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دانشجویان تحصیالت تکمیلی : مورد مطالعه( جامعه پذیري علمی و مدیریت بدن در دانشگاه

  )دانشگاه تهران

  1محمد امین قانعی راد

  2 آذر رشتیانی 

٩/٩/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ   

     ٣٠/٣/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

کنش ها و رفتارهاي متفاوتی از خود نشان  ،افراد تحت تاثیر نوع جامعه پذیري که در آنها شکل گرفته اند 

از جمله . تاثیر می گذارد آنهاابعاد متفاوت زندگی  می دهند و نوع جامعه پذیري آنها بر سبک زندگی و

ز این که در روند و فرآیند بنیادي ترین جنبه سبک زندگی نوع مدیریت بدن است که دانشجو پس ا

جنبه از زندگی خود لحاظ  پذیري علمی قرار گرفت به طور آگاهانه یا ناآگاهانه تغییراتی را در این جامعه

ثیر جامعه به بررسی تأ صورت گرفته است، روش توصیفی از نوع پیمایشی حاضر که بهپژوهش  .کند می

چارچوب  در بخش مبانی نظري، نظریه هاي مرتبط ارائه و پس از. پذیري علمی بر مدیریت بدن  می پردازد

جامعه و نمونه آماري این پژوهش را کلیه دانشجویان تحصیالت . نظري، مدل تحلیلی طراحی گردیده است

انشگاه تهران در چهار گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم پزشکی تکمیلی د

ابزار . گیري کوکران به عنوان نمونه آماري تعیین شدندنفر بر اساس فرمول نمونه 356تشکیل داده اند که 

خصصان و با توسط متکه پس از تأیید سواالت پرسشنامه گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده 

بعد از .  پرسشنامه در بین پاسخگویان توزیع  گردید ،دست آمد  هب 7/0استفاده از آزمون کرونباخ که باالي 

و ضرایب آماري متناسب با نوع متغیرها محاسبه و  SPSS17پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار  ،تکمیل

توجه بیانگر این است که جامعه پذیري علمی  بر  ها فرضیهنتایج آزمون . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

                                                           

1
  هاي علمی کشور مرکز تحقیقات سیاست ،گروه جامعه شناسی ،دانشیار.  

 )                                                  نویسنده مسئول(تهران واحد علوم و تحقیقات ،ي جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیادانشجوي دکتر.  2
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 شیگرابر  دارد،یی اثر معنادار و مستقیمی توجه به خودآراو  سبک پوششی، توجه به سالمتیی، غذا میبه رژ

   .نشجویان اثرمعناداري نداشته استیی  دابایز یانجام جراحو همچنین  به ورزش

  یسالمتو جامعه پذیري علمی، مدیریت بدن، تعامالت و ارتباطات  :گان کلیديواژ
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  مقدمه و بیان مساله

 و ماهر و متخصص انسانی نیروي تربیت رسالت ،علمی جامعه پذیري متولیان از یکی عنوان به دانشگاه   

 می را علمی هنجارهاي و ارزش ها انتقال و پذیريجامعه ،بنابراین. دارد عهده بر را پژوهش و توسعه علم

 مجموعه اي ،شوند می دانشگاه وارد که افرادي. آورد شمار دانشگاه به کارکردهاي ترین مهم جمله از توان

 سوي از. دارند همراه به عمومی را فرهنگ نیز خود و خانواده و فردي ویژگی هاي با متناسب هاي ارزش از

 دوره اتمام تا ورود بدو از که گیرد می قرار علمی خاص فرهنگ خرده درون در دانشگاه در دانشجو ،دیگر

 این اگر بنابراین. پردازد می هنجارها و ها ارزش فراگیري و یادگیري به نهاد این در خود دانشجویی زندگی

 آموخته که شد خواهد قادر فرد ،کند درونی آمیز موفقیت طور به را خود هنجارهاي و ها ارزش بتواند نهاد

 صورت دو به جامعه پذیري ،دانشگاه محیط در. سازد عملی آن به کارگیري و مهارت نوع در را خود

یان  دانشجو با دانشجو تعامالت و ارتباطات نیز و ولئمس نهادهاي توسط که رسمی غیر و کالس حضور در

  . گیرد می صورت ان استاد با دانشجو و دیگر

 صحیح طور به علمی جامعه پذیري دانشگاهی جامعه در که دهد می نشان تحقیقات از پاره اي نتایج   

پایه  بر. است داشته زیادي تاثیر دانشجویان اولویت ها و سبک زندگی بر نگرفته است و این امر صورت

 هاي چالش و مسائل عینیت میزان ،مطالعه مورد دکتري دانشجویان از درصد 82پژوهش هاي مرتبط، حدود

 موضوع این. اندکرده ارزیابی باال به متوسط حد در را خود آموزشی و علمی محیط در مطالعه مورد گانه 26

 و مسائل با ایران عالی آموزش موفقیت ها، نظام توفیق ها و از بسیاري رغم به که است آن دهنده نشان

 و دانشگاه مجموعه بخشی اثر و عملکرد بر زیادي ثیرتأ ،مسائل این و روبه روست چالش هاي اساسی

 هفتمین داراي ،دانشجویان در دانشگاهی هنجارهاي کردن درونی در علمی محیط ضعف -دارد دانشگاهیان

 نشان فاضلی و دادهیر و مرجائی و طباطبایی قاضی تحقیقات یافته هاي. است گانه 26 مسائل بین در رتبه

 و آن ضعف دانشگاهی، هنجار پرورش و ایجاد در ایران دانشگاهی فضاي کارایی مورد در که دهند می

). 1389محسنی تبریزي و همکاران، (دارد وجود دانشگاهیان گفتار و رفتار در آن ضعیف عینیت تبلور

داده  نشان کرده آن بررسیرا  دانشجویان عملکرد بر آموزش اجتماعی ساختار تاثیر در پژوهشی رادقانعی

قانعی (دارد ارتباط آنها خوداثربخشی احساس و تعاملی یادگیري میزان با دانشجویان تعامل میزان که است

ناتوانی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی علمی کشور در اجتماعی کردن و انتقال ارزش ). 1389راد، 
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ها و هنجارهاي خویش به دانشجویان و اساتید و پژوهشگران را می توان ناشی از فقر فضاي ارتباطی در 

  ). 1381قانعی راد و قاضی پور، . (این محیط هاي علمی است

رار تحت تاثیر چنین محیط علمی ق ،دانشجویانی که در این فضا پرورش می یابندفرآیندجامعه پذیري    

کرد که این تاثیر گذاري در  می توان ادعا. دنبدن خود را مدیریت می کناساس،  اینآنها بر  د وگیر می

و در طی  دن ها از طریق ساختارهاي اجتماعیکه ب« .محیط هاي مختلف متفاوت بوده است ها و زمان

جامعه پذیري فرآیندي اساسی است که به کودکان  ند؛ به عبارت دیگر،فرآیند جامعه پذیري شکل می گیر

همان طور که والدین چگونگی استفاده از  و براي اجتماع خود باشند ي پذیرفتند می دهد چگونه فردیا

خانواده،  :قاشق و چنگال را به کودکان یاد می دهند، ساختارهاي اجتماعی نیز در قالب نهادهایی چون

و مکان هاي  ها آموزش و پرورش، محل کار و رسانه هاي جمعی به شیوه هاي خاصی، بدن را در زمان

نشان می دهد زنانی که  )2008(1مطالعه کارن و جري). Elliot,2010:105( » تولید می کنند مختلف

ظاهر خود را بیشتر مورد ارزیابی قرار می دهند، عزت نفس کمتري دارند و بیشتر تحت تاثیر فشارهاي 

نتایج پژوهش آنها گویاي این بود که زنان با سرمایه گذاري باال بر تصویر بدن، به تصاویر . الغري هستند

حاکی از ) 2011(2همچنین مطالعه تیلکا. ا پاسخ می دهندالغر شده از رسانه ها بیشتر توجه دارند و به آنه

آن است که نارضایتی عضالنی و نارضایتی از وزن بدن، دو مولفه اي هستند که مردان را به رفتارهاي 

  . مدیریت بدن ترغیب می کنند

 نندتوا می مردم که معنا بدین ؛است شده تبدیل شخصی انتخاب موضوع به روزمره کنونی، زندگی عصر در

 حاکی که اي رویه - خود خواستار آن هستند که بشوند چیزي توانند می و خواهند  می که دهند انجام را کاري

 زنند می کنش به دست فردي منافع و عالیق مبناي بر اي فزاینده طور به امروزه، مردم. است شدن فردي از

 سعی هرکس و شود می تر اختصاصیشدن،  فردي جریان این در نیز بدن و) 110: 1381ریمر،  و گیبینز(

 ،مدرن دوران در که است موضوعاتی جمله از جسمانی جذابیت. کند مدیریت را خویش کند بدن می

 که طوري به شود؛ می محسوب افراد روابط  دهنده شکل عوامل از و کرده پیدا جدیدي استانداردهاي

 نظیر بهداشتی گوناگون رفتارهاي و است کرده پیدا بیشتري اهمیت مدرن دوران در بدن مدیریت«

. »است شده پدیدار بدن از مراقبت براي مختلف آرایشی و ورزشی غذایی، تجهیرات هاي سازي، رژیم بدن

                                                           
١ Karen and Jarry 

٢ tylka 
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 توجه بدن مسئله به حد از شدن، بیش جهانی تحوالت با همراه رسد می نظر به) 150و 149: 1382فاضلی(

 ها، عوامل فمینیست توسط بدن کردن سیاسی: آن به قرار زیرند عواملاز  اي پاره که است شده

 و اباذري( مدرنیته سوي به حرکت و جدید هاي تکنولوژي مصرفی، پیدایش فرهنگ شناختی، رشد جمعیت

  ). 132 و 131: 1387 حمیدي

 و است  گرفته قرار توجه مورد اندام  زیبایی معیار عنوان  به اندام  تناسب ایران نیز در ،اخیر  دهه چند در  

 شده تبدیل زیادي افراد  دغدغه به اندام تناسب به دستیابی جهت الغري غذایی رژیم رعایت براي اقدام

 غذایی سخت هاي رژیم معرض در را خود ،آل ایده وزن به رسیدن طلب در جوان پسران و دختران .است

 محروم متعادل و سالم  تغذیه شرایط از بدنی رشد شرایط ترین حساس در را خود واقع در و دهند می قرار

هاي  به زیبایی به عنوان یکی از شاخص توجه ،هرچند که به عنوان مثال). 25: 1385احمدنیا، ( سازند می

  :مدیریت بدن باتوجه به آمار جهانی قابل مالحظه است

که صنعت زیبایی در جهان، ساالنه هفت درصد  اند ه کردبرآورد » 1گلدمن ساچس«تحلیل گران موسسه    

در میان این . کشورهاي توسعه یافته 2، یعنی بیش از دو برابر نرخ تولید ناخالص داخلیداشته استد رش

 24ت ویژه پوست، محصوالت و خدما میلیارد دالر؛ 38ه مراقبت از مو، صنایع، محصوالت و خدمات ویژ

به خود اختصاص داده  2003میلیارد دالر را در سال 15میلیارد دالر و عطر،  18لوازم آرایش،  میلیارد دالر؛

ناشی از افزایش درآمد شهروندان غربی و رشد طبقات متوسط در کشورهاي در حال  ،این رشد. است

 طرح همچون طرح هایی اجراي رغمعلی تاکنون 1384 سال در ایران نیز از). 1389شهابی، (توسعه است

کشور،  بزرگ شهرهاي در بدپوششی و بدحجابی با مبارزه خصوص در بویژه اجتماعی امنیت ارتقاي

 تا1383سال از نیز ظاهرآرایی خدمات و محصوالت بازار ،موجود آمار براساس. است نشده ایجاد يتغییر

  . )69، 1389 :شهابی. (دهد می نشان را رشدي به رو روند 1386

در طی مدیریت جامعه هاي مختلف کشور می شوند و  هرساله هزاران نفر وارد دانشگاه ،طبق آمار و ارقام

ها و هنجارها  گذاري زیادي براي آنها می کند تا به اهداف خود در انتقال ارزشسالیان دانشجویی، سرمایه

ها و هنجارها نیز ناخواسته به دانشجو منتقل می شوند که کارکرد پنهان  بسیاري از ارزش که البتهدست یابد 

                                                           
١ Goldman Sachs  

٢ GDP  
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 خود اعضاي کردن پذیر جامعه براي عمل در اند که نظام نشان داده دیگر پژوهش هاي. باشد دانشگاه می

و مدیریت بدن به عنوان یکی از  -زندگی سبک برجنبه هاي مختلف آن اثرات زیرا باشد، موفق نتوانسته

 ورود از بعد دانشجویان که طوري به  ؛دهد می نشان را ضعف این دانشجویان - شاخص هاي سبک زندگی

 خود براي را هنجارها ضد و هنجارها ،متفاوت اي گونه به و گیرند می قرار محیط تاثیر تحت، دانشگاه به

جراحی  انجام و آرایش، پوشش، ورزش غذایی، نحوه رژیم براي خاصی الگوي انتخاب با و کنند می درونی

 و ها ارزش آیا که شود می مطرح سوال این جا این. دارند می اعالم را خود پذیري تاثیر زیبایی هاي

 الگوي توانسته اند دانشجویان آیا انتقال صورت در و است؟ یافته انتقال دانشجویان به علمی هنجارهاي

 نمود چگونه دانشجویان بدن مدیریت در انتقال این کنند؟ انتخاب خود براي را بدن مدیریت از صحیحی

 دانشجویان بر مدیریت بدن جامعه پذیري علمی بررسی تاثیر با هدف حاضر پژوهشبنابراین،  کند؟ می پیدا

  .صورت گرفته است

  تحقیقمبانی و چارچوب نظري 

از تئوري هاي مطرح شده درباره جامعه پذیري علمی و مدیریت بدن، به تنهایی نمی توانند  یکهر 

در ابتدا خالصه اي  ،بنابراین .یک بعد قضیه را می سنجند تنها و پاسخگوي سواالت پژوهش حاضر باشند

  . سپس چارچوب نظري ارائه می شود مطرح وي مرتبط از نظریه ها

  نظریه هاي حوزه جامعه پذیري علمی) الف

جامعه  .کنند می منتقل واردان تازه به را فرهنگی هنجارهاي و ها جامعه پذیري، باورها، ارزش فرآیندهاي   

 معیارهاي و الگو هاها،  باورها، ارزش، ها، بینش ها دانش افراد آن طی که است فرآیندي فپذیري علمی

جزو  کسب رسمی غیر و رسمی نهادهاي با واکنش هایی و کنش طی را علمی محیط خاص فرهنگی

 نقش ایفاي خویش جامعه در موثر افرادي عنوان بهتوانند کما بیش  در نتیجه می. می کنند خود شخصیت

 افرادي ،جامعه پذیري کارگزاران با تعامل طریق از محتوا با دانشجو رابطۀدر  .)2008ویدمن، ( ،کنند

دانش،  دنیاي در ترتیب بدین. است مقید علم ویژة فنون و نظریات، ارزش ها به نسبت که یابند می پرورش

 جامعه پذیري فرآیندهاي. ناپذیرند تفکیک یکدیگر از شناختی الگوهاي و علمی اجتماع یا فرهنگ و جامعه

 حسین و قانعی راد. (کنند می برقرار را شناختی محتواي انتقال یا تکوین و اجتماعی تعامالت بین پیوستگی

  )1389آبادي،  ابراهیم
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دوازده اصل را توضیح می دهد که در صورت رعایت آنان از  ،رزنیک براي معیارها و اصول اخالقی علم   

دي موفق به سوي فرد دانش پذیر می توان ادعا کرد که وي در جریان فرآیند جامعه پذیري علمی تا حد زیا

 درستکاري، دقت، آزادي، بلندنظري، اعتبار، تعلیم، مسئولیت: هایی علمی شده است کسب هنجارها و ارزش

ها  آزمودنی  حقوق رعایت و متقابل، کارایی، احترام مداري، فرصت، احترام اجتماعی، قانون پذیري

Resnik DB (1998)) . ،از علمی کنش اهمیت و علم ارزش ،بوریو نظر از). 1387به نقل از ودادهیر 

 خوانده»  متقابل کنش«  را علمی اي، فعالیت گونه به و یابد می انتقال فرد به جامعه پذیري فرآیند طریق

ارزش  به متعهد افراد پرورش به و دارد زیادي نقش علم در جامعه پذیري است هاگستروم معتقد. است

 اجتماعی، ممکن کنترل بدون خود، یعنی همکاران با اطارتب بدون دانشمندان. انجامد می علم اساسی هاي

 پرورش را متعهد دانشمندانی ،علمی آموزش. شوند تسلیم دانشمندان غیر معیارهاي و اهداف مقابل در است

 آنان اي مبادله عمل با دانشمندان جامعه پذیري. می کند مقید خاصی نظریات و فنون به را آنها و می دهد

 به خود ایده هاي و مقاالت صورت به را اطالعات فرایند، دانشمندان این در. گردد می تکمیل و تقویت

  ). 26: 1385قانعی راد، . (می گیرند قرار شناسایی مورد عوض در و کنند می عرضه علمی اجتماع

  ویژه مدیریت بدن بهنظریه هایی در حوزه جامعه شناسی بدن ) ب

 و آرایشی رویه هاي قالب در که بدن آشکار و ظاهري ویژگی هاي در مستمر دستکاري و نظارت نوع هر   

 از عنصر یک بدن). 1387چاوشیان،  حسن( شود می گفته بدن پذیرد، مدیریت می انجام جراحی اعمال

 غالب در دینی رویکرد در انسانی اندیشه در. است کرده پیدا خودمانی و درونی جنبه که است فرهنگی

 دررویکرد. است شده گرفته نظر در مادي و کالبدي جسم یک عنوان به بدن الهی وحی دستورات و ادیان

 روانشناختی رویکرد در. داد قرار تأمل مورد بدن و ذهن بنام دکارتی دوئالیسم تقابل در باید را بدن ،فلسفی

 و مردانه بدن میان تقابل به فمنیستی رویکرد در. کرد توجه بدن در فردي ذهن و عقلی معیارهاي به باید

 نسل .کنند می اشاره زن بدن به ساالري پدر مباحث قالب در اول نسل هاي فمنیست. است شده توجه زنانه

 پست دیدگاه از که ها فمنیست سوم نسل .اند نداشته زن بدن به نسبت جدیدي رویکرد ،دیدگاه این دوم

 اند کرده بررسی جنس دو زیستی جنبه تحت تاریخی غیر ثابت امري عنوان به را زن بدن مدرن

Fedtherston:1991,172 ) .( است اجتماعی و فردي هویت نشانگر مصرفی کاال خرید ،امروزه واقع در 

 و دادن شکل آرایش، پوشش، از مد عنوان تحت دارند تعلق خاص طبقه اي به اینکه اثبات براي افراد

 که شود می استفاده مردانی و زنان از جمعی هاي رسانه در امروزه .کنند می تنظیم را خود بدن آرایش،
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 را خود نشاط و زیباییی که جوانان ؛هستند تر عضالنی و تر ورزیده تر، بلند مردان ،دارند خاص هاي بدن

 کنند، می تبلیغ را تجاري کاالهاي که زنانی. کنند می معرفی پزشکی و بهداشتی يکاالها مصرف مدیون

 .شوند می شناسانده موفق و شاد افرادي عنوان به هستند که شاداب هاي پوست با ظریف اندام، الغر اغلب

 هاي جراحی آرایش وسایل چون گوناگون هاي ابزار ارائه طریق از مصرفی جامعه در تبلیغات ،واقع در

 کسانی اختیار در که هستند خدماتی بیانگر. .. و الغري وسایل اندام، زیبایی و ورزشی هاي کالس زیبایی،

  . باشند داشته زیبا یبدن بخواهند که گیرند می قرار

، بدن به عنوان نظامی از نشانه ها ثانیاً مجموعه اي از اعمال اجتماعی است؛ ترنر بیان می کند که اوال بدن   

 و نمادهاي اجتماعی تلقی می شود  مفهوم پردازي شده است که به عنوان حامل معانی

Turner,1996:26).(  

 اشکال و اجتماعی منزلت بردارنده فیزیکی، در سرمایه از جامعی شکل عنوان به دنبوردیو، ب نظر از   

 اشکال حسب بر بدنی حضور تفسیر و ترجمه معناي به واقع در فیزیکی سرمایه تبدیل. است متمایز نمادین

 باشد می. .. و کار، فراغت میدان در) فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی( سرمایه گوناگون

)(Shilling,1993:127 ،با را جسمانی هاي ویژگی ارتباط »فیزیکی سرمایه« مفهوم از استفاده با بوردیو 

 بدن آن، طی که است بدن توسعه گرو در »فیزیکی سرمایه« تولید. کند می تشریح سرمایه هاي صورت دیگر

 حامل »ناتمام ماهیت« یک بدن.  (Shilling,2007, 128)شود می اجتماعی هاي زمینه در ارزش حامل

 ). باشد می ضروري اجتماعی هاي نابرابري نگهداشت براي آن گسترش و است »نمادین هاي ارزش«

ibid. 127) با را افـراد هاي فیزیکی، هویت سـرمایه یک عـنوان به بـدن گرفتن نظر در با بوردیـو 

بوردیو هدف . (Ibid: 14)سـازد مـی مـرتـبط بـدنی ظاهـر و اندازه، شکل با منطبق اجتماعی هـاي ارزش

گیدنز . داند می اجتماعی هنجارهاي نمادین حامل را و بدنمدیریت بدن را اکتساب منزلت تمایز و پایگاه 

 فیزیولوژي دستکاري علم، سبب به آن وابستگی افزایش و مذهب به جامعه وابستگی معتقد است که کاهش

 در بیشتري اهمیت و اجتماعی، بدن، جایگاه هویت و دینی مبانی شدن سست با زمان هم. است شده بدن

  ) 1385گیدنز، ( کند می پیدا افراد سازي هویت

 شناسانه جامعه منظر از. کند می تلقی اساسی عامل یک و زبان عنوان به را بدن، پساساختارگرایانه رویکرد

 جامعه کند که می دنبال را نظمی ،شود می اعمال بدن بر که نظارتی و کنترل نوع که است آن مسلم قدر
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 که است عقیده این بر وي .باشد تاریخ داراي تواند می خود ذات به بدن ،فوکو دراندیشه. است آن درپی

 تأثیر تحت خود شناسی تبار بحث در فوکو .دانست باید تاریخی و اجتماعی محصولی مثابه به را بدن

 اصلی هدف را آن بودن مطیع و مندي فایده نیز و آن نیروهاي و بدن نظام، این در و داشته قرار نیچه اندیشه

 پذیرفته فوکو .دارد تاریخی و تحلیلی جنبه فوکو آثار بیشتر ،دیگر جنبه از). 65: 1386 اسمارت(است دانسته

 اجتماعی روایت یک بدن ،داگالس اندیشه در. پردازد می خود بدن کنترل به زندان یک به صورت انسان که

 از. گیرد می شکل دیگران از تأثیر با اجتماعی تصور و بدن که است عقیده این بر وي .گیرد می خود به

 همان از کند می رشد آن در فرد که اي جامعه در فرهنگی، و اجتماعی اي پدیده مثابه به بدن ،دیگر سوي

 که آموزد می ما به را جامعه یک فرهنگ یادگیري جامعه، در شدن اجتماعی. گیرد می شکل کودکی دوران

 دورکیمی اندیشه بعد از واقع در باشد، نمی مساوي و یکسان هاي ارزش داراي بدن مختلف اعضايطی آن 

 ،انسان بدن براي زینتی وسایل و پوشاك. نمود تلقی روزمره زندگی در اجتماعی واقعیت یک را بدن باید

 ،حاضر عصر در واقع در. گردد می تلقی دیگران به اطالعات انتقال و متقابل ارتباط و تعامل براي ابزاري

  . است گرفته قرار مدرنیته دنیاي تأثیر تحت که است زیبایی فرهنگ گسترش از ناشی بدنی تغییرات

 براي هم تولید باز و اند خورده پیوند یکدیگر به بازتولید قلمرو در خود، و بدن امروزه گیدنز، اعتقاد به   

 در گیري تصمیم امکانات؛ به طوري که رود می کار به ها گونه شناسی زیست براي هم و اجتماعی تداوم

  نمونه آمد، خواهد پدید زودي به احتماال که هایی گزینه یا مثل تولید و باروري هاي تکنولوژي زمینه

 اروینگ). 308: 1385 گیدنز،( دهد می دست به زندگی سیاست با مرتبط لمسائ و امکانات از شاخصی

 بر تأثیرگذاري مدیریت مفهوم در و روزمره زندگی در اجتماعی هویت همان یا اجتماعی خود، گافمن

 جامعه هاي ویژگی به توجه با ،ترنر برایان .)296: 1374 ریتزر،( کند می اشاره بدن بر نظارت و نقش اجراي

 در تفاوتی چنین معتقد است که و کرده پیدا گرایش بدن شناسی جامعه حوزه سمت به توسعه روبه و مدرن

 مثابه به را بدن که شده باعث اجتماعی علوم اندیشمندان هاي اندیشه به دادن جهت در انسانی رفتار و بینش

تئوریک هر  تبیین. )Turner,1996:26(  گرفت باید نظر در روزمره زندگی در فرهنگی و اجتماعی امري

بنابراین براي تهیه چارچوب نطري . است مناسب نظري چارچوب یک به دستیابی پدیده اجتماعی نیازمند

پژوهش، باید به دنبال نطریه اي جامع ترگشت که ابعاد دوحوزه جامعه پذیري علمی و مدیریت بدن را 

-برطبق آثار و مدل نظري وي  -تنها ویدمن ،با توجه به مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته. تبیین نماید



10 
 

دیریت بدن می باشد، پرداخته گی که یکی از شاخص هاي آن مبه رابطه جامعه پذیري علمی و سبک زند

  .است

که به وسیله آن اشخاص  شود در نظر گرفته می جامعه پذیري فرآیندي ناآگاهانه ،طیق دیدگاه ویدمن   

د براي رشته حرفه اي شکل استانداردها و هنجارهاي رفتاري را درونی می کنند و به احساس هویت و تعه

مدل ویدمن می توان گفت که آنچه از فرآیند جامعه پذیري  ویژه بهبنابراین با تلفیق این نظریات  .می دهند

علمی حاصل می شود در زندگی دانشجویان تاثیرگذار است و نقش مهمی در نهادینه شدن رفتارها و ارزش 

مدیریت بدن به و  -سبک زندگی .هاي دانشگاه به عنوان عالی ترین سمبل علمی هر کشور ایفا می کند

با  اه معموال با تغییراتی همراه است کهدانشجویان پس از ورود به دانشگ -عنوان یکی از شاخص هاي آن

  :مدل نظري ویدمن الگو قرار گرفته استو شده  یادتوجه به مباحث 

  )Weidman. J. c,Twale. D. J, Stein. E. L,2001 . (تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیري جامعه سازي مفهوم مدل
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سمت راست (متغیر سبک زندگی. برون داد است متغیرهاي برروي یکی از تمرکز کانون ،در شکل ویدمن   

 ،بنابراین .خود داراي مولفه هایی است که از جمله مهمترین آن می توان به مدیریت بدن اشاره کرد) شکل

فرآیند  و) ویدمن مدل در مرکزي مربع(گروه آموزشی این عامل نیز محصول جامعه پذیري است و درون

که درهر دوي  -در دانشگاه و در اجتماع شکل گیردجامعه پذیري در تجربه هاي دانشگاهی به دو صورت 

  . آنها به صورت رسمی و غیر رسمی است

 عی، استعداد، ترجیح شغلی، آرزوها واجتما -ویژگی زمینه اي دانشجو شامل پایگاه اقتصادي ،در این مدل   

وه هاي عواملی که در شکل گیري جامعه پذیري موثرند در گر ،عالوه بر عوامل زمینه اي. ها می باشد ارزش

 - پایگاه اقتصادي - 1که از طریق سه شاخص  جامعه پذیري والدینی: از جمله مختلفی طبقه بندي شده اند؛

مرجع خارج از دانشگاه گروه هاي . دبطه فرزند و والدین صورت می پذیررا - 3سبک زندگی -2اجتماعی

دانشجو با داشتن ویژگی هایی . سازمان هاي اجتماعی می شود-3همکاران-2همساالن  - 1 که شامل

در محیط علمی قرار می گیرد و  ،آگاهانه یا ناآگاهانه از این عوامل کسب کرده طوره ب کهاکتسابی یا انتسابی 

تجربه هاي دانشگاهی فرد در  .شود متأثر میادگیري، در این محیط نیز با توجه به مهمترین ویژگی آن یعنی ی

  : قالب زمینه هاي هنجاري به دو بخش تقسیم شده است

  )مخفی، برنامه آموزشی(غیررسمی -2)کیفیت نهادي، ماموریت نهادي(رسمی  -1دانشگاهی ) الف

  ).گروه همساالن(غیررسمی -2) وسعت نهادي، محل اقامت، سازمان(رسمی - 1اجتماعی ) ب

تغییراتی در فرد دانشجو ایجاد  ،زمان ورود به دانشگاه طی فرآیندي موسوم به جامعه پذیري علمی از

در قالب برون داد هاي آن را خروجی می شود و بر طبق مدل ویدمن می توان یک شود، که منتج به  می

  . ها ارزش -4ا آرزوه -3اولویت سبک زندگی  -2انتخاب شغل  -1:  جامعه پذیري در چهار گروه قرار داد

یکی از برون دادهاي جامعه پذیري علمی سبک زندگی است  ،همان طور که در این مدل نشان داده شد   

که جامعه پذیري علمی بر سبک زندگی تاثیر می گذارد و از جمله مولفه هاي مهم سبک زندگی می توان به 

خودآگاه یا نا خودآگاه تاثیراتی از این شود، فردي که وارد این فرآیند می  بنابراین. مدیریت بدن اشاره کرد

به طوري که دانشجو براي  ؛فضاي علمی می گیرد که از جمله تاثیر اولیه آن توجه به مدیریت بدن است

جامعه پذیري در  طی فرآیندچرا  که  شود و براي آن هزینه می کند، میفردیت خود ارزش خاصی قایل 

دانشگاه  افراد به طور مستقیم و غیر مستقیم یاد می گیرند که به ارزش بدن به عنوان عنصر پایه اي براي 
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براي د با توجه و صرف هزینه هاي بیشتر تمی کن آنها. اي نشان دهند  بیشتر، به طور آگاهانه توجه ویژهرشد 

را به عنوان یکی از شاخص هاي سبک زندگی شان  بدن ،سالمتی خود رژیم غذایی، ورزش، نوع پوشش و

  .در چارچوب رضایت از زیبایی و سالمت، مدیریت می کنند

  مدل تحلیلی پژوهش

  .حاضر چنین ترسیم شده استمقاله تحلیلی شد، مدل  ارائهبر مبناي چارچوب نظري که    

مدیریت بدن با شاخص هایی  ی جامعه پذیري علمی وهمانطور که در مدل زیر نمایان است، دو متغیر اصل

و متغیر جامعه پذیري علمی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت بدن به عنوان متغیر  همچنین. تعریف شده اند

  .گرفته استوابسته مورد سنجش قرار 

 

    :به شرح زیر می باشند ي پژوهشمهمترین فرضیه ها ترتیب،  بدین

  . جامعه پذیري علمی دانشجویان بر توجه به سبک پوشش آنها اثر معناداري دارد. 1

  . جامعه پذیري علمی دانشجویان بر گرایش به ورزش آنها اثر معناداري دارد. 2

  . جامعه پذیري علمی دانشجویان بر توجه به رژیم غذایی آنها اثر معناداري دارد. 3

  . توجه به سالمتی آنها اثر معناداري دارد جامعه پذیري علمی دانشجویان بر. 4

  . جامعه پذیري علمی دانشجویان بر توجه به خودآرایی آنها اثر معناداري دارد. 5

  . جامعه پذیري علمی دانشجویان بر گرایش به انجام جراحی زیبایی آنها اثر منفی معنادار دارد. 6

  . اثر معنادار داردجامعه پذیري علمی دانشجویان بر مدیریت بدن آنها .  7
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  پژوهش شناسی روش

ه تعریف که ب استدو مفهوم جامعه پذیري علمی و مدیریت بدن مطرح در این پژوهش،  مهمترین مفاهیم

  :پردازیم عملیاتی این دو مفهوم می

 جامعه پذیري علمی

 به که شده متغیراستفاده 4 از ،علمی جامعه پذیري از جامعی تحلیل به رسیدن منظور به پژوهش این در 

  :است گردیده تبدیل تجمعی شاخص یک

با دانشکده : با اساتید و ج: با دانشجویان، ب: در سه سطح با الف تعامالت و ارتباطات در حوزه علم که -1

  . سنجیده می شود

  . نوآوري و تولیدعلمی، خود اثربخشی و پویایی علمی سنجیده می شود موفقیت علمی که با سه متغیر -2 

  ). اصل رزنیک 12(ارزش هاي و اصول اخالق علمی -3 

  . عالقه مندي و لذت بردن از محیط علمی -4 

  بدن مدیریت

 یک متغیراستفاده شده که به 6از  ،در این پژوهش به منظور رسیدن به تحلیل جامعی از مدیریت بدن

گرایش به ورزش؛  -3 ؛یم غذاییتوجه به رژ -2 توجه به سالمتی؛-1: است گردیده تبدیل تجمعی شاخص

  .انجام جراحی زیبایی - 6 سبک پوشش؛ -5مراقبت بهداشتی و آرایشی؛  -4

امري است پویا و متاثر از  جامعه پذیري ،ها و پیچیدگی مربوط به آن ویژگی و با توجه به موضوع پژوهش

شرایط و عناصر گوناگون اجتماعی که به همراه تغییر و تحوالت در رویکرد و نگرش فردي حاصل 

انتخاب دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این  ،متغیر است، هاي متفاوت گردد و در زمان و مکان می

ت که با ورود به دانشگاه آغاز پژوهش به این دلیل است که جامعه پذیري علمی اگر چه فرآیندي اس

کارشناسی ارشد (شود و دوره کاردانی وکارشناسی از مراحل اولیه آن است اما دوره تحصیالت تکمیلی  می

را می توان مراحل کامل تري از جامعه پذیري علمی دانست که از بالندگی بیشتري برخوردار ) و دکتري

ویژگی رفتاري و علمی دانشجویان از  ،یالت تکمیلیتوضیح بیشتر آن که با تحصیل در دوره تحص. است
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 .گیرد میاز احساسات و هیجانات زود گذر و هیجانی فاصله بیشتري  گردد و میپختگی بیشتري برخوردار 

  . ژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران می باشندجامعه مورد بررسی این پ

به این صورت  ؛ند مرحله اي و تصادفی ساده می باشدنمونه گیري خوشه اي چروش انجام این پژوهش، 

از میان چهار گروه آموزشی دانشگاه تهران، علوم انسانی و هنر، علوم پزشکی، فنی و  ها آزمودنی که

و بر اساس نمونه گیري تصادفی انتخاب و از میان دانشکده هاي مرتبط با هر ن عییت مهندسی، علوم پایه

دانشکده هاي بهداشت، پزشکی و پرستاري و (علوم پزشکی ،براي مثال -زشیوکدام از گروه هاي آم

 ، علوم پایه)دانشکده هاي ادبیات، زبان هاي خارجه و حقوق( ، گروه آموزشی علوم انسانی)مامایی

و گروه آموزشی فنی و )کامپیوتر علوم و ریاضی، آمار دانشکده هاي شیمی، زیست شناسی و دانشکده(

بر اساس نمونه گیري  -) هندسی برق و کامپیوتر، مهندسی معدن ومهندسی صنایعدانشکده هاي م(مهندسی

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري به تناسب تعداد و در میان  ها پرسشنامه سپس .شدندتصادفی انتخاب 

 یم 356حجم کل نمونه آماري برابر  استفاده از فرمول کوکرانبا . توزیع گردید) زن و مرد(متغیرجنسیت 

  . باشد

اطالعات و مباحث نظري  آوري براي جمع. شده استاز روش اسنادي و پیمایشی استفاده  پژوهشدر این 

و نشریات منتشر شده در این پایان نامه ها ها،  قبلی انجام شده در این زمینه عالوه بر کتاب ياه و پژوهش

استفاده ش برداري و تحلیل محتوا فی با این پژوهش به شیوه مرتبطاینترنت جهت جستجوي منابع  ازباب 

  . شده است

هاي پرسشنامه و  از تکنیک صرف استفاده وبود  اي داراي ابعاد پیچیده ،که موضوع مورد بررسی از آنجا

هاي  به منظور مشاهده حالت نیز از شیوه مصاحبه رو بود، روبهاحتمال خطاي بیشتري  با فیش برداري

اساتید و و آگاهی به نقطه نظرات  ها سواالت و بررسی این پاسخ گوناگون پاسخگویان در حین پاسخ به

در روش پیمایش و  اودر روش اسنادي از تکنیک فیش برداري و تحلیل محت. استفاده گردیدآنها  دانشجویان

پرسشنامه محقق ساخته مورد نقد و بررسی متخصصان و   ،پژوهشاین  در. استفاده شداز تکنیک پرسشنامه 

پرسشنامه میان افراد جامعه مورد نظر  30ابتدا گرفت و پس از اعمال نظرات کارشناسانه آنها،  اساتید قرار

پرسشنامه 360براي سنجش میزان آلفاي کرونباخ پخش شد و پس از محاسبه میزان آلفاي کرونباخ، حدود 

    .میان افراد جامعه مورد نظر توزیع گردید
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  هر یک از متغیرهاهاي مربوط به  ضریب آلفاي گویه: 1جدول 

  

  ي پژوهشییافته ها

  یافته هاي توصیفی)الف

در این قسمت مرور  خالصه طور به که آمد دست هب نتایجی خام هاي داده تحلیل و تجزیه و ورود از پس

  . شود می

. دادند تشکیل می پاسخگویان را درصد از 6/37 وکردند  ان در رشته علوم انسانی تحصیل میبیشتر پاسخگوی

گروه آموزشی علوم  ،و در مرتبه سوم. )درصد 3/24(بعد از علوم انسانی، گروه آموزشی فنی و مهندسی 

 5/63 ،از این میان. قرار داشتند )درصد 8/18(گروه آموزشی علوم پایه  و در نهایت، )درصد3/19(پزشکی 

نشانگر این است که بیشتر  این نتیجه. دادند را زن تشکیل میدرصد  5/36در صد از پاسخگویان را مرد و 

مجرد ) درصد 4/72(خگو دانشجویان پاس بیشتر. ان تشکیل داده انددانشجویان تحصیالت تکمیلی را مرد

  .  دتشکیل می دادنن را متاهالدرصد 27/ 6 و بودند

مقطع دکتري  در اندرصد از دانشجوی 8/31مقطع کارشناسی ارشد و  در در صد از دانشجویان 2/68

درصد درآمد کم،  5/44درآمد خیلی کم،  داراي درصد از پاسخگویان مورد مطالعه 5/39 .کردند میتحصیل 

 درآمد بیشتربنابراین . بودندحد خیلی زیاد  درآمد دردرصد  3درصد درآمد زیاد  8 درآمد متوسطدرصد  5

  . قرار داشتپاسخگویان در حد کم 

   

 ها گویه

تعامالت و 

 ارتباطات

در حوزه 

 علم

عالقه مندي و 

لذت بردن از 

 محیط علمی

موفقیت 

 علمی

اصول و 

هاي  ارزش

اخالق 

 علمی

گرایش به 

 ورزش

توجه 

به رژیم 

 غذایی

توجه 

به 

 سالمتی

گرایش به 

انجام جراحی 

 زیبایی

توجه به 

سبک 

 پوشش

توجه به 

 خودآرایی

ضریب 

لفاي آ

 کرونباخ

786/0 875/ 777/0 937/0 - 846/0 796/0 - 913/0 859/0 

ا گویه تعد

  ها
9  6  10  24  1  4  12  1  6  6  
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  یافته هاي استنباطی)ب

فرضیه ها  آزمون نتیجه. سنجیده شده است هر فرضیه با آزمون آماري ویژه اي ،متغیرهابا توجه به سطح  

  :به قرار زیر است

 ن چه در گذشته عرف بودر خالف آب .جامعه پذیري علمی بر سبک پوشش اثر معناداري دارد، 

افرادي که به معناي امروزي جامعه پذیري باالتري داشتند معموال به وضعیت ظاهري خود 

و به استناد همین  بنابر مشاهداتاما امروزه  ،بخصوص سبک پوشش خود توجه اندکی داشتند

وجود که دانشجویان با  ؛ چنانبود گر توان نظاره میشواهدي دال بر تغییر این رویه را  ،پژوهش

 . ري باالتر معموال به سبک پوشش خود توجه بیشتري دارندجامعه پذی

 افرادي که جامعه پذیري آنها در  .جامعه پذیري علمی بر توجه به رژیم غذایی اثر معناداري دارد

ند و براي آن توجه ویژه تري به ارزش توجه به رژیم غذایی پی برده اقرار دارد، سطح باالتري 

 . دان قایل

 دانشجویانی که روح علمی را در  .معناداري دارد ر توجه به سالمتی اثرجامعه پذیري علمی ب

بنابراین براي  .اند که روح سالم در بدن سالم استخود پرورانده اند، به درك این نکته نیز رسیده 

 . سالمتی خود ارزش بیشتري قایل هستند

 هري و بخصوص رسیدگی به امور ظا .جامعه پذیري علمی بر خودآرایی اثرمعناداري دارد

اهمیت دادن به خودآرایی سر و صورت در دانشجویانی که جامعه پذیري باالتري دارند بیشتر 

 .است

 برطبق یافته هاي مرتبط . جامعه پذیري علمی بر انجام جراحی زیبایی اثر منفی معناداري دارد

باالتري دارند، کمتر  بنابراین افرادي که جامعه پذیري .همبستگی منفی آنها تایید شد ،با این فرضیه

 . دهند گرایش نشان میبه انجام عمل جراحی زیبایی 

 به این معنا که  ؛این فرضیه رد شد. جامعه پذیري علمی بر گرایش به ورزش اثر معناداري دارد

 . دارندگرایش کمتر به انجام ورزش  ،افرادي که جامعه پذیري علمی باالتري دارند



17 
 

مولفه هاي مربوط با آزمودن  .علمی بر مدیریت بدن اثر معناداري دارد فرضیه اصلی اینکه جامعه پذیري

به هریک از این دو متغیر به طور جداگانه و برقراري رابطه بین آنها نتیجه پژهش نشان دهنده وجود رابطه 

 . بین جامعه پذیري علمی و مدیریت بدن دانشجویان بود

فرضیه با استفاده از آزمون هاي آماري در  7ین پژوهش همانطور که در بخش هاي قبلی شرح داده شد، در ا

سنجیده شدند که در جدول زیر به طور خالصه فرضیه ها، نوع آزمون، سطح معناداري و   spssنرم افزار 

  . نتیجه آزمون که به صورت قبولی یا ردي نشان داده شده، نمایان است

  آزمون فرضیه ها: 2جدول 

قبولی یا 

يرد  

سطح 

 معناداري

 ردیف فرضیه  نوع آزمون

000/0 تایید پذیري علمی بر انجام جراحی زیبایی اثر منفی معناداري  جامعه آزمون اسپیرمن 

 وجود دارد

1 

000/0 تایید پذیري علمی بر توجه به سبک پوشش اثر معنادار دارد جامعه آزمون پیرسون   2 

005/0 تایید رژیم غذایی اثر معناداري داردپذیري علمی بر توجه به  جامعه  آزمون پیرسون   3 

000/0 تایید پذیري علمی بر توجه به سالمتی اثرمعنادار دارد جامعه آزمون پیرسون   4 

000/0 تایید پذیري علمی بر توجه به خودآرایی اثرمعناداري دارد جامعه  آزمون پیرسون   5 

702/0 رد معناداري داردپذیري علمی بر گرایش به ورزش اثر  جامعه آزمون اسپیرمن   6 

000/0 تایید پذیري علمی بر مدیریت بدن اثر معنادار دارد جامعه  آزمون پیرسون   7 

  

 از یک هر تأثیر سهم کردن مشخص منظور به رگرسیونی تحلیل پس از آزمون فرضیه ها، از ،دراین بخش

متغیر مستقل . شد استفاده آنها بین در تأخر و تقدم کردن لحاظ بدون وابسته متغیر بر مستقل متغیرهاي

شاخص هایی  باجامعه پذیري علمی و متغیر وابسته مدیریت بدن می باشد که هر یک از این دو متغیر 

   .سنجیده شده اند
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 لذت و عالقمندي علم، درحوزه ارتباطات و تاثیر تعامالت رگرسیونی تحلیل کلی هاي کننده مشخص جدول:  3جدول 

  علمی بر جامعه پذیري علمی اخالق هاي ارزش و رعایت اصول و علمی موفقیت علمی، محیط از بردن

 سطح

 معناداري
F R2تعدیل شده R2 ضریب همبستگی 

 شاخص آماري

 مدل

000/0  989/183  373/0  375/0  613/0 علمی موفقیت   

000/0  834/79  204/0  207/0  455/0  
 از بردن لذت

علمی محیط  

000/0  658/136  276/0  278/0  527/0  

 و اصول رعایت

 اخالق هاي ارزش

 علمی

000/0  606/79  179/0  182/0  426/0  

 و تعامالت

 درحوزه ارتباطات

 علم

 علمی، محیط از بردن لذت و عالقمندي علم، درحوزه ارتباطات و تعامالترگرسیونی  ضریب جدول:  4جدول 

  علمی علمی بر جامعه پذیري اخالق هاي ارزش و رعایت اصول و علمی موفقیت

 بتاي استاندارد
 سطح

 معناداري
T 

خطاي 

 استاندارد

ضریب 

 رگرسیون

 شاخص آماري

 مدل

- 
613/0  

000/0  

000/0  

024/18  

564/13  

950/4  

182/0  

219/89  

472/2  

 ضریب ثابت

علمی موفقیت  

- 

455/0  

000/0  

000/0  

411/9  

935/8  

 

463/1  

065/0  

771/13  

584/0  

 ضریب ثابت

 محیط از بردن لذت

 علمی

- 

527/0  

000/0  

000/0  

123/5  

775/11  

302/1  

014/0  

670/6  

169/0  

 ضریب ثابت

 و اصول رعایت

 اخالق هاي ارزش

 علمی

- 

426/0  

000/0  

000/0  

040/33  

922/8  

164/2  

131/0  

484/71  

166/1  

 ضریب ثابت

 ارتباطات و تعامالت

علم درحوزه  
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 رژیم به توجه ورزش، به گرایش خودآرایی، تاثیر توجه رگرسیونی تحلیل کلی هاي کننده مشخص جدول:  5جدول 

پوشش بر مدیریت بدن نوع به وتوجه سالمت به توجه زیبایی، جراحی به گرایش غذایی،  

 سطح

 معناداري
F R2تعدیل شده R2 

 شاخص آماري ضریب همبستگی

 مدل

000/0  938/682  654/0  655/0  809/0  
توجه به سبک 

 پوشش

000/0  733/398  524/0  526/0  725/0  توجه به خودآرایی 

000/0  437/85  190/0  192/0  438/0  توجه به سالمتی 

000/0  364/38  940/0  960/0  310 
توجه به رژیم 

داییغ  

  

 علمی، محیط از بردن لذت و عالقمندي علم، درحوزه ارتباطات و تعامالترگرسیونی  ضریب جدول:  6جدول 

  بر جامعه پذیري علمیعلمی  اخالق هاي ارزش و رعایت اصول و علمی موفقیت

 

 اثر و غیرمستقیم آثار مستقیم، آثار بیان بر عالوه که است معمولی رگرسیون از تعمیمی مسیر، تحلیل روش

 همبستگی و روابط منطقی، بیان با و دهد می نشان وابسته متغیرهاي براي را مستقل متغیرهاي از یک هر کل

 -پذیري علمی و متغیر مستقل جامعه با وارد کردن عوامل زمینه اي. کند می تفسیر را آن ها بین شده مشاهده

تعامالت و ارتباطات درحوزه علم، عالقمندي و لذت بردن از محیط علمی، موفقیت علمی  با شاخص هاي

توجه خودآرایی،  - ثیر آنها بر متغیرهاي مدیریت بدنو سنجش تأ -و اصول و ارزش هاي اخالق علمی

معناداري سطح بتاي استاندارد  T شاخص آماري ضریب رگرسیون خطاي استاندارد 

  مدل        

 -  
809/0  

000/0  

000/0  

719/23  

133/26  

485/1  

095/0  

366/20  

480/2  

 ضریب ثابت

 توجه به سبک پوشش

- 

725/0  

000/0  

000/0  

505/13  

968/19  

466/0  

042/0  

290/6  

840/0  

ثابتضریب   

 توجه به خودآرایی

- 

438/0  

000/0  

000/0  

482/9  

243/9  

576/0  

013/0  

458/5  

284/0  

 ضریب ثابت

 توجه به سالمتی

- 

310/0  

000/0  

000/0  

198/15  

194/6  

853/0  

087/0  

965/12  

536/0  

 ضریب ثابت

داییتوجه به رژیم غ  



20 
 

توجه به نوع  گرایش به ورزش، توجه به رژیم غذایی، گرایش به جراحی زیبایی، توجه به سالمت و

در معادله رگرسیون، مدل نهایی تحلیل مسیر بعد از انجام مراحل آن، به صورت زیر بدست آمده  -پوشش

 ، این مدلبه طور کلی. مشخص شده است نیز در آن که درصد اثر مستقیم و غیر مستقیم هر یک از عوامل

یر وابسته مدیریت درصد توانایی پیش بینی متغ 39/3بیانگر این است که متغیر جامعه پذیري علمی به میزان

  . بدن را داراست

  
 

 بحث و نتیجه گیري

فرآیند جامعه پذیري علمی در این پژوهش مبتنی به آموخته ها و اندوخته هاي دانشگاه بوده است که بخش 

فرض بر این است که این  .فرد و نهاد دانشگاه حاصل می شود اعظم آن از طریق ارتباطات و تعامالت

فردي ترین تا اجتماعی ترین از  که مطلوب هاي اخالقی بیانجامد کمال مهم ترین عمیق درك به فرآیند

از جمله بعد فردي آن را می توان در توجه و نحوه مدیریت فرد از بدن خود . را در برگیرد انسانی جنبه

ه شد دگرگون انسان جسم و بدن به مدرن، نگاه جوامع این در حالی است که در. مورد ارزیابی قرار داد

 ابزاري به و قدرت شده براي کانونی بوده،  کنترل و نظارت مورد ها دوران همه در و و بدنی که همواره است

 و پوشیدن لباس بدن، نحوه. سازد می نمایان و مطرح را خویش هویت آن توسط فرد که گردیده تبدیل

، نه تنها بدن را »ترنر«همانطور که   .شود تلقی می افراد هویت دهنده نشان همگی ها ژست و خودآرایی

ي مفهوم پردازي شده ها ه آن را به عنوان نظامی از نشانهبلک ،مجموعه اي از اعمال اجتماعی می داند

  .است که حامل معانی و نمادهاي اجتماعی  شمارد برمی

ض ارزش ها و از بدو ورود تا انتهاي دوره دانشجویی در معر، افرادي که وارد محیط دانشگاه می شوند

و حتی فرد به ترویج آن نیز  اهانه یا ناآگاهانه درونی می شودهنجارهایی هستند که بخشی از آنها آگ

دانشجو با قرار گرفتن در این محیط و از طریق ارتباطات و تعامالت با دیگر دانشجویان، اساتید . پردازد می
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. توجه به ورزش ایجاد می کند ذایی وتغییراتی در وضع ظاهري، رژیم غ ،و نهادهاي موجود در دانشگاه

طبق این پژوهش صورت گرفته بر روي دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 

. بر نحوه مدیریت بدن دانشجویان  اثر مستقیمی دارد ،جامعه پذیري علمی که در دانشگاه روي می دهد

دقیق تر ابعاد جامعه پذیري علمی و مدیریت بدن و تاثیر عوامل به طور جداگانه فرضیات براي بررسی 

  . مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند

به  پذیري علمی ري علمی را فرآیندي پویا می داند، جامعهکه فرآیند جامعه پذی بر اساس نظریه ویدمن

و ارتباطات درحوزه علم، عالقمندي و لذت  تعامالت مثل حاصل جمع شاخص هایی و عنوان متغیر مستقل

در نظر گرفته )اصل رزنیک 12(بردن از محیط علمی، موفقیت علمی و اصول و ارزش هاي اخالق علمی

فرضیه پژوهشگر در آزمون هاي سنجش . ص هاي سنجش مدیریت بدن آزموده شدبا تک تک شاخشد و

ی، توجه خودآرایی، توجه به رژیم غذایی، گرایش رابطه جامعه پذیري علمی با عدم گرایش به جراحی زیبای

مورد رابطه  توان گفت مجموع میبه جراحی زیبایی، توجه به سالمت وتوجه به نوع پوشش تایید شد و در 

ن رابطه معناداري که بین جامعه پذیري علمی و مدیریت بد .گردیدجامعه پذیري با گرایش به ورزش رد 

لفه هاي مربوط به هریک از این دو متغیر به طور جداگانه و برقراري رابطه با آزمودن مو ،یعنی وجود دارد؛

البته  . نتیجه پژهش نشان دهنده وجود تاثیر جامعه پذیري علمی بر مدیریت بدن دانشجویان بود ،بین آنها

ده اهی تغییراتی زیادي روي دادر توجه به بدن از سوي افراد علمی و دانشگ باید توجه داشت که امروزه،

ریت بدن خود توجه چندانی برخالف گذشته که چنین افرادي معموال به بعدي فردي از جمله مدی است و

به طوري که افراد بدن خود را به نحو مطلوب تري نسبت به  تغییر یافته است؛نگاه به بدن نداشتند، اینک 

فیزیکی،  سـرمایه یک عـنوان به بـدن گرفتن نظر در با ،به تعبیر بوردیـو. گذشته مدیریت می کنند

هرچه با  شده و مـرتـبط بـدنی ظاهـر و اندازه، شکل با منطبق اجتماعی هـاي ارزش با افـراد هاي هویت

  .گردد افزوده میروز به روز بر توجه به مدیریت بدن  ،شدن جوامع تر مدرن
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People show different interactions affected by the type of internalized 

socialization and type of their socialization affects on the lifestyle and different 

aspects of  life. The most fundamental aspect of life style is body management. 

After the students were in the process of socialization, they make changes in 

terms of this aspect of their life consciously or unconsciously.  

The method of the research was descriptive and was done by a survey. 

Theoretically, the present study focused on scientific socialization and body 

management, and then theoretical model of the research was designed. 

Indicators to be surveyed for measure of scientific socialization are: Interactions 

and communications in areas of science, scientific interest and enjoyment of the 

environment, scientific success and scientific ethical values and principle. To 

measure body management, indicators like: tend to exercise, attention to the 

diet, doing cosmetic surgery, attention to health, coverage style and the self-

assembly are applied. The current study is done among students of Tehran 

University, Statistical universe and samples are all ph. D. and MA. Students in 

four educational groups of  humanities, basic sciences, technical and 

engineering and medical sciences, of which 256 individuals were chosen as 

sample by Cochran sampling. To gather the data, questionnaires were 

distributed among participants. When questionnaires were filled, statistical 

coefficients which are relevant to the variables, (pierson correlation coefficient 

tests and multivariate stepwise regression analysis) were analyzed by using Spss 

17 software.  
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The final results according to the results of hypothesis revealed that  there is a 

significant and direct relationship between scientific socialization and body 

management.  

Key words: Scientific Socialization, Body Management and Student  

  

 


