزن، 
 )171مجله 128(ص » است.

42 17.72  

كنترل وزن از طريق دارو 
  (كاهش/افزايش اشتها)

قرص رژيم الغري چاي سبز شف؛ كاهش وزن بدن، «
 )171مجله  127(ص» موثر در سوزاندن چربي اضافه

16 6.75 

  100 237 مجموع  
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هـاي   شـيوه «شـاخص   از طريـق شـش خـرده   » سالمت جسـم وروان «همچنين شاخص
خواب، سالمت جسماني، اسـتفاده از طـب سـنتي و داروهـاي گيـاهي،      هاي  خوردن، شيوه

مورد بررسي قرار گرفت كه در ميـان  » استفاده از پوشاك الياف طبيعي، و رسيدن به آرامش
صـد از بـاالترين فراوانـي    در48هـاي خـوردن بـا     ي شـيوه  مقولـه  6- 6آنها مطابق جـدول  

  است.   برخوردار

 در مجالت» سالمت جسم و روان«شاخص  و مضامين مؤلفه/ ها فراواني و درصد مقوله 6.6جدول 

  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله

 سالم) تغذيه( خوردن هاي شيوه

بهتر است بيشتر از مواد داراي پروتئين مثل «
چرب و  هاي مختلف و لبنيات كم گوشت
ها و سبزيجات  هاي موجود در ميوه ويتامين

 )161مجله  105ص »(كنيد. استفاده

306 48.34  

 خواب هاي شيوه
تواند در  موقع مي فراموش نكنيد كه خواب به«

 195(ص» سالمتي شما نقشي بسزا داشته باشد.
 )174مجله 

64 10.11  

 ورزش،( جسماني سالمت
 نشستن) صحيح ي شيوه

دهد افرادي كه  تحقيقات بسياري نشان مي«
تر  دارند سالمكنند و تحرك بيشتري  ورزش مي

 )165مجله  167(ص» هستند.
35 5.52  

 داروهاي و سنتي ازطب استفاده
 گياهي

بيان در درمان  ماده موثر در عصاره شيرين«
ها  اي ناشي از اجتماع رنگدانه هاي قهوه لك

مجله  205(ص» اثري بسيار مطلوب دارد.
174(  

123 19.43  

 طبيعي الياف ازپوشاك استفاده
هاست  از جديدترين  نوآورياين لباس يكي «

ي  ي حاصل از آن، ضد الكتريسيته كه پارچه
  )171مجله   38ص »(ساكن است.

20 3.15  

 آرامش به رسيدن
تان پاك  وقتي خاطرات تلخ گذشته را از ذهن«

تان مزاياي زيادي  كنيد اين كار براي سالمت مي
  )165مجله  167(ص » دارد.

85 13.42  

  100 633 مجموع

  
 ي سالمت جسم و شود كه مؤلفه طور برداشت مي اين 6- 6ي  هاي جدول شماره يافتهاز 

پسند از اهميت بااليي برخوردار اسـت زيـرا    روان در بازنمايي فرهنگ بدن در مجالت عامه
مشكالت جسمي بر روان فرد، مشكالت رواني بر جسم او و نيز هر دوي آنها بر جامعـه و  

گذارند. لذا اقدامات انجام شده براي ارتقـاي   د سالمتي اثر مياختالالت موجود بر هر دو بع
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معنـوي) و سـالمت كلـي    - سالمتي بايد به تمام جوانب سالمتي فردي (جسـمي، و روانـي  
پسند اهميت زيادي براي سـالمت جسـماني    جامعه توجه داشته باشد.بنابراين مجالت عامه

انـد.عالوه بـر ايـن     سالم پرداخته ي قائل شده و به انتشار مطالب فراوان در خصوص تغذيه
لـب فراوانـي در مجـالت    نـي هـم حـائز اهميـت اسـت و در ايـن رابطـه مطا       سالمت روا

 ،سـالمت و بهبـود هيجـاني و عـاطفي     سـالمت روانـي،  ويژگـي بـارز   است زيرا رفته  كار به
حسـنه و   ي زنـدگي و ظرفيـت ايجـاد رابطـه     ي كننـده  نداشتن اضطراب و نشانگان مختل  و

  .هاي زندگي است ها و تناقض مناسب با تنيدگي ي بخش با ديگران و مقابله رضايت

  هاي بعد سوم: بدن فناورانه تحليل يافته 3.1.6
و » هـاي پزشـكي   دسـتكاري «هـاي   بعد سوم فرهنگ بدن، بدن فناورانهاست كه شامل مؤلفه

ترين مسـائل مطـرح در حـوزه     هاي پزشكي از مهم باشد.دستكاري مي »رفتارهاي تغيير بدن«
فرهنگي و از موضوعات مورد بررسي در فرهنگ بدن است. اين شاخه از پزشكي  - پزشكي

هاي مادرزادي كاربرد داشته اما اينك هدف از اين صنعت،  در گذشته براي ترميم ناهنجاري
هـاي   ندام و ظاهري متناسب با صـرف هزينـه  ويژه زنان براي داشتن ا متقاعدكردن افراد و به

دسـتاوردهاي علمـي بـراي خلـق     كالن اسـت. جراحـي زيبـايي ظـاهراً يكـي از آخـرين       
 7- 6ي  اي داشته است. جدول شماره است كه امروزه در جوامع مختلف رشد فزاينده  زيبايي
  دهد. هاي مربوط به اين مؤلفه را نشان مي شاخص خرده

 در مجالت» ّهاي پزشكي دستكاري«شاخص  ها و مضامين مؤلفه/ مقوله فراواني و درصد 7.6جدول 

  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله
 زيبايي( صورت و بيني جراحي
 چانه، پلك، زيبايي گونه،

 گوش و...)

طور موقت حساسيت بيني  عمل جراحي بيني به«
 152(ص» در تمامي بيماران را به دنبال دارد.

 )161مجله 
8 15.09  

 كاهش براي ها چربي برداشتن
 ليپوساكشن)( وزن

ورزش و داروهاي مجاز  اگر رژيم غذايي،«
الغري به كاهش وزن كمك نكرده يكراه ديگر 

 )171مجله 132(ص» جراحي. ماند:  مي
26 49.05  

  15.09 8  )161مجله  155ص »(ليزر موهاي زائد« زائد موهاي ليزري برداشت
 كردن بزرگ و كوچك جراحي

 سينه
  20.75 11  )165مجله  149(ص» جراحي سينه«

  100 53 مجموع
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ي مؤلفـه   هـاي چهارگانـه   شود از ميـان مقولـه   مشاهده مي 7- 6طور كه در جدول  همان
درصـد را  49.05باالترين فراواني با » برداشتن چربي از راه جراحي«هاي پزشكي،  دستكاري

درصـد و  20.75بـا  » جراحي كوچك و بزرگ كردن سينه«ي مقولهداراست. در مرتبه بعدي 
از فراوانـي  » برداشت ليزري موهاي زائد«و » جراحي بيني و صورت«ي  پس از آن دو مقوله

باشند. در دنياي مدرن اهميت جراحي هاي زيبايي نقـاط   درصد برخوردار مي15.09يكسان 
هـاي زيبـايي در    ا و مـالك شـدن معيارهـ   كس پوشيده نيسـت، بصـري   مختلف بدن بر هيچ

ي مصرفي باعث گرايش اقشار مختلف جامعه به چنين رفتارهايي شده است.تا زماني  جامعه
كه صورت و اندام فرد مالك قضاوت است ويظاهراً ناگزير است به طـرق مختلـف ظـاهر    

گيـري و   توانـد در شـكل   گونه مطالب در مجالت مي دهد. درج اين خود را اصالح و تغيير 
منظـور  ج اين طرز فكر كـه ظـاهرآرايي و زيبـاييِ ظـاهري، ارزش اسـت و افـراد بـه        تروي
دادن منزلت خود و ارتقاء در مراحل مختلف زندگي بايد از ابزارهاي تغيير و اصـالح    نشان

  بدن نظير جراحي هاي مختلف استفاده نمايند، تاثيرگذار باشد. 
 »رفتارهـاي تغييربـدن  «ي  مؤلفـه همچنين درخصوص بعد سوم از ابعـاد فرهنـگ بـدن،    

 علمـي  تخصـص  بـه  در مواردي كه نيـازي  بدن در دخالت«گونه تعريف عملياتي شد:  اين
اين مؤلفه با استفاده از » شود. انجام ها ه هاي زيبايي و آرايشگا نداشته باشد و معموالًدركلينيك

ّها در جدول  يافته ّهاي متنوعي مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج و ها و مقوله شاخص خرده
  شود. ارائه مي 8- 6ي  شماره
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  در مجالت» رفتارهاي تغيير بدن«شاخص  ها و مضامين مؤلفه/ فراواني و درصد مقوله 8.6جدول 
  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله

 ابروها شكل تغيير
 و...) تاتو(

  /27.94 19 )165مجله 153(ص» كاشت ابروي طبيعي«

 ناخن يا مژه كاشت
 مصنوعي

سالن زيبايي هستي اصغري سالني خاص براي «
هاي خاص با ارائه خدمات تخصصي ناخن  سليقه

 )161مجله 193(ص» مانيكور، كاشت مژه و...
25 36.76/  

 نگين كاشت
 ناخن، دندان،(

  )...و پوست

شود. به  اين عمل مانند عمل ليزيك انجام مي«
بيمار با يك قطره چشمي استريل صورت كه چشم  اين

  )161مجله  155(ص» شود. مماس مي
8  11.76/  

با  چشم رنگ تغيير
 لنز از استفاده

سالمتي و زيبايي چشمان شما با لنزهاي «
 )161مجله 145ص»( SOFLENSرنگي

1  1.47/  

 مو كاشت
كلينيك تخصصي كاشت موي طبيعي به «

  /13.23  9  )161مجله 167(ص»       FUTFITروش

 پوست كردن برنزه
مجله  9ص»(بسيارطوالني باماندگاري فوري  كننده برنزه«

161(  6  8.82/  

  100  68  مجموع

  
درصـد  36.76بـا  » كاشت مـژه و نـاخن  «ي دهدمقوله نشان مي 8- 6طور كه جدول  همان

درصد كمترين فراوانـي  1.47با » تغيير رنگ چشم با استفاده از لنز«بيشترين فراواني و مقوله 
براي رسيدن به زيبـايي  اند. امروزه بسياري از تغييراتي كه در بدن  را به خود اختصاص داده

پذيرد و تكرار  هاي متفاوت صورت مي آيد از راه وجود مي ات با بقيه بهداشتن ظاهري متف  و
كنـد كـه انجـام ايـن      گونه به زنـان القـاء مـي    اين نوع رفتارها در مجالت به ميزان زياد، اين
ي پـاييني   هزينـه راحتي قابـل دسـترس و بـا     تغييرات اوالً فراگير و پرمشتري است و ثانياً به

هـاي زيباسـازي بـدن ديگـر      شـود كـه روش   گونـه القـاء مـي    اين انجام است. در واقع  قابل
ها افراد طبقات معمولي و متوسط  ي مرفّه جامعه نيست و با اين روش به قشر و طبقهمنحصر

  شده به زيبايي موردنظر دست يابند. هاي اشاره توانند از طريق روش هم كمابيش مي

  اي هاي بعد چهارم: بدن سرمايه هتحليل يافت 4.1.6
» بدن و سرمايه اجتماعي«هاي  اي است كه شامل مؤلفه بعد چهارم فرهنگ بدن، بدن سرمايه

  باشد. مي »بدن و هويت متمايز«و 
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  در مجالت» بدن و سرمايه اجتماعي«شاخص  ها و مضامين مؤلفه/ فراواني و درصد مقوله 9.6جدول 
  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله

 بدن ستژ و حركات
كه  پوشيدن رنگ قرمز نشانه توجه و احترام است. ضمن آن«

» پذيري بااليي برخوردار است. دهد فرد از ريسك نشان مي
 )165مجله135(ص

35 62.5/  

 با لباس تناسب
 شخصيت

گرفتن آن به شما  ي در دست ي بلند اين كيف و نحوه دسته«
» ترشدن ظاهرتان بدون شك كمك خواهد كرد. در رسمي

 )174مجله74(ص
21 37.5/  

  100  56  مجموع

  
ي اجمـاعي،   ي بدن و سرمايه دهد درخصوص مؤلفه نشان مي 9- 6طور كه جدول  همان

تناسـب لبـاس بـا    «ي درصد فراواني بيشـتر و مقولـه  62.5با » حركات و ژست بدن«ي مقوله
  درصد فراواني كمتر را دارد.37.5با » شخصيت

  در مجالت» بدن و هويت متمايز«شاخص  ها و مضامين مؤلفه/ مقولهفراواني و درصد  10.6جدول 
  درصد  فراواني  مضمون متون مستخرج از مجالت  ها مقوله

 فرم و شكل در جنسيتي هاي تفاوت

دليل لطافت و  ها به دهد خانم تحقيقات نشان مي«
شوند... اما  ظرافت زنانه بيشتر دچار افسردگي مي

را در محيط كار آقايان چون بيشتر ساعت روز 
ها افسرده  هستند كمتر از خانم

 )161مجله106ص»(شوند. مي

33 17.18  

 پايگاه و اقتصادي طبقه و ثروت نمايش
 بدن طريق از اجتماعي

هاي دوتكه با تركيب دورنگ چرم و  ترك هشت«
هاي پشمي پيشنهاد خاص برند فرانسوي  ساقه
 )171مجله 26(ص» ويتون به شماست لويي

121 63.02  

 سازي) جوان ازطريق( سني هويت تغيير
تزريق فيلر (ژل و چربي) و درمان جاي «

 )174مجله119ص»(جوش
38 19.79  

  100  192  مجموع

  
بـدن و  «ي ي مؤلفـه  گانـه  هاي سـه  دهد از ميان مقوله نشان مي10- 6طور كه جدول  همان

بــا  »نمــايش ثــروت و طبقــه اقتصــادي و اجتمــاعي«ي بــه ترتيــب مقولــه» هويــت متمــايز
بـا  » سـازي  تغييـر هويـت از طريـق جـوان    «هـاي   درصد بـاالترين فراوانـي و مقولـه   63.02
  هاي بعدي قرار دارند. درصد در رتبه17.18با » هاي جنسيتي تفاوت«درصد و مقوله 19.79
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زنـد چـرا كـه بـدن را در      بورديو تحليل از بدن را به توليد و تبديل سـرمايه پيونـد مـي   
دانـد و معتقـد اسـت     اي براي هويت شخصي مي ارزش و رسانه هاي اجتماعي، حامل زمينه

شوند. از آنجا كـه   هاي خويش مي ي مدرن بيش از پيش مسئول طراحي بدن افراد در جامعه
اي بـراي   ي نشـانه  منزلـه  دادني است بـه  ظاهر شخص براي خود و ديگران، ديدني و نمايش

ي مـديريت   ع امـروزي از حـوزه  گردد.در جوامـ  تفسير كنش در روابط اجتماعي قلمداد مي
گيرند و معناي هـويتي افـراد از    ظاهر و بدن براي تمايز بخشي بين خود و ديگران بهره مي

گيرد. بنابراين تفاوت و تمايزهاي افراد براساس ظـاهر آنهـا    اين منظر مورد قضاوت قرار مي
بازنمـايي شـده   پسند زنانـه   رود.آنچه در مجالت عامه شان به شمار مي مبناي تعريف هويت

ي اقتصـادي و   كامالً بيانگر آن است كه افراد از طريق به نمـايش گذاشـتن ثـروت و طبقـه    
هاي رسيدن به هويـت   هستند و يكي از جنبه» هويت متمايز«اجتماعي خود به دنبال كسب 

هاي گوناگون سعي دارنـد سـنّ خـود را     متمايز، تغيير هويت سني است. امروزه افراد از راه
  آنچه هست نشان دهند و اين مسئله كامالً در متون اين قبيل مجالت مشهود هست.  كمتر از
  

  گيري نتيجه. 7
هاي فرهنگـي و اجتمـاعيِ    رويكرد علوم اجتماعي بدن را به مثابه موضوعي جديد در حوزه

هـاي سـبك    دهد. فرهنگ بدن به عنوان يكي از مؤلفـه  زندگي روزمره، مورد توجه قرار مي
گرانه پيدا كرده است. زيـرا هويـت اجتمـاعي     ي متأخر، خاصيت بيان مدرنيتهزندگي دوران 

ي اخيـر، فرهنـگ    امروزين افراد به نوعي با مديريت ظاهر و بـدن مطابقـت دارد و در دوره  
كاربستن معناها شـده اسـت. بـه عبـارتي      بصري و نمايشي منبع اصلي برقراري ارتباط و به

شود كه  ها ارزيابي مي اي از شاخص سط ديگران با مجموعهامروزه هر يك از افراد جامعه تو
  هاست.  شاخص هاي فرهنگ بدن، بخشي مهم از اين ابعاد و مؤلفه

افراد به منظور نشان دادن هويت و منزلت خود و ارتقاء در مراحـل مختلـف زنـدگي و    
كننـد.   يتداوم آن از ابزارهاي مختلف تغيير و اصالح براي نظارت بر بدن خويش استفاده م

كند حاالت چهره و حركات بدن محتواي ارتباطات روزمـره   طور كه گافمن اشاره مي همان
نظـارت مـداوم و موفـق بـر بـدن      دهد و براي ارتباط موفـق بـا ديگـران بايـد      را شكل مي

پسند  هاي فرهنگ بدن در مجالت عامه دست آمده از پوشش متني مؤلفه شود. نتايج به  اعمال
ي توجه به ظاهر و فرهنگ بدن به منظور شناساندن هويت  است كه مسئلهزنان حاكي از آن 

يـك   - طـور جـدي   به- شخصي و اجتماعي از حساسيت خاصي برخوردار است و زيبايي 
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شـود و بسـياري از معيارهـاي زيبـايي چهـره و انـدام بـه معيارهـا و          ارزش محسوب مـي 
» خودمراقبتي و كنترل بدن«ابعاد شوند. زيرا  تر مي ي غربي نزديك شده استانداردهاي تعريف

  اند. ها را به خود اختصاص داده ، سهم بااليي از محتواي كمي يافته»خودآرايي و تزئين«و 
مطـرح اسـت ايـن    » تئوري بازنمايي اسـتوارت هـال  «طور كه در  به همين علت و همان

سـت   بـديهي  آفريننـد.  كنند و براي آنهـا معنـا مـي    ها هستند كه واقعيت را تعريف مي رسانه
بازنمايي فرهنـگ بـدن در مجـالت مـورد بررسـي نيـز براسـاس رويكـرد آن مجـالت و          

گيرد. زيرا نويسنده معناي خاص خـود از جهـان را از راه زبـان و     شان شكل مي نويسندگان
كنـد. ايـن رويكـرد     مـي طـور غيرمسـتقيم تحميـل     اش به مخاطبان عرضه و شايد بـه  نوشته

نيز نام نهاد كه نويسندگان » سازي استراتژي كليشه«ي بازنمايي،  نظريهتوان با استفاده از  مي  را
برند. در مجالت مورداشاره در اين تحقيق نيز تبليغات و  گونه مجالت از آن سود مي در اين

سان افراد بـه تـالش    محتواي مطالب، زنان و مردان را هدف مصرف قرار داده است و بدين
انـدام و   ي خاص و مشخص كه غالباً مبتني بـر الغـري  ا هر چه بيشتر در جهت كسب چهره

ــوع آر    ــوازم متن ــتفاده از ل ــق اس ــنوعي از طري ــايي مص ــي و  زيب ــي، ورزش ــي، پيرايش ايش
ي  داشـتن دغدغـه  «كنـد   گونه كه بورديواستدالل مي شوند. همان است، تشويق مي  سازي بدن

پ آرماني در فرهنگ چربي اضافي، رژيم غذايي و الغري در بين زنان شيوع پيدا كرده و تي
هـاي   غربي اين است كه بدن كامالً تحت كنترل، سفت و محكم باشد و ايـن كـار بـا روش   

پسـند زنانـه    ، مجالت عامه»مختلف نظير بدنسازي و رژيم غذايي اجباري عملي خواهد بود
 ي يك ابژه بصري،العراندام و باريك باشند نيز در ساختاردهي به اين ادارك زنان كه به منزله

  كنند.  نقش مؤثري ايفا مي
، »سـالمت جسـم و روان  «هـاي   دهنـد كـه مؤلفـه    هاي تحقيق نشـان مـي   از طرفي يافته

، حجم بيشتري از مطالب »مد و پوشاك«، و »كنترل وزن«، »هاي آرايشي و بهداشتي مراقبت«
گ تواند بيانگر اين نكته باشد كه ويژگي فرهنـ  اند. اين موضوع مي را به خود اختصاص داده

هـاي   هاي ورزشي و رشد فناوري است. تأثير انواع فعاليت» تفكّر خودكنترلي بدن«مصرفي، 
گرايـي   تغذيه، سالمت و ورزش در كنار اهميت يافتن عامليت فرد، استقالل عمل، مصـرف 

هاي جوان و زيبا كـه خـود از فرهنـگ     شديد، اهميت يافتن جواني و افزايش عالقه به بدن
تفكّـر  «نـوين تـأثير چشـمگيري پذيرفتـه، همگـي نمايـانگر ابعـاد        هـاي   پسـند رسـانه   عامه

است. به عبارت ديگر امروزه افراد، كيستي و هويت خود را از طريق دستكاري » خودكنترلي
طور كـه اليـاس و ترنرنيـز معتقدنـد سـاختارهاي       كنند. همان هاي خود بازنمايي مي در بدن
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آورنـد. آنهـا نقـش     بـه افـراد فشـار وارد مـي    ها  كارگيري ايدئولوژي موجود در جامعه با به
شـتابد و   دانند كه به ياري انسان مي ها را در جامعه مهم دانسته و آن را عاملي مي تكنولوژي

است براي اينكـه افـراد بتواننـد    كند. گيدنزمعتقد  هاي جديدي را براي افراد ايجاد مي جسم
ك شوند بايد قـادر باشـند نظـارتي    طور مساوي در توليد و بازتوليد روابط اجتماعي شري به

اي  آميز بر چهره و بدن خويش اعمال كنند و بدن زنان بـه عنـوان سـرمايه    مداوم و موفقيت
ي مصـرف،   شـود.درگير و فعـال شـدن انسـان امـروزي در حـوزه       براي آنها محسوب مـي 

شـي،  سازد به طوري كه با مصرف انواع وسايل آراي تمايزبخشي آنها را از ديگران آشكار مي
كنند كه چه هستند و چه نيستند و از اين طريق هويت خـود   ها و... افراد بيان مي انواع لباس

  گذارند. را به نمايش مي
  
ها نوشت پي
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80 -37 . 

شـهريار   ).مطالعات فرهنگي(مجموعه مقاالت)، ترجمه نيما ملك محمـدي و 1382ديو رينگ، سايمون(
 وقفي پور، تهران: تلخون.

 شناسي جوانان ايران، تهران: نشر آگه. ). جامعه1386سعيد(ذكائي، محمد 

 - 141)،1(1ي تحقيقـاتفرهنگي،  )، جوانان، بدن و فرهنگ تناسب، فصـلمنامه 1387ذكائي، محمد سعيد (
117. 

 ). درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايران.تهران:تيسا.1392ذكايي، محمد سعيد؛امن پور، مريم(

ت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعي در بين دختران دانشـگاه مازنـدران،   ). مديري1389رضائي، احمد(
 .141- 170)، 47مطالعات راهبردي زنان، (
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عروقي درزنـان بـاالي    - ).بررسي همزماني عوامل خطر بيماري قلبي1388صادقي،معصومه و همكاران(
 .23- 67)،16(17سال مناطق مركزي ايران،مجله دانشگاه علومپزشكيگيالن، 19

ميليارد دالري لوازم آرايش ايران، تنگناها، راهكارها،فصـلنامه توسـعه   2).ورود بازار 1388صمدي،سعيد(
 .22- 28)، 12(3مهندسي بازار ، فصلنامه مشاوره و آموزش بازاريابي ،

شناختي مديريت بدن در ميان زنـان شـهر تبريز.پايـان نامـه دكتـري.       ). تبيين جامعه1390كمال، كوهي(
 انساني. هان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه ادبيات و علومدانشگاه اصف

 شناسي، ويراست چهارم، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: ني. ).جامعه1385گيدنز، آنتوني، بردسال، كارن(

 )، جامعه شناسي بدن، مترجم: ناصر فكوهي،تهران: نشر ثالث.1392لوبروتون، داويد(

). مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مديريت چهره در ميان 1389موحد، مجيد و مريم حسيني(
  .17- 38)،2(3دختران جوان، زن وجامعه، 

هـاي   جراحي ).ارزيابي گرايش  انگيزه هاي بيماران زن در1388موسوي  زاده، سيد مهدي و همكاران(
 .318- 323)،6(14زيبايي، مجله پژوهشي پژوهنده،

ي كـاوس سـيد امـامي.     ). تحقيق در رسانه هاي جمعـي. ترجمـه  1384ويمر،راجر،دومينيك،جوزف،آر(
 سروش. تهران:


