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چكيده
هدف از تحقیق حاضر بررسي تاثیر سرمایه فرهنگي واجتماعي و جنسي بر رضایتمندي از تصویر بدن در بین جوانان  12تا 29سال تنکابن ميباشد.
روش مورد استفاده ،پیمایش ميباشد .جهت عملیاتي نمودن تحقیق از تاثیر سه متغیر اصلي شامل؛ سرمایه فرهنگي(تجسم یافته ،عینیت یافته و نهادینه
شده) ،سرمایه جنسي(كسب هویت جدید ،جاذبه جنسي ،جلوه گري اجتماعي ،مهارت هاي اجتماعي ،سرزندگي ،تمایزبخشي اجتماعي و تمایالت جنسي)
و سرمایه اجتماعي( ،اوقات فراغت ،مقبولیت اجتماعي ،فشار اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي) بر متغیر رضایتمندي از تصویر بدن
جوانان(كنترل وزن ،دستكاري پزشکي ومراقبتهاي بهداشتي و آرایشي) مي باشد  .جامعه آماري این تحقیق را  38219نفر جوانان  12تا  29ساله
شهرستان تنکابن در سال  1393تشکیل ميدهند  .براي تجـزیـه و تحلیل دادهها از روشهاي آمار توصیفي و استنباطي استفاده شده و آزمون فرضیات
تحقیق با استفاده از ضریب همبستگي اسپیرمن ،آزمون رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است .شاخصهاي پژوهش نشان ميدهد كه دست یافتن به
سرمایه هاي اجتماعي ،جنسي و فرهنگي(بعد تجسم یافته) در دهه اخیر ،زندگي جوانان را در رسیدن به هدفهایشان پیوند زده و فرهنگهاي ویژه
جوانان را جهاني كرده است ،طوري كه ،همه افراد زیر  33سال در تمامي طبقات اجتماعي را به خود جذب ميكند .و به عبارت دیگر گروههایي از
جوانان كه وجه مشخصه آنان باورها ،ارزش ها و هنجارهاي خاص در مقابل فرهنگ مسلط یا نظم اجتماعي حاكم باشد ،فرهنگ ویژه جوانان را تشکیل
ميدهد.
کليد واژگان :سرمایه فرهنگي ،سرمایه اجتماعي  ،سرمایه جنسي ،رضایتمندي از تصویر بدن ،تصویر ظاهر

مقدمه

قلمداد كرد ، .از جمله ترنر كه معتقد است بدن نقش واسطه

جوامع امروزه ،تغییرات اجتماعي و رشد فرهنگ

ي بین مصرف و هویت فرد ایفا ميكند و به مکان اصلي

مصرفي فزایندهاي را تجربه ميكنند .و توجه بسیاري از

نمایش تفاوتها تبدیل گردیده است .به نظر ترنر فرهنگ

محققان را به خود معطوف داشته است .یکي از مسائل

مصرفي منابع فرهنگي و نمادین بسیاري را براي مدسازي

مطرح شده در این حوزه ،رضایتمندي از تصویر بدن است

شخصي در اختیار افراد قرار ميدهد كه بدن براي آنها

كه امروزه در بین جوانان (دختر و پسر) عمومیت داشته و

اهمیت دارد (ترنر  1998به نقل از ذكایي.)123 ،1318 ،

رواج زیادي یافته است .بطوري كه ،تمامي ویژگيها و

در دنیاي مدرنیتهي متأخر ،انسانها به هر سختي تن

رفتارهایي كه میان ظاهر من و دیگران در جامعه تمایز مي-

درميدهند تا ظاهري جذاب داشته باشند و از این رو میان

گذارند را ميتوان مولفههاي رضایتمندي از تصویر بدن

رژیم غذایي و هویت و بدن خویش به گونهاي رابطه برقرار
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ميكنند و رضایتمندي از تصویر بدن خود ،هویت و كیستي

تري از فرهنگ و جامعه اي را كه در آن تجسم یافته است،

خود را در میان دیگران به نمایش ميگذارند و بدین سان

ارائه دهد) كیوان آرا)132. 1318 ،

بدن را قرارگاهي ميسازند كه حامل و نمایشگر سبکهاي

جامعه مدرن كه به صورت تدریجي از فضاي اولیه خود

زندگي و اشکال هویتي افراد ميشود .اما زنان در مقایسه با

خارج و وارد دنیاي مدرنیته متأخر شده ،كم كم از حالت

مردان نسبت به وضعیت زیبایي و ظاهر خود و آنچه به

تولیدي خود خارج گشته و به محیطي خدماتي و مصرفي

چشم ميآید ،دقت بیشتري دارند و حساسیت و توجه

تبدیل شده است .از این رو با رشد روحیه مصرف گرایي

افزونتري نشان ميدهند ،این توجه وافر آنان را وا ميدارد

كه به نوعي حاكي از مصرفزدگي انسان امروزي است،

تا رفتارهایي را به منظور تطابق خود با الگوهاي منظور

نشانهها و نمادهاي تمایز بخش جهان مدرن نیز متعاقبا تغییر

اتخاذ كنند.

كردهاند .بعبارتي ،بر خالف دنیاي مدرن صنعتي شده كه

اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن بازتابي شدن هویت

ویژگيهاي اكتسابي همسو با تولید كاال و سرمایه هر فرد،

بدني افراد از پیامدهاي اساسي جامعهي مصرفي است كه

مالكهاي تمایز بخش افراد محسوب ميشوند؛ در مدرنیته

در آن افراد با تغییر ویژگيهاي ظاهري بدن خود مبادرت

متأخر ،نمادهاي تمایز بخش افراد در مصرف كاالها و

به ساخت بدن اجتماعي یعني بدني كه از نظر وضعیت

وسایل نهفته است یعني مصرف ،معطوف به هویت افراد

ظاهري ،آرایشي و پوششي مقبول نظام اجتماعي است،

شده است .از این رو با درگیر و فعال شدن انسان امروزي

مينمایند.اگرچه در بسیاري از موارد مفهوم بدن انسان به

در حوزه مصرف ،مسآله گزینش و انتخاب سالیق و عالیق

عنوان یک هستي زیست شناختي و روان شناختي تلقي مي

از سوي افراد پیش ميآید .از جمله حوزههایي كه در

شود؛ اما باید دانست كه بدن پدیده اي است كه به صورت

مدرنیته متأخر ،افراد به اختیارخود در آن دخل و تصرف

اجتماعي ساخته مي شود و ساخت و كاركرد آن حالتي از

ميكنند ،حوزه تصویر ظاهر و بدن آنان است كه براي تمایز

باورهاي اجتماعي و فرهنگي است  .جامعه و فرهنگي كه

بخشي بین خود و دیگران ،از آن بهره ميگیرند.

شخص در آن رشد مي كند ،به فرد آموزش مي دهد كه

تجربیات جسماني بدن تحت تأثیر طبقه بنديهاي

چگونه بسیاري از تغییراتي را كه درطول زمان و در بدن

اجتماعي تغییر ميكند .به عقیده داگالس ،بین بدن اجتماعي

خود و در بدن هاي دیگران اتفاق مي افتد ،ادراك و تفسیر

و فیزیولوژیک رابطه متقابل وجود دارد و هر یک كه قويتر

كند) هلمن )21 . 2331،هر انساني در حالت نمادین از دو

باشد ،دیگري را تحت تأثیر قرار ميدهد .گاهي این دو بدن،

بدن برخوردار است ؛ بدن فردي) جسمي و رواني ( كه با

آن چنان به هم نزدیک ميشوند كه تقریبا یکي ميشوند،

تولد او شکل مي گیرد و بدن اجتماعي كه درطول زندگي

گاهي نیز بسیار فاصله دارند .تنش بین این دو امکان تشریح

و رشد در یک اجتماع خاص و فرهنگ ویژه پا به منصة

معاني را فراهم ميسازد .بدن طبیعي توسط قوانین جامعه

ظهور مي گذارد(همان) .بنابراین تصور از بدن ،خارج از

محدود ميشود .به طور متقابل ،آشفتگيهاي ظاهري،

جامعه و مشتق شده از جامعه وجود ندارد  .این تصور هم

شیوههاي رایج اعتراض در جوامع امروز است .میزان و مرز

شامل بدن خودي و هم بدن جسمي مي شود .پژوهشگران

این آشفتگيها با مفاهیمي چون «بي بند و باري» توسط

ثابت مي كنند كه بدن و فرهنگ واقعا جداي از یکدیگر

جامعه تعیین ميشوند(ترنر)13 ،1992،

وجود ندارند  .به عبارت دیگر ،افراد فرهنگ و جامعه اي

بنابراین دوره مدرن دورهاي است كه با بازاندیشي

را كه در آن زندگي مي كنند ،در بدن خود تجسم مي

مشخص ميشود و بدن را نیز درگیر سازمان بازاندیشانه

نمایند .در فهمي كلي ،بدن یک فرهنگ بوده و بیاني از

زندگي اجتماعي ميكند .ما نهتنها مسئول طراحي خودمان

موضوع هاي اساسي درون آن فرهنگ و جامعه است  .به

هستیم بلکه باید (در ارتباط با خود) بدنمان را نیز طراحي

عبارت دیگر ،بدن انسان در هر زمان مي تواند درك عمیق

كنیم .در عصر مدرن ،انسان خود به طرحي تبدیل ميشود
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كه باید ایجاد كرد و نه چیزي كه سنت یا عادت بهطور

رضایي و دیگران ( )1319تحقیقي با عنوان «تصویر بدن

قطعي تعیین كرده است .گیدنز این تغییر نگرش نسبت

و ارتباط آن با عوامل اجتماعي در بین دختران دانشگاه

بهخود -و نیز نسبت به بدن -را به مفهوم سیاست زندگي

مازندران» ،به انجام رساندند .یافتههاي تحقیق نشان ميدهد

پیوند ميزند .سیاست زندگي كه حول هویت ،سبک زندگي

عوامل موثر مستقیم در تصویر بدن عبارت اند از :مصرف-

و اخالقیات دور ميزند در پیوند با آزادي فرد براي انتخاب

گرایي ( ،)r=3/28فشار اجتماعي ( )r=3/81و مصرف

و مطرح كردن پاسخهایي به این پرسش حیاتي است كه

رسانهاي ( . )r=3/92این سه عامل  13درصد از تغییرات

چگونه فرد باید زندگي كند؟ به دیگر سخن ،سیاست

متغیر وابسته را تعیین مينمایند

زندگي ارتقاي خودشکوفایي فردي است.

چاوشیان ( )1311تحقیقي با عنوان « سبک زندگي و هویت

بوردیو ،بدن را حامل نمادین هنجارهاي اجتماعي

اجتماعي :مصرف و انتخابهاي ذوقي به عنوان شالوده

ميداند .از نظر وي ،نظم اجتماعي نظم جسم هاست و

تمایز و تشابه در دورهاخیر مدرنیته» به رابطه سبک زندگي

الزامات اجتماعي ،به صورت نمادین و فیزیکي برجسمها

و هویت اجتماعي پرداخته و به این ميپردازد كه در دنیاي

اثر ميگذارند ..بوردیو ،با استفاده از مفهوم «سرمایه فیزیکي»

مدرن "مصرف" به جاي "تولید" شالوده تمایزات و

ارتباط ویژگيهاي جسماني را با دیگر صورتهاي سرمایه

تشابهات اجتماعي گماشته است.

تشریح ميكند .وي «سرمایه بدني» را منبع فرهنگي سرمایه

پهلوان زاده و دیگران ( )1319تحقیقي با عنوان

گذاري شده در بدن ميداند .تولید «سرمایه فیزیکي» در گرو

«رضایت از تصویر ذهني بدن و شاخص توده بدن در

توسعه بدن است كه طي آن ،بدن حامل ارزش در زمینههاي

نوجوانان» به انجام رساندهاند .اهدف این تحقیق عبارتند از:

اجتماعي ميشود .بدن یک «ماهیت ناتمام» حامل

تعیین و مقایسه میانگین امتیاز رضایت از تصویر ذهني ،

«ارزشهاي نمادین» است و گسترش آن براي نگهداشت

تعیین توزیع فراواني شاخص توده بدن و تعیین ارتباط بین

نابرابريهاي اجتماعي ضروري ميباشد (.شیلینگ،1993،

رضایت از تصویر ذهني و شاخص توده بدن در دانش

.)121

آموزان دختر و پسر دبیرستانهاي شهر اصفهان بوده است.
تحقیقي با عنوان ‹‹ بدن به مثابه رسانه هویت››

تحقیقي توسط احمدي ( )1318با عنوان «بررسي

توسط آزاد ارمکي و چاوشیان ( )1311انجام گرفته است.

فعالیتهاي مرتبط با تصویر بدن و هویت اجتماعي»

این تحقیق به بررسي تجربي فرضیه گسسته شدن شکلهاي

صورت گرفته است .نتایج این تحقیق نشان داده است كه

هویت از موقعیتهاي ساختاري (عدم ارتباط كنترل شکل-

بین سرمایه اقتصادي و تصویر بدن هیچ گونه رابطهاي

هاي هویت فردي و اجتماعي از طریق دستكاري و نظارت

وجود ندارد .بعالوه نتایج نشان دهنده آن است كه سرمایه

بر ظواهر جسماني با عوامل ساختاري مثل پایگاه اقتصادي

فرهنگي با تصویر بدن رابطه معناداري دارد همچنین بین

– اجتماعي و سرمایه اقتصادي) ميپردازد  .یافتههاي این

زنان و مردان از نظر میزان اهمیت دادن به كنترل وزن خود

تحقیق حاكي از آن است كه سطوح گوناگون رضایتمندي

تفاوت معناداري دیده ميشود.

از تصویر بدن رابطه معناداري با متغیرهایي كه آشکارا ریشه

شیرین احمدنیا( روانشناس) معتقد است :در

در فرهنگ جامعه ( جنس ،سن ،تحصیالت ،سرمایه

چند دهه اخیر الغري در ایران بهعنوان معیار زیبایي اندام

فرهنگي ،دیانتي و نگرش سنتي به خانواده) دارند ،دارد.

مورد توجه دختران و زنان جوان قرار گرفته و اقدام براي

بعالوه نتایج تحقیق نشان ميدهد كه بین تصویر بدن و

رعایت رژیم الغري جهت دستیابي به تناسب اندام به

متغیرهاي ساختاري مثل پایگاه اقتصادي و شغل رابطه

دغدغه بسیاري از دختران و زنان ایراني تبدیل شده است.

معناداري وجود ندارد

درحاليكه در مورد نسلهاي پیشین چنین تأكید شدیدي بر
الغري موجود نبوده است و حتي ميتوان ادعا كرد كه
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ادبیات عامیانه با كاربرد اصطالحاتي چون ضرورت وجود

میشل فوكو همچون مباحث پزشکيِ بالیني ،بدن را به

یک پرده گوشت ،سلیقه ایراني را در مورد معیار زیبایي

عنوان واسطهاي براي اعمال و ابراز قدرت ميبیند .به زعم

اندام براي زنان تا حدي در تضاد با الغري افراطي،

فوكو قدرت قدیمي مرگ كه نماد قدرت حاكم بود جاي

آنچنانكه در كشورهاي غربي در حال حاضر تبلیغ ميشود،

خود را كامال به ادارهي بدنها و تصویر حسابگرانهي

نشان ميدهد .باید دانست حتي در غرب نیز همچنانكه

زندگي داد و در نتیجه تکنیکهاي گوناگون و پرشماري

گروگن یادآور شده تغییر سلیقه عمومي مبني بر ترجیح

براي به انقیاد درآوردن بدنها و كنترل جمعیتها به گونهاي

الغري بر چاقي در واقع پدیده نسبتا جدیدي است كه ظهور

سرسامآور افزایش یافت .به عقیدهي فوكو سرمایهداري كه

آن به آغاز قرن بیستم بازميگردد.

صرفا با بدنهاي كنترل شده در دستگاه تولید و با سازگار

در پژوهش دیگري با عـنوان «زیبایي ،نـماد منزلت»

كردن پدیدههاي جمعیتي با فرآیندهاي اقتصادي امکانپذیر

 ،نتـایج به دست آمده نشاندهندة این نکته است كه

شد ،رفتهرفته بیشتر به افزایش توجه بر بدنها و جمعیتها

جذابیت صورت ،تفاوتهاي قابل پیشبیني را در ارتباطات

معطوف گردید (اسمارت .)82 ،1318

عام و خاص ایجاد ميكند و نیز تأثیرات و جذابیت چهره

فوكو از سویي عامل توجه بر بدن را سکسوالیته ميداند،

ميتواند در تركیب با ویژگيهاي منزلتي دیگر دچار تغییر

به طوري كه سکسوالیته نشان یا نماد نیست ،بلکه ابژه و

و تعدیل گردد ).(Webster,1983, 140

هدف است كه از یک سو با به انضباط درآوردن بدن مربوط

" گیملین )2333( "1در مقالهاي با عنوان« جراحي زیبایي:

است و از سوي دیگر با تمام انرژيهاي فراگیري كه تولید

زیبایي به عنوان یک كاال» و به منظور دستیابي به تجربه

ميكند به ساماندهي جمعیتها مربوط است .سکس به

زنان در خصوص مسئله جراحي زیبایي و اینکه آن را صرفا

منزلهي معیار انضباطها و اصل ساماندهيها عمل ميكند،

از نگاه و منظر خود زنان بنگرد به مصاحبهاي كیفي با 23

بر همین اساس در سدهي نوزده سکسوالیته در كوچکترین

زن جزیره النگ ایسلند نیویورك كه جراحي پالستیک را

جزئیات زندگي و در رفتارها و رؤیاها تعقیب شد،

صرفا به منظور زیبایي انجام دادهاند ،پرداخته و بدنبال

سکسوالیته همچنین بدل به درونمایهي عملیات سیاسي و

مطالعه و توصیف تجربههاي خاص و منحصر به فرد

دخالتهاي اقتصادي شد و از این طریق به تولید مثل یا

جراحي شدگان بوده است.

جلوگیري از آن انجامید ،سکسوالیته به منزلهي نشانهي

راد و لنون ( )2333در تحقیقي با عنوان ‹‹ تصور از بدن و

نیروي جامعه كه هم انرژي سیاسي و هم توانمندي

تصویر ظاهر›› به این امر ميپردازند كه زیبایي در تمامي

زیستشناختي آن را آشکار ميكند ،مطرح شد (فوكو1313

فرهنگها به عنوان یک ارزش محسوب ميشود و آن ممکن

.)181 ،
مکتب كنش متقابل نمادي از جمله مکاتبي هست كه

است به خودي خود براي بعضي از افراد خصوصا براي

بدن را به عنوان موضوع مباحث خود قرار داده است،

زنان یک هدف باشد.
جانگ و لي (  )2338در پژوهشي به مقایسه بین فرهنگي

گافمن از سرشناسترین اعضاي این مکتب بر این نکته

« تصور از بدن ،عزت نفس و رژیم غذایي در بین زنان كره

تأكید ميكند كه بین خود اجتماعي و یا هویت اجتماعي با

و آمریکا » ميپردازد .نتایج تحقیق نشان داد كه  )1تصور از

خود واقعي فاصله وجود دارد .وي برداشت از «خود» را با

بدن رابطه مثبتي با عزت نفس دارد  )2تصور از بدن رابطه

رهیافت نمایشي تشریح ميكند .گافمن با رویکرد نمایشي

معکوسي با عادتهاي تغذیه ورژیم غذایي دارد  )3زنان كره-

خود نقشهاي اجتماعي و موقعیتهاي اجتماعي را تنها

اي (زناني كه وابسته به جوامع گروه محور هستند) در

نمایشهایي ميبیند كه در زندگي روزمره اجرا ميشوند .به

مقایسه با زنان غربي نسبت به ظاهر خود ناراضيتر هستند.

عقیدهي او خود افراد به وسیلهي نقشهایي كه در این
موقعیتها اجرا ميكنند شکل ميگیرد و معنا ميیابد.
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گافمن ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازهي زیادي به

گیدنزمعتقد است بدن فقط نوعي موجودیت ساده نیست

بدن اشاره دارد .از دید او عامالن بدني یا جسمي نیز رأي

بلکه به عنوان وسیلهاي عملي براي كنار آمدن با اوضاع و

جمعكنهایي هستند كه با توسل به همهي روشهاي

احوال و رویدادهاي بروني استفاده ميشود ،او نیز مانند

عالمتدهي اجتماعي ،سعي دارند نظر دیگران را به خود

گافمن معتقد است كه بیشتر مردم چنان در پیکرهایشان

جلب كنند .این عامالن بدني معرفهاي تجسدیافتهي منش

جذب شدهاند كه خود و پیکر خویش را یکي ميدانند ،بدن

و منزلتاند كه ميتوانند توسط دیگر كنشگران تفسیر شوند

همچون ابزار یا شيء به نظر ميآید كه خود از پشت صحنه

(لوپز و اسکات .)122 ،1313

آن را به بازي ميگیرد ،رهایي از قید بدن یا شاید ادغام

گافمن «خودي» را كه باید در كنشهاي متقابل زندگي

كامل خود و بدن در یکدیگر به صورت جذبههاي روحاني

روزمره در نقشهاي گوناگون خلق شود ،بسیار آسیبپذیر

یکي از آرمانهاي مشترك ادیان جهاني است و از دیدگاه

ميداند؛ بنابراین براي محافظت از خود و اجراهاي آن در

آنها واقعهاي مثبت تلقي ميشود .شخصیتي كه به این

زندگي روزمره مفهوم تصویر تأثیرگذاري را مطرح ميكند.

صورت دچار تفرقه ميشود معموال احساس ميكند كه

وي در پرداخت این مفهوم چنین ادعا ميكند كه افراد در

خواهشهاي جسماني مربوط به او نیست و با خطرها بگونه

هنگام كنش متقابل ميكوشند جنبهاي از خود را نمایش

اي روبهرو ميشود كه انگار شخص دیگري را تهدید

دهند كه دیگران پذیرفته باشند؛ اما كنشگران حتي در حین

ميكند ،چنین فردي ممکن است یورشهایي را كه متوجه

انجام این عمل نیز ميدانند كه تماشاچیان آنها ممکن است

سالمت بدني اوست با سهولت بیشتري تحمل كند ،ولي

در اجراي نقش اختالل ایجاد كنند .به همین دلیل كنشگران

بهاي این توانایي ،اضطرابهاي شدید از نوع دیگر است

نیاز به نظارت بر تماشاچیان را احساس ميكنند به ویژه

(گیدنز  .)93 ، 1311لینگ ميگوید« :مفهوم كم و بیش بریده

مراقبت از عناصري كه ممکن است اختاللگر باشند.

شدن از امور روزمره این گونه است كه فرد به قول خودش

كنشگران امیدوارند خودي را كه به ایشان نشان ميدهند

احساس ميكند افکارهایي در سر دارد كه متعلق به او

به اندازهاي قدرتمند باشد كه خودشان ميخواهند نشان

نیست ،خودش را روي یک صفحهي نمایش احساس

دهند .كنشگران همچنین امیدوارند كه نمایششان

ميكند و تمام امور اجتماعي روزمره را به نحوي انجام

تماشاچیان آنها را وادار سازد تا داوطلبانه و به دلخواه آنان

ميدهد كه گویي نقش یک شخصیت دیگر را ایفا ميكند»

عمل كنند .گافمن این عالقهي اصلي را به عنوان تصویر

(همان .)92 ،

تأثیرگذاري مطرح نمود (گافمن  .)119 ،1318نادیده گرفتن

رژیمهاي ویژهي بدنسازي و توجه به آراستگي و

صورت از نظر اجتماعي امري بسیار مشکل به نظر ميرسد.

نظافت جسم طي دورهي اخیر تجدد بدن را در برابر

صورت نشاندهندهي سن ،جنسیت ،موقعیت اقتصادي-

گرایشهاي بازتابي مداوم ،خاصه در شرایطي كه كثرت

اجتماعي ،سالمتي و حتي شخصیت افراد است .صورت

انتخاب وجود داشته باشد ،تأثیرپذیر ساخته است .هم

منبع ارتباطات شفاهي و نیز روابط غیر كالمي است

برنامهریزي و تنظیم زندگي و هم پدید آمدن گزینههایي كه

(همان .)831،از نظر گافمن صورت در تعامل چهره به

براي انتخاب شیوهي زندگي با رژیمهاي غذایي در

چهره و نیز در عملکردهاي اجتماعي از اهمیت زیادي

آمیختهاند ،كامال كوتهبینانه خواهد بود ،اگر این پدیده فقط

برخوردار است .آرایش ،وسیلهاي براي به دست آوردن این

بهعنوان تغییر الگوهاي آرماني ظواهر جسماني یا فقط به

نقاب است .تنها در شرایط احساسي شدید ،تنهایي یا در

عنوان تأثیرات بازتابي تبلیغات تجاري تفسیر و تحلیل شود،

حضور دوستان است كه نقاب آرایش صورت كنار ميرود

واقعیت این است ما بیش از پیش مسئول طراحي بدنهاي

و صورت خصوصي یا همان شخص واقعي ظاهر ميگردد

خویش ميشویم و هرچه محیط فعالیتهاي اجتماعي ما از

(همان.)813،
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جامعهي سنتي بیشتر فاصله گرفته باشد فشار این مسئولیت

و سرمایه اجتماعي كه شامل تکالیف و الزامات اجتماعي

را بیشتر احساس ميكند (كیویستو .)12 ،1313،

یا پیوندهاست و مي تواند در شرایط خاصي به سرمایه

زنان نسبت به مردان براي جذابیت جسماني خویش

اقتصادي تبدیل شود(شارع پوروخوش فر-131 ، 1311 ،

بیشتر اهمیت قائلاند ،فرد هنگامي خود را ارزشمند ميداند

 .)138به عبارت دیگر سرمایه به معناي(سرمایه اقتصادي)

كه بتواند بر اساس رژیمي چنان كامل به زندگي ادامه دهد،

مي تواند به عنوان مالکیت ثروت هاي مادي یا مالي ،عنصر

بياشتهایي عصبي در حقیقت تالشي براي كسب امنیت

مهمي در تربیت اجتماعي و در روابط اجتماعي به خاطر

خاطر در دنیاي آكنده از گزینشهاي متعدد ولي ابهامآمیز

تقابل بالقوه ي فقرا و ثروتمندان به شمار آید.
سرمایه اجتماعي حاصل انباشت منابع بالقوه یا

است بدني كه به شدت تحت كنترل باشد ،نوعي هستي

بالفعلي(مانند تخصص و مهارتها) است .كه مربوط به

سالم دارد (همان.)11 ،
گیدنزمعتقد است عدم تمایل مردان براي پذیرش ارزش

مالکیت یک شبکه با دوام از روابط كم و بیش نهادینه شده

واقعي سرمایه جنسي زنان حتي در میان آزاد اندیش ترین

در بین افرادي است كه با عضویت در یک گروه ایجاد مي

روشن فکران نیز به چشم ميخورد .گیدنز درمباحث خود

شود .سرمایه اجتماعي در روابط میان افراد تجسم مي یابد

راجع به اشکال مدرن صمیمیت ،ایده روابط پاك را مطرح

و موقعي سرمایه اجتماعي بوجود مي آید كه روابط میان

ميكند؛ به عنوان الگویي از روابط به طور آزادانه توسط دو

افراد به شیوه اي دگرگون شود كه كنش را تسهیل كند.

طرف انتخاب ميشود و به خواست آنها نیز پایان ميیابد.

سرمایه اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است كه

اما واقعیت این است كه در عمل ،روابط پاك هیچ مسئولیتي

به كنش گر اجازه مي دهد تا با استفاده از آن به منابع خود

را بر مردان واجب نميكند؛ چنین الگویي از رابطه قادر

دست یابد .این بعد از ساختار اجتماعي شامل تکالیف و

است به مردان نزدیکي ،مهر ،حمایت عاطفي و سکس دهد،

انتظارات ،مجاري اطالع رساني ،هنجارها و ضمانت

بدون اینکه هرگونه هزینهاي براي آنها داشته باشد؛ از

اجرایي است كه انواع خاصي از رفتار را تشویق كرده یا منع

پرداخت پول گرفته تا ازدواج ،مسئولیت حمایت و پرورش

مي شوند(.كلمن«)918 ،1311 :فوكویاما» سرمایه اجتماعي

فرزندان یا حتي تعمیر شیر آشپزخانه كه چکه ميكند .این

را مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سیستم هاي

یک رابطه جنسي رها از مسئولیت ها ،تعهدات یا

اجتماعي مي داند كه موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي

هزینههاست.

آن جامع گردیده و موجب پایین آمدن هزینه هاي تبادالت

از نظر«بوردیو» سرمایه هر گونه خاستگاه و سرچشمه،

و ارتباطات مي گردد .فوكایاما سرمایه اجتماعي را به عنوان

در عرصه ي اجتماعي است كه در توانایي فرد براي بهره

یک پدیده جامعه شناختي مورد توجه قرار مي دهد .به نظر

مندي از منابع خاصي كه در این صحنه حاصل مي گردد

او سرمایه اجتماعي با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگي دارد.

موثر واقع مي شود .سرمایه اساسا به سه صورت دیده مي

هر چه قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعي گسترده تر

شود :اقتصادي(دارایي مالي و مادي) ،فرهنگي(كاال ،مهارت

باشد ،سرمایه اجتماعي نیز زیاد خواهد بود .و به تبعیت از

ها و عناوین نمادین كمیاب) و اجتماعي(منابعي كه به

آن میزان همکاري و اعتماد متقابل اعضاي گروه نیز افزایش

صرف عضویت در گرو به خود تعلق مي

خواهد یافت.از نظر«بوردیو» ،سرمایه اجتماعي حاصل جمع

گیرد)(استونز .)332، 1312،به اعتقاد «بوردیو» سرمایه

منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتیجه مالکیت شبکه با دوامي

اقتصادي بالواسطه و مستقیما به پول تبدیل مي شود و به

از روابط نهادي شده بین افراد ،و به عبارت ساده تر،

صورت حق مالکیت ،نهادي مي گردد .سرمایه فرهنگي كه

عضویت در یک گروه است .البته سرمایه اجتماعي مستلزم

در شرایط خاصي قابل تبدیل به سرمایه اقتصادي است و

شرایطي به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها مي

مي تواند به صورت مدارك و مدارج تحصیلي نهادي گردد.

باشد .در واقع ،پیوندهاي شبکه هاي مي بایست از نوع
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خاصي باشند ،یعني مثبت و مبتني بر اعتماد .روابط نهادي

بودریار در كتاب جامعه مصرفي از مفهوم "اسطوره

شده مبتني بر اعتماد بدون رعایت تکالیف و حقوق متقابل

خوشبختي" در كنار "احساس نیاز" یاد كرده است و

ممکن نیست .مفهوم شهروندي كه تکالیف و حقوق است

اندیشههایي از نوع اخیر الذكر را به چالش كشیده است .از

ارتباط تنگاتنگي با مفهوم سرمایه اجتماعي دارد(شارع پور

نظر او مفهوم «نیاز» به صورتي فراواقعي خلق شده تا به تبع

و خوش فر.)1311، 138 ،

آن زنان ومردان به مصرف حداكثري بپردازند.

به تعبیر پیتر بوردیو وقتي از سرمایه فرهنگي سخن مي

بودریار مصرف را به مثابه نوعي«نمایش» در نظر گرفته

گوییم مجموعه اي از دانش ها و توانایي هاي شناختي را

است .جامعهاي كه همه چیز و از جمله تمام رفتارها و كالبد

مد نظر قرار مي دهیم كه در شکل كاالها و ابزارهاي

كنشگران خود را به كاالهایي قابل خرید و فروش بدل

فرهنگي متجلي مي شود .در این معنا كه بي شباهت به

ميكند تا نمایش بزرگي كه نقش تنظیم كننده نظام اجتماعي

مفهوم سرمایه انساني در نزد كلمن نیست ،سرمایه فرهنگي

را بر عهده دارد؛ ترتیب دهد( .فکوهي.)132، 1319،

تمام آن چیزي است كه امروزه ما به عنوان كاالهاي فرهنگي

استونز معتقد است" :تغییرات اجتماعي در تار و

مي شناسیم .این كاالها صورتي از سرمایه فرهنگي هستند

پود زندگي مدرن تنیده شده است ...تغییرات اجتماعي

كه بر روابط اجتماعي و ساخت شبکه پویا و كارآمد

نمایانگر فعال بودن جامعه مدرن است .ما باید ذهنیت

اجتماعي تأثیر مي گذارند .صورت دیگر سرمایه فرهنگي

خویش را تغییر دهیم تا با جهان جدید تناسب پیدا كند و

خود را بیشتر در عادات و نگرش افراد جامعه نمایان مي

بدین ترتیب از همه خواسته ميشود كه دست به شروع این

سازد .در این معنا سرمایه فرهنگي ،تمایالت ،عادات و

تغییرات بزنند" (شکر بیگي.)131 ، 1319،

نگرش هایي را در بر مي گیرد كه استعداد استفاده از شرایط

فرضيه اصلي:

و توانایي هاي بالقوه را به افراد مي دهد تا بر وجوه شناختي

فرضیه اول :سرمایه فرهنگي بر رضایتمندي از تصویر بدن

و معرفتي خود بیفزایند .تمام مهارتها و آمادگي هایي را كه

جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه افزایش

مي توان در محیط خانه و مدرسه به كودكان آموخت ،نظیر

سرمایه فرهنگي سبب افزایش توجه به رضایتمندي از

احساس مفید بودن ،توانایي ابراز وجود و اظهار نظر و

تصویر بدن ميشود.

مهارت هاي دیگر ،از این دسته اند .به این ترتیب در مي

فرضیه دوم :سرمایه اجتماعي بر رضایتمندي از تصویر بدن

یابیم كه سرمایه اجتماعي كمک مي كند تا پتانسیل ها و

جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه افزایش

استعدادهایي كه پراكنده و بصورت فردي در اختیار افراد

سرمایه اجتماعي سبب افزایش توجه به رضایتمندي از

جامعه است(یعني همان سرمایه انساني و فرهنگي) به شکل

تصویر بدن ميشود.

جمعي براي رفع مشکالت و معضالت موجود در مناسبات

فرضیه سوم :سرمایه جنسي بر رضایتمندي از تصویر بدن

بین فردي به كار گرفته شود(همان.)28،دو تفاوت مهم

جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه افزایش

سرمایه اجتماعي با دیگر سرمایه ها مانند سرمایه مادي و

سرمایه جنسي سبب افزایش توجه به رضایتمندي از تصویر

فیزیکي این است كه این شکل از سرمایه حاصل روابط و

بدن ميشود.

تعامالت اجتماعي مبتني بر اعتماد و مشاركت اعضاي گروه
هاي اجتماعي است و به شکل عیني و فیزیکي وجود ندارد

روش تحقيق

و تفاوت دیگر این كه از نظر كلمن سرمایه اجتماعي هر

پژوهش حاضر به روش پیمایش شده است .جامعه

چه بیشتر مصرف شود ،افزایش خواهد یافت و در صورت

آماري این تحقیق را  38219نفر جوانان  12تا  29ساله

عدم مصرف روب به كاهش و نابودي خواهد گذارد(همان،

(شامل  11321نفر پسر و  11982نفر دختر) شهرستان

.)28

تنکابن در سال  1393تشکیل ميدهند .حجم نمونه آماري
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نیز از طریق فرمول كوكران و بر اساس  2درصد خطا برابر

مورد محاسبه قرار گرفت كه پس از اصالحات الزم ،نتایج

با  313نفر برآورد گردید كه جهت پیشگیري از عدم

حاصله نشان از پایایي مطلوب تحقیق ميدهند .همچنین

پاسخگویي به پرسشنامه و یا پرسشنامه هاي نیمه تمام حجم

براي تجـزیـه و تحلیل دادهها از روشهاي آمار توصیفي و

نمونه تحقیق  933نفر در نظر گرفته شد .ابزار تحقیق

استنباطي استفاده شده و آزمون فرضیات تحقیق با استفاده

پرسشنامه و در قالب یک پرسشنامه  222سؤالي و مرتبط با

از ضریب همبستگي اسپیرمن ،آزمون رگرسیون چند متغیره

متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق ميباشد .جهت گردآوري

صورت گرفته است.

دادهها ،از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي
استفاده شده است .براي بررسي قابلیت اعتبار پرسشنامه

یافته های پژوهش

تحقیق از اعتبار صوري استفاده شده است .براي سنجش

فرضیه اصلي اول :سرمایه اجتماعي بر رضایتمندي از

پایایي ابزار تحقیق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده ،كه

تصویر بدن جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه

بدین منظور و در جریان یک مطالعه مقدماتي ،پیش آزموني

افزایش سرمایه اجتماعي سبب افزایش توجه به رضایتمندي

در بین  33نفر از جوانان شهرستان تنکابن كه عضو جامعة

از تصویر بدن ميشود.

آماري بودند ،به طور تصادفي اجرا شد و نتایج حاصل از
آن با استفاده از نرم افزار  spss22و روش آلفاي كرونباخ
جدول  .4ضریب همبستگي اسپيرمن فرضيه اصلي اول
تصویر بدن

سرمایه اجتماعي

ضریب همبستگي اسپیرمن سرمایه اجتماعي

34391

14333

سطح معناداري

34333

.

نمونه

311

311

جدول  .1ضریب همبستگي اسپيرمن فرضيه دوم
تصویر بدن

سرمایه جنسي

ضریب همبستگي اسپیرمن سرمایه جنسي

34113

14333

سطح معناداري

34331

.

نمونه

311

311

جدول  .9ضریب همبستگي اسپيرمن فرضيه سوم
تصویر بدن

سرمایه فرهنگي

ضریب همبستگي اسپیرمن سرمایه فرهنگي

34111

14333

سطح معناداري

34321

.

نمونه

311

311
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جدول  :1خالصه مدل
مدل
1

همبستگي

ضریب همبستگي

ضریب

()R

چندگانه

( adj

34221

34219

34281

برآورد خطای معيار

ضریب تعدیل شده
1

)R
3421111

جدول.1خروجي آزمون آنوا
مدل

جمع

df

ميانگين

F

معناداری

رگرسیون

124233

8

24333

294913

34333

باقي مانده

314221

313

34313

كل

934121

318

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگي و سطح

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگي و سطح

معناداري به دست آمده كه برابر با( )3/333و كوچکتر از

معناداري به دست آمده كه برابر با ( )3/321و كوچکتر از

 3/32مي باشد ،بین سرمایه اجتماعي و رضایتمندي از

 3/32مي باشد ،بین سرمایه فرهنگي و رضایتمندي از

تصویر بدن رابطه معناداري وجود دارد .همچنین مقدار این

تصویر بدن رابطه معناداري وجود دارد .همچنین مقدار این

رابطه كه برابر با  3/391است ،به معناي وجود رابطه مستقیم

رابطه كه برابر با  3/111است ،به معناي وجود رابطه مستقیم

و مثبت بین دو متغیر مي باشد .بدین معني كه افزایش

و مثبت بین دو متغیر مي باشد .بدین معني كه افزایش

سرمایه اجتماعي باعث افزایش گرایش جوانان به

سرمایه فرهنگي باعث افزایش توجه به رضایتمندي از

رضایتمندي از تصویر بدن خواهد شد.

تصویر بدن خواهد شد.
تحلیل رگرسیون چند متغیره سرمایه اجتماعي و

فرضیه اصلي دوم:سرمایه جنسي بر رضایتمندي از تصویر

رضایتمندي از تصویر بدن

بدن جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه افزایش

تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور برآورد مقدار تأثیر

سرمایه جنسي سبب افزایش توجه به رضایتمندي از تصویر
بدن ميشود.

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته ميباشد(دوواس:1313،

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگي و سطح

 .)219به عبارت دیگر ميتوان گفت كه تحلیل رگرسیون

معناداري به دست آمده كه برابر با ( )3/331و كوچکتر از

چند متغیره این امکان را براي محقق فراهم ميكند تا

 3/32مي باشد ،بین سرمایه جنسي و رضایتمندي از تصویر

تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهاي مستقل ،پیش-

بدن رابطه معناداري وجود دارد .همچنین مقدار این رابطه

بیني و سهم هریک از متغیرهاي مستقل را در تبیین متغیر

كه برابر با  3/113است ،به معناي وجود رابطه مستقیم و

وابسته تعیین كند(كالنتري.)189 :1312،

مثبت بین دو متغیر مي باشد .بدین معني كه افزایش سرمایه

در جدول  9خالصه مدل مشخص شده است .براساس

جنسي باعث افزایش توجه به رضایتمندي از تصویر بدن

این جدول مقدار ضریب همبستگي( )Rبین متغیرها 3/221

خواهد شد.

ميباشد كه نشان مي دهد بین مجموعه متغیرهاي مستقل؛

فرضیه اصلي سوم :سرمایه فرهنگي بر رضایتمندي از

مقبولیت اجتماعي ،اوقات فراغت ،فشار اجتماعي ،اعتماد

تصویر بدن جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه

اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،پایگاه اقتصادي -اجتماعي و

افزایش سرمایه فرهنگي سبب افزایش توجه به رضایتمندي

متغیر وابسته رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان

از تصویر بدن ميشود.

تنکابن ،همبستگي متوسطي وجود دارد .همچنین مقدار
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ضریب تعیین تعدیل شده( )R2 adjكه برابر با  3/281مي-

نتیجه گرفت كه مدل رگرسیوني پژوهش شامل  8متغیر؛

باشد ،نشان ميدهد كه  28/1درصد از عوامل مؤثر بر

مقبولیت اجتماعي ،اوقات فراغت ،فشار اجتماعي ،اعتماد

رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن ،تحت

اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،پایگاه اقتصادي -اجتماعي،

تأثیر ابعاد متغیر مستقل(سرمایه اجتماعي) مي باشد.

قادرند تغییرات رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان

براساس نتایج جدول  2و با توجه به معني آزمون F

تنکابن ،را تبیین كنند.

( )294913در سطح خطاي كمتر از  )34333( ،3/32مي توان
جدول  .6رگرسيون خطي چند متغيره
Sig

T

ضرایب استاندارد

ضرایب استانداردشده

شده

خطاي معیار

()Beta

متغیرها
ضریب
رگرسیوني()B

34333

14928

-

34289

14999

مقدار ثابت

34333

14111

34331

34311

34193

مقبولیت اجتماعي

34312

24938

34113

34331

34391

اوقات فراغت

34333

94932

34192

34322

34139

فشار اجتماعي

34333

84223

34211

34332

34222

اعتماد اجتماعي

34333

34139

34111

34399

34189

مشاركت اجتماعي

34189

34293

34313

34322

34338

پایگاه اقتصادي-اجتماعي

جدول  .7خالصه مدل
مدل
1

همبستگي

ضریب همبستگي

ضریب

()R

چندگانه

( )R1 adj

34391

34123

34131

برآورد خطای معيار

ضریب تعدیل شده

3431219

جدول  .8خروجي آزمون آنوا
مدل

جمع

Df

ميانگين

F

معناداری

رگرسیون

84811

81

34929

94121

34333

باقي مانده

314319

319

34391

كل

934121

318
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جدول  .3رگرسيون خطي چند متغيره
sig

T

ضرایب

ضرایب استانداردشده

استاندارد شده

خطاي معیار

متغیرها
ضریب

()Beta

رگرسیوني()B

34333

14131

-

34232

24393

مقدار ثابت

34339

24111

34193

34329

34312

كسب هویت جدید

34333

34939

34231

34322

34391

جاذبه هاي جنسي

34899

34399

34319

34328

34313

جلوه گري اجتماعي

34123

34311

34318

34329

34339

مهارت اجتماعي

34333

24132

34292

34333

34113

سرزندگي

34332

34113

34183

34322

34311

تمایزبخشي با دیگران

34311

24311

34118

34328

34381

تمایالت جنسي

جدول .41خالصه مدل
مدل
1

همبستگي

ضریب تعدیل شده

ضریب همبستگي

ضریب

()R

چندگانه

( adj

34398

34121

34123

برآورد خطای معيار

1

)R
3431393

بر طبق یافتههاي جدول شماره  8نتایج رگرسیوني به روش

همچنین متغیرهاي مقبولیت اجتماعي با ضریب

جبري بین متغیرهاي مستقل با متغیر رضایتمندي از تصویر

رگرسیوني  3/331و اعتماد اجتماعي با ضریب رگرسیوني

بدن جوانان شهرستان تنکابن در مدل نهایي ارائه شده شامل

 3/211داراي باالترین ضریب رگرسیوني و متغیرهاي پایگاه

 8متغیر مقبولیت اجتماعي ،اوقات فراغت ،فشار اجتماعي،

اقتصادي  -اجتماعي با ضریب  3/313و اوقات فراغت با

اعتماد اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،پایگاه اقتصادي-

ضریب  ،3/113داراي ضعیف ترین ضریب رگرسیوني مي

اجتماعي ميباشد .در این بخش ،تفسیر ضرایب رگرسیوني

باشند.

بر اساس ضریب استاندارد شده بتا ( )Betaانجام مي گیرد،

در جدول  1خالصه مدل مشخص شده است .براساس این

زیرا این آماره نشان دهنده ضریب رگرسیوني استاندارد شده

جدول مقدار ضریب همبستگي( )Rبین متغیرها 3/391

هر یک از متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته پژوهش

ميباشد كه نشان مي دهد بین مجموعه متغیرهاي مستقل؛

مي باشد .بنابراین ،مي توانیم با استفاده از آن ،سهم نسبي

كسب هویت جدید ،جاذبه هاي جنسي ،جلوه گري

هر متغیر مستقل در مدل را مشخص كنیم .مقایسه متغیرها

اجتماعي ،مهارت اجتماعي ،سرزندگي ،تمایزبخشي با

نشان مي دهد كه تاثیر متغیرهاي مقبولیت اجتماعي ،اوقات

دیگران ،تمایالت جنسي و متغیر وابسته رضایتمندي از

فراغت ،فشار اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،مشاركت

تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن ،همبستگي نسبتا

اجتماعي بر رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان

ضعیفي وجود دارد .همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل

تنکابن معنيدار است ،اما با توجه به سطح معناداري متغیر

شده( )R2 adjكه برابر با  3/131ميباشد ،نشان ميدهد كه

پایگاه اقتصادي -اجتماعي كه بیشتر از  3/32مي باشد ،تأثیر

 13/1درصد از عوامل مؤثر بر رضایتمندي از تصویر بدن

این متغیر بر رضایتمندي از تصویر بدن جوانان معني دار

جوانان شهرستان تنکابن ،تحت تأثیر ابعاد متغیر

نمي باشد.

مستقل(سرمایه جنسي) مي باشد.
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براساس نتایج جدول  1و با توجه به معني آزمون F

كه برابر با  3/333مي باشد ،فرضیه اصلي اول با اطمینان

( )94121در سطح خطاي كمتر از  )34333( ،3/32مي توان

 3/92در سطح خطاي كوچک تر از  3/32تائید مي گردد.

نتیجه گرفت كه مدل رگرسیوني پژوهش شامل  1متغیر؛

بنابراین نتایج آزمون این فرضیه نشان مي دهد كه رابطه

كسب هویت جدید ،جاذبه هاي جنسي ،جلوه گري

معناداري بین سرمایه اجتماعي و رضایتمندي از تصویر بدن

اجتماعي ،مهارت اجتماعي ،سرزندگي ،تمایزبخشي با

جوانان شهرستان تنکابن وجود دارد .نتیجه به دست آمده با

دیگران ،تمایالت جنسي ،قادرند تغییرات رضایتمندي از

یافتههاي ابراهیمي و بهنویي ( ،)1319صنایعي و همکاران

تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن ،را تبیین كنند.

( ،)1391چاوشیان ( )1311و همچنین با نتایج گووي و

بر طبق یافتههاي جدول شماره  9نتایج رگرسیوني به روش

جولیان ( )1991همسو ميباشد.

جبري بین متغیرهاي مستقل با متغیر رضایتمندي از تصویر

فرضیه اصلي دوم :سرمایه جنسي بر رضایتمندي از تصویر

بدن جوانان شهرستان تنکابن در مدل نهایي ارائه شده شامل

بدن جوانان (دختر و پسر) تأثیر دارد .به این معنا كه افزایش

 1متغیر كسب هویت جدید ،جاذبه هاي جنسي ،جلوه گري

سرمایه جنسي سبب افزایش توجه به رضایتمندي از تصویر

اجتماعي ،مهارت اجتماعي ،سرزندگي ،تمایزبخشي با

بدن ميشود.

دیگران ،تمایالت جنسي ميباشد .در این بخش ،تفسیر

با توجه به نتایج فرضیه دوم تحقیق كه به بررسي تأثیر

ضرایب رگرسیوني بر اساس ضریب استاندارد شده بتا

سرمایه جنسي بر رضایتمندي از تصویر بدن جوانان مي

( )Betaانجام مي گیرد ،زیرا این آماره نشان دهنده ضریب

پردازد ،و سطح معني داري آزمون رگرسیون چند متغیره كه

رگرسیوني استاندارد شده هر یک از متغیرهاي مستقل بر

برابر با  3/319مي باشد ،فرضیه اصلي دوم با اطمینان 3/92

روي متغیر وابسته پژوهش مي باشد .بنابراین ،مي توانیم با

در سطح خطاي كوچک تر از  3/32تائید مي گردد .بنابراین

استفاده از آن ،سهم نسبي هر متغیر مستقل در مدل را

نتایج آزمون این فرضیه نشان مي دهد كه رابطه معناداري

مشخص كنیم .مقایسه متغیرها نشان مي دهد كه تاثیر

بین سرمایه جنسي و رضایتمندي از تصویر بدن جوانان

متغیرهاي كسب هویت جدید ،جاذبه هاي جنسي،

شهرستان تنکابن وجود دارد .نتیجه به دست آمده با یافته-

سرزندگي ،تمایزبخشي با دیگران ،تمایالت جنسي بر

هاي ذكایي ( ،)1311پهلوان زاده و دیگران ( )1319و

رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن معني-

همچنین با نتایج مالسون ( )1999و كریس بریکل ()2332

دار است ،اما با توجه به سطح معناداري متغیرهاي جلوه

همسو ميباشد.

گري اجتماعي و مهارت اجتماعي كه بیشتر از  3/32مي

در جدول  13خالصه مدل مشخص شده است .براساس

باشد ،تأثیر این متغیرها بر رضایتمندي از تصویر بدن

این جدول مقدار ضریب همبستگي( )Rبین متغیرها 3/398

جوانان معني دار نمي باشد.

ميباشد كه نشان مي دهد بین مجموعه متغیرهاي مستقل؛

همچنین متغیرهاي سرزندگي با ضریب رگرسیوني 3/292

تجسم یافته سرمایه فرهنگي ،عینیت یافته ،نهادینه شده و

و جاذبه هاي جنسي با ضریب رگرسیوني  3/231داراي

متغیر وابسته رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان

باالترین ضریب رگرسیوني و متغیرهاي مهارت اجتماعي با

تنکابن ،همبستگي نسبتا ضعیفي وجود دارد .همچنین مقدار

ضریب  3/318و جلوهگري اجتماعي با ضریب ،3/319

ضریب تعیین تعدیل شده( )R2 adjكه برابر با  3/123مي-

داراي ضعیفترین ضریب رگرسیوني ميباشند.

باشد ،نشان ميدهد كه  12/3درصد از عوامل مؤثر بر

با توجه به نتایج فرضیه اصلي اول تحقیق كه به بررسي

رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن ،تحت

تأثیر سرمایه اجتماعي بر رضایتمندي از تصویر بدن جوانان

تأثیر ابعاد متغیر مستقل(سرمایه فرهنگي) مي باشد.

مي پردازد ،و سطح معني داري آزمون رگرسیون چند متغیره
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جدول  .44خروجي آزمون آنوا
مدل

جمع

ميانگين

Df

رگرسیون

84121

83

218 .2

باقي مانده

384933

313

34398

كل

934121

318

معناداری

F

34333

234129

جدول .41رگرسيون خطي چند متغيره
Sig

T

ضرایب

ضرایب استانداردشده

استاندارد شده

خطاي معیار

متغیرها
ضریب

()Beta

رگرسیوني()B

34333

84123

-

34383

24911

مقدار ثابت

34199

14331

34381

34323

34382

تجسم یافته سرمایه فرهنگي

34312

14111

34312

34119

34239

عینیت یافته سرمایه فرهنگي

34333

14213

34392

34392

34399

نهادینه شده سرمایه فرهنگي

جدول  .49خالصه مدل
مدل
1

همبستگي

ضریب همبستگي

ضریب

()R

چندگانه

( adj

34921

34331

34133

برآورد خطای معيار

ضریب تعدیل شده
1

)R
3431931

جدول  .41خروجي آزمون آنوا
مدل

جمع

Df

ميانگين

رگرسیون

94892

3

2 .289

باقي مانده

394388

313

34132

كل

934121

318

F
124333

معناداری

34333

جدول  .41رگرسيون خطي چند متغيره
sig

T

ضرایب استانداردشده

ضرایب استاندارد شده
()Beta

خطاي معیار

متغیرها

ضریب
رگرسیوني()B

34333

3331

-

34318

14191

مقدار ثابت

34333

94898

34293

34121

34281

سرمایه اجتماعي

34319

24983

34122

34312

34119

سرمایه جنسي

34991

34139

34392

34132

34393

سرمایه فرهنگي
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براساس نتایج جدول  11و با توجه به معني آزمون F

مستقل تحقق حاضر شامل؛ سرمایه اجتماعي ،سرمایه

( )234129در سطح خطاي كمتر از  )34333( ،3/32مي توان

جنسي و سرمایه فرهنگي مي باشد.

نتیجه گرفت كه مدل رگرسیوني پژوهش شامل  3متغیر؛

براساس نتایج جدول  19و با توجه به معني آزمون F

تجسم یافته سرمایه فرهنگي ،عینیت یافته ،نهادینه شده،

( )124333در سطح خطاي كمتر از  )34333( ،3/32مي توان

قادرند تغییرات رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان

نتیجه گرفت كه مدل رگرسیوني پژوهش شامل  3متغیر؛

تنکابن ،را تبیین كنند.

سرمایه اجتماعي ،سرمایه جنسي و سرمایه فرهنگي ،قادرند

بر طبق یافتههاي جدول شماره  12نتایج رگرسیوني به

تغییرات رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان

روش جبري بین متغیرهاي مستقل با متغیر رضایتمندي از

تنکابن ،را تبیین كنند.

تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن در مدل نهایي ارائه

بر طبق یافتههاي جدول شماره  18نتایج رگرسیوني به

شده شامل  3متغیر تجسم یافته سرمایه فرهنگي ،عینیت

روش جبري بین متغیرهاي مستقل با متغیر رضایتمندي از

یافته ،نهادینه شده ميباشد .در این بخش ،تفسیر ضرایب

تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن در مدل نهایي ارائه

رگرسیوني بر اساس ضریب استاندارد شده بتا ()Beta

شده شامل  3متغیر سرمایه اجتماعي ،سرمایه جنسي و

انجام مي گیرد ،زیرا این آماره نشان دهنده ضریب

سرمایه فرهنگي ميباشد .در این بخش ،تفسیر ضرایب

رگرسیوني استاندارد شده هر یک از متغیرهاي مستقل بر

رگرسیوني بر اساس ضریب استاندارد شده بتا ()Beta

روي متغیر وابسته پژوهش مي باشد .بنابراین ،مي توانیم با

انجام مي گیرد ،زیرا این آماره نشان دهنده ضریب

استفاده از آن ،سهم نسبي هر متغیر مستقل در مدل را

رگرسیوني استاندارد شده هر یک از متغیرهاي مستقل بر

مشخص كنیم .مقایسه متغیرها نشان مي دهد كه تاثیر متغیره

روي متغیر وابسته پژوهش مي باشد .بنابراین ،مي توانیم با

نهادینه شده فرهنگي بر رضایتمندي از تصویر بدن جوانان

استفاده از آن ،سهم نسبي هر متغیر مستقل در مدل را

شهرستان تنکابن معنيدار است ،اما با توجه به سطح

مشخص كنیم .مقایسه متغیرها نشان مي دهد كه تاثیر

معناداري متغیرهاي تجسم یافته و عینیت یافته كه بیشتر از

متغیرهاي سرمایه اجتماعي و سرمایه جنسي بر رضایتمندي

 3/32مي باشد ،تأثیر این متغیرها بر رضایتمندي از تصویر

از تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن معنيدار است ،اما

بدن جوانان معني دار نمي باشد .همچنین متغیر نهادینه شده

با توجه به سطح معناداري متغیر سرمایه فرهنگي كه بیشتر

فرهنگي با ضریب رگرسیوني  3/392داراي باالترین ضریب

از  3/32مي باشد ،تأثیر این متغیر بر رضایتمندي از تصویر

رگرسیوني و متغیر تجسم یافته با ضریب  3/381داراي

بدن جوانان معني دار نمي باشد .همچنین در این رابطه متغیر

ضعیفترین ضریب رگرسیوني ميباشد.

سرمایه اجتماعي با ضریب رگرسیوني  3/291داراي

در جدول 13خالصه مدل مشخص شده است .براساس

باالترین ضریب رگرسیوني و متغیر سرمایه فرهنگي با

این جدول مقدار ضریب همبستگي( )Rبین متغیرها 3/921

ضریب  3/392داراي ضعیف ترین ضریب رگرسیوني بر

ميباشد كه نشان مي دهد بین مجموعه متغیرهاي مستقل؛

متغیر وابسته رضایتمندي از تصویر بدن مي باشند.

سرمایه اجتماعي ،سرمایه جنسي و سرمایه فرهنگي و متغیر

بحث و نتيجه گيری

وابسته رضایتمندي از تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن،

براساس نتایج آزمون مقایسهاي (یومن وایت ني) و

همبستگي متوسطي وجود دارد .همچنین مقدار ضریب

سطح معناداري به دست آمده( )Sig=333تصویر بدن در

تعیین تعدیل شده( )R2 adjكه برابر با  3/331ميباشد ،نشان

بین جوانان دختر و پسر تفاوت معناداري را نشان مي دهد.

ميدهد كه  33/1درصد از عوامل مؤثر بر رضایتمندي از

به نحوي كه میانگین گرایش جوانان دختر به تصویر بدن

تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن ،تحت تأثیر متغیرهاي

( )228499و بیشتر از میانگین گرایش جوانان پسر به تصویر
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بدن( )18241مي باشد .بنابراین جوانان دختر گرایش

رضایتمندي از رضایتمندي از تصویر بدن جوانان مي باشد.

بیشتري به ابعاد تصویر بدن همانند؛ جراحي زیبایي ،رژیم

كه نتیجه مذكور مقایر با نتایج تحقیقات آزادارمکي و

هاي الغري ،لباس هاي اندامي ،آرایش صورت) و ...دارند.

و

چاوشیان(،)1311

مقایسه میانگین ابعاد تصویر بدن دختران و پسران

ابراهیمي

و

بهنویي()1311

شهابي( )1319مبني بر تاثیر سرمایه فرهنگي بر رضایتمندي
از تصویر بدن جوانان مي باشد.

در پژوهش حاضر حاكي از آن است كه تفاوت میانگین دو
گروه معنادار ميباشد .در در این ارتباط یافتههاي احمدي

مقایسه صورت گرفته در بین دختران و پسران نشان

( )1318و پهلوان زاده و دیگران ( )1319نیز معنادار بودن

مي دهد كه بیشترین میزان میانگین رضایتمندي از تصویر

تفاوت دو گروه در ارتباط با تصویر بدن را تآیید ميكند.

بدن را دختران دارا ميباشند .اینکه چرا میزان میانگین

الزم به ذكر است كه اكثر پژوهشهاي بعمل آمده در حیطه

دختران در مولفة رضایتمندي از تصویر بدن بیشتر از پسران

زنان (یعني جنس مؤنث) ميباشد .همچنین مقایسه میانگین

است شاید به روحیة دختران كه همان فخر فروشي در بین

تصویر بدن افراد مجرد و متأهل نشان ميدهد كه تفاوت

دختران باشد برگردد .این نتیجه شاید به شرایط اجتماعي و

میانگین تصویر بدن دختران مجرد ( )3431و دختران متأهل

فرهنگي جامعه ایران برگردد كه فضاي اجتماعي بیرون

( )2491معنادار نميباشد .اما تفاوت در میانگین پسران

باعث ميشود كه دختران بیشتر به سراغ رضایتمندي از

مجرد و متأهل معنادار ميباشد .یافته نشان ميدهد كه

تصویر بدن بروند .براساس نتایج بدست آمده ميتوان

میانگین تصویر بدن در بین مجردان ( )239482بیشتر از

گفت كه دختران گرایش بیشتري به رضایتمندي از تصویر

میانگین مدیریرت بدن افراد متأهل ( )138411ميباشد.

بدن نسبت به پسران دارند .فرد كه از طریق جامعه و خانواده

یافتههاي صالحي زاهد ( ،)1319ژیانپور ( ، )1318كیوان

ميآموزد كه به بدن و ظاهر خود اهمیت دهد – بخصوص

آرا و دیگران ( ،)1319گروكن و وین رایت ( )1988و

دختران – در صورت ناتواني در تطابق با ارزشها و

باندوال و ویلیامز نشان ميدهد میانگین و نظارت بر تصویر

معیارهاي تناسب و زیبایي فشار بسیاري را متحمل ميشود.

بدن در بین مجردها را تأیید ميكند.

و این مسئله یعني وارد آمدن فشار هنجاري ،در دختران

با توجه به نتایج فرضیه سوم تحقیق كه به بررسي

بواسطهي انتظاري كه جامعه از آنها براي " زیبا بودن " و

تأثیر سرمایه فرهنگي بر تصویر بدن جوانان مي پردازد ،و

" متناسب بودن "دارند ،نمود بیشتري ميیابد .لذا جاي

سطح معني داري آزمون رگرسیون چند متغیره كه برابر با

تعجب نیست كه " دلمشغولي بدن یکي از مهمترین

 3/991مي باشد ،فرضیه اصلي سوم با اطمینان  3/92در

نگرانيها در زندگي دختران نوجوان ميباشد" (گروگن،

سطح خطاي كوچک تر از  3/32تائید نمي گردد .بنابراین

 .)881 :1998همچنین؛ تحقیقات نشان ميدهد كه "

نتایج آزمون این فرضیه نشان مي دهد كه رابطه معناداري

دختراني كه نسبت به شکل ظاهري خود یا وزن خود ابراز

بین سرمایه فرهنگي و تصویر بدن جوانان شهرستان تنکابن

نارضایتي كردهاند ،نسبت به آناني كه تصویر مثبتي از بدن

وجود ندارد .نتیجه به دست آمده مقایر با یافتههاي رضایي

خود در سر داشتهاند ،از عزت نفس پایین تري برخوردار

و دیگران ( ،)1319پرستش و دیگران ( ،)1311بهنویي

بودند" ( احمدنیا .)193 : 1319 ،
از لحاظ نظري این پژوهش توانسته است دیدگاه،

( ،)1318و همچنین با نتایج باندلو و ویلیامز ( )2332و

بوردیو و گیدنز ،شیلینگ و كینزي را در جامعه مورد بررسي

رابینسون ( )2333ميباشد
بنابراین نتایج فرضیات اصلي تحقیق حاكي از تاثیر

به محک آزمون بگذارد .بر اساس دیدگاه بوردیو سرمایه

متغیرهاي سرمایه اجتماعي و سرمایه جنسي بر رضایتمندي

فرهنگي بر رضایتمندي از تصویر بدن تأثیر دارد .بنابراین

از تصویر بدن مي باشد اما نتایج ضریب همبستگي اسپیرمن

نتایج تحقیق حاضر در خالف راستاي این فرض؛ حاكي از

حاكي از عدم رابطه معنادار بین سرمایه فرهنگي و

آن است كه نوع و میزان سرمایه فرهنگي جوانان همبستگي
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باالیي با تصویر ظاهر آنان ندارد و این رابطه به لحاظ آماري

رضایت فردي و فشار ساختارهاي اجتماعي و نیز سیطره

نیز به جز (بعد سرمایه فرهنگي نهادینه شده) معنادار نیست.

صاحبان سرمایه و مصرفگرایي قرار گرفته است.

شاخصهاي پژوهش نشان ميدهد كه دست یافتن به

بدین ترتیب ما بیش از پیش مسئول طراحي بدنهاي

سرمایه هاي اجتماعي ،جنسي و فرهنگي(بعد تجسم یافته)

خویش ميشویم و هر چه فضاي فعالیتهاي اجتماعي ما

در دهه اخیر ،زندگي جوانان را در رسیدن به هدفهایشان

از جامعة سنتي بیشتر فاصله گرفته باشد ،فشار این

پیوند زده و فرهنگهاي ویژه جوانان را جهاني كرده است،

مسئولیت را بیشتر احساس ميكنیم .زیرا هر یک از ما به

طوري كه ،همه افراد زیر  33سال در تمامي طبقات

عنوان افراد جامعه همواره توسط دیگر اعضاي جامعه

اجتماعي را به خود جذب ميكند و به عبارت دیگر گروه-

ارزیابي ميشویم و همواره بخشي از این قضاوتها ،كه

هایي از جوانان كه وجه مشخصه آنان باورها ،ارزشها و

اساس شکل گیري موقعیتهاي اجتماعي هستند ،مبتني بر

هنجارهاي خاص در مقابل فرهنگ مسلط یا نظم اجتماعي

قیافه و ظاهر افراد بوده است .به عبارت دیگر زیبایي و بهره

حاكم باشد ،فرهنگ ویژه جوانان را تشکیل ميدهد .بدین

مندي از آن از خصایص(سابقا طبیعي و امروزه قابل

لحاظ است كه ویژگي عمده رضایتمندي از تصویر بدن به

حصول) بارزي است كه همواره دارندگان آن را در ارزیابي-

عنوان یکي از مؤلفههاي سبک زندگي در دوران مدرنیته

هاي اجتماعي نسبت به افراد معمولي و كمتر بهره مند از

متأخر ،خاصیت بیانگرانهاي پیدا ميكند زیرا كه هویت

زیبایي در موقعیت بهتري قرار داده است .فرهنگ بدن

اجتماعي امروزین افراد به نوعي با تصویر ظاهر و بدني

تصویري از جامعه و تحوالت كالن فرهنگي و نیز روند

خاص مطابقت دارد.

تغییرات آن ارائه ميكند .بنابراین در دنیاي كنوني ،نمادهاي

اصالح ،تنظیم و كنترل بدن در دنیاي جدید به افراد و به

تمایز بخش افراد در مصرف كاالها و وسایل منزلت نهفته

ویژه جوانان (دختر و پسر) از طریق فرایند جامعه پذیري

است یعني مصرف معطوف به هویت افراد شده است ،از

تحمیل مي شود و افراد به منظور نشان دادن هویت و منزلت

این رو با درگیر و فعال شدن انسان امروزي در حوزهي

خود و نیز ارتقاء در مراحل مختلف زندگي و تداوم

مصرف ،تمایز بخشي آنها از دیگران آشکار مي شود به

موفقیتهایشان از ابزارهاي تغییر و اصالح بدن نظیر

طوري كه با مصرف انواع وسایل آرایشي ،انواع لباس ها

جراحي زیبایي ،آرایش ،رژیمهاي الغري و ورزش و...

و ...افراد بیان مي كنند كه چه هستند و چه نمي باشند و از

استفاده مينمایند .از سوي دیگر ،توجه به این پدیده در

این طریق هویت خود را به نمایش مي گذارند.

جوانان با توجه به موقعیت آنان در جامعه و با رشد فرد-

منابع

گرایي شکل متفاوتي پیدا كرده است و شاید بتوان انجام

-

این رفتار را به گونهاي مقاومت در برابر كلیشهها و ساختار-

اباذري ،یوسف و حمیدي ،نفیسه (" ،)1311جامعه شناسي

بدن و پاره¬اي مناقشات" ،پژوهش زنان ،دوره  ،8شماره 9

هاي اجتماعي تعبیر نمود .این كار یکي از ابزارهایي است

-

كه به جوانان توان و فرصت مقاومت در برابر جامعه را

احمدنیا  ،شیرین ( " ،)1319جامعه شناسي بدن و بدن

زنان "  ،در فصل زنان  ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،
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Abstract
The study examines the impact of social and cultural capital of satisfactory sexual body image among young
people 15 to 29 years, the Branch. The method of navigation. To investigate the effect of three main variables
include the operational, cultural capital (embodied, objectified and institutionalized), sexual capital (business
identity, sexual attraction, beautifying social, social skills, vitality, social Distinction and sexuality) and social
capital (, leisure, social acceptance, social pressure, social trust and social participation) are changing body image
satisfaction of youth (weight control, manipulation of medical health-care and cosmetics) is. The population of the
survey, 36,289 young people aged 15 to 29 make up the city Branch in 1393. To analyze the data, descriptive and
inferential statistics were used to test the hypotheses using correlation, multiple regression analysis was conducte ،
persons under 30 years in all social classes to absorb. In other words, youth groups are characterized by their
beliefs, values and norms of the dominant culture or social order prevail, especially youth culture forms.
Key words: Cultural capital, Social capital, Gender capital, Body Image, Appearance Image
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