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 چکیده
ی فرهنگی و مدیریت بدن در بین زنان  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه

سال ساکن تهران و با تکیه بر نظریات پیر بوردیو انجام گرفته است.  59تا  20و مردان 

ی فرهنگی چگونه در  دنبال یافتن پاسخ این سوال است که سرمایه این پژوهش درواقع به

توانند در جرح  گیرد و چه عوامل یا متغیرهای دیگری می تباط با مدیریت بدن قرار میار

ی این کار تحقیقی براساس فرمول و تعدیل این ارتباط دخیل باشند. جمعیت نمونه

گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند که ی نمونهگیری از شیوهکوکران و با بهره

ن روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار اصلی چنی شوند. همنفر می 350شامل

 نامه است.  گردآوری اطالعات در آن، پرسش

ها در این اثر حاکی از وجود وتحلیل داده بستگی و تجزیه های همنتایج حاصل از آزمون

چنین  باشند. هم ی فرهنگی و مدیریت بدن می روابط معنادار و مستقیم بین میزان سرمایه

چنین پایگاه  داری و هم دهند که بین سن، جنس، وضعیت تاهل، دین ان میها نشیافته

 از درصد 35.5درضمن  اجتماعی اقتصادی با مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد .

 .شود می نییتب مستقل یرهایمتغ از گروه نیا توسط بدن تیریمد( انسیوار) راتییتغ

 داری. دین ی فرهنگی، مدیریت بدن، : سرمایهکلیدواژگان
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مقدمهوطرحمسئله-1
توان  تنها نمی دارد در دنیای متجدد کنونی نه شناختی بدن اذعان می جامعهتاملی بر رویکردهای

ی مثابه یک مقوله عنوان موجودیتی فیزیولوژیکی در نظر گرفت بلکه باید به آن به بدن را صرفا به

تاثیر  گیرد و تحتد اجتماعی شدن شکل میاجتماعی نگریست که از دوران کودکی و طی فراین

ی وسیع  عبارت دیگر بدن امروزه باتوجه به دامنه پذیرد. بهبازتابندگی عصر جدید نیز تغییر می

کاری، کنترل و نظارت بر ظواهر زندگی وجود دارد، از هر لحاظ  امکاناتی که جهت دست

به ابزاری تبدیل شده است که افراد  ی امروزین قرار گرفته و دراختیار تاثیرات بازتابی جامعه

پردازند و درنتیجه بیش از هر زمان دیگری ی آن به ایجاد، انتقال و حتی تغییر معنا می وسیله به

 دیگر تعامل برقرار سازند.  های گوناگون مبتنی بر بدن با یک قادرند با توسل به شیوه

و خویشتن آمیخته است که  سوی دیگر مفهوم بدن چنان با تعاریف ذهنی ما از هویتاز 

گوییم کلیت ذهنی و جسمی خویش را توامان در نظر  معموال وقتی ناخودآگاه از خود سخن می

(. و این بدان معناست که در دنیای مصرفی امروز باتوجه 129: 1387داریم )اباذری و حمیدی، 

وی همگان قرار ها، در پیش ر هایی که ولو در چهارچوب محدودیت ی متنوع انتخاببه گستره

دارد، سیمای ظاهری هر فرد و شکل جسمانی او شاید بیش از هر چیز دیگری پاسخی است 

 برای این پرسش که من کیستم؟!

خواه و مورد نظر خود،  توان گفت امروزه افراد برای ایجاد و انتقال معانی دلبیانی دیگر می به

شان دارند،  بر بدن و ظاهر جسمانی کاری و نظارت شماری که جهت دست های بیاز بین گزینه

خواه از خویش را برای دیگران  وسیله سعی دارند تصویری دل زنند و بدیندست به انتخاب می

 روایت کنند.

های ظاهری و مرئی بدن انجام کاری ویژگی اقداماتی را که جهت نظارت و دست  اگر کلیه

های مختلف مدیریت  پراکندگی گونه یشود تحت مفهوم مدیریت بدن گرد آوریم، با مسئله می

های مختلف  گیرد. روش ها را دربرمی ی وسیعی از فعالیت رو خواهیم شد که دامنه بدن روبه

ی تشخیص سرطان پستان یا معاینات  های پزشکی ازقبیل معاینات ویژهکنترل وزن، مراقبت

چنین  وع پوشش و همهای زیبایی، الگوهای متنپزشکی، امور آرایشی و پیرایشی، جراحی چشم

هایی را ی انتخاب هنجار، همگی گستره هنجار یا نابه نمایش بدن در سطوح مختلف به

ی تعریفی از کیستی و درواقع هویت خود ناچار به گزینش)!( از بین گیرند که برای ارائه دربرمی
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ی فرهنگی،  هرسد چگونگی و مکانیسم این گزینش بسته به بافت و زمیننظر می ها هستیم و به آن

 پذیرد. اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم تغییر می

شود که  جا آغاز می خود امری طبیعی و قابل قبول است اما مسئله از آن خودی این موضوع به

توان رسد مینظر می های مختلف مرتبط با مدیریت بدن، بهی آمارهای موجود در زمینه با مقایسه

تر این  بود که در جای خود مهمند و قابل تامل. جهت تفسیر بیشهای معناداری قائل به تفاوت

های مرتبط با مدیریت بدن پردازیم که هر یک با بخشی از فعالیت ی آمارهایی میامر به ارائه

 ارتباط دارند.  

های بدن از  طی خبری اعالم کرد: برداشتن بخشی از چربی 89در مردادماه « روژان نیوز»

ترین عمل پس از جراحی بینی است. آمارهای مربوط به  حال حاضر شایع طریق لیپوساکشن در

های اضافی بدن و تناسب اندام درحالی صادقند که بنابر  جراحی لیپوساکشن جهت رفع چربی

درصد مردم  5.92، در ایران تنها 138ی مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی در اسفند ماه  گفته

درصد یعنی چیزی حدود  51رقم معادل  ی مثل سوئد اینکنند درحالی که در کشور ورزش می

(. بنابراین این امر که افراد مختلف از www.19dey.comهشت و نیم برابر کشور ایران است )

ی ورزش و رژیم  شده مدت ولی پرریسک جراحی و بلندمدت اما تضمین ی کوتاه بین دو گزینه

کنند و این انتخاب  بدن انتخاب می های اضافی منظور حذف چربی یک را به غذایی، کدام

 پذیرد در جای خود مهم و قابل بررسی است. تاثیر چه عواملی صورت می تحت

های پزشکی به  ی مراقبت های زیبایی را که کنار بگذاریم و از زاویه بحث جراحی

های مرتبط با مدیریت بدن بنگریم، آمارهای منتشرشده درمورد شیوع سرطان پستان  فعالیت

ی سرطان با  بخش، عضو هیات علمی پژوهشکده کند. دکتر آسیه الفت ه را به خود جلب میتوج

های زنان کشور است  ترین نوع سرطان دربین انواع سرطان که این نوع سرطان، شایع اعالم این

چنین  شود. هم هزار مورد جدید از ابتال به این بیماری در زنان شناسایی می 8000افزود: هر سال 

عنوان یکی از  توان از ورزش به ی کیفیت زندگی در این کنگره، می ی دبیر کمیته ه گفتهبنا ب

(. این آمار درحالی www.mardomsalari.comعوامل موثر در کاهش سرطان پستان یاد کرد )

غم شیوع این سرطان، انجام ر علی« پزشکان بدون مرز»جاری است که بنا به گزارش سایت 

ی پیشرفته ممانعت کرده و آن  موقع به عالئم از رسیدن آن به مرحله آزمایشات مداوم و توجه به

 (.   www.pezeshk.usآورد ) را تحت کنترل درمی

http://www.mardomsalari.com/
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« آنالین همشهری»گزارش  ز قابل توجهند. بهاما آمارهای منتشرشده درمورد پوکی استخوان نی

درصد مردم ایران به استئوپروز )پوکی استخوان( و  50، 91بهداشت در تیرماه نقل از وزیر  و به

استئوپنی )کاهش تراکم استخوان( دچار هستند. بنا به گزارش این سایت تحرک و انجام 

کند به کاهش بروز پوکی استخوان کمک  روی که وزن بدن را تحمل می هایی ازقبیل پیاده ورزش

 (. www.hamshahrionline.ir) کنند می

ویژه جراحی زیبایی پستان با  های زیبایی و به شده در بخش جراحی ی آمارهای ارائه مقایسه

نمایاند که  چه درمورد شیوع سرطان پستان و پوکی استخوان در ایران گفته شد، چنین می آن

دنبال داشته  رغم خطرات و عوارضی که ممکن است به محور به بدن علی گویی توجه زیبایی

گیری از ابتال، از  های پیش رس بودن راه محور باوجود در دست د نسبت به توجه سالمتباش

 تری برخوردار است. فراوانی بیش

های  های پزشکی هم که بگذریم در چند سال اخیر شاهد فعالیت گشت های مراقبت از بحث

ده را زیر نظر ایم؛ مامورینی که چگونگی پوشش و آرایش عابرین پیا ارشاد در شهر تهران بوده

ی  دارند و عابرینی که باوجود احتمال مواجهه و برخورد با واحدهای گشت ارشاد یا حتی تجربه

شوند که در چهارچوب  هایی در معابر و اماکن عمومی ظاهر می چنان با پوشش این امر هم

گیرند. در مواجهه با چنین  ها قرار نمی شده برای مامورین این گشت های تعریف پوشش

شود افراد این ریسک را  گردد که چه عامل یا عواملی باعث می وضوعی این سوال مطرح میم

نوای خود در معابر عمومی ظاهر شوند و از نگاهی دیگر  خواه و گاه ناهم بپذیرند و با ظاهر دل

هایی مشابه  ظاهر موجهی دارند در چه ویژگی های به این گروه از افراد با گروه دیگر که پوشش

دهد مدیریت بدن  گرفته نشان می ترتیب نگاهی دوباره به مباحث صورت تفاوتند؟ بدینیا م

ای دارد و  شناختی اهمیت ویژه لحاظ جامعه موضوعی است که حداقل در جامعه ی ایران، به

 تواند موضوع مورد بررسی یک طرح تحقیقی باشد. بنابراین می

ی مختلف مدیریت بدن چگونه و برمبنای ها اگر بخواهیم به این سوال کلی که انتخاب شیوه

تر  طور که پیش پذیرد پاسخ دهیم باید کمی به عقب برگردیم. همان چه مکانیسمی صورت می

گفتیم امروزه بدن نقشی بسیار فراتر از یک موجودیت فیزیولوژیکی دارد و درواقع به ابزاری 

ما با انتخاب از بین  های معطوف به کیستی و هویت تبدیل شده است. درواقع برای پرسش

گزینیم تا  ی مدیریت بدن خاص خودمان را برمی های متعددی که در پیش رو داریم، شیوه گزینه
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جا چنان نقشی  تصویری را که دوست داریم از خود به دیگران ارائه دهیم. بنابراین بدن در این

د. درنتیجه جهت تعیین هویت نام بر« بعد نمادین»عنوان  پیدا خواهد کرد که می توان از آن به

سراغ متغیرهایی  رود در چگونگی مدیریت بدن نقش داشته باشند باید به عواملی که انتظار می

ساز یاد کرد؛ عواملی از قبیل زبان، جنس، دین،  ها با عنوان عوامل هویت توان از آن رفت که می

نوعی در ایجاد  بهشناختی که هر یک  ها و سالیق و عالیق زیبایی تحصیالت، دانش، مهارت

 تمایزات و تشابهات فردی و اجتماعی دخیل هستند. 

کنکاش پیرامون موضوع بحث و بررسی شواهد تجربی و نظری در این زمینه و بیش از هر 

ی  ی ذهنی محقق در انتخاب موضوع تحقیق، ما را بر آن داشت تا از مفهوم سرمایه چیز دغدغه

 یرامون مدیریت بدن استفاده کنیم.های خود پ فرهنگی برای پاسخ به پرسش

ای از دانش  ی فرهنگی، این سرمایه مجموعه پرداز سرمایه از نظر پیر بوردیو، نخستین نظریه

های صوری )ازقبیل داشتن مدارج  چنین ویژگی های فرهنگی و هم عینی، ترجیحات و مهارت

ی اجتماعی  واسطه زمان بهگیرد که درطول  های موسیقی( را دربرمی دانشگاهی یا گذراندن آزمون

نقل از مجمع  ؛ با ارجاع به دانیلسن و هانسن به221: 1383)اسمیت شود  شدن در فرد انباشته می

توان  ی فرهنگی می ترتیب با تاملی دوباره پیرامون مفهوم هویت و سرمایه بدین (.115: 1387

ی ایجاد تمایزات و  هعنوان یکی از منابع عمد بایست به ی فرهنگی نیز می گفت از سرمایه

 بخش نام برد. تشابهات اجتماعی و درنتیجه یکی از منابع قابل توجه هویت

تفصیل شرح داده شد تحقیق پیرامون مفهوم مدیریت بدن را در جهت  چه به باتوجه به آن

 بریم:  گویی به سواالت زیر پیش می پاسخ

چه ابعادی تعریف  ی ایران، مدیریت بدن درقالب باتوجه به وضعیت فعلی جامعه -1

 توان برای آن برشمرد؟ هایی را می گردد و چه مولفه می

 ی فرهنگی و مدیریت بدن ارتباط معناداری وجود دارد؟ آیا بین سرمایه -2

ی فرهنگی و مدیریت  ی بین سرمایه کدام مجموعه از عوامل در تعدیل یا تغییر رابطه -3

 بدن نقش دارند؟
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تجربييپيشينه
 موردی ی مطالعه) بدن اجتماعی پذیرش با آن ی رابطه و بدن مدیریت» عنوان تحت پژوهشی

 نوع بررسی هدف با و اخالصی ابراهیم و فاتحی ابوالقاسم توسط 1387 سال در(« شیراز شهر

 40تا  18در بین زنان  پیمایش روش کمک به بدن مدیریت و بدن اجتماعی پذیرش میان ارتباط

 گافمن، اروینگ آرای برمبنای که تحقیق این از حاصل تایجن. است رسیده انجام بهسال شیراز 

 با برابر بدن مدیریت میانگین دهد می نشان است گرفته شکل مبادله ی نظریه و گیدنز بوردیو،

 از اعم آن وجوه ی همه در بدن به زنان توجه باالی میزان از حاکی که است درصد( 62.8)

 و بدن اجتماعی پذیرش ای، رسانه مصرف متغیرهای بین چنین هم. است...  و مراقبت آرایشی،

 و داری دین متغیرهای بین و معنادار و مستقیم ی رابطه بدن مدیریت با اجتماعی-اقتصادی پایگاه

 .دارد وجود معکوس ی رابطه بدن مدیریت

 و ابراهیمی قربانعلی،«جوانان و ظاهر مدیریت فرهنگی، ی سرمایه»باعنوان ایمقاله در 

بین  ظاهر مدیریت و فرهنگی یسرمایه بین ی رابطه چگونگی بررسی بهگدنه هنوئیب عباس

 آن از حاکی پژوهش از حاصل های یافته.(1389اند ) پرداختهسال شهر بابلسر  25تا  15 جوانان

 میان نیز ظاهر مدیریت ی باشد، نحوه تر بیش افراد ی فرهنگی سرمایه میزان قدر چه هر که است

 جداول از حاصل نتایج دیگر سوی از. کند می پیدا تری بیش اهمیت جوان انپسر و دختران

 های مؤلفه و نوگرایی از متاثر جوانان، میان در ظاهر مدیریت رایج الگوی دهد می نشان توصیفی

 . است مدرن دنیای با مرتبط

ی تاثیر شناخت بررسی جامعه»قربانعلی ابراهیمی و آرش ضیاءپور نیز در کار دیگری باعنوان 

ی فرهنگی و  ی بین سرمایه ی رابطهبه بررسی تجربی فرضیه« ی فرهنگی بر مدیریت بدن سرمایه

اند. نتایج حاصل از ی ساکن شهر گیالن غرب پرداخته ساله 29تا  15مدیریت بدن بین جوانان 

در ی مورد مطالعه  ی فرهنگی در جامعه دهند که میزان مدیریت بدن و سرمایه پژوهش نشان می

ی فرهنگی در  بستگی نیز حاکی از آن است که سرمایه ی ضرایب هم حد متوسط است. مقایسه

ی رگرسیون خطی چندمتغیره نشان  چنین نتیجه بین دختران اندکی بیش از پسران است. هم

شده( در  یافته و نهادینه یافته، عینیت ی فرهنگی تجسم دهد از میان متغیرهای مستقل )سرمایه می

یافته در مدل نهایی باقی مانده است  ی فرهنگی عینیت سیونی پسران، تنها متغیر سرمایهمدل رگر
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باشد. اما در  ( می 294/0ی بتاها گویای آن است که میزان تاثیرگذاری این متغیر ) و مقایسه

یافته با ضرایب بتای  یافته و تجسم های عینیت ی دختران، سرمایه رگرسیون خطی چندمتغیره

ترین رابطه را با متغیر وابسته یعنی مدیریت  ترین و ضعیف ترتیب قوی ( به164/0)  ( و202/0)

 دهند.   بدن نشان می

مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی »احمد رضایی )و دیگران( در پژوهشی باعنوان 

ط بین انجام گرفته است، به بررسی ارتبا 1389که در سال « در بین دختران دانشگاه مازندران

گرایی  ای، فشار اجتماعی و مصرف مدیریت بدن با عوامل اجتماعی ازقبیل مصرف رسانه

دهد عوامل مستقیم مؤثر در مدیریت بدن  اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می پرداخته

(. این =42/0rای ) ( و مصرف رسانه=61/0r(، فشار اجتماعی )=56/0rگرایی ) عبارتند از: مصرف

 نمایند. درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 83درمجموع  سه متغیر

شناختی مدیریت بدن در میان  تبیین جامعه»مهدی ادیبی سده و دیگران در کاری باعنوان 

های  ه است درصدد تبیین مدیریت بدن براساس مقولهشد انجام 1389 سال درکه « زنان

بودند. نتایج  تبریز شهر باالتر و ساله 15 زنان هشپژو این آماری ی جامعه شناختی هستند. جامعه

 سطح از زنان این میان در بدن مدیریت دهد میدر این اثر نشان  ها داده تحلیل و تجزیهحاصل از 

 مرجع، های گروه بدن، اجتماعی ی مقایسه متغیرهای بین و است برخوردار پایینی به متوسط

 وجود معناداری بستگی هم زنان میان در بدن ریتمدی و تحصیالت اقتصادی، فرهنگی، ی سرمایه

 .کنند تبیین را بدن مدیریت واریانس از درصد 37 تا اند توانسته متغیرها این و داشته

 چهارچوبنظري

ی فرهنگی و مدیریت بدن خواهیم پرداخت.  ی بین سرمایه در این نوشته به بررسی رابطه

رهنگی و مدیریت بدن تئوری بوردیو را مبنای کار ی ف ی بین سرمایه رو برای سنجش رابطه ازاین

ی آن در نظر  های عمده دهیم. درواقع سبک زندگی که مدیریت بدن از شاخص خود قرار می

چون وبلن و زیمل اهمیت محوری ندارد  پردازان کالسیکی هم شود، در نظریات نظریه گرفته می

که در مورد سبک زندگی  ها بیش از آن آن ی و حتی تعریفی نیز از آن ارائه نشده است. در اندیشه

که  سخن گفته شده باشد پیرامون مصرف و الگوهای مصرف بحث شده است؛ ضمن این

ی تقلیدی و  ها آورده شد، این دو مصرف را ناشی از رابطه طور که در شرح نظریات آن همان
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نیای امروز که امکانات و ویژه باتوجه به شرایط د که تقلید به دانند حال آن عمودی بین طبقات می

شرایط مهیاتری را برای انتخاب و گزینش در اختیار افراد قرار داده است، صرفا امری عمودی و 

های اجتماعی صورت پذیرد )فاضلی  بندی ی گروه تواند در همه از باال به پایین نیست و می

1382 :26-21 .) 

مفهوم سبک زندگی استفاده کرده و ی مصرف، از  ی مبسوطی درباره وبر اما بی هیچ اندیشه

های آن را نیز در نظر گرفته است، اما او نیز تعریفی دقیق و  ی انتخاب و محدودیت نوعی مقوله به

های نظام قشربندی جوامع  که برای تحلیل پیچیدگی عملیاتی از آن ارائه نداده است؛ ضمن این

های منزلت وبر نیازمند  ی فراتر از گروهها به چیز ویژه باتوجه به بازتابی بودن هویت امروز به

 (.26-30است )همان: 

عنوان محور  ها اگرچه به نقش نمادین مصرف و سامان یافتن آن حول بدن به مدرنیست پست

های زندگی  گیری سبک هویت واقفند اما تمایل دارند تا تاثیر ساختارها را بر مصرف و شکل

ز اندیشمندان بر این باورند که فرد همواره قادر است که این دسته ا نادیده انگارند. دیگر این

که رفتار فردی همواره در سطح آگاهی مطلق  کار گیرد حال آن آگاهانه الگوهای مصرف را به

 (.55: 1382یابد )فاضلی  تعین نمی

که بحث مبسوطی  ای است که درعین این ی تمایز بوردیو تنها نظریه در این بین نظریه

عنوان  ی مدیریت بدن به کند چگونگی رابطه گی و مدیریت بدن ارائه میپیرامون سبک زند

دهد. هرچند او نیز درمورد قریحه  ی فرهنگی شرح می شاخصی از سبک زندگی را نیز با سرمایه

ی فرهنگی  وجود مفهوم سرمایه ای عمودی و از باال به پایین اعتقاد دارد بااین و فرهنگ به رابطه

ی آن استوار شده ابزار مفهومی الزم را در اختیار ما قرار  صرف وی بر پایهشناسی م او که جامعه

های ارتباطی و فرهنگی ناشی از آن بتوانیم گوناگونی و تنوع  دهد تا با تکیه بر آن و مهارت می

 مدیریت بدن را در سطوح مختلف عمودی و افقی بررسی کنیم .

ی  وسیله روه یا نهاد در فضای اجتماعی بهدرواقع ازنظر بوردیو وضعیت و موقعیت هر فرد، گ

دست آورده و در اختیار  ها به ای که آن شود؛ ترکیب و حجم کلی سرمایه دو مختصه ترسیم می

شود و  ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط می دارند. ترکیب به میزان فراوانی نسبی سرمایه

نی تغییر در این حجم و ترکیب گردد. سومین مختصه یع حجم به میزان سرمایه مربوط می

سازد و  درطول زمان روند و مسیر فرد، گروه یا نهاد را در فضای اجتماعی مشخص می
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ها است،  یابی به موقعیتی که اکنون در دست آن ی آشکار ساختن طریق و مسیر دست واسطه به

دست  و یا نهادها به ها ی ذهنی، منش( افراد، گروه )ملکه  واره ی عادت قیمتی درباره های ذی سرنخ

ها هستند که با اعمال  واره (. و باالخره این عادت335-336: 1385دهند )شویره و فونتن  می

های عملی ما در زندگی روزمره دارند سبک زندگی  ها و فعالیت ی انتخاب نفوذی که بر مجموعه

اعتقاد  هند. بنابراین بهد تاثیر قرار می ی رفتار و چگونگی مدیریت بدن ما را تحت و درنتیجه نحوه

واره( و جایگاه او در میدان )سرمایه(  ی بین تمایالت شخص )عادت ی رابطه بوردیو کنش نتیجه

ی  واره گردد. درواقع کنش، عادت ای که امکان بروز آن در شرایطی خاص فراهم می گونه است به

 (. 106: 1389یافته است )گرنفل  فعلیت

واره( و عملکرد آن آگاه نیستیم، اما  ساختمان ذهنی )عادت درحقیقت هرچند که ما به این

ی خوردن، راه رفتن، صحبت  مان مانند شیوه های عملی تر فعالیت همین ساختمان ذهنی در بیش

واره رفتار  (. درواقع عادت723: 1374دهد )ریترز  کردن و حتی دماغ گرفتن ما، خود را نشان می

واره در  سازد. عادت ی ارتباط ما را با جهان بیرونی معین میکند و چگونگ دهی می ما را سازمان

ی راه رفتنمان، در چگونگی سخن گفتنمان، در  دهیم، در شیوه تمام حرکاتی که از خود بروز می

واره در هر صورتی که ما از  که عادت شکل غذا خوردن و خندیدنمان نمایان است. جان کالم این

ازنظر بوریو بدن ابزاری است  .(337: 1389دهد )گرنفل  نشان می کنیم خود را بدنمان استفاده می

واره در فرایند یادگیری  های عملی عادت بندی برای یادآوری که مبانی و مقدمات فرهنگ و دسته

شود  شود، بر آن حک و رمزگذاری می و اجتماعی شدن، که از همان اوان کودکی آغاز می

 (.94: 1977)بوردیون 

چه که بیش از هر چیز دیگری در این تحقیق مورد توجه  نظریات بوردیو، آنبنابراین پیرو 

ی فرهنگی است که در دیدگاه بوردیو جایگاه خاصی دارد و  قرار گرفته است از یک سو سرمایه

سازد و از سوی  ی فرد را می واره ای است که عادتتر گفته شد همان سرمایهطور که پیش همان

هایی که بر  واره ها دارد؛ عادت واره ی عادت شده ی جسمانی ردیو بر جنبهدیگر تاکیدی است که بو

« طبیعی»های مشروط شدن اجتماعی که در نظر عامالن  ها و برخی جنبه ها، حالت ها، ژست جسم

 کند. یابند، نمود پیدا می ی خود درنمی واره ها را جز با عادت کنند و عامالن آن جلوه می
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هيممفانظريوعملياتيريفاتع
داند )ریترز  ی فرهنگی را انواع گوناگون دانش مشروع می پیر بوردیو سرمایه يفرهنگي:سرمايه

هایی اشاره دارد که  مهارت ها و ی فرهنگی در نظر بوردیو به دانش چنین سرمایه (. هم725: 1379

یابند. این نوع از سرمایه  ی فرهنگی به آن دست می عامالن اجتماعی از طریق آموزش و زمینه

غالبا مربوط به پرستیژ، منزلت و محتواهای منابعی نظیر هنر بالغت، هنر مجاب کردن و متقاعد 

، 2002 هیلر و روکزبیباشد ) فرهنگی میهای  کردن دیگران، ترجیحات زیباشناختی و مفهوم

( . 74: 1386نقل از آراسته  به

گویه( و نهادی )یک گویه(  19گویه(، عینی ) 42بعد متجسد ) 3این سرمایه در قالب 

شود . بعد دانش که به  سازی شده است. بعد متجسد شامل دو بعد دانش و مهارت می شاخص

ی غیردرسی در طول  میزان مطالعه هایی از قبیل اطالعات و معلومات فرد اشاره دارد با شاخص

های فوق برنامه، میزان دیدن و دنبال کردن  ی کتاب، مشارکت در کالس ماه، تالیف یا ترجمه

گویه  21پردازند و درمجموع  هایی که به نقد و بررسی یا آموزش موضوعی خاص می برنامه

می، هنری و غیرهنری های کال گیری شده است و بعد مهارت نیز که شامل انواع مهارت اندازه

 گیرد.  گویه مورد سنجش قرار می 21شود با استفاده از  می
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رس داشتن کاالها یا  هایی ازقبیل در اختیار یا دست بعد عینی با استفاده از شاخص

ی کتاب، فیلم یا موسیقی، ابزارآالت موسیقی، علمی  محصوالت فرهنگی نظیر ماهواره، مجموعه

گویه سنجیده شده است. و باالخره بعد نهایی این نوع سرمایه نیز با  19یا ورزشی و... در قالب 

شاخص میزان و سطح تحصیالت فرد مورد ارزیابی قرار گرفته است. درمجموع پس از 

سازی نمرات  سان ها مقیاس ابعاد و با یک های مذکور و ترکیب آن استانداردسازی نمرات گویه

دست  ی فرهنگی به ها، مقیاس سرمایه و جمع کردن آنقسمتی لیکرت  5های  ابعاد در قالب طیف

 آمد.   

های ظاهری و مرئی  کاری مستمر ویژگی معنای نظارت و دست این مفهوم بهمديريتبدن:

های بهداشتی و  بعد )مراقبت 5( و در قالب 64: 1381بدن در نظر گرفته شده است )چاووشیان 

گویه  84شی و پزشکی و نمایش بدن( و های آرای کاری پزشکی، پوشش، کنترل وزن، دست

 گردد.  ارزیابی می

هایی نظیر میزان اهمیت به استحمام، کوتاه  های بهداشتی و پزشکی شامل گویه بعد مراقبت

کردن و اصالح کردن مو، صورت و ابرو و استفاده از عینک آفتابی با کیفیت مطلوب در یک 

پزشکی، تست تراکم  ، معاینات دندانهایی مانند انجام منظم چکاپ پزشکی سطح و شاخص

شوند. بعد پوشش با  گویه را شامل می 22رفته  هم شوند که روی استخوان در سطحی دیگر می

های مختلف پوشاک و محل خرید پوشاک در کنار میزان  های میزان اهمیت به ویژگی کمک گویه

گویه تنظیم  14ر قالب ی پوشاک د های مالی، زمانی و روانی جهت تهیه پرداخت انواع هزینه

سنجد و در  گو را می گردیده است. بعد کنترل وزن میزان اهمیت کنترل وزن برای فرد پاسخ

روی یا  هایی نظیر پرداخت یا عدم پرداخت به اموری از قبیل سونای خشک، پیاده قالب گویه

چنین  و همی مالی ماهانه  های ورزشی جهت کنترل وزن، در کنار میزان هزینه انواع فعالیت

گویه(. بعد  8سازی شده است )درمجموع  شده برای کنترل وزن مقیاس ی زمانی صرف هزینه

های میزان مبادرت به امور آرایشی و پیرایشی ازقبیل برنزه کردن  چهارم نیز با استفاده از گویه

های  یهایی که قد را بلندتر جلوه دهد در یک سطح و انواع جراح پوست، تاتو، استفاده از کفش

گویه(. و باالخره بعد نمایش بدن  20زیبایی در سطح دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است )

ها میزان نمایش بدن یا  گویه سنجیده شده است که برخی از گویه 16رفته در قالب  هم روی
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ای را که فرد حاضر است بابت  سنجند و برخی دیگر میزان هزینه تمایل به نمایش بدن را می

 بدن خود بپردازد. نمایش

سازی و با هم جمع شدند و سپس  سان های هر بعد ابتدا یک درپایان نمرات حاصل از گویه

قسمتی، نمرات این ابعاد نیز با هم جمع شد و  5های  سازی مجدد ابعاد درقالب طیف سان با یک

 دست آمد.  درنتیجه مقیاس مدیریت بدن به

این تحقیق شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، پایگاه  ای متغیرهای زمینهاي:متغيرهايزمينه

شدند که سه متغیر سن، جنس و وضعیت تاهل با استفاده از  داری می اقتصادی و دین-اجتماعی

 های رایج مورد سنجش قرار گرفتند. گویه

داری در سه بعد اعتقاد به خدا، انجام مناسک و  ی مربوط به سنجش دین گویه 25

ماعی جای گرفتند و در سطح ترتیبی سنجیده شدند. در آخر پس از های سیاسی و اجت گرایش

قسمتی، این نمرات با هم جمع  5ی حاصله برای هر بعد در قالب یک طیف  سازی نمره سان یک

 دست آمد. گو به داری پاسخ ی دین شده و نمره

 شاخص تحصیالت، منزلت شغلی، درآمد 4اقتصادی نیز از ترکیب -متغیر پایگاه اجتماعی

ای سنجیده شده و پس از استانداردسازی با متوسط ماهانه و ثروت که همگی در سطح فاصله

ی شاخص منطقه 3دست آمد. با این توضیح که مقیاس ثروت با استفاده از  هم جمع شدند به

 ی تصرف منزل مسکونی و متراژ آن حاصل شد.   محله سکونت، نحوه

روشتحقيق
هایی  چنین با درنظرداشتن محدودیت شده برای تحقیق و هم تعریفدر این کار باتوجه به اهداف 

هایی ازقبیل آزمایش یا  که باتوجه به موضوع مورد مطالعه یعنی مدیریت بدن برای روش

 عنوان روش تحقیق انتخاب کردیم. تحقیقات میدانی وجود دارد، روش کمی پیمایش را به

سال  59تا  20ی مردان و زنان بین  لیهی آماری این پژوهش را ک جامعه يآماري:جامعه

 ی جامعه به سال 20 زیر جمعیت کردن وارد از دلیل بدیندهند.  ساکن شهر تهران تشکیل می

 ابعاد و مستقل متغیر عنوان به ی فرهنگی سرمایه تعریف به باتوجه که است شده نظر صرف آماری

 بعدگیری  شکل در زمانذشت گ عنصر بودن پررنگ ویژه به آن، برای شده معرفی مصادیق و
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 متغیر اینسید ر می نظر به ،چنین میزان تحصیالت در بعد نهادی این سرمایه و هم یافته تجسم

 .داشت نخواهد چندانی واریانس 20 زیر گروه برای

جهت تعیین و برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بدین حجمنمونه:

چنین محاسبات فرمول مذکور، جمعیت نمونه  آماری این تحقیق و هم ی ترتیب باتوجه به جامعه

 شود.  نفر برآورد می 350درنهایت معادل 

را مبنای کار خود « تصادفی سیستماتیک»گیری  در این اثر روش نمونه گيري:روشنمونه

یت آماری های جمع گیری در هر پژوهشی متأثر از ویژگی ی نمونه جا که شیوه دهیم. از آن قرار می

عنوان واحد ها را بهی اقتصادی است، بلوک و اهداف پژوهش و نیز امکانات عملی و صرفه

صورت کامالً  های مسکونی در تهران را به عبارت دیگر بلوک گیری درنظر گرفتیم. به نمونه

  سان و ازپیش ای یک کنیم و سپس از طریق بلوک انتخابی، با قاعده تصادفی انتخاب می

ایم افراد را  صورت غیرمستقیم توانسته گزینیم. با این کار عمالً و به ده، افراد را برمیش تعیین

جا که انتخاب نمونه از هر محله با هدف  صورت تصادفی انتخاب کنیم. . ازطرف دیگر از آن به

توان فرض کرد که  کند، می تعمیم نتایج پژوهش به کل محله حجم نمونه را بسیار زیاد می

دیگر هستند و  ز محالت یک شهر از جمله تهران، در موضوعات خاصی نزدیک به یکبسیاری ا

ی مختلف را به تعدادی  محله 370بندی کرد و  گیری خوشه ها را پیش از نمونه توان آن اجماالً می

ها انتخاب کرد و نتایج را به هر خوشه و از جمله  خوشه تقلیل داد، سپس نمونه را از این خوشه

خوشه خواهیم  5ی خوشه، یعنی محله تعمیم داد. بدین ترتیب درمجموع  کننده ینعناصر تعی

 گیرد. نفر را دربرمی 7محله و هر محله  10داشت که هر خوشه 

در تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش روایی ابزار تحقیق  روايي:

ی فرهنگی در ترکیب ابعاد  هنامه( استفاده شد. پیرو این امر ضریب روایی برای سرمای )پرسش

 دست آمد. ( به0.87( و برای مدیریت بدن برابر با )0.79معادل )

ی اول از روش  ها در این تحقیق در مرحله ها و شاخص جهت تعیین اعتبار گویه اعتبار:

ترتیب باتوجه به مطالعات اکتشافی و سپس تائید  اعتبار محتوایی صوری بهره گرفته شد. بدین

گویه برای مدیریت بدن در نظر گرفته شد که  82ی فرهنگی و  گویه برای سرمایه 62متخصصان 

بعد برای مدیریت بدن جای گرفتند و بعضا این  5ی فرهنگی و  بعد برای سرمایه 3در قالب 

های مورد  شدند. پراکندگی و گوناگونی گویه ها و بعدهای دیگری می ابعاد نیز خود شامل مولفه
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نظر  چنین این امر که باتوجه به مطالعات اکتشافی محقق، به برخی ابعاد و هماستفاده در سنجش 

دیگر متفاوتند، ما را بر آن داشت جهت  گرفته در هر بعد با یک های جای رسید وزن گویه می

گروهی هر گویه از تکنیک تحلیل عاملی نیز گروهی و برون دست آوردن تخمینی از وزن درون به

ها نیز  گروهی آن گروهی و درون های برونها وزنیجه در ترکیب نهایی شاخصاستفاده کنیم. درنت

 لحاظ شدند.

آزمونفرضيات
بستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب کندال )تاو بی و تاو  جهت آزمون فرض هم

ته ی معنادار بین متغیر وابس بستگی وجود رابطه های هم سی( استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون

ای )سن،  ی فرهنگی( و زمینه )مدیریت بدن( و تمامی متغیرهای مستقل اعم از اصلی )سرمایه

کند که شدت، جهت و  داری( را تائید می اقتصادی، دین-جنس، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی

 کمک جدول زیر قابل مقایسه است. ها به سطح معناداری آن

يفرهنگيومديريتبدنسرمايهبستگييشدتهممقايسه-1يجدولشماره

ناممتغير
يسرمايه

فرهنگي

يسرمايه

متجسد

يسرمايه

عيني

يسرمايه

نهادي
داريدين

پايگاه

-اجتماعي

اقتصادي

سن

مدیریت 

بدن در 

ترکیب 

 ابعاد

0.370 0.375 0.315 0.300 
(0.248-

) 
0.274  (0.313-) 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

دهند در بین متغیرهای  نیز نشان می 1ی های مندرج در جدول شماره طور که داده همان

بستگی با مدیریت بدن برخوردار است.  ترین میزان هم ی فرهنگی از بیش مستقل، سرمایه

ز بستگی را با متغیر وابسته ا ترین هم ی فرهنگی، بعد متجسد بیش بعد سرمایه 3چنین از میان  هم
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ای معنادار اما معکوس با مدیریت  داری رابطه عالوه دو متغیر سن و دین دهد. به خود نشان می

 ای مستقیم است. ی بین دیگر متغیرها با مدیریت بدن رابطه که رابطه بدن دارند حال آن

ی معنادار بین متغیر وابسته و دو متغیر اسمی این تحقیق  جهت آزمون فرض وجود رابطه

وضعیت تاهل، از آزمون کای اسکور استفاده کردیم که ضمن آن هر دو فرضیه  یعنی جنس و

باشند.  ی آماری می توان گفت قابل تعمیم به جامعه ، می0.000تائید شدند و با سطح معناداری 

دهند که با تغییر جنسیت از مرد به زن و  های حاصل از جدول توافقی نشان می چنین داده هم

 یابد.    تاهل از متاهل به مجرد، مدیریت بدن افزایش می چنین تغییر وضعیت هم

تفکيکابعاديفرهنگيمديريتبدنبهبستگيسرمايهيشدتهممقايسه-2يجدولشماره

ناممتغير
يسرمايه

فرهنگي

هايمراقبت

بهداشتيو

پزشکي

ميزان

اهميتبه

پوشش

كنترل

وزن

كاريدست

آرايشيو

پزشکي

نمايش

بدن

ی  یهسرما

 فرهنگی
0.2010.1980.2910.3000.3680.370

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 

ی مدیریت بدن نیز قابل  گانهی فرهنگی با هر یک از ابعاد پنج بستگی سرمایه مقایسه شد هم 

مستقل تحقیق با  دهد متغیرنشان می 2ی  طور که ارقام جدول شماره رسد. هماننظر می تامل به

های بهداشتی و آرایشی  ای معنادار دارد. در این بین مراقبتهریک از ابعاد متغیر وابسته نیز رابطه

بستگی را با  ترین میزان هم های آرایشی و پزشکی کمکاری بستگی و بعد دست ترین هم بیش

 باشند. ی فرهنگی دارا می سرمایه

تحليلرگرسيون

  توسط متغیر وابسته یعنی مدیریت بدن،  چند درصد از واریانسه برای تعیین این مهم ک

  از متغیرهای  تاثیر هر یکچنین جهت تعیین میزان و وزن  د و همشو می  تبیین مستقل  متغیرهای

های  ، تمام متغیرهای مستقلی را که براساس نتایج حاصل از آزمون  متغیر وابسته  نیدر تبی  مستقل
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وارد تحلیل (Step Wise)روش  بستگی داشتند به بیین، با مدیریت بدن همی ت آماری در مرحله

 دهند. اختصار شرح می رگرسیون کردیم. جداول فوق نتایج حاصله را به

يمدلرگرسيونگزارشخالصه-3يجدولشماره

 

شده برای متغیر وابسته  آید ضریب تبیین تصحیح های جدول فوق برمی طور که از داده همان

باشد و این بدان معناست که  ( می0.355و متغیرهای مستقل واردشده در رگرسیون معادل )

های مستقل تبیین ( درصد از تغییرات )واریانس( مدیریت بدن توسط این گروه از متغیر35.5)

اند. درصد باقی مانده ناشی از عوامل دیگری است که در تحقیق وارد نشده 64.5شود و  می

ی رگرسیون  ی تحلیل رگرسیون، معادله ( درنتیجهβآمده برای ) دست باتوجه به ضرایب به

 آید:  شکل زیر درمی به

ميزانمديريتبدن=

(+0.280(+)جنسيت(*)-0.203(+)سن(*)-0.160داري(*)+)ميزاندين12.346

(0.395يفرهنگي(*))ميزانسرمايه

ی فرهنگی در  توان گفت سرمایه ی وزن بتای متغیرهای واردشده در معادله می با مقایسه 

بینی در بین دیگر متغیرها برخوردار است  ترین قدرت پیش رابطه با مدیریت بدن از بیش

( واحد 0.395ی ) اندازه گی مقدار مدیریت بدن بهی فرهن که با افزایش هر واحد سرمایه طوری

ترین  ترین و کم ترتیب بیش داری به یابد. بعد از آن متغیرهای جنسیت، سن و دین افزایش می

چنین دو متغیر وضعیت تاهل و پایگاه  باشند. هم بینی مدیریت بدن را دارا می میزان قدرت پیش

بینی در تبیین تغییرات متغیر وابسته از یشدلیل ناچیز بودن قدرت پ اقتصادی به-اجتماعی

 اند.ی رگرسیون حذف شده معادله





بستگيچندگانهضريبهم

(R)

 Rضريبتبيين)

Square)

ضريبتبيين

شدهتصحيح

اشتباه

استاندارد

3.699910.3550.3620.602
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گيريبحثونتيجه

سازييشاخصنتايجحاصلازمطالعاتاسناديواكتشافيدرمرحله-الف

تر از  ی تصویری دقیق های اسنادی و اکتشافی در ارائه نتایج حاصل از مطالعات و بررسی

تر از موضوع تحقیق برای محقق نقش بسیار  چنین درکی عمیق و هم متغیرهای مورد مطالعه

ی فرهنگی  گرفته در ایران پیرامون سرمایه های صورت ی پژوهش موثری داشت. درواقع با مطالعه

ی فرهنگی از سوی  ی تعاریف مختلفی که برای مفهوم سرمایهچنین مطالعه و مدیریت بدن و هم

گرفته در مطالعات پیشین  های صورتسازیرسید شاخص نظر می نظران ارائه شده بود، به صاحب

 تری دارند.  منظور سنجش این دو مفهوم نیاز به بررسی و مطالعه بیش به

ی اجتماعی حاکم بر جامعه-درواقع باتوجه به تحقیقات پیشین و در عین حال جو فرهنگی

دفعات رفتن به سینما و تئاتر، هایی نظیر تعداد  نمود که استفاده از شاخص طور می امروز، این

چنین شرکت در  های خارجی و همی فرهنگی والدین، میزان مطالعه، آشنایی با زبان سرمایه

روند،  کار می ی فرهنگی به های سنجش سرمایه عنوان شاخص های فوق برنامه که غالبا به کالس

باید تصویر دقیقی از آن  طور که برای سنجش میزان برخورداری از این مفهوم کافی نیستند و آن

میزان »هایی نظیر  های معمول از گویه دهند. این امر ما را بر آن داشت تا عالوه بر گویه ارائه نمی

های مختلف خبری داخلی یا  دنبال کردن اخبار روز دنیا از شبکه»، «گوش دادن به رادیو

ی مربوط به نقد، بررسی و ا های تلویزیونی یا ماهواره دیدن و دنبال کردن برنامه»، «خارجی

شرکت در »، «روز میزان استفاده از اینترنت در طول شبانه»، «آموزش موضوعات مختلف

ها و سفرهای  شرکت در برنامه»چنین  و هم« های رقص، یوگا، مدیتیشن و ایروبیک کالس

ی فرهنگی بهره  نیز در سنجش میزان سرمایه« گردی داخلی یا خارجی گردشگری یا طبیعت

 یریم.بگ

« دانش»ی فرهنگی متجسد که آن را  بنابراین درمجموع جهت سنجش یکی از ابعاد سرمایه

ی کتاب یا مقاله و  هایی نظیر تالیف و ترجمه ها در کنار گویه نامیدیم، تمامی این شاخص

های معمول مورد استفاده در  چنین برخی از گویه های علمی و پژوهشی و هم مشارکت در طرح

 نامه شدند. ات، وارد پرسشاغلب تحقیق

ی فرهنگی از جمله  رسید باتوجه به تعاریف موجود برای سرمایه از سوی دیگر به نظر می

هایی نظیر هنر  ( برمبنای تعریف بوردیو از آن داشتند، مهارت2002برداشتی که هیلر و روکزبی )
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اخص مناسبی برای ویژه در ایران ش تواند به بالغت و مجاب و متقاعد کردن دیگران نیز می

طور  هایی که به رو درکنار سایر مهارت سنجش میزان برخورداری از این نوع سرمایه باشد. ازاین

های کالمی را نیز اضافه  گیرد، مهارت های مربوطه مورد سوال قرار می نامه معمول در پرسش

موع در قالب شد و درمج کردیم که خود شامل دو بعد قدرت بیان و قدرت استدالل و اقناع می

 داد. های کالمی فرد را مورد ارزیابی قرار می گویه، میزان مهارت 7

گویه( و مهارت  21ی متجسد فرهنگی در قالب دو بعد دانش ) ترتیب درمجموع سرمایه بدین

های کالمی،  های مهارت گویه( مورد سنجش قرار گرفت که بعد مهارت خود به بخش 21)

گویه( 19های مربوط به ابعاد عینی ) درپایان با اضافه کردن گویه شد. هنری و غیرهنری تقسیم می

 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. 63ی فرهنگی در قالب  گویه(، سرمایه 1و نهادی )

يفرهنگي:معرفيابعادسرمايه4يجدولشماره

تعدادگويه3يمولفه2يمولفه1يمولفهابعادمفهوم

سرمايه


يفرهنگي
 

 

 افتهتجسدی

 21   دانش

 

 مهارت

 کالمی
 3 قدرت استدالل و اقناع

 4 قدرت بیان

 11 ________ هنری

 3 ________ غیرهنری

 19 ________ ________ ________ عینی

 1 ________ ________ ________ نهادی

 62ها درمجموع :  تعداد گویه سطح سنجش: ترتیبی

 

های  جا که بررسی ی پیشین )تا آن گرفته ا در تمام مطالعات صورتمدیریت بدن نیز تقریب

های  گیری از معرف دهد( با بهره شده در ایران اجازه می اسنادی محقق درمورد تحقیقات انجام

های زیبایی  های پزشکی )جراحی کاری کنترل وزن )از طریق ورزش، رژیم غذایی، دارو(، دست

های بهداشتی و آرایشی )از قبیل استحمام روزانه،  به مراقبت و پالستیک(، و میزان اهمیت دادن

 4آرایش صورت، استفاده از عطر و ادوکلن و ...( و انواع عادات در لباس پوشیدن و درمجموع 

 گرفت. بعد، مورد سنجش قرار می
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 ای که تا حد امکان تمام جوانب رفتارهای مرتبط با گونه منظور تعیین ابعاد مدیریت بدن به به

های بهداشتی که در تحقیقات  های مربوط به مراقبت بدن را دربرگیرد عالوه بر استفاده از گویه

عنوان  ی محقق نیز تحت های خودساخته گرفت، برخی گویه قبلی مورد استفاده قرار می

ویژه با توجه به آمارهایی که در  سازی شدند )این امر به های پزشکی وارد سیر شاخص مراقبت

رشد پوکی استخوان و شیوع سرطان پستان در  ی مختلف پزشکی از جمله وضعیت روبهها زمینه

جا  چنین از آن کند(. هم ای پیدا می بین زنان ازسوی مراجع مختلف منتشر شده است اهمیت ویژه

دیگرند و هر یک سطحی  های آرایشی و بهداشتی منفک از یک رسید مراقبت نظر می که به

های بهداشتی و پزشکی  سنجند در قالب دو بعد جداگانه )مراقبت را می متفاوت از توجه به بدن

وجود باز هم احساس  های آرایشی و پزشکی( درکنار سایر ابعاد قرار گرفتند. بااین کاری و دست

های  شد که وجوهی از مدیریت بدن در نظر گرفته نشده است که پس از مطالعات و بررسی می

در کنار دیگر ابعاد قرار گرفتند. « نمایش بدن»نام  ب بعد جدیدی بهتر این وجوه نیز در قال بیش

های ظاهری بدن را  شود که میزان تمایل افراد برای نمایش ویژگی هایی می این بعد شامل گویه

خواه و  ی یک نمایش دل گیرد که افراد حاضر هستند برای ارائه هایی را دربرمی سنجد و هزینه می

هایی ازقبیل مواجهه با نیروی  ابعاد مختلف بدن خود بپردازند. هزینه مطلوب از شکل و حجم و

کند ولی برای نمایش  ها احساس راحتی نمی هایی که فرد در آن انتظامی یا استفاده از پوشش

 دهد.   ها تن می خواه به آن ظاهری دل

ک ترکیب و با ی 5شرح جدول  ی تحقیق یعنی مدیریت بدن نیز به ترتیب متغیر وابسته بدین

 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت.  82بعدی در قالب  5جدید 

:معرفيابعادمديريتبدن5يجدولشماره

تعدادگويه1يمولفهابعادمفهوم

تبدن
مديري



های  بعد اول : مراقبت

 بهداشتی و پزشکی

 12 های بهداشتی مراقبت

 10 های پزشکی مراقبت

 

 بعد دوم: پوشش

 3 ششخاص بودن پو

 4 های معمول پوشش ویژگی

 3 هزینه و محل خرید پوشش
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نتايجنظري-ب

ايومديريتبدنيبينمتغيرهايزمينه(بررسيرابطه1

ای و  ی معنادار بین تمامی متغیرهای زمینه بستگی وجود رابطه های هم های حاصل از آزمون یافته

دهند که  شده نشان می که عالمت ضرایب کندال محاسبه کنند. ضمن این مدیریت بدن را تایید می

داری و  که دین ی مستقیم وجود دارد حال آن قتصادی و مدیریت بدن رابطها-بین پایگاه اجتماعی

ی کندال  چنین باتوجه به مقدار عددی آماره ای معکوس با متغیر وابسته دارند. هم سن رابطه

-داری و پایگاه اجتماعی ی بین سن و مدیریت بدن، درمقایسه با دین توان گفت رابطه می

 تری برخوردار است. اقتصادی از شدت باالتر و قوی

ی معکوس بین سن و مدیریت بدن باتوجه به جو فرهنگی حاکم بر جامعه قابل قبول  رابطه

شده برای  ای است که ابعاد تعریف گونه توان گفت جو فرهنگی غالب به رسد. می نظر می به

های آرایشی و پزشکی، نمایش بدن، کنترل وزن و الگوی  کاری مدیریت بدن ازجمله دست

شوند. درواقع رفتارهای مرتبط با تغییر و  های دوران جوانی محسوب می شش اغلب از دغدغهپو

عنوان  ها غالبا به گونه ویژگی های ظاهری بدن و چهره و حساسیت نسبت به این نمایش ویژگی

های غیرمالی )زمانی، روانی  پرداخت انواع هزینه

 و...( برای پوشش
4 

 

 بعد سوم: کنترل وزن

 3 ی مالی( فعالیت خاص )سونا، ورزش، هزینه

ی  روی، رژیم غذایی و هزینه فعالیت عام )پیاده

 زمانی(
3 

خاص )مصرف دارو و دیگر  فعالیت خیلی

 ها( فعالیت
2 

بعد چهارم : 

های آرایشی و  کاری دست

 پزشکی

 9 های آرایشی کاری دست

 11 های پزشکی کاری دست

 بعد پنجم: نمایش بدن
 10 تمایل به نمایش بدن

 6 پرداخت انواع هزینه جهت نمایش بدن

 82ها درمجموع:  تعداد گویهسطحسنجش:ترتيبي
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سالی تعریف و مورد پذیرش یا حداقل انتظار عرف حاکم قرار  رفتارهای مختص دوران جوان

 رسد که با افزایش سن میزان مدیریت بدن کاهش پیدا کند. نظر می منطقی بهگیرد. لذا  می

نظر  داری و مدیریت بدن نیز قابل توجیه به بستگی بین دین آمده از آزمون هم دست ی به نتیجه

داری میزان مدیریت  رسد، چراکه باتوجه به احکام، دستورات و تعالیم دینی، با افزایش دین می

های آرایشی و پزشکی و  کاری ویژه در ابعاد دست های مرتبط به شاخص بدن در بسیاری از

 کند.  گیری پیدا می نمایش بدن، کاهش چشم

های  توان گفت باتوجه به شاخص اقتصادی نیز می-در رابطه با تاثیر پایگاه اجتماعی

منزلت شده، باال بودن مقدار این متغیر گویای آن است که فرد در مجموع از تحصیالت،  تعریف

شغلی و امکانات و توانایی مالی باالتری برخوردار است. تحصیالت از متغیرهایی است که 

های پزشکی  تواند آگاهی و حساسیت فرد را نسبت به مسائل مرتبط با مراقبت ی خود مینوبه به

ی رفتارهای  های الزم جهت مدیریت کلیه که تمکن مالی، هزینه و بهداشتی باال ببرد. ضمن این

کند.  خواه را فراهم می ی پوشاک دل های زیبایی، کنترل وزن یا تهیه مرتبط با بدن ازجمله جراحی

اقتصادی میزان مدیریت بدن نیز -بنابراین دور از انتظار نیست که با افزایش پایگاه اجتماعی

 افزایش یابد.

ی معادله اقتصادی مطرح است حذف آن از-ی دیگری که در رابطه با پایگاه اجتماعینکته

ی معنادار با  عبارت دیگر این متغیر باوجود برخوردار بودن از یک رابطه باشد. به رگرسیون می

ی فرهنگی و سایر متغیرها وارد تحلیل رگرسیون  وقتی در ترکیب با سرمایه مدیریت بدن،

 جا که توضیحات مربوط به این امر در بخش پایانی گردد. از آن شود از معادله حذف می می

ای اسمی یعنی جنس و  همین مقاله ارائه خواهد شد بحث را با تفاسیر مرتبط با دو متغیر زمینه

 وضعیت تاهل ادامه خواهیم داد.

بررسی روابط بین متغیرهای اسمی )جنس و وضعیت تاهل( با مدیریت بدن که با استفاده از 

که  ایید نمود. ضمن اینصورت گرفت نیز معنادار بودن این روابط را ت« کای اسکوئر»آزمون 

توان گفت که با تغییر جنس از مذکر به مونث،  باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون می

 یابد.  میزان مدیریت بدن افزایش می

تر بودن میانگین میزان رضایت از شکل و ظاهر بدن و درعین حال  شاید بتوان گفت پایین

های آرایشی و  کاری در دو بعد نمایش بدن و دست ویژه باالتر بودن میانگین مدیریت بدن به
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ها اشاره شد(، و  طور که در بخش نتایج توصیفی به آن زیبایی بین زنان درمقایسه با مردان )همان

ی بین جنسیت و مدیریت بدن )با توجه به آزمون کای اسکوئر چنین معناداری و جهت رابطه هم

امر باشد که زیبایی ظاهری و تناسب اندام مطابق با  تواند ناشی از این و معادالت رگرسیون( می

ویژه ازسوی مردان بوده است.  گذاری زنان به الگوهای روز زیبایی، همواره معیار مهمی در ارزش

دارد هرچند که دنیای امروز بستر  طور که گیدنز نیز اذعان می توان گفت همان درواقع می

های اجتماعی و تغییر دیدگاه  ور زنان در عرصهتری را درمقایسه با گذشته برای حض گسترده

ها  ها فراهم نموده است اما هنوز هم دید جنسی و ابزارگونه به آن صرفا جنسی نسبت به آن

تواند تاحدودی تمایلشان را به برخورداری از زیبایی و تناسب اندام توجیه کند. گویی که  می

زیبا و قابل قبول نیست و زنان همواره با نوعی ی کافی  اندازه ها به چهره، بدن و ظاهر طبیعی آن

بایست با انجام اعمال جراحی زیبایی و مصرف  ی آن می اجبار بیرونی مواجه هستند که درنتیجه

ویژه مردان، مقبول و  ی دیگران به لوازم آرایشی و پیرایشی، ظاهر خود را مطابق با سلیقه

 استاندارد سازند.   

امر تفاوت معناداری در رابطه با مدیریت بدن از خود نشان وضعیت تاهل نیز درابتدای 

اقتصادی وقتی در -دهد )باتوجه به آزمون کای اسکوئر( اما مانند متغیر پایگاه اجتماعی می

ی جالب  گردد. نکته شود از معادله حذف می ترکیب با سایر متغیرها وارد تحلیل رگرسیون می

عنوان متغیر  ی فرهنگی به همراه سرمایه ، این متغیر بهتفکیک جنس که در تحلیل رگرسیون به این

ی رگرسیون افراد مونث  ماند و تنها از معادله ی مدیریت بدن برای مردان باقی میکننده بینی پیش

ی بین جنس و مدیریت بدن شود. باتوجه به توضیحاتی که پیش از این پیرامون رابطه حذف می

نظر از  ها وجود دارد صرف تاثیر نگاه جنسی که نسبت به آن ارائه شد شاید بتوان گفت زنان تحت

چگونگی وضعیت تاهل، همواره با نوعی اجبار بیرونی برای زیبا و شکیل بودن مواجهند و چه 

های  ترین مالک های ظاهری یکی از مهم مجرد باشند و چه متاهل، درهرحال ویژگی

ی  ند دلیل حذف وضعیت تاهل از معادلهتوا آید و این امر می حساب می گذاری آنان به ارزش

گرفته در تحلیل،  تاثیر تفکیک جنسی صورت رگرسیون مربوطه قلمداد گردد. بدین معنی که تحت

داری( از قدرت الزم برای  ی فرهنگی، سن و دین این متغیر در ترکیب با سایر متغیرها )سرمایه

 گردد. ه حذف میبینی میزان مدیریت بدن برخوردار نیست لذا از معادل پیش
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يفرهنگيومديريتبدن(بررسيارتباطبينسرمايه2

صورت ترکیب سه بعد با مدیریت بدن در ارتباط قرار  ی فرهنگی به در این مرحله ابتدا سرمایه

( 0.000( با سطح معناداری )0.370شده برای این رابطه معادل ) داده شد. ضریب کندال محاسبه

ی ترتیب فرضیه باشد و بدین ی معنادار و مستقیم بین این دو متغیر می بطهمعنی وجود را بود که به

 اصلی این تحقیق تایید گردید.

بستگی با مدیریت بدن  تفکیک وارد آزمون هم ی فرهنگی به ی بعد ابعاد سرمایه در مرحله

مستقیم  ی معنادار و ها و ضرایب معناداری آزمون، گویای وجود رابطه شدند. این بار نیز آماره

ها نشان  ی مقادیر ضریب کندال هر یک از آزمون بین این متغیرها بودند با این تفاوت که مقایسه

( و بعد نهادی 0.315(، بعد عینی )0.375ی فرهنگی، بعد متجسد ) داد از بین سه بعد سرمایه می

 ترین رابطه را با متغیر وابسته داشتند. ترین و ضعیف ترتیب قوی (، به0.300)

تک ابعاد مدیریت بدن مورد آزمون قرار  ی فرهنگی با تک ی سرمایه ی آخر، رابطه مرحله در

ها در این مرحله هم دال بر  بستگی و سطح معناداری آن های هم گرفت. نتایج حاصل از آمون

وجود روابط معنادار و مستقیم بین متغیرها بودند که باتوجه به مقادیر ضرایب کندال حاصله 

های بهداشتی و پزشکی با ضریب کندال  ت در بین ابعاد مدیریت بدن، بعد مراقبتتوان گف می

داد و بعد از آن ابعاد میزان  ی فرهنگی نشان می بستگی را با سرمایه ترین میزان هم (، قوی0.368)

های  کاری ( و دست 0.201(، نمایش بدن )0.291(، کنترل وزن )0.300اهمیت به پوشش )

بستگی را با متغیر مذکور  ترین شدت هم ترین و ضعیف ترتیب قوی ( به0.198آرایشی و پزشکی )

 داشتند.

بستگی، جهت تعیین وزن تاثیر هریک از متغیرهایی که با مدیریت بدن  های هم پس از آزمون

ی معناداری داشتند از تحلیل رگرسیون چندمتغیری بهره گرفته شد که بنابر نتایج آن دو  رابطه

بینی مدیریت  دلیل ضعیف بودن قدرت پیش اقتصادی و وضعیت تاهل به-جتماعیمتغیر پایگاه ا

بینی  ترین وزن پیش ی فرهنگی با بیش بدن از معادله حذف شدند و متغیرهای سرمایه

(0.395=βو پس از آن جنسیت با قدرت پیش ) ( سن با قدرت پیش0.280بینی ،) ( 0.203بینی- )

 در معادله باقی ماندند. (-0.160داری با وزن ) و میزان دین

ی اصلی این تحقیق  چه که بیش از هر چیزی در تایید فرضیه درراستای نظریات بوردیو، آن

کند از یک سو  ی فرهنگی و مدیریت بدن خودنمایی می ی معنادار بین سرمایه یعنی وجود رابطه
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ای  ان سرمایهی فرهنگی است که در دیدگاه بوردیو جایگاه خاصی دارد و درواقع هم سرمایه

ی سازد و از سوی دیگر تاکیدی است که بوردیو بر جنبه ی فرد را می واره است که عادت

ها و برخی  ها، حالت ها، ژست هایی که بر جسم واره ها دارد؛ عادت واره ی عادتشده جسمانی

را جز ها  کنند و عامالن آنجلوه می« طبیعی»های مشروط شدن اجتماعی که در نظر عامالن  جنبه

 کند. یابند، نمود پیدا می ی خود درنمی واره با عادت

واره( و عملکرد آن آگاه نیستیم، اما  درحقیقت هرچند که ما به این ساختمان ذهنی )عادت

ی خوردن، راه رفتن، صحبت  های عملی مان،مانند شیوه تر فعالیت همین ساختمان ذهنی در بیش

واره رفتار  (. درواقع عادت723: 1374دهد )ریترز  ن میکردن و حتی دماغ گرفتن ما، خود را نشا

واره در  سازد. عادت کند و چگونگی ارتباط ما را با جهان بیرونی معین می دهی می ما را سازمان

ی راه رفتنمان، در چگونگی سخن گفتنمان، در  دهیم، در شیوه تمام حرکاتی که از خود بروز می

واره در هر صورتی که ما از  که عادت است. جان کالم این شکل غذا خوردن و خندیدنمان نمایان

ازنظر بوریو بدن ابزاری است  .(337: 1389دهد )گرنفل  کنیم خود را نشان می بدنمان استفاده می

واره در فرایند یادگیری  های عملی عادت بندی برای یادآوری که مبانی و مقدمات فرهنگ و دسته

 شود شود، بر آن حک و رمزگذاری می ن کودکی آغاز میو اجتماعی شدن، که از همان اوا

 .(94: 1977)بوردیو 

گیرد. اما  ی ما درراستای نظریات بوردیو قرار می ترتیب تا این قسمت کار، تایید فرضیه بدین

ی فرهنگی بر  شود که بوردیو مکانیسم و فرایند تاثیرگذاری سرمایه جا آغاز می مشکل از آن

ی فرهنگی بر مدیریت  سرمایه. وی درشرح مکانیسم تاثیرگذاری دهد مدیریت بدن را شرح می

کند که در جسم فرد وجود دارد و عملکرد خود را  ی فرهنگی خاصی اشاره می بدن، به سرمایه

 .(336: 1389)گرنفل دهد  تحت عنوان ذائقه )قریحه( نشان می

ی  وجد ذوق و قریحههای مختلف تملک سرمایه در درون هر طبقه، م از نظر بوریو شیوه 

شوند،  صورت مستقل و در فضای اجتماعی سنجش می ها به متفاوتی است. اگرچه ظاهرا قریحه

شناختی  ها صرفا مقوالتی زیبا هایی هستند که ماهیت طبقاتی دارند. قریحه واره اما محصول عادت

یرد مستلزم گ ها صورت می ها برمبنای آن نیستند بلکه درک کردن محصوالتی که سنجش قریحه

ها  ای از رمزهای نمادین و پرورش فرهنگی است که به ترکیب سرمایه مسلط شدن بر مجموعه

 (.143: 1383های طبقاتی بستگی دارد )فاضلی  در جایگاه
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ای میان سلیقه در انتخاب غذا و سلیقه نسبت  دهد که رابطه شکل تجربی نشان می بوردیو به

ی سخن گفتن و سلیقه  ن، ورزش، سبک آرایش مو، نحوهی لباس پوشید به هنر، سینما، نحوه

ها و  مراتب طبقاتی و اشیای فرهنگی، ارجحیت نسبت به موسیقی وجود دارد. بنابراین سلسله

رسد  نظر می که به باشند. بااین رفتار کسانی که در موقعیت خاص طبقاتی هستند به هم مربوط می

ای مستقیم با  ، اما بوردیو معتقد است که رابطهی ساده، طبیعی و شخصی باشد سلیقه یک پدیده

: 1998شود )ترنر  موقعیت طبقاتی دارد؛ تضاد در سلیقه میان افراد به تضاد طبقاتی مربوط می

516-515.) 

دهد،  واره را شکل می ی فرهنگی عادت بنابراین باتوجه به نظریات پیر بوردیو، سرمایه

ی تشابهات و تمایزات و درنتیجه تعریف هویت است واره منشا سلیقه و درنتیجه مرزبند عادت

ها درحالی جاری است که بوردیو ماهیت  ی این گردد. اما همه که در آخر نیز به کنش منتهی می

ترین  عنوان یکی از مهم ویژه سلیقه به واره و درنتیجه مدیریت بدن و به ی فرهنگی، عادت سرمایه

بدان معناست که او نقش بسیار پررنگی در تبیین  داند و این های هویت را طبقاتی می شاخص

که نتایج  ها قائل است حال آن چنین هویت افراد برحسب جایگاه طبقاتی آن مدیریت بدن و هم

حاصل از تحلیل رگرسیون در این تحقیق گویای آنند که متغیر مورد نظر بوردیو یعنی پایگاه 

ی رگرسیون مربوطه  یریت بدن در معادلهبینی مد اقتصادی از قدرت الزم برای پیش-اجتماعی

 برخوردار نیست.

اقتصادی از -گردد آن است که آیا حذف پایگاه اجتماعی سوالی که در این مرحله مطرح می

ی بوردیو در رابطه با طبقاتی بودن مدیریت تواند دلیلی بر نقض نظریه ی رگرسیون می معادله

ی  کیه بر تئوری بوردیو مبنی بر طبقاتی بودن سرمایهبدن باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوال با ت

ی فرهنگی پرداختیم. ضریب  اقتصادی و سرمایه-ی بین پایگاه اجتماعیفرهنگی، به بررسی رابطه

معنی  ( بود که به0.664(، معادل )0.000کندال حاصله از آزمون مربوطه در سطح معناداری )

توان گفت هرچند که  باشد. بنابراین می متغیر میی قوی و مستقیم بین این دو وجود یک رابطه

ای مستقیم با شدت  ای پژوهش حاضر از رابطه عنوان یک متغیر زمینه اقتصادی به-پایگاه اجتماعی

ی فرهنگی و سایر  ( با مدیریت بدن برخوردار است، اما وقتی در ترکیب با سرمایه0.274)

چنین  بستگی زیاد با این نوع سرمایه و هم دلیل هم شود به متغیرها وارد تحلیل رگرسیون می

توان  گردد. به این ترتیب می ی فرهنگی، از معادله حذف می بینی سرمایه تر بودن قدرت پیش قوی
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نوعی تاثیر این متغیر بر مدیریت بدن  ی فرهنگی به گفت با خروج متغیر پایگاه از معادله، سرمایه

 کند.  را نیز با خود حمل می
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