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  3مسعود دارابی 

 ٩/۶/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٧/٨/١٣٩۴:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

 از نمـادي  و هویـت  ابـراز  بـراي  محملی به بدن متاخر، مدرنیته در هویت و منزلت نمادهاي شدن بصري با

 روایـت  کند تـا  می فراهم افراد براي را امکان این بدن بر نظارت و مراقبت. است گشته مبدل فرد شخصیت

 به توجه با مقاله این. دهند قرار دیگران تماشاي معرض در را آن و کنند حفظ را خویش هویت از مشخصی

 نظري چارچوب .پردازد جوان می زنان بین در بدن تصویر و زندگی سبک رابطۀ بررسی به ،موضوع اهمیت

 2659681 ،حاضـر  پـژوهش  آماري جامعۀ. است شده تنظیم فوکو و بوردیو گیدنز، نظریات براساس تحقیق

 روش به و کوکران فرمول از استفاده با که باشند می تهران شهرجوان  زنان از نفر 415 آن آماري نمونۀ ونفر 

 و پیمایشـی  روش از استفاده بانیز  اطالعات و ها داده. ندا شده انتخاب اي مرحله چند اي خوشه گیري نمونه

 سازي مدل و متغیره چند رگرسیون از ها داده تحلیل براي. گردیده است آوري جمع پرسشنامه تکنیک کاربرد

 مصرف متغیرهاي بین که است بیانگر آن ها فرضیه آزمون. است شده استفاده) AMOS( ساختاري معادالت

 بدن تصویر و سن تحصیالت، فراغتی، هاي فعالیت مذهبی، گرایش بدن، مدیریت ،فرهنگی سرمایه فرهنگی،

 مـدیریت  :ترتیـب  به بتا ارزش برحسب که است آنهم حاکی از  رگرسیون نتایج. دارد وجود معنادار رابطه

 تصویر تبیین در تاثیر را بیشترین ،سن و تحصیالت فرهنگی، سرمایه فرهنگی، مصرف مذهبی، گرایش بدن،

 بهـره  ساختاري معادالت سازي مدل از ،نظري الگوي جزئی و کلی آزمون منظور به ،همچنین. اند داشته بدن

  . باشد می نظري مبانی از ها داده خوب بسیار حمایت از حاکی باال برازش هاي شاخص که گرفتیم

 گـرایش  فرهنگـی و  سـرمایه  فرهنگـی،  مصـرف  بـدن،  مدیریت زندگی، سبک بدن، تصویر :کلیدي واژگان
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   مقدمه

 يرییتغ گذراندن سر از حال در یکنون جوامع که اند شده مجاب نظران صاحب از ياریبس ،ریاخ يها دهه در

 يا مولفه ،يدار هیسرما يصورتبند تداوم يبرا مصرف. اند مصرف سمت به دیتول از خود يریگ جهت در

 از يبرخوردار يبرا اقیاشت بلکه ماندن، زنده زهیانگ نه متأخر، يدار هیسرما در« ژهیبو و است یاساس اریبس

 باکاك،( .»دهد یم سوق يدیتول تیفعال و کار سمت به را افراد که است یمصرف محصوالت دیخر ییتوانا

 و داشته ارتباط ها انسان یاجتماع و یشخص تیهو با همواره که ییها طهیح از یکی نیبنابرا) 1381: 84

. است بوده آن یکیزیف و يظاهر يها جنبه و انسان بدن ،بوده یاجتماع يها نگرش و ها ارزش دهنده نشان

 گفتن سخن نحوه و یبدن ياطوارها ها، ژست یچگونگ بدن، ستناآر نحوه لباس، پوشاك، شامل ها جنبه نیا

 همه که دارد وجود یبدن ظواهر و شیآرا پوشش، يبرا ییالگوها يا جامعه و فرهنگ هر در چه اگر. است

 چشم به ییها تفاوت آن یواقع و ینیع يها جلوه در اما ،هستند آن کردن تیرعا به ملزم شیب کما افراد

 باآنها . بزنند انتخاب به دست مجاز یفرهنگ و یاجتماع يالگوها محدوده در توانند یم ها انسان و خورد یم

 تا کنند یم تالش خود تیهو و تیشخص دادن نشان ضمن ناخودآگاهانه ای آگاهانه صورت به انتخاب نیا

 يازهایامت به قیطر نیا از و بگذارند شینما به را جامعه نظر از ارزشمند یتیهو و خود از بهتر يریتصو

 مدرن جوامع در شود یم ییبازنما یبدن ظواهر قیطر از که ییها تیهو و بدن تیاهم. ابندی دست يشتریب

 یشینما و يماد ظواهر بر یمتک ،يبصر فرهنگ ته،یمدرن از آمده بر فرهنگ رایز ،است شده چندان دو

 ، تیهو، منزلت يمبنا آنچه فرهنگ، نیا در )1381 ،انیچاوش و یارمک آزاد از نقل به 1986 سیال(. است

 يها صورت نیا نیب در. است یزندگ سبک ای وهیش در زیتما و تفاوت ،شود یم دانسته زیتما و تشخص

 و یزندگ ةویش تفاوت انگریب تواند یم که یمکان نیتر میمستق و نیتر واسطه یب عنوان به بدن ،يظاهر

 یتیهو اصل کی به بدن لیتبد شاهد ما بیترت نیبد و ابدی یم يا ژهیو تیاهم باشد، تیهو يها شکل

 آن مرکز در که یزندگ يها سبک انتخاب قیطر از نانیاطم قابل تیهو کی جادیا ییتوانا. بود میخواه

 شود یم گرفته نظر در يا دهیپد عنوان به اغلب دیجد دوران در بدن« .ردیگ یم شکل ،دارد قرار بدن تیریمد

 از )200 :1993نگ،یلیش( .»شود یم پرورده و شود یم شیآرا رد،یگ یم شکل افراد تیهو انیب منظور به که

 يها یژگیو نیتر مهم ازیکی  ،داراست را یمصرف ۀجامع يها یژگیو از ياریبس ران،یا یکنونۀ جامع که آنجا

 يشهر افزون روز رشد ،جامعه نیا در) 5 :1381، باکاك( .است دیتول يجا به مصرف افتنی تیاهم ،آن

 یهمگ ،يشهر یزندگ يها یژگیو با قیتطب ضرورت و فراغت اوقات شیافزا ،کار ساعات کاهش ،شدن
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 و زانیم به ها انسان تیهو و تشخص يا جامعه نیدرچن. ابدی گسترش شدن یمصرف روند که اند شده سبب

 سراغ دیبا یفرهنگ نیچن در بدن ساخت در ف،یتوص نیا با) 41: باکاك. (خورد یم وندیپ آنان مصرف ةنحو

 یزندگ يها سبک و یمصرف فرهنگ بدن، ییبازنما ةنحو در ،گرید عبارت به. گرفت هم را یمصرف فرهنگ

 و ظواهر اساس بر دهیپد هر يمعنا بودن، یشینما و يبصر بر یمبتن فرهنگ در. دارد دخالت زین مدرن

 ای و یاجتماع گروه هر ياعضا لذا،. شود یم نییتع جامعه در آن نمود یچگونگ و آن يریتصو ينمادها

 کنترل و مراقبت نیچن هم و خود یمون رایپ طیمح بر کنترل و نظارت در یسع امر نیا از یآگاه با جامعه

 در. دارند را بدنشان ت،ینها   در و آن روش و خوردن دن،یپوش گفتن، سخن رفتن، راه از اعم شانیها رفتار بر

 ،نیبنابرا .»است آنان درچشم مردم عقل«: شود یم گفته که آنجا ؛است نهفته دهیا نیا زین ما ۀانیعام فرهنگ

 يفرهنگ ها در یفرهنگ هنجار کی عنوان به يریتصو ينمادها و ظواهر به جه تو شدن یجهان عصر در

 يها سبک ،یاجتماع يها شبکه نیب در توان یم انهیم سطح در را ها دهیا نیا. است گسترش حال در گوناگون

 ،يظاهر سطوح رییتغ حال در همواره شینما رهگذر از یزندگ يها سبک. کرد دنبال ها آن مانند و یزندگ

 جامعه ياعضا که است یاجتماع و يفرد طیمح از یبخش واقع در یزندگ يها سبک. شوند یم جادیا

 خود تیهو آن اساس بر و - آنهاست قدرت تحت ،یانیب به - باشند داشته کنترل و نظارت آن يرو توانند یم

 يساختار يها یدگرگون و یزندگ يها سبک تحول. بگذارند شینما به را آن و کنند دیبازتول و دیتول را

 یاجتماع یزندگ یگشودگ لیدل به و خورند یم گره گرید کی به یبازتابندگ واسطه به متأخر ◌ٔ تهیمدرن

 يا گونه به یشخص تیهو ساختن يبرا یزندگ سبک انتخاب منابع، و کنش يها نهیزم کثرت و يامروز

 نیا بر. کرد جستجو بدن ةحوز در توان یم را یبازتابندگ يها موضوع از یکی که ابدی یم تیاهم ندهیفزا

 و مصرف حوزه شیافزا به رو تیاهم رشیپذ سمت به معاصر یشناس جامعه يریگ جهت که آنجا از اساس

 هدف) 119: 1382 دنز،یگ( ،است یجمع و یشخص تیهو به دادن شکل در یزندگ سبک يها تیفعال

 نیب در یزندگ برسبک دیتاک با بدن از تصور بر موثر یفرهنگ -یاجتماع عوامل یبررس پژوهش نیا یاصل

 هیسرما و یمذهب شیگرا ،یزندگ سبک کنار در راستا نیا در .باشد یم تهران شهر در جوان زنانو  دختران

 سبک و بدن يریگ شکل نحوه بر ها آن ریتاث تا شده گرفته نظر در گرید مستقل يرهایمتغ عنوان به یفرهنگ

 و بدن يریگ شکل نحوه بر موثر یفرهنگ - یاجتماع عوامل در مطالعه ،رو نیا از. شود یبررس یزندگ

 درك به موضوع، نیا بر حاکم فرهنگ شناخت ضمن تواند یم شود یم ییبازنما بدن قیطر از که ییها تیهو

 پژوهش فوق، مباحث به توجه با. کمک نماید جامعه از قشر نیا در بدن دیبازتول و دیتول يها سازوکار

  : است ریز سواالت به ییپاسخگو دنبال به حاضر
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 ؟کدام اند تهران شهر در بدن يریگ شکل نحوه بر موثر یفرهنگ و یاجتماع عوامل  

 گذارد؟ یم ریتاث بدنشان از جوان دختران و زنان تصورات بر یزندگ يها سبک ایآ  

   قیتحق یتجرب نهیشیپ

 يباال نانز از نفر 825 مطالعه به ،"تیهو ◌ٔ رسانه مثابه به بدن" عنوان با یقیتحق در انیچاوش و یارمک آزاد

 ◌ٔ مصاحبه يها کیتکن و یشیمایپ روش از استفاده با نظر مورد اطالعات که پردازند یم تهران شهر سال 18

 بدن تیریمد گوناگون سطوح که است نیا از یحاک  قیتحق يها افتهی. آمد دست به پرسشنامه با همراه

 سن، جنس،: از عبارت اند ها ریمتغ نیا .دارند یفرهنگ داللت آشکارا که دارد ییرهایمتغ با يمعنادار ◌ٔ رابطه

 يرهایمتغ و بدن تیریمد نیب اما خانواده، به نسبت یسنت نگرش و انتید ،یفرهنگ هیسرما الت،یتحص

 .است نشده دهید يدار معنا رابطه شغل و ياقتصا ◌ٔ هیسرما ،یاجتماع و ياقتصاد گاهیپا مثل يساختار

  )1381 ان،یچاوش و یآزادارمک(

 زنان توجه که داده نشان "بدن یاجتماع رشیپذ با آن رابطه و بدن تیریمد" عنوان با یقیتحق در یاخالص 

 نیب ،پژوهش نیا يمبنا بر. است افتهی شدت ينگهدار و مراقبت ،یشیآرا ثیح از وجوه همه در بدن به

 يدار معنا رابطه بدن تیریمد با یاجتماع -ياقتصاد گاهیپا و بدن یاجتماع رشیپذ ،يا رسانه مصرف عوامل

  )1386 ،یاخالص( .است دار معنا و معکوس بدن تیریمد و يندارید يرهایمتغ رابطه و دارد وجود

 نیا يها افتهی .پرداختند بدن ریتصو و شدن یجهان رابطه یبررس به 1388 سال در یمقدس و ينور خواجه

 نسبت یآگاه ،یینوگرا ریمتغ شش از استفاده با بیترت به ق،یتحق یینها مدل که است آن دهنده نشان قیتحق

 از صد در 40 به کینزد تاهل تیوضع و خانواده در گفتگو ،یزندگ وهیش ،یفرهنگ هیسرما شدن، یجهان به

  )1388 ،ينور خواجه( .کند یم نییتب را استهبان و رازیش تهران، يشهرها زنان در بدن ریتصو راتییتغ

 احساس و رابطه شناخت یپ در "تناسب فرهنگ و بدن جوانان،" عنوان با یقیتحق در ییذکا دیسع محمد 

. است آمده بر اندام تناسب به ها آن يجد توجه بر موثر يها زهیانگ و ها نهیزم و خود بدن به نسبت جوانان

 يها رسانه قیطر از شده منتقل یغرب يهنجارها و آل دهیا ◌ٔ کننده نییتع ریتاث از یحاک پژوهش يها افتهی

  ) 1386 ،ییذکا( .است دختران ژهیبو جوانان يها آل دهیا و ها رفتار ،ها زهیانگ بر بدن مورد در دیجد

 انیم از که است داده نشان "بدن ریتصو و یزندگ سبک رابطه" عنوان با پژوهشی در ينور خواجه

 آمد در و التیتحص پاسخگو، یشغل منزلت ،یطبقات تیموقع تاهل، تیوضع ،یبررس مورد يرهایمتغ

 ریمتغ با )مدرن و یمشارکت ،یفراغت ،یمذهب( یقیموس مختلف يها سبک تینها   در و فرزندان تعداد ن،یوالد
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 بدن ریتصو ریمتغ با یمذهب سبک هاتن ها، سبک انیم در - اند بوده يدار یمعن رابطه يدارا بدن ریتصو

   )1390 ،ينور خواجه. (اند بوده مثبت رابطه يدارا ها سبک گرید و است داشته یمنف يا رابطه

 95 با مصاحبه به "یدانشگاه زنان در ظاهر تیریمد و بدن ریتصو" عنوان با یقیتحق در) 2000( لنون و راد

 از یحاک آمد دست به ها مصاحبه از که يا جهینت .پردازند یم سال 24 تا 19 نیسن نیب يدانشجو دختر

 گاریس و خوردن غذا در ییاشتها یب جمله از  زنان يسو از ظاهر تیریمد با مرتبط زیآم مخاطره يرفتارها

 به پاسخ در که بوده نیآفر خطر یبهداشت و شیآرا لوازم از استفاده نیهمچن و وزن کاهش يبرا دنیکش

  ) 2000 لنون، و راد( .شد یم انجام یتیجنس یاجتماع يهنجارها

 که اند دهیرس جهینت نیا به بالغ یسیانگل مرد و زن يتعداد يرو بر شان مطالعه در همکارانش و یسوام 

 دار یمعن رابطه ها رسانه از استفاده اما ،است داشته بدن از ریتصو با یمثبت دار یمعن رابطه التیتحص

  ) 2008 همکارانش، و یسوال( .است داشته معکوس

 یائسگی مرحله به که یترک زنان انیم در بدن ریتصو يرو بر خود مطالعه در همکارانش و يدیخورش

 درآمد سکونت، محل الت،یتحص سطح اشتغال، تیوضع تاهل، تیوضع سن، يرهایمتغ نیب اند، دهیرس

 معنا رابطه بدن از تصور و هورمون قیطر از معالجه ،تینها در و رحم آوردن رونیب فرزندان، تعداد ماهانه

 مطالعه که دیرس جهینت نیا به خود مطالعه در زین بوتا) 2007: همکارانش و يدیخورش(. اند نکرده دایپ يدار

  )2003 بوتا،( .است ییغذا يها اختالل و بدن از تصور در ثرؤم عوامل از یاجتماع يها سهیمقا و ها مجله

  مبانی نظري پژوهش 

نه  ،مورد تحلیل قرار گرفته )ستیزی(والً به صورت بدن طبیعی مفهوم بدن در گفتمان جامعه شناسی معم

بدن تا به حال اغلب از زاویه زیست شناسی مورد  ،به عبارت دیگر .بدنی که داراي تاریخ یا فرهنگ است

پرداختن به حوزه بدن  ،از این رو) 1385 ،بري اسمارت( .نه از لحاظ بعد فرهنگی ،بررسی قرار گرفته است

بدن  ،امروزه. به شمار می رود.. .فرهنگ و ،و جامعه شناسی بدن از ضروریات حوزه جامعه شناسی جنسیت

 ،در واقع .متمایز بین آنان شده است که اشخاص از خود به نمایش می گذارند افراد نمایانگر هویت فردي

انسان " :مولد هویت متمایز بین آنان شده است تا جایی که فوکو معتقد است ،بدن افراد در جامعه مصرفی

بدن محملی براي  ،بدین ترتیب) 1386 ،احمدي( :.مدرن کسی است که می کوشد هویت خود را باز آفریند

تزئین و هیبت  ،کنترل بر بدن و توجه به ترکیب .هویت و نمادي از شخصیت فرد محسوب می شود زاراب
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روایت مشخصی از هویت خویش را تا ابزاري است که به افراد امکان می بخشد  ،ظاهري و بیرونی آن

  )123:1386 ،ذکائی(  .حفظ کنند و آن را در معرض تماشاي دیگران قرار دهند

  ویبورد زیتما يتئور

 قهیسل در که است ییها تفاوت وجود ،یاجتماع و يفرد يها زیتما منشأ و،یبورد زیتما يتئور اساس بر 

 م،یده میتعم بدن سطح به را ها قهیسل نیا اگر. است گرفته شکل گوناگونشان، يها واره عادت سبب به افراد

 شان،یفرهنگ ياجزا از استفاده با یکل بیترک کی در که شد میخواه مواجه يزیمتما يها بدن با جامعه در

 که است یتیهو و معنا وجود بر دال یفرهنگ ياجزا نیا بیترک ،سو کی از .شوند یم دیبازتول و دیتول

 وجود در که است يا واره عادت حاصل آن ییدایپ و خلق ،گرید يسو از و شده دیتول آگاهانه نا ای آگاهانه

  ) 282 :1389، گرنفل( و) 42 گران،ید و هم آن از نقل به یفاضل. (است شده یدرون فرد

 ینوع ،واره عادت از منظور .است واره عادت کی يدارا یانسان هر که است باور نیا بر) 2002( ویبورد ریپ

 عامل به که است قهیسل و ذوق نوع از یاجتماع یافتگی تیترب و فراست ،یضمن یآموختگ ،یعمل یآمادگ

 خاص حوزه امور گرید و ها ارزش ها، روند ها، جهت آداب، قواعد، روح که دهد یم را امکان نیا یاجتماع

را  ٤اگر فضاي اجتماعی ) 2002بوردیو،( .یابد، درون آن پذیرفته شود، جا بیفتد و منشأ اثر شود در را خود

سلیقه (ها  این فضا داراي سطحی از عادت وارههر سطح یا نقطه از  ،متشکل از سطوح یا نقاط بدانیم

در فضاي اجتماعی دو  ،از نظر بوردیو .ست که بر اثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به وجود می آیند)ها

 عبارت انداین دو محور  .اصل تمایز گذار مهم وجود دارد که محورهاي اصلی نظام تمایز را شکل می دهند

 و کنشگران که يماد يها ثروت آن یعنی ياقتصاد هیسرما .٦و سرمایه اقتصادي٥ سرمایه فرهنگی :از

 آموزش راه از که ردیگ یم بر در را یدانش آن زین یفرهنگ هیسرما. دارند خود تیمالک در یاجتماع يها گروه

 .سازد یم برقرار ارتباط یاجتماع ساختار و ذائقه انیم يو. شود یم انباشته یاجتماع گاهیپا از یناش تیترب و

 وجود به نابرابر يها قدرت با یاجتماع عامالن انیم که شود یم اطالق یاجتماع روابط نوع آن به ها ساختار

 يها انتخاب به زین ذائقه. هاست دانیم درون در الیاست و تیحاکم دیتول باز و تداوم ها آن هدف .ندیآ یم

 يها ساختار بازتاب که شود یم اطالق یشناخت بایز يها یابیارز و ها برداشت به ،گرید انیب به ای یفرهنگ

 زیتما باعث و شده ییبازنما ذائقه در زیچ هر از شیب یزندگ سبک و،یبورد نظر از. هاست منش در تیحاکم

 يامر را انسان ذائقه ،ویبورد. شود یم جامعه در ها زیتما و ها يبند مرز آن دنبال به و یاجتماع عامالن انیم

 و یفرهنگ مراتب سلسله زیتما بر یمبتن نظام در ذائقه نیا که است باور نیا بر بلکه ،داند ینم یعیطب و یذات

 خوراك، و خورد انیم به عنوان مثال، ؛است افراد طبقه دهنده نشان ذائقه نوع. ردیگ یم قرار یاجتماع
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 ما یزندگ يها نشانه عنوان به ها نیا یهمگ و بوده برقرار تناسب ینوع ما لیاتومب و یمسکون ۀخان پوشاك،

 را بدن ،ویبورد )2007 ،چاویر( .میدار تعلق آن به که است يا طبقه ای گروه خاص یذهن ریتصاو معرف

 ییکاال به بدن، از خود لیتحل در و می داند زاتیتما گرید و یاجتماع منزلت گاه،یپا اکتساب يبرا يمرکز

 به بدن ،ویبورد نظر از. شود یم ظاهر یکیزیف هیسرما صورت به که کند یم اشاره مدرن جوامع در بدن شدن

 نگ،یلیش( .است زیمتما نینماد اشکال و یاجتماع منزلت بردارنده در ،یکیزیف هیسرما از یجامع شکل عنوان

   ها در زمینه  که خصلت کند یم اشاره معنا نیا به منش ای واره عادت مفهوم در ویبورد )127:1993

، 1993 ،شیلینگ( .داراي سهم بسزایی هستندموقعیت هاي اجتماعی مردم شکل می گیرند و در توسعه بدن 

بیشتر  ز ذوق و سلیقه فرد ناشی می شوند،داند که ا مندي میم ي نظاها بوردیو سبک زندگی را فعالیت )128

شار  قبخشند و میان ا ل به صورت نمادین به فرد هویت میجنبه  عینی و خارجی  دارند و در عین حا

هاي آن در  ها از موقعیت ارزش هاي این فعالیت ،ا به عبارتیمعنا ی کنند وتلف اجتماعی تمایز ایجاد می مخ

سبک ": گوید دیگر می وي در جاي )173،176: 1984بوردیو،( .شود میها اخذ  نظام تضادها و ارتباط

هاي مختلف خودشان را با قصد تمایز یا  کنندگان موقعیت اشغال هایی است که به وسیله آن دارایی ،زندگی

  )249: 1984بوردیو،(  .بخشند تمایز می) دیگران (از  را  آن  ،قصد بدون

  فوکو

 کردیرو در) 1385: 157 لوپزواسکات(.اند ينهاد و يا رابطه يها ساخت ناقل و حامل ها بدن ،وفوک نظر از 

. هاست آن از افراد فهم و بدن سازنده ،یاخالق و یورزش ،یپزشک يها گفتمان فوکو، يپساساختارگرا

 و ینیآفر باز نش،یآفر کانون به فوکو، دگاهید در بدن )177 :1386 ،ییذکا و 61 :1381 ،یآزادارمک(

 که است یئیش ،فوکو يبرا بدن) 145: 1385 ،لوپزواسکات( .شود یم لیتبد یاجتماع ساخت یدگرگون

 او) 152 :2003،بودن( .شود یم نظارت دانش و قدرت ارتباط قیطر از و دارد قرار یموشکاف و کنترل تحت

 و کنترل از یناش و یدرون انضباط اعمال از منبعث که یقدرت ؛کند یم تصور قدرت کانون را انسان بدن

 را بدن فوکو ،نیبنابرا) 88: 1383 ،دنزیگ( .است عیمط يها بدن آورنده وجود به جهینت در و بدن حرکات

 و عیمط يها بدن دیتول و مختلف يفرهنگ ها در یفرهنگ مقبول يرفتارها دیتول به که دهید یاجتماع یبدن

 قرن در بدن بر خشن و سخت قدرت اعمال يها وهیش ،فوکو نظر از) 1386:177 ،ییذکا( .انجامد یم دیمف

 کنترل که است يا گونه به معاصر یمصرف جامعه در کنترل دیجد وهیش. است گرفته يتر فیخف شکل ستمیب

 باش، الغر ، مثلردیگ یم صورت کیتحر قیطر از کنترل بلکه شود، ینم اعمال سرکوب قیطر از بدن بر

 نیا بر ،خود شکل نیتر ساده در ویبورد همچون بدن از فوکو فیتعر ... .و  باش برنزه باش، ظاهر خوش

 اعمال و ها رفتار همه هستند یاجتماع يها بدن جا همه در و شهیهم ما یکیزیف يها بدن که دارد اشاره

 مقبول يرفتارها دیتول به اشاره تنها آموزش نیا. اند یاکتساب ،میکن یم فرض یعیطب را ها آن که یکیزیف



8 
 

 حیصر هدف با نیا بر عالوه بلکه ندارد، دهند یم نشان مختلف يفرهنگ ها در مردان و زنان که یفرهنگ

  )177 :1386 ،ییذکا( .ردیگ ینم انجام دیمف و عیمط يها بدن دیتول

  گیدنز

کنترل منظم بدن یکی از ابزارهاي اساسی است که شخص به وسیله آن روایت معینی از  ،از نظر گیدنز 

هویت شخصی را محفوظ می دارد و در عین حال خود نیز به طرزي کم و بیش ثابت از وراي همین روایت 

ها و  اي از کنش بدن مجموعه ،به عقیده گیدنز )89؛ 1388 ،گیدنز( .در معرض تماشاي دیگران قرار می گیرد

، یکی از ارکان عمده متقابل زندگی روزمره هاي  ست و غوطه ور شدن عملی آن در کنشها واکنش

بر بدن مشتمل  ٧نماي ظاهري  .اي از هویت شخصی است پارچهداشت و تحکیم مفهوم منسجم و یکنگاه

راد و آرایش است که براي خود شخص و براي اف از جمله طرز پوشش ما هاي سطحی پیکر همۀ ویژگی

 .ها به کار گرفته می شود هایی براي تفسیر کنش ت و به طور معمول به عنوان نشانهدیگر قابل رویت اس

ونه در فعالیت روزمره مشخص کننده آن است که فرد از نماي ظاهري خود چگ ،کردار )1388 ،گیدنز(

در شرایط  -شود مشخص می ٨داند که با بازاندیشی  هاي مدرن را دوره اي می گیدنز دوره .کند استفاده می

اسمارت، (واقعیت اجتماعی ضرورتاً یا به صورت اجتناب ناپذیري به امري تاملی تبدیل شده است  ،هتمدرنی

 خود و یابد ه تا قلب خود گسترش میتیشی مدرنیکند که توانایی بازاند گیدنز چنین استدالل می ).1383:184

شود که می توان آن را مورد  خود تبدیل به چیزي می ،یعنی ؛شود به یک طرح بازاندیشانه تبدیل می

بدن انسان نیز درگیر  ،در جهان مدرن .قالب ریزي نمود دوبارهبازاندیشی قرار داد، دگرگونش کرد و حتی 

باید در بلکه  ،مان هستیم ما نه تنها مسئول طراحی خودهاي .زندگی اجتماعی شده است  بازاندیشانهسازمان 

  یک شی تنهانه  ،یک نظام کنشی استدر اینجا بدن جزئی از -مان را نیز طراحی کنیمهای نارتباط با خود بد

چه  ؛کند میپیروي  کنترل بدن همیشه از نوعی سازماندهی اجتماعی و فرهنگی ).1388:114گیدنز، ( منفعل

.  نوعی رژیم استهاي جنبی و چه در مورد پوشاك که آن نیز تابع  در مورد رژیم ،هاي غذایی در مورد رژیم

 قالب به دادن شکل ینوع است؛ شتنیخو نینماد عرضه يبرا يا لهیوس آشکارا لباس ،فرهنگ ها همه در

 زین) بدن( شتنیخو نییتز و ییآرا خود يها میرژ. است دهیبرگز شخص تیهو يبرا فرد که یتیروا یبرون

 پنهان يبرا یمهم ابزار است، ییخودنما لهیوس ینوع که طور همان   پوشاك. است شخص تیهو با مرتبط

 ستن،یز نحوه مورد در که ییالگوها برابر در وارههم .تهس زین یشخص نامهیزندگ گوناگون جوه و يساز

 و استقالل به گاه که يا گونه به ؛ردیگ یم صورت ییها مقاومت د،نشو یم غیتبل مصرف و بدن آراستن

 اساس بر و کند یم يریگ میتصم بهمبادرت  یآگاه با فرد. انجامد یم شده، لیتبد جیرا يالگوها از يآزاد

 با که کند یم انتخاب مصرف و یزندگ نحوه در را یسبک و زند یم انتخاب به دست) خود( يها ارزش

                                                           
7Appearance 
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 مدرن قبل ما جامعه در که زنان، دنزینظرگ به .باشد شتنیخو به احترام موجد و هماهنگ او یشخص تیهو

 يطرز به را ریاخ تهیمدرن دوران یگشودگ بودند، محروم یاجتماع يها تیفعال عرصه در کامل مشارکت از

 در را خود شانس آزمون فرصت ییسو از زنان ،دیجد جوامع در .کنند یم تجربه زیآم تناقض یول ،تر کامل

 زنان يرو به ها راه نیا از ياریبس ،گرا مرد فرهنگ در ،گرید يسو از و دارند امکانات از يتر عیوس فیط

النه است به کثرت فعا پاسخ و اعتراض ینوع ،بدن کنترل يبرا زنان یافراط يها تیفعال .ماند یم بسته

دهد و داعیه اثبات بازاندیشانه هویت  یابی می احساس کمال و قدرت به زنان نوعی ظاهري امکانات که به 

رایی به ویژه در میان زنان که گ مصرف ،از سوي دیگر )154همان،(.شخصی و عرصه پیگیري مطلوب را دارد

و انتخاب سبک زندگی را تحت ) خود(تر در عرصه عمومی و تولید براي بازار حضور دارند، طرح کلی کم

مندي بی پایان به داشتن و و کمال طلبی به نیازنیاز فرد به استقالل شخصی، هویت معین  .دهد تاثیر قرار می

با این همه، کاال پرستی بدون ابزار  .شود مبدل می ،شوند مصرف کردن کاالهایی که به بازار عرضه می

  )1999گیدنز،.(رود مخالف و مقاومت به پیش نمی

                                                                                                                     یزندگ سبک ينظر يها کردیرو

  : میخور یم بر دگاهید دو به حوزه، نیا شمندانیاند انیم در 

 یزندگ سبک به قائل که می شود) 1984( ویبورد زین راًیاخ و) 1903( وبر مانند یکساناز آن : اول دگاهید

 ژهیو به ،دانند یم موثر یزندگ سبک يریگ شکل در را یاجتماع  –ياقتصاد ◌ٔ طبقه عامل و هستند یطبقات

 انیم در یزندگ سبک طرح از و داند یم یطبقات زیتما دادن نشان يبرا يابزار را یزندگ سبک که ویبورد

 به که است یپردازان هینظر از دسته آن وجز ویبورد چه اگر) 1998 نسون،یتامل( .است رانده سخن طبقات

 حجم بیترک از که کنشگران گاهیجا بر او دیتاک اما) 527: 2011،تزریر(، است معتقد کنش و ساخت قیتلف

 گفت توان یم نیبنابرا .کند یم کینزد ییگرا ساختار به را او دگاهید يحد تا ،دیآ یم دست به هیسرما نوع و

. است یفرهنگ و يماد يها ییدارا در اختالفات و یطبقات کیتفک جهینت در ،ویبورد منظر از یزندگ سبک که

 به اشاره در بلن و .دانند یم یطبقات صیتشخ يبرا یراه را یزندگ سبک زین وبر ماکس و بلن، نیتورست

 مصرف يتظاهر شکل به خود، ییدارا دادن نشان يبرا که کایآمر ◌ٔ دهیرس دوران به تازه و ظهور نو طبقه

نقد نظریه مارکسیستی  در و یاجتماع يبند قشر لیتحل در زین وبر .کاربرد به را مفهوم نیا کرد، یم

  .بحث خود را مطرح کرد و به کمک سبک زندگی از مفهوم پایگاه سخن راند ،بنديقشر

بلکه به  ،دیدگاهی است که سبک زندگی را نه یک مفهوم طبقاتی و ابزاري براي تمایز آن: دومدیدگاه  

حکایت از  ،آن نیز ٩عنوان مفهومی نوین در برابر طبقه مطرح می کند و امالي یک کلمه سطح زندگی 
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سبک زندگی پس از تحوالت  ،از این منظر )106 :1384رستگار،( .شناسی دارد وین در جامعهکاربردي ن

 مصرفی و رشد کاالها و خدمات قرن بیستم و با ظهور جامعۀاقتصادي و فکري در دهه شصت و هفتاد 

 همراه روزمره یزندگ در ها ساختار نقش کاهش و ییگرا فرد شیافزا با که يا دوره ؛شود مصرفی مطرح می

 همه مصرف، شدن زهیدمکرات سبب به ،دگاهید نیا در. شود یم فراوان تیاهم زیحا) انتخاب( لذا و است

 رقم را خود نامه یزندگ خود، و دارند انتخاب حق یهمگ نییپا طبقات چه و باال طبقات چه جامعه، اقشار

 به) 1995( مریبور و نزیبیگ جان ،)1992( بک شیالر ،)1991( دنزیگ یآنتون :چون یپردازان هینظر .زنند یم

 یزندگ يکردارها گرید و ها کاال یشینما مصرف با افراد امروزه که معتقدندآنان . هستند وابسته دگاهید نیا

 به هستند، ها امیپ و ها نشانه کردن وردوبدل گرانید با ارتباط يقرار بر يبرا زین ییها وهیش که روزمره

 و کنند یم تیریمد و يدستکار را ظاهرشان ها انسان یکنون دوران در .بخشند یم تیهو و معنا خودشان

 فراهم امکان نیا ،دارد وجود شمار یب يکاالها که یجهان در. کنند یم خلق را شانیفرد تیهو قیطر نیبد

 و یفرهنگ يکاالها نوع لذا و باشد انگاره خود يفرد انتخاب موضوع شهیهم از شیب تیهو که شود یم

 گودمن، ،1994 وارد،. (دارد یزندگ به یبخش معنا و تیهو ساختن بر در يا عمده نقش ها آن مصرف نحوه

 فرد کی يها تیفعال و ها رفتار همه از هماهنگ نسبتاً يا مجموعه یزندگ سبک دنز،یگ دگاهید از )2004

 ینوع واجد لذا و ها يریگ جهت و عادات از يا مجموعه مستلزم که است روزمره یزندگ انیجر در نیمع

 فراغت، يها تیفعال ،یاجتماع روابط يالگوها ،یزندگ سبک) 12 :1382 دنز،یگ( .است وانسجام وحدت

 را مد و منزل ون،یدکواراس ،یخانوادگ يرفتارها بدن، تیریمد يها وهیش ،یفرهنگ مصرف د،یخر يالگوها

 سبک مطالعه ،دنزیگ نگاه از لذا .کند یم منعکس را افراد ينگر جهان و ها ارزش و ها نگرش و ردیگ یم بر در

 را ها آن افراد که کنش يالگوها ای ها رفتار از یمنظم مجموعه شناخت يبرا تالش: از است عبارت یزندگ

 از نیهمچن )1382 ،یفاضل. (شود یم تیهدا ها آن واسطه به روزمره یزندگ در کنششان و اند کرده انتخاب

 و ستین مطرح توده و نخبه ذائقهگر ید ،هستند گریکدی به شدن کینزد حال در یطبقات يها قهیسل که آنجا

اي انتزاعی پست ه مولفه"گریز از کلیشه که به عنوان ، سطحی شدن و ١٠التقاط گرایی  ،ییمعنا یب ،یشکل یب

به  ،از آن جا که در جامعه ایران .در نوع زیستن افراد نیز ظهور پیدا کرده است ،شوند معرفی می "مدرنیسم

به نظر  ،ها می باشیم رجیحات و نگرشت ،در شهرهاي بزرگ و در میان قشر جوان شاهد تغییر در رفتار ویژه

ایی و لذت گر تنوع، سطحی ،شکلی وعی سبک زندگی پست مدرن که با بیمی رسد که این تغییر به سمت  ن

  .کند طلبی همراه است میل می
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  مدل نظري پژوهش

  

  

  هاي پژوهش فرضیه

 .از بدنشان رابطه وجود دارد جوان زناندختران و بین سبک زندگی و تصور  .1

 .از بدنشان رابطه وجود دارد دختران و زنان جوانبین مصرف فرهنگی و تصور  .2

  .از بدنشان رابطه وجود دارد دختران و زنان جوانهاي فراغتی و تصور  بین فعالیت .3

 .از بدنشان رابطه وجود دارد دختران و زنان جوانبین مدیریت بدن و تصور  .4

  .از بدنشان رابطه وجود دارد دختران و زنان جوانبین سرمایه فرهنگی و تصور  .5

 .رابطه وجود دارداز بدنشان  دختران و زنان جوانتصور بین گرایش مذهبی زنان و  .6

  .رابطه وجود دارداز بدنشان  دختران و زنان جوانتصور زمینه اي و بین متغیرهاي  .7

  شناسی پژوهشروش 

 نیا در يریگ نمونه وهیش. است دهیگرد استفاده یشیمایپ روش از ،آن اهداف به توجه با پژوهش نیا در

 در که است يا پرسشنامه صورت به ها داده يآور گرد روش و يا مرحله چند يا خوشه يریگ نمونه ،قیتحق

 شده استفاده کرتیل فیط کیتکن از ،ها سازه يریگ اندازه يبرا و سوال از ،ها ریمتغ يریگ اندازه يبرا آن

 بر ها آن تیجمع که است بوده تهران شهر ساکن سال 50 تا 15 زنان قیتحق نیا در يآمار جامعه. است

 بر نمونه حجم تعداد .است بوده نفر 2659681 ،1385 سال در رانیا آمار مرکز يسرشمار نیآخر اساس

) درصد 95 نانیاطم سطح و pq=%25 انسیوار حداکثر ،d= 50/0 برآورد دقت با( کوکران فرمول اساس

 به توجه با نمونه حجمدر کل،  اما شد، نییتع نفر 384 حدود ریز فرمول به توجه با که دیگرد مشخص

سرمایه 

 فرهنگی

سبک 

 زندگی

گرایش 

 مذهبی

تصور زنان 

 بدن از

بدنشان

 عینی 

 تجسم یافته

 نهادي

 مدیریت بدن

 مصرف فرهنگی

فعالیت هاي 

 فراغتی

 رضایت از بدن

 نگرش به بدن

 ارزیابی بدن

 زیبایی

 رایشآ

 رفتاري

 اعتقادي

 مناسکی
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 415 اساس نیا بر و شد گرفته نظر در پرسشنامه 430 ها، پرسشنامه یبرخ برنگشتن ای و بودن مخدوش

  . شد استخراج آن پرسشنامه

   پرسشنامه ییایپا و اعتبار

 اعتبار. است شده استفاده ییمحتوا اعتبار از پرسشنامه، سواالت اعتبار برآورد جهت به پژوهش نیا در

 نیبد. باشد یم داوران به مراجعه قیطر از پژوهش يها معرف ای ها شاخص اعتبار ییشناسا یمعن به ییمحتوا

 جهینت نیا به حوزه نیا خبرگان نظر و موضوع اتیادب یبررس قیطر از پژوهشگران ،حاضر پژوهش در بیترت

. هستند مطالعه مورد میمفاه ییمعنا حوزه معرف پرسشنامه التادرسو شده گنجانده شاخص که نددیرس

 صورت نیا به ؛گرفت قرار آزمون شیپ مورد پرسشنامه سنجش، ابزار ییایپا از نانیاطم حصول يبرا ،نیهمچن

 مذکور يها پرسشنامه ل،یتکم از پس. نمودند لیتکم را شده میتنظ پرسشنامه انیپاسخگو از نفر 60 تعداد که

 نیا بر .دهیگرد یابیارز کرونباخ يآلفا لهیوس به ها آن ییایپا و شدند وارد SPSS افزار نرم در و يکدگذار

 اعتماد تیقابل و ییایپا دهنده نشان که بود درصد 70 از شیب موارد غالب در آمده دست به جینتا ،اساس

 و گرفت انجام یعامل Amos افزار نرم از استفاده با زین ها سازه ییروا يبرا) 1 جدول( .باشد یم پرسشنامه

 و یفیتوص سطح دو در spss افزار نرم با ها داده. دیگرد اقدام ها داده لیتحل به آن اعتبار از نانیاطم با سپس

سازي  ها از رگرسیون چند متغیره و مدل براي تحلیل داده ،همچنین .رفته استدازش قرار گپر مورد یاستنباط

  .استفاده شده است 11معادالت ساختاري

  ضریب آلفاي متغیرهاي تحقیق :1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  )سازه(متغیر   ردیف

  %79  22  زنان از بدنشانتصور   1

  %74  7  مصرف فرهنگی  2

  %72  12  مدیریت بدن  3

  %66  7  هاي فراغت فعالیت  4

  %85  9  سرمایه فرهنگی  5

  %69  8  گرایش مذهبی  6

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

یک تصویر ذهنی از بدن  ،تصویر بدن. متغیر وابسته است ،در مطالعه حاضر تصویر بدن زنان: 12تصویر بدن

، 1 :1999گروگن، .(به دریافت و احساس وي از بدن خودش اشاره دارد کهتوسط فرد است 
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افراد در زندگی روزمره خویش سعی دارند در تعامل بادیگران به نوعی تصویر ) 2006هارگریوزوتیگمن، 

براي این منظور تصویر . گیرد می تصویر در تعامل با دیگران شکلاین  .خود را با تصویر عمومی تلفیق کنند

   :به آنها پرداخته شده است 2دست آمده که در جدول ه بزیر  بدن  از ترکیب پنج بعد

  .به بدننسبت  بعد نگرش مردم  و دن، بعد ارزیابی از بدنببعد ابزار زیبایی، بعد رضایت از  ،بعد آرایش

  متغیر وابستهابعاد و گویه هاي مورد استفاده براي سنجش : 2جدول 

  گویه ها  بعد  مفهوم

شان
صور زنان از بدن

ت
  

  .اعتنایی نمی کنند ،مردم به کسی که آرایش نمی کند  بعد آرایش

  .در جامعه موفق تر هستند ،زنانی که آرایش می کنند

  .زنان آرایش کرده در محیط هاي شغلی غیر دولتی موفق تر هستند

  .کار زودتر شغل به دست می آورند در بازار،زنانی که آرایش می کنند

  .نمره بیشتري از اساتید خود می گیرند ،زنانی که زیبا تر هستند

  دیرتر ازدواج می کنند ،دخترانی که آرایش نمی کنند

زنان در صورت لزوم براي زیبا تر شدن باید جراحی زیبایی انجام 

  .دهند

  .استقبال می کنم ،را زیبا تر نشان دهنداز وسایل آرایشی که  من   بعد ابزار زیبایی

  .از راه هاي جدید براي جذاب تر شدن استقبال می کنم

  .باید از لباس هاي مد روز استفاده کرد

  .زنان باید توجه بیشتري به اندامشان داشته باشند

  .من صورت بدون آرایش را به صورت آرایش کرده ترجیح می دهم

  .باید آرایش کردبر اساس موقعیت 

بعد رضایت از 

  بدن

  .از ظاهر خودم راضی هستم

  .از اندامم راضی هستم

  .خوش قیافه به نظر می رسم

بعد ارزیابی از 

  بدن

  .ارزیابی مثبتی از خودم دارم

  .احساس می کنم انسان ارزشمندي هستم

  .من زیبا هستم

نگرش مردم به 

  بدن

  .می کنند مردم به اندام ظریف توجه

  .افراد چاق در جامعه انگشت نما می شوند

  .الغري اندام نشانه زیبایی است
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تالش براي شناخت مجموعه رفتارها یا  :به باور گیدنز سبک زندگی عبات است از: 13سبک زندگی

     هدایت  شان در زندگی روزمره به واسطه آن ها و کنش می کنندافراد آنها را انتخاب الگوهاي کنش که 

 عنوان هايسبک زندگی داراي سه بعد است که به ترتیب با  )120:1385نز، گید) (1382 ،فاضلی( .می شود

 :آمده اند 3مدیریت بدن در جدول  و هاي فراغتی فعالیت ،مصرف فرهنگی

  ابعاد و گویه هاي مورد استفاده براي سنجش سبک زندگی :3جدول 

  گویه ها  ابعاد سبک زندگی  مفهوم

 
 

  سبک زندگی

  مصرف فرهنگی

  رفتن به سینما

  رفتن به تئاتر

  رفتن به کنسرت

  رادیو و تلویزیون داخلی و خارجی

  کتاب و مجله

  موسیقی سنتی  ایرانی

  موسیقی مجاز پاپ ایرانی

  فعالیت هاي فراغت

  رفتن به پارك

  رفتن به کافی شاپ

  سالن هاي وزرشی

  هاي هنري انجام فعالیت

  ورادیوگوش دادن به موسیقی 

  چت کردن و معاشرت با جنس مخالف

  مسافرت داخلی و خارجی

  مدیریت بدن

  استفاده از چادر

  زیور آالتاستفاده از 

  مانتوي کوتاه و اندامیاستفاده از 

  رنگ کردن مو

  برداشتن ابرو

  الك ناخن

  عطر و ادکلن

  کرم هاي حالت دهنده برخی اندام قرص ها و

  تزریق ژل و بوتاکس

  شرکت در کالس رقص و آیروبیک

  رژیم غذایی
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  جراحی صورت و زیبایی

 

ه طی ها و عاداتی است ک رنده تمایالت پایدار فرد و گرایشگیدر بر ،سرمایه فرهنگی:14سرمایه فرهنگی

مهارت ها و انواع دانش مشروعه  کاالهاي فرهنگی،شوند و شامل  فرایند جامعه پذیري حاصل می

  :دست آمده بزیر سرمایه فرهنگی از ترکیب سه بعد  ،در این پژوهش) 47: 1986 ،بوردیو(.است

تجربه و استعداد فرد حاصل  ،این سرمایه به واسطه تالش ):درونی شده(سرمایه فرهنگی تجسم یافته  .1

 ،به بیان دیگر. و نمی توان آن را به دیگران انتقال داد می شود و با مرگ دارنده آن از بین می رود

صورتی از قابلیت یا توانایی هایی را به خود می گیرد که  ،سرمایه فرهنگی در شکل تجسم یافته اش

سم یافته نیازمند صرف کسب سرمایه فرهنگی تج ،در واقع .نمی توان آن را از حامل اش جدا نمود

به دانشجویی که در رشته تاریخ هنر مشغول  به عنوان مثال، .آموختن یا آموزش دادن است وقت براي

       توانایی هایی را کسب می نماید که شکل سرمایه فرهنگی تجسم یافته به خود  ،تحصیل است

عضویت در برنامه هاي  ،در این مطالعه سرمایه فرهنگی تجسم یافته از ترکیب سه گویه .می گیرد

  2 .آمده است به دستهنري و مطالعه کتاب  - رفتن به نمایشگاه هاي فرهنگی ،هنري -نگیفره

 ،مانند آثار هنري ست از مجموعه میراث هاي فرهنگیعبارت ا: عینیت یافته مایه فرهنگیسر  .2

در تملک اختصاصی افراد خانواده  اسناد و اشیا ،تکنولوژي ماشینی و قوانین علمی که به صورت کتب

ایه مسر .ویژگی این شکل از سرمایه فرهنگی آن است که قابلیت انتقال به دیگران را دارد .هاست

عضویت در  ،روزنامه ،لهمج ،کتاب، وسایل منزل شامل ییفرهنگی عینیت یافته از ترکیب گویه ها

 .آمده است به دستماهواره  و تلویزیون ،رادیو ،کتابخانه

این شکل از سرمایه فرهنگی به مدد ضوابط اجتماعی و فراهم  :15و ضابطه اي نهادي سرمایه فرهنگی  .3

. آوردن عناوین معتبر براي افراد موقعیت کسب می کند، مانند مدرك تحصیلی و تصدیق حرفه کار

بوردیو، .(نی بستگی دارداین سرمایه قابل واگذاري نیست و به دست آوردن آن به شرایط معی

 به دستهمسر  و مادر ،شتن مدرك تحصیالت فرد، پدراز ترکیب گویه هایی شامل دا )47:1986

   .طراحی گردیده است طیف لیکرتآمده و براي هر یک از ابعاد مذکور گویه هاي خاصی به صورت 

از مدل چند  ،براي سنجش میزان دینداري افراداست که به معناي انجام دادن اعمال مذهبی : گرایش مذهبی

باورهایی که انتظار (دینداري در چهار بعد اعتقادي  ،در این مدل.بعدي گالرگ و استارك استفاده شده است

نماز و  ،شامل اعمال دینی مشخصی مانند عبادت(، بعد مناسکی )می رود مومنان به آنها اعتقاد داشته باشند

که به عواطف و احساسات (بعد عاطفی ، )آورند مون یک دین آنها را به جايروزه که انتظار می رود پیرا
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که ناظر به اثرات (و بعد پیامدي ) است مربوطتواضع و ترس  ،دینی ناشی از باورهاي دینی مانند ستایش

. مورد سنجش قرار گرفته است) تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیرامون است ،اعمال ،باورها

  ) 62-3 :1384 ،سراج زاده :به نقل از  1965 ،گالرك و استارك(

  پژوهشیافته هاي 

بخش       در  .می شودتبیینی تقسیم  و یافته هاي پژوهش به دو بخش توصیفی ،در این بخش از مطالعه

        سپس. بیان می گرددابتدا یافته هاي مرتبط با مشخصه هاي آماري گروه نمونه  ،یافته هاي توصیفی

زنان از بدنشان و نتایج تبیینی آزمون فرضیات و همبستگی  متغیر وابسته با  ریافته هاي مرتبط با تصو

  .می شود توضیح دادهمتغیرهاي مستقل 

  نتایج توصیفی

 8/31 ،ساله 24-15درصد پاسخگویان در گروه سنی  7/53دهد که  ع فراوانی سنی پاسخگویان نشان میتوزی

 3/5 ،سال 44-35درصد پاسخگویان در گروه سنی  9/8 ،سال 34-25درصد پاسخگویان در گروه سنی 

سال و باال تر قرار  55درصد پاسخگویان در گروه سنی % 2سال و  54- 45درصد پاسخگویان در گروه سنی 

یت تحصیلی در بین پاسخگویان وضع .باشند درصد متاهل می 9/42مجرد و  درصد پاسخگویان 1/57 .دارند

 8/32دیپلم با و درصد  8/35کاردانی و کارشناسی با  متعلق به مدركانی است که بیشترین فراوگویاي آن 

  .ها شاغل می باشند درصد آن 3/40و ) بیکار (شاغل یردرصد پاسخگویان غ 7/59 ،همچنین. درصد می باشد

  تصویر بدن 

 ،چنانچه مالحظه می شود .طبقه بندي شده است  4تصویر بدن در پنج مقوله با فواصل مساوي در جدول 

 2/76درصد زنان داراي نمره کم،  9/22 ،درصد پاسخگویان داراي نمره تصویر بدن به میزان بسیار کم 0/1

  .باشند زیاد و بسیار زیاد می ،درصد داراي نمره متوسط

  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تصور زنان از بدنشان : 4جدول 

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  تصویر بدن

  1/0  0/1  4  بسیار کم

  9/23  9/22  95  کم

  5/72  7/48  202  متوسط

  9/95  4/23  97  زیاد

  %100  1/4  17  بسیار زیاد

    %100  415  کل
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بندي آن در پنج مقوله با  با محاسبه نمره سبک زندگی و طبقه ،مالحظه می شود 5چنانچه در جدول  

 ،درصد داراي نمره سبک زندگی به میزان بسیار کم0/6بر این اساس  .فواصل برابر، نتایج زیر به دست آمد

 و زیاد ،داراي نمره سبک زندگی متوسط ،درصد از پاسخگویان 0/66در صد زنان داراي نمره کم و  0/28

  .باشند بسیار زیاد می

  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سبک زندگی :5 جدول

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  سبک زندگی

  0/6  0/6  25  بسیار کم

  0/34  0/28  116  کم

  4/76  4/42  176  متوسط

  5/94  1/18  75  زیاد

  %100  5/5  23  بسیار زیاد

    %100  415  کل

  

ترین  شان می دهد در بین متغیرها پایینکه به توصیف متغیرها پرداخته است، ن 6نتایج ارائه شده در جدول 

 ها به ترتیب متعلق به د به میزان کم و بیشترین میانگیندرص 02/2 هاي فراغتی با فعالیت میانگین مربوط به

سبک  درصد، 14/3 مصرف فرهنگی با درصد، 38/3 سرمایه فرهنگی با درصد، 57/3گرایش مذهبی با 

در  07/3 تصویر بدن با میانگین  ،همچنین .درصد می باشد 83/2 مدیریت بدن با درصد و 89/2 زندگی با

  .توسط قرار داردسطح م

توصیف متغیرها : 6جدول  

  انحراف معیار  میانگین  حداکثر نمره  حداقل نمره  تعداد  متغیر ها

  271/1  38/3  5  1  415  سرمایه فرهنگی

  %852  14/3  5  1  415  مصرف فرهنگی

  56/1  02/2  5  1  415  هاي فراغتی فعالیت

  %971  83/2  5  1  415  مدیریت بدن

  %955  89/2  5  1  415  سبک زندگی

  264/1  57/3  5  1  415  گرایش مذهبی

  %814  07/3  5  1  415  تصور زنان از بدنشان
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  ها هیفرض آزمون

 یهمبستگ از ها آن آزمون يبرا دارند، قرار يا فاصله سنجش سطح در جدول يرهایمتغ سنجش که آنجا از 

  . میا گرفته بهره رسونیپ

 و %242 با برابر بدنشان از زنان ریتصو و یزندگ سبک یهمبستگ ،شود یم مشاهده 7 جدول در هک چنان -1

 نیب در یزندگ سبک شیافزا با که معنا نیا به ؛باشد یم مثبت و معنادار یهمبستگ 000/0 يدار معنا سطح

 نمود نییتب توان یم نیچن نیا را یهمبستگ. ابدی یم شیافزا زین بدنشان از آنان تصور ،جوان دختران و زنان

 يها فرهنگ از متاثر ها آن از ياریبس که شده جیرا مردم نیب در یزندگ از یمتفاوت يها سبک رانیا در که

 بیترک نیا نسبت هرچه. است بوده یرانیا فرهنگ با فرهنگ ها ریسا يها فرهنگ از یبیترک ای و یبوم ریغ

 از تصور و بدن به يدیجد کردیرو با ما باشد، یغرب ژهیبو و جوامع ریسا يفرهنگ ها سمت به آن وزن و

خود بیشتر  يها انتخاب در یاجتماع يها گروه و افراد از یبرخ که است آن امر نیا لیدل. میشو یم روبرو آن

 افراد نیا. کرد خواهد رییتغ زین ها آن ذائقه سان نیبد و می پردازند گرید جوامع يرفتارها از يالگوبردار به

 قرار رانیا يفرامرزها در یزندگ يها سبک ریتاث تحت ،شان روزمره يها تیفعال در خود رفتار میتنظ در

 به آن به و رفته فرا یسالمت و صحت يمرزها از افراد نیا يبرا بدن به کردیرو جهت دارند و به همین

 ریتاث تحت آن از انتخاب با را نیریسا بلکه باشد، تشانیهو انیب تنها نه تواند یم که نگرند یم يا رسانه شکل

 و بدن به يشتریب توجه ،اند گرفته قرار یغرب یینوگرا ریتاث تحت که یکسان ،گرید عبارت به .دهند قرار خود

  . اند داده نشان خود از آن مسائل

 زانیم. دارد وجود يمعنادار رابطه بدن ریتصو و یفرهنگ هیسرما نیب ،شود یم مالحظه جدول در چنانچه -2

 يدار معنا سطح در یهمبستگ نیوا) =0/223R( برابر انیپاسخگو بدن ریتصو با شاخص نیا یهمبستگ

 جوانان و زنان بدن ریتصو زانیم بر یفرهنگ هیسرما شیافزا با ،واقع در. باشد یم يمعنادار یهمبستگ 000/0

  . ردیگ یم قرار دییتأ مورد زین بدن ریتصو و یفرهنگ هیسرما نیب رابط جهینت در شودو یم افزوده دختر

 شده محاسبه یهمبستگ. است معنادار رابطه بدن ریتصو و بدن تیریمد نیب دهد یم نشان جدول جینتا  -3

 000/0 يمعنادار سطح در یهمبستگ نیا که باشد یم) 361/0( با برابر بدن ریتصو و بدن تیریمد نیب

 زین جوانان نیب در بدن ریتصو بدن، تیریمد شیافزا با که است آن یمعن به رابطه نیا شدن معنادار. باشد یم

 یجراح ،ییغذا میرژ بر ندهیفزا دیتاک که شود نیتبب گونه نیا تواند یم یهمبستگ نیا. ابدی یم شیافزا

 از حفاظت قبال در یاخالق تیمسئول زین و اندام تناسب و یشاداب حفظ در ورزش تیاهم ک،یپالست

  . است یاجتماع تشخص و زیتما مدرن يها شکل نشانگر ،ریتصو کی مثابه به بدن اندنینما و یسالمت
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 جینتا. شد استفاده رسونیپ یهمبستگ از زین بدن ریتصو و یفراغت يها تیفعال نیب رابطه آزمون يبرا -4

. دارد وجود بدن ریتصو و یفراغت يها تیفعال نیب يدار یمعن کامالً رابطه sig=000/0 با دهد یم نشان

 ؛باشد یم میمستق و مثبت یهمبستگ دهنده نشان که است 210/0 با ابربر آمده دست به یهمبستگ بیضر

  . رود یم باال جوان نیز زنانان و دختر نیب در بدن ریتصو زانیم ،یفراغت يها تیفعال رفتن باال با ،یعنی

 يدار یمعن رابطه بدن ریتصو با یمذهب شیگرا شاخص نیب گردد، یم مشاهده جدول در که همانگونه -5

 با یمذهب شیگرا شاخص یهمبستگ زانیم دیآ یم دست به جدول نیا يها داده از هک چنان. دارد وجود

 که معناست نیبد معکوس رابطه نیا .باشد یم معکوس یهمبستگ دهنده نشان که است  -%256 بدن ریتصو

   خواهان جوانان نکهیا وجود با. است کمتر بدنشان از زنان تصور ،باشد شتریب افراد یمذهب شیگرا هرچه

 و تیهو يبرا مهم یمنبع عنوان به خود ابعاد تمام در همچنان مذهب. دارند شیگرا بدان و هستند ییگرا نو

 يایدن یژگیو که تیهو یآشفتگ از معتقد و مانیا با افراد رایز ،رود یم شمار به ها آن یزندگ در یبخش معنا

  . ردیپذ یم صورت يفراماد يها ارزش قیطر از ها آن یزندگ در معنا جادیا و بوده دور به ،است مدرن پست

. دارد وجود يدار معنا رابطه بدن ریتصو و یفرهنگ مصرف نیب ،شود یم مالحظه جدول در هک چنان -6

 يدار معنا سطح در یهمبستگ نیا و  %221 برابر انیپاسخگو بدن ریتصو با شاخص نیا یهمبستگ زانیم

 ،دیجد دوران در مصرف که نمود نییتب توان یم نیچن نیا را یهمبستگ. باشد یم يمعنادار یهمبستگ 000/0

 یفعال طور به شده يداریخر يکاالها گذاشتن شینما به قیطر از کاال داریخر آن در که است يروند

 بودن یکس چه تیهو افراد ،گرید یعبارت به. است »تیهو« حس کی حفظ و خلق يبرا تالش مشغول

  . ندینما یم خلق کنند، یم مصرف که آنچه قیطر از امروزه را شیخو

 نشان آزمون جینتا که دیگرد استفاده رسونیپ یهمبستگ از زین بدن ریتصو و سن ریمتغ رابطه آزمون يبرا -7

 یهمبستگ نیا زانیم و است معکوس و دار یمعن رابطه 000/0 يمعنادار سطح با بدن ریتصو و سن نیب داد

 خواهد کاهش و شیافزا زین بدن ریتصو ،سن شیافزا و کاهش با که معنا نیا به. باشد یم - 158/0 با برابر

 ریتصو از تیرضا زانیم و شده تر فیضع زین بدن ریتصو رود، یم تر باال سن هرچه ،گرید عبارت به ای داشت

  .ابدی یم کاهش یبدن

 ریتصو و جوان دختران و زنان یلیتحص تیوضع نیب دهد یم نشان یلیتحص تیوضع آزمون نیهمچن -8

 به. باشد یم %147 یهمبستگ نیا زانیم و دارد وجود يدار معنا رابطه sig=000/0 دار معنا سطح با بدن

 رشد با ،واقع در .ابدی یم شیافزا دختر جوانان نیب در بدن ریتصو التیتحص زانیم شیافزا با ،یعبارت

 شود یم دایپ دختر جوانان يبرا تیهو ابزار و معنا خلق يبرا يگرید يها روزنه ،یآگاه شیافزا و یلیتحص

  .گردد یم یمنته بدن ریتصو شیافزا به که
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  ها آزمون فرض:  7جدول 

  همبستگی  sigمعناداري   متغیر

  %242  000/0   سبک زندگی

  %223  000/0  سرمایه فرهنگی 

  %361  000/0  مدیریت بدن

  %210  000/0  فراغتیفعالیت هاي 

  %221  000/0  مصرف فرهنگی 

  -%256  000/0  گرایش مذهبی

  -%158  000/0  سن

  %147  000/0  تحصیالت

  

 در ریمتغ کی بدن ریتصو و شده مطرح دوحالته یاسم ریمتغ کی عنوان به ریز يرهایمتغ تیوضع که آنجا از

 جدول جینتا هک چنان. باشد یم T آزمون ها، آن آزمون يبرا روش نیتر مناسب نیبنابرا است، يا فاصله سطح

 9/48 متأهالن يبرا و 1/51 مجردان يبرا ربدنیتصو نیانگیم یفیتوص يها افتهی اساس بر دهد، یم نشان 8

 اساس بر متاهل و مجرد انیپاسخگو انیم در بدن ریتصو نیانگیم تفاوت آزمون از حاصل جینتا. باشد یم

 و مجردان يها نیانگیم نیب يمعنادار تفاوت که دهد یم نشان sig=001/0 دار یمعن سطح و t تیکم

 چنانچه .دارد تفاوت مجرد و متأهل انیپاسخگو نیب در بدن ریتصو زانیم ،یعبارت به .دارد وجود نمتأهال

 به .دارد يمعنادار تفاوتنیز  رشاغلیغ و شاغل انیپاسخگو نیب در بدن ریتصو شود یم مالحظه جدول در

  .ستین کسانی کاریب و شاغل افراد بدن ریتصو و است گذار ریتاث بدن ریتصو بر اشتغال تیوضع ،گرید انیب

  ها آزمون فرض:  8جدول 

  T  معنادار Sig  متغیر

  57/3  %001  تأهل

  21/3  %000  وضعیت اشتغال
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  ها داده رهیمتغ چند لیتحل

 و زانیم افتنی قسمت نیا در ما هدف. شود یم پرداخته ها ریمتغ نیب گانه چند روابط یبررس به بخش نیا در

 دهد یم نشان) 8 جدول( ونیرگرس جدول جینتا. باشد یم بدن ریتصو نییتب در مستقل يها ریمتغ اثر سهم

 سطح و F زانیم به توجه با که است %465 آن بر موثر عوامل و بدن ریتصو نیب چندگانه یهمبستگ بیضر

 %217 از که است آن نیمب) R^2( نییتع بیضر. است معنادار آن رابطه ،یونیرگرس جدول يمعنادار

 قرار يمعنادار سطح در که 8 جدول ونیرگرس معادله در موجود يرهایمتغ توسط بدن ریتصو انسیوار

 زانیم و ریمتغ هر t آماره يمعنادار سطح به توجه با جدول در موجود يرهایمتغ نیب از. شود یم نییتب دارند،

 در سن و التیتحص ،یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ مصرف ،یمذهب شیگرا بدن، تیریمد بیترت به بتا بیضرا

 سن و ریتاث نیشتریب بدن تیریمد ریمتغ شده، حاصل يبتا بیضرا به توجه با. موثرند بدن ریتصو نییتب

  .دارد قیتحق وابسته ریمتغ يرو بر را ریتاث نیکمتر

  تصور زنان از بدنشانبراي تبیین  هرگرسیون چند متغیر :9جدول 

SigFسطح معنی دار  R2 Adjusted تعدیل شدهضریب تعیین  R2ضریب تعیین  Multiple R ضریب همبستگی چندگانه  

000/0  212%  217%  465%  

  میزان ضرایب معادله رگرسیون چند متغیر ي تصور زنان از بدنشان: 10جدول 

خطاي 

 استاندارد

 

 همبستگی ها
سطح 

 معناداري

Sig  

  tآماره 

  استیودنت

ضرایب 

استاندارد 

 �بتا

ضرایب 

غیر 

  bاستاندارد

  آماريشاخص 

نیمه 

  تفکیکی

همبستگی 

  تفکیکی

مرتبه 

  صفر

  زیر مولفه ها

        000%  630/14      )Constant(  

  مدیریت بدن  206%  261%  340/9  000%  324%  294%  218%  022%

  گرایش مذهبی  - 157%  - 154%  -412/5  000%  - 235%  - 186%  - 132%  029%

  فرهنگیسرمایه   122%  140%  025/5  000%  198%  134%  114%  024%

  مصرف فرهنگی  104%  149%  407/5  000%  211%  154%  127%  019%

  فعالیت هاي فراغتی    056%  855/1  063%  082%  042%  026%  

  سن  - 068%  - 097%  -431/3  001%  - 132%  - 094%  - 067%  020%

  تحصیالت  081%  121%  347/4  000%  178%  125%  078%  019%
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معادله مجذور رگرسیونی عوامل موثر بر تصویر بدن :11جدول   

    

  

  بحث و نتیجه گیري

  

در ( محاسبه تعامل عوامل از طریق برآورد ضریب تعیین، مالحظه می گرددمجذور رگرسیون یا طبق معادله 

یا تاثیرگذاري متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل ) کل و جزء(که بر مبناي تبیین سهم ) و�R	 βتمایزبین

مدیریت بدن، گرایش مذهبی، سرمایه فرهنگی، مصرف فرهنگی، فعالیت هاي فراغتی، سن و (رگرسیونی

با تاثیر بهم پیوسته میزان مدیریت بدن، سرمایه فرهنگی، : ، می توان گفت)y(تصویر بدن زنان بر) تحصیالت

تغییر در تصور زنان از بدنشان، قابل % 217مصرف فرهنگی، فعالیت هاي فراغتی، سن و تحصیالت، مقدار

درصد آن % 085درصد سهم عوامل موثر بر تصویر بدن زنان، مقدار % 217بنابراین از مقدار. تبیین است

مربوط به %  027مربوط به سهم متغیرگرایش مذهبی، مقدار % 036مربوط به سهم مدیریت بدن ، مقدار 

مربوط به % 004آن مربوط به سهم متغیرمصرف فرهنگی، مقدار%  031مقدار   ه فرهنگی،سهم متغیرسرمای

آن مربوط به سهم %  021قدارآن مربوط به سهم متغیرسن و م% 012سهم متغیرفعالیت هاي فراغتی، مقدار

بنابراین از بین متغیرهاي وارد شده در مدل رگرسیونی، و متغیرهاي خارج از معادله، . متغیر تحصیالت است

  .بیشترین سهم تغییر از آن متغیر مدیریت بدن است که در ارتباط مستقیم با تصویر بدن قراردارد

 16سازي معادالت ساختاري با کاربردالگو

گیري و آزمون نیکویی برازش ساختار مورد نظر با  اي وسیله اندازه قسمت به آزمون اعتبار سازهر این د

         ها  متغیرهاي بر گرفته شده از فرضیه هاي مربوط به با در اختیار داشتن داده ١٧استفاده از نرم افزار 

  )1384 ،قاسمی( .می پردازیم
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گیري تصویر بدن و آزمون نیکویی برازش ساختار آن 

به هاي متغیرهاي مکنون  بیشتر معرف

از معادله خارج  ،اند یرهایی که بار گویه پایینی داشته

و گرایش مذهبی بیشترین ز آن است که متغیرهاي سبک زندگی 

زش ساختار نظري مطرح آزمون نیکویی برا

کلیه  .دهد گیري مورد بحث را نشان می

دهند که به معناي توان مدل از فاصله گرفتن 

 .ستها بناي معیارهاي تعریف شده براي آن

حاکی از برازش نسبتاً  ،باشند نزدیک به یک می

البته از آنجا که  - ها در مدل است

 ،کامالً تحت تاثیر حجم نمونه مورد مطالعه می باشد و حجم نمونه در این تحقیق زیاد است

  .ت در مورد مدل نمی باشد

 ،ییگرا مصرف يالگوها و شده توجه

 افراد تا است دهیگرد موجب امر ن

Chi-square  P-Value  DF 

/٧٠  ٠٠٠/٠  ١٧٣  
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گیري تصویر بدن و آزمون نیکویی برازش ساختار آن  اي وسیله اندازه مدل فوق به آزمون اعتبار سازه

بیشتر معرف ،آید ن که از مدل بر میگیري همچنا در بخش اندازه

یرهایی که بار گویه پایینی داشتهاند و البته متغ ها بار شده طور نسبتاً مناسب روي آن

ز آن است که متغیرهاي سبک زندگی بخش ساختاري مدل نیز حاکی ا

آزمون نیکویی برا ،هاي مدل اخصش .اند واریانس تصویر بدن را تبیین کرده

گیري مورد بحث را نشان می اي وسیله اندازهه و اعتبار سازه هاي مشاهده شد

دهند که به معناي توان مدل از فاصله گرفتن  را نشان می 90/0هاي تطبیقی مدل نیز مقادیر باالتر از 

بناي معیارهاي تعریف شده براي آنو نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر م

95/0=GFI، 92/0=AGFI  94و=IFI نزدیک به یک می

/0=RMSEA ها در مدل است حاکی از عملکرد ضعیف باقیمانده

کامالً تحت تاثیر حجم نمونه مورد مطالعه می باشد و حجم نمونه در این تحقیق زیاد است

ت در مورد مدل نمی باشدمالك مناسبی براي قضاو �xمعناداري یا عدم معناداري 

  

توجه حد از شیب بدن مسئله به شدن، یجهان تحوالت

نیا. اند داده قرار سلطه تحت یآدم یزندگ يها حوزه

  IFI  GFI  RMSEA  AGFI  square

  ٩۴/٩  ٠۵/٠  ٠۵/٣  ٩٢/٠  ٠۶/

  

  

مدل فوق به آزمون اعتبار سازه

در بخش اندازه .پرداخته است

طور نسبتاً مناسب روي آن

بخش ساختاري مدل نیز حاکی ا. اند شده

واریانس تصویر بدن را تبیین کردهمقدار 

هاي مشاهده شد شده با داده

هاي تطبیقی مدل نیز مقادیر باالتر از  شاخص

و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر م از یک مدل استقالل

95از آنجا که معیارهاي 

/05زیاد مدل و معیار 

کامالً تحت تاثیر حجم نمونه مورد مطالعه می باشد و حجم نمونه در این تحقیق زیاد است  �xآماره 

معناداري یا عدم معناداري 

  يریگ جهینت و بحث

تحوالت با ر،یاخ يها سال در

حوزه ریسا مانند را »بدن«

  
CMIN/DF  

TLI  CFI  

۴٩  ٩٢/٠  ٧٧/٢۴/٠  
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 در و نیتر میمستق عنوان به بدن. دهند نشان يا ندهیفزا توجه آن یرونیب ظواهر و بدن به گوناگون طبقات

 یشینما يفرهنگ ها در تیهو صورة دهند شینما يبصر ينمادها حامل تواند یم که یمحل نیتر دسترس

 در تصرف و دخل و يدستکار قیطر از بدن انظباط ای میتنظ. است یتیهو اصل کی باشد، مدرن جوامع

 شکل که آنجا از. است یزندگ سبک يها تفاوت صیتشخ يها روش یاصل يها مولفه از یجسمان ظواهر

 گرانید از را خود توان یم بدن میتنظ با است، شتنیخو کردن زیمتما ندیفرا همان   يحدود تا تیهو يریگ

 یاصل منبع و سرچشمه شدن يبصر. است یشینما و يبصر یفرهنگ ته،یمدرن يایدن فرهنگ. کرد زیمتما

 یبررس قیتحق نیا عمده هدف مسئله، نیا افتنی تیاهم با. است شده ها معنا بستن کار به و ارتباط يبرقرار

 نیب رابطه یبررس به ابتدا در. است یزندگ سبک بر دیتاک با بدن ریتصو بر موثر یفرهنگ - یاجتماع عوامل

 بدنشان از زنان تصور و سن نیب که داد نشان جینتا. شد پرداخته بدنشان از زنان تصور با يا نهیزم يرهایمتغ

. ابدی یم کاهش بدنشان از زنان تصور زانیم سن رفتن باال با یعنی ؛دارد وجود معکوس و دار یمعن رابطه

 و يدیخورش و )1387( یاخالص و یفاتح و) 1381( انیچاوش و یارمک آزاد یقیتحق جینتا با جهینت نیا

 از زنان تصور با التیتحص زانیم نیب که دهد یم نشان نیهمچن جینتا. باشد یم همسو) 2007(همکارانش

 و یفاتح و )1381( انیچاوش و یارمک آزاد یقیتحق جینتا با جهینت نیا که دارد وجود معنادار رابطه بدنشان

 که یزمان آن این است که لیدل دیشا. باشد یم همسو )2007(همکارانش و يدیخورش و) 1387( یاخالص

 گرید زسازیتما يبصر ينمادها از ياریبس با شوند یم یلیتحص يها طیمح وارد خانواده طیمح از دختران

 به امکان نیا ،دختران يباال سهیمقا حس جهت به و شوند یم روبرو مختلف يقشرها از خود انیهمکالس

 نیا در. باشند داشته بدنشان از تصور به نسبت يشتریب تیحساس گران،ید به نسبت ها آن که دیآ یم وجود

 يدارا نمتاهال به نسبت مجرد زنان که داد نشان مطالعه .اند گرفته قرار سهیمقا مورد دختران و زنان ،قیتحق

 آنکه نخست :شود یناش یمختلف عوامل از تواند یم امر نیا. بودند بدن از تصور پیرامون يشتریب نیانگیم

 نینو یارتباط و یاطالعات يها يفناور ورود ه ویژهب گذشته دهه دو یکی در یفرهنگ شدن یجهان ندیفرا

 لیدل به مجرد افراد و) 1385،ينور خواجه( است داشته ییبسزا ریتاث رانیا در ماهواره و نترنتیا همچون

 توجه گسترش با نکهیا دوم ؛اند نموده آن از يشتریب استقبال و گرفته قرار آن معرض در شتریب بودن تر جوان

 ان،یچاوش و یارمک آزاد( شود یم یتلق زین رسانه کی عنوان به بدن نکهیا به تیعنا با و جامعه در بدن به

 با جهنتی نیا. متاهل زنان تا هستند حساسشتر یب خود بدن به نسبت مجرد جوان دختران احتماال )1381

 که پرداختند مطلقه و متاهل زنان سهیمقا به ها آن اما ،باشد یم همسو همکارانش و يدیخورش پژوهش جینتا

 نشان پژوهش يها افتهی )2007 همکارانش، و يدیخورش( .ندداشت يباالتر نمره نیانگیم مطلقه زنان طبق آن،

 درصد است توانسته و دارد یمثبت رابطه بدنشان از زنان تصور زانیم با آن ابعاد و یزندگ سبک ریمتغ که داد

 گردد، تر دهیچیپ یزندگ يها سبک هرچه گر،ید عبارت به. دینما نییتب را وابسته ریمتغ راتییتغ از يادیز

 مصرف بدن، تیریمد بیترت به ،یزندگ سبک گوناگون ابعاد نیب از. شود یم شتریب زین بدنشان از زنان تصور
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 است يا نکته نیا. اند ساخته فراهم وابسته ریمتغ يبرا را نییتب زانیم نیشتریب ،یفراغت يها تیفعال و یفرهنگ

 نکهیا ضمن. دارند اشاره آن به زین )1378( دنزیگ و )1382( انیچاوش و یارمک آزاد ،)1387( ییذکا که

 یتیهو دیبازتول را خود ،شانظاهر تیریمد قیطر از افراد - کند یم انیب فوکو که همانگونه -گفت توان یم

 بر يدستکار قیطر از را خودشان تیهو و یستیک افراد امروزه، گرید عبارت به )1386 ،ياحمد. (کنند یم

یسر م جامعه و فرد متقابل ◌ٔ رابطه قیطر از افراد تیهو که آنجا از یعنی. کنند یم ییبازنما خود، يها بدن

 يها وهیش به که است ییها نشانه و ها نماد از استفاده ◌ٔ واسطه به جامعه و فرد انیم تعامل ،بود خواهد 

 تیجذاب. شود یم منتقل فرد یذهن نظام به و شکل جامعه در بدن تیریمد یچگونگ جمله از مختلف

 عوامل در زمره و کرده دایپ يدیجد ياستانداردها مدرن دوران در که است یموضوعات جمله از ،یجسمان

 يکاال از جدا افراد تیهو گذشته در یتیهو منظر از رایز درآمده است، افراد روابط ◌ٔ دهنده شکل

 قیطر از فرد که شود یم فیتعر ییماژهایا يمبنا بر فرد هر تیهو حاضر، عصر در اما ،بود شانیمصرف

 که است ییرهایمتغ از گرید یکی ،یفرهنگ هیسرما. کند یم خلق شیها شیآرا و ها لباس ها، کاال مصرف

 ابد،ی شیافزا یفرهنگ هیسرما زانیم هرچه ،گرید عبارت به. است داشته يمعنادار رابطه زنان بدن ریباتصو

 دارد ریتاث بدن ریتصو بر یفرهنگ هیسرما ،ویبورد دگاهید براساس. ابدی یم شیافزا زین بدن از تیرضا زانیم

 یچگونگ بر ینوع بهو ) 1382 ،یفاضل( گذارد یم ریثأت آنان یزندگ سبک بر افراد قهیسل و حهیقر قیطر از و

 در. است گذار ریتاث) 1381 ان،یچاوش(نیز  یزندگ سبک يها لفهؤم از یکی عنوان به افراد بدن تیریمد

 ریتاث و معکوس رابطهدر این پژوهش  که بود يریمتغ ،یاسالم يها ارزش بر یمبتن ینید يها شیگرا ت،ینها  

 جینتا به خود يها پژوهش در زین یاخالص و همکاران و موحد. داشت بدن ریتصو زانیم براي  کاهنده

 در زنان ییبایز شینما و ییآرا چهره مخالف اسالم، نید يها آموزه نکهیا به توجه با. دندیرس یمشابه

 که است یعیطب ،نموده محدود محارم حضور در تنها و یخصوص يفضا به را آن و است یاجتماع يفضا

 اعمال خود چهره بر يکمتر تیریمد زانیم یاجتماع يفضا در ،دارند يباالتر يندارید زانیم که يافراد

 شیگرا بدن، تیریمد ریمتغ هفت حضور با یونیرگرس مدل یکل رابطه می توان گفت که نیبنابرا. ندینما

 نییتب قدرت و  =R  %465 بدن ریتصو ریمتغ با سن و التیتحص ،یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ مصرف ،یمذهب

  )  R2= %217 .(است بوده درصد 22 به کینزد فوق ریمتغ راتییتغ ینیب شیپ در مدل
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With visual symbols of status and identity in late modernity, body has turned as 
a mean for the expression of identity and symbol of personality. Body care and 
monitoring provides the opportunity for people to maintain personal narrative of 
their bodies and put it on display. Given the importance attached to it, this 
article studies the relationship between lifestyle and body image among young 
women. The theoretical framework of the research is based on the theories of 
Giddens, Bourdiew, and Fouca. Study population of the research is 2659681, and 

the sample population is 415 women in Tehran. Cochran formula using multi-
stage cluster sampling method has been applied to select the sample population. 
Data and information has been collected through survey and questionnaire. 
Also, multi-variable regression and structural equation modeling (AMOS) have 
been employed for analyzing the data. Test hypotheses suggest that there is a 
significant relationship among such variables as cultural consumption, cultural 
capital of body management, religious affiliation, leisure-time activities, 
education, age, and body image. The regression results indicate that, based on 
Beta value, variables like body management, religious affiliation, cultural 
consumption, cultural capital, education, and age have the greatest impact on 
explaining the body image, with the first one (body management) having the 
most powerful effect.  In order to test major and minor theoretical pattern, 
structural equation modeling was used. Top fitting indicators suggest that the 
data support the theoretical foundations very well.  
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